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Acer campestre 'Elsrijk', naur
Opslag fra bogen:

Van den Berk on Trees
fra planteskolen

Van den Berk
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Plan.dk - det planlagte land
Danmark er et planlagt land.Vi har
love, som skal sikre, at alt det, der
er uden for vores vinduer i både

by og land, udvikler sig efter ved¬
tagne regler.
En af de vigtigste love er Planlo¬
ven. Den sørger for, at borgerne
bliver hørt, når en kommune f.eks.
har planer om at give lov til, at der
rejses vindmøller på landet, bygges
et feriecenter ved kysten — eller
højhuse i.byen.
Selv om al planlægning skal gen¬

nemgå en demokratisk og om-

stændig proces, bliver der næsten
altid debat og ballade, når der laves
noget nyt. For lige meget hvor der
skal bygges eller laves noget om, så
er der jo en nabo.
Derfor er, planlægning konflikt.
Programserien Plan dk stiller
skarpt på de dilemmaer og kon¬
flikter, som opstår, når der skal
bygges og planlægges noget nyt
omkring os. Programrækken viser
konkrete eksempler på, hvordan
planlægningen foregår, og hvad de
nye planer betyder for den nabo,
der altid er der.

Plan dk er en rejse gennem plan¬
lægningens Danmark. Fra Nordjyl¬
land til Lolland, fra Fanø til Nør¬
rebro. Overalt er der dilemmaer og

afvejninger. Overalt er der menne¬
sker og meninger om, hvor vejen
skal gå, eller møllen netop skal stå.
Plan dk handler også om de mu¬

ligheder, planloven giver borgerne
for at blive hørt og få indflydelse,
når myndighederne planlægger.
Plan dk er i otte afsnit og har gen¬

nem efteråret været vist på DR1
og DR2.
Alle udsendelser kan genses på
http://www.dr.dk/Undervisning/■
Plandk/20081013162402. htm

Modtagne publikationer
Peder Duelund Mortensen, Gustav
Ribeiro, Regitze Marianne Hess,
Rasmus Jakobsen: Futures of Ci¬
ties.Principles, congress, competi¬
tion. The Royal Academy of Fine
Art, School ofArchitecture Pub¬
lishers, 2008.256 s. + indlagt DVD
med præsentationsfilm udviklet af
Squint/Opera Ltd, 248 kr.
MarcTreib (red.):Representing
Landscape Architecture. Med
essays afThorbjorn Andersson,
Stephen Daniels, Diane Harris,
David Hayes, Kenneth Helphand,
Randolph Hetser jr., Walter Hood,
Dorothée Imbert, Laurie Olin,
Kirt Rieder, Chip Sullivan, Marc
Treib, Noel van Dooren and Peter
Walker Taylor & Francis, 2008.
240 s„ 35 £
Thorbjørn Andersson: Striving for
a modern Utopia.Quo vadis ar¬
chitecture. Seven ways towards an

eloquent landscape architecture.
The Niels Erik Wickberg Lectures.
Dept. ofArchitecture. Helsinki
University ofTechnology, 2007
Gerrie Andela og Anja Guinée:
Tuin- en landschapsarchitect Hans
Warnau. Uitgeverij Blauwdruk,
2006. 198 s.

John F. Benson og Maggie Roe:
Landscape and sustainability. 2. udg.
Routledge/Taylor & Francis, 2007.
320 s.

Steen Høyer: Landskabskunst 2.
Det Kongelige Danske Kunstaka¬
demi, Kunstakademiets Arkitek¬
tskole, 2008. 262 s. 375 kr. I kom¬
mission hos Arkitektens Forlag
Uje Lee (red.): SLA. C3 Publishing,
Korea, 2007. 276 s. www.c3-d.com
Jens Scherup Hansen: Mellem sen¬
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Bek (red.). Museum Tusculanums
Forlag, 2008. 136 s., 198 kr.
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laboratorium, 2008'

Jens Johansen og Ib Asger Olsen
(red.): Byerne og den byhisto-
riske kartografi. Seminar 2007.
104 s. Byplanhistorisk note nr.
60/Skrifter om dansk byhistorie,
bind 5. Dansk Byplanlaboratori¬
um og Dansk Center for Byhisto¬
rie, 2008
ElofWestergaard, Mette Fauerskov
og Karin Kryger (red.): Kirke¬
gårdskultur 2007-08. Foreningen
for Kirkegårdskultur, 2008. 108 s.
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Modtagne kataloger
Birkholm Planteskole a/s

Sortimentskatalog - fra efterår
2008. Plantekatalog med plante¬
beskrivelser. Indledning med kur¬
sustilbud i bl.a. træbeskæring og

træplantning samt fotografier fra
steder, hvortil der leveres store

træer, f.eks fyr til elefanthuset i
københanvs Zoo og Sophora japo-
nica, der kontraktdyrkes til Stadens
Entré i Malmø for levering 2009.
Inkl. dansk-latinsk indeks. 370 s.

Birkholm Planteskole A/S.

Farremosen 4. 3450 Allerød
Tel. + 45 48 17 31 26

birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk

. P. Kortegaards Planteskole
Sortimentskatalog 2008/2009
Plantekatalog med plantebeskri¬
velser. Indledning med fotografier
af store træplantninger, f.eks. Tilia

platyphyllos 'Rubra' i Tietgenbyen,
Odense og i Hindsgavl Allé, Mid¬
delfart samt Tilia vulgaris 'Pallida'
på Selchausdal,Vestsjælland og på
Vejstrupgård ogTiselholt, Sydfyn.
Inkl. dansk-latinsk indeks. 346 s.

P. Kortegaards Planteskole, Øvej 10,
Kappendrup. 5500, Langeskov
Tel. + 45 65 97 26 56

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

Van den Berk Boomkwekerijen
Van den Berk on Trees

I bogen beskrives mere end 800
træer og buske med fotografier
af såvel blomstring, frugtsætning,
bladform som plantens vinter- og
sommerkarakter samt tekst, der
omtaler kroneform, højde, løv¬
farver, barkkarakter, vindførhed,
herkomst, synonymer m.m.

Bogen beskriver stort set enhver
type og varietet, man kan tænke
sig i Europa. Bogen findes i en
fransk, tysk, engelsk og hollandsk
udgave. 880 s.
Kan bestilJes online.

Pris € 85 plus forsendelse.
Van den Berk Boomkwekerijen,
Donderkonk 4, P.O Box 130, 5490
AC Sint-Oedenrode, Holland
Tel. +31 413 480 480

info@vdberk.nl
www.vdberkcom
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ALFRED PRIESS | ARKITEKTTEGNEDE LYSMASTER

i

CITYS
Fremtidens arkitekttegnede
lysmast er landet

red design award
liimliH I th tliiH

Design: Bjarne Schlåger
og Morten Weeke Borup.

CitySwan er som skabt til forskønnelse af byrummet med sin enkelthed og sit unikke design. Arkitekterne
bag designet, MAA Bjarne Schlåger, BS light + architecture og MAA Morten Weeke Borup, GHB Landskabs¬
arkitekter A/S, har fået funktionalitet og æstetik til at gå op i en hojere enhed. De mange mastevarianter gor
det let at implementere CitySwan i ethvert projekt indenfor både nybyggeri og byfornyelse. I CitySwan-serien
indgår der fem master og to vægarme, der alle følger de æstetiske og smukke linjer.

læsini'i www.priess.dk nkviipi hi m h 111 " priess[a]priess.dk
Alfred Priess A/S producerer og forhandler CitySwan masten, mens CitySwan armaturet produceres og forhandles af Philips A/S.
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Denne og modstående side. Vinderforslag, udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med Steen Høyer
•This and opposite page:Winning proposal by GHli Landskabsarkitekter in collaboration with Steen Høyer

Konkurrencen om Gråbrødre Plads var udskrevet af Odense Kommune med økonomisk slotte fra Realdania. Konkurrencen var en projektkonkurrence,
ajholdt i henhold til EU-direktiv 2004/i 8 /EF. Alle fem deltagerhold har modtaget et vederlag på 100.000 kr. ekskl. moms.
Konkurrenceforslagene blev bedømt af en dommerkomité bestående af: Anker Boye, rådmand, By- og Kulturforvaltningen, fmd. for dommerkomiteen;
Poul Falck, direktør^ Odense Byråd; Henrik Lumholdt, cheffor Plan & Byg; Mads Farsø, projektleder Realdania.
Fagdommere udpeget afAkademisk Arkitektforening: Vibeke Holscher, landskabsarkitekt MDL, MAA Claus Bjarrum, arkitekt MAA.
Rådgiverefor dommerkomiteen: Ole Steen Sørensen, Plan & Byg; Marianne R. F.Tonim Nielsen, Plan & Byg; Peder Bach, Kultur; Peter Fl.fohannessen,
Plan & Byg; Bent Poulsen, Natur, Miljø & Trafik; Rune BuggeJensen, Natur, Miljø & Trafik; Bo Seidelin Flune, Natur, Miljø & Trafik.
Konkurrencens sekretær var Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA,AA



GRÅBRØDRE PLADS I ODENSE

En bylivsundersøgelse for Odense, foretaget af
Jan Gehl i 1998, påpeger behovet for en styr¬
ket nord-sydgående fodgængerforbindelse fra
Odense Banegård Center til bymidten, og Odense
Kommune arbejder nu bevidst med at styrke den¬
ne akse. Således blev en nyanlagt banegårdsplads
med Bjørn Nørgaards H.C. Andersen-skulptur,
indviet i 2005, og i 2006 blev afholdt en arki¬
tektkonkurrence for Kongens Have, der forbin¬
der Banegårdspladsen med bymidten. Gråbrød¬
re Plads er sidste led i denne forbindelse. Indtil

2002 henlå området som parkeringsplads og vej¬
areal. I forbindelse med etablering af skøjtebane
på stedet om vinteren blev arealet midlertidigt
omlagt med en 'afsnøring' i begge ender for at
forhindre parkering og biltrafik.

Behovet for at skabe en bynær plads på om¬
rådet er stort. Området benyttes af cafeer til
udeservering og til antikvitetsmarkeder, Odense
Marathon, blomsterfestival m.m. I vinterhalvåret
opsættes byens skøjtebane på arealet.

Gråbrødre Plads har en stærk historisk for¬

ankring i Odense Bymidte og er, på trods af de
utidssvarende rammer, et centralt samlingspunkt.
Om sommeren er det de mange cafeer, som
trækker mennesker til, og om vinteren er det
den velbesøgte skøjtebane, der skaber liv. Pladsen
rummer potentiale til at blive et markant binde¬
led mellem byens mange kulturelle tilbud, sam¬

tidig med at det er en plads, der appellerer til
ophold.

I konkurrencen efterlystes forslag til, hvor¬
ledes pladsen kan formgives, og til, hvordan
Odense markeres som en smuk, fremadrettet og
kreativ by under mottoet 'at lege er at leve'.

Bedømmelsen af forslagene har taget afsæt i
konkurrenceprogrammets formulerede krav:

— arkitektoniske, byplanmæssige og funktio¬
nelle forhold

— forslagets evne til, at bidrage til et mangfol¬
digt byliv og sammenhæng og bindeled mellem
byens øvrige kulturelle tilbud, herunder at for¬
midle pladsens historie på en ny måde

— evnen til at udtrykke helhedstænkning i
forhold til den omkringliggende bymidte

— evnen til at underbygge visionen: 'at lege
er at leve'

— realisme i forhold til den økonomiske ram¬

me for anlægsudgifter (10 mill, kr.) og fremtidi¬
ge drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Uddrag af dommerkomiteens generelle bemærkninger
Gråbrødre Plads fremstår i dag relativt velaf¬
grænset, men også noget usammenhængende.
Tydeligst er rumdannelsen foran klosterets ho¬
vedbygning, mens området foran den tidligere
katedralskole opleves mindre klart som plads¬
rum - snarere som forbindelse til Kinopladsen..
Hvordan kan man skabe en klar opfattelse af
pladsens forløb og afgrænsning?

Alle forslag er karakteristiske ved, at der sker
en gennemgribende oprydning i pladsens nuvæ¬
rende byinventar, belægninger og beplantninger.
Dette bevirker, at der skabes en tydeligere opfat¬
telse af pladsens form, og at der kan finde aktivi¬
teter sted, herunder udeservering, uden at dette
kommer i konflikt med de forskellige former for
færdsel hen over pladsen i fremtiden.

Forslagene introducerer nye elementer og

tiltag, som skal understøtte pladsens identitet og
være ankerpunkt for ny aktiviteter. De nye til¬
tag, som tænkes at vitalisere pladsen og gøre den
til et aktivt, legende rum, er markant forskellige
i de enkelte forslag.

Dommerkomiteen har diskuteret de forskel¬

lige synspunkter på den 'legende - levende'plads
og er nået frem til, at de forslag, der arbejder
enklest og flertydigt med nye tiltag i længden vil
have den største herlighedsværdi og vil kunne
realiseres inden for den økonomiske ramme.

Særlig i forhold til Gråbrødre Plads' historie
synes forslag 2 bedst at have fortaget en afvej¬
ning af den værdighed, som dette sted kræver,
samtidig med ønsket om at skabe et nyt offent¬
ligt rum for leg og virke er opfyldt. Forslag 5
foreslår en nytolkning af stedets historie, mod¬
sætninger og potentiale — rent belægningsmæs-
sigt. Dog virker dets overdådige og fantasifulde
brug af effekter ikke i fuld balance med stedets
ånd og karakter. Derved kan forslaget bidrage
unødig til den tivolisering, offentlige byrum i
stigende grad udsættes for.

Samtidig med introduktion af de nye tiltag
skal udeserveringens forhold forbedres, og vin¬
terens skøjtebane skal kunne placeres hensigts¬
mæssigt i forhold til afvikling af trafik og i for¬
hold til de mange ny aktiviteter. Gråbrødre Plads
er ikke noget stort torv. I flere af forslagene sy¬
nes de mange aktiviteter derfor at skabe kon¬
flikter med hinanden. Cafeernes gæster risikerer
at blive våde af de store vandinstallationer med

tåge. Isbanen synes i konflikt med de foreslåede
træplantninger. Klosterets beboere vil blive ge¬
neret af trafikafviklingen på pladsen, når denne
skal afvikles uden om de ny installationer eller
skulpturer. De steder, hvor forslagene har ulø¬
ste konflikter, kan der i de fleste tilfælde efter¬
følgende findes løsninger, men det har undret,
at ingen af de deltagende mere præcist har anvist
forslag til løsning af de mange praktiske forhold i
forbindelse med udeservering — dens præcisering
i forhold til pladsen, overdækningens udform¬
ning, fælles designstrategi for borde, stole m.v.

Alle forslag arbejder meget bevidst med ma¬

terialer som identitetsskabende elementer for

den ny plads. Pladsens belægninger er stude¬
ret indgående i forhold til Odenses fine belæg-
ningstradition, hvor den udbredte anvendelse af
klinker som fortovsbelægning er karakteristisk.
Klinken findes i flere udgaver og forbandter, bå¬
de på flade og kant og alle i en gul farve med
røde og blåsorte nuancer. Forslagene arbejder på
forskellig måde med pladsens belægning og be¬
lægningen i de tilsluttende veje.

Beplantning og belysning spiller en stor rol¬
le i forslagene. Billedkunsten er repræsenteret i
flere af forslagene som 'identitetsskabere, som le¬
gefigurer eller historiefortællere'.

Der er foretaget en økonomisk overslagsbe¬
regning af alle forslag, og de driftsøkonomiske
konsekvenser har også været drøftet. Det har un¬

dret dommerkomiteen, at der i fire ud af fem

forslag indgår et omkostningstungt element som

vand, når der i forvejen findes vandskulpturer
ved pladsen, samtidig med at behovet for vand
ikke nævnes i programmet.

Konklusion

Det er dommerkomiteens vurdering, at de ind¬
komne forslag som helhed giver en kvalificeret
og bred belysning af opgavens problemstillin¬
ger. Konkurrencen viser, at Gråbrødre Plads kan
få en helt særegen kvalitet, med tilgængelighed
for alle, og at den sammen med andre af bymid¬
tens pladser vil bidrage til et mangfoldigt byliv
i Odense.

Et forslag vurderes samlet set at være det
bedste, og det er en enstemmig dommerkomité,
der peger på forslag 2 som det mest overbevisen¬
de — med de bemærkninger, der er nævnt i den
efterfølgende bedømmelse af forslaget.
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Forslag 2 udpeget som vinderforslag, udarbejdet af
CHB Landskabsarkitekter a/s som totalrådgiver
(ophavsret) i samarbejde med professor Steen Høyer,
landskabsarkitekt MAA, MDL
GHB Landskabsarkitekter, medarbejdere:Jacob Fischer,
landskabsarkitekt MAA, MDL, Louise Riser, landskabs¬
arkitekt MDL, Matilda Andersson, landskabsarkitekt
MDL, Søren Ganer, arkitekt MAA

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget samler det lidt diffuse byrum med en

linje, formet som en bænk, der kan danne rygrad
for pladsen og dens aktiviteter. Desuden intro¬
duceres et antal skulpturelt formede elementer,
der strategisk placeret møblerer pladsen og styrer
bevægelsesforløbet.

Is er pladsens bærende identitet. Det ud¬
springer af vinterfunktion'en som byens isbane.
Is er motivet i stedets syv nye fikspunkter, de
femkantede figurer.

Pladsens helhed skabes- af en sammenhæn¬

gende belægning af gråblå teglklinker, der læg¬
ges i munkeforbandt med et roligt og ensartet
fald imod bænken. På denne store flade af grå¬
blåt hav flyder de syv fikspunkter/elementer,
som er fire monolitter, et plateau, et vandbassin
og en søjle. Fikspunkterne er også placeret i de
tilstødende gaderum for at skabe sammenhæng

til pladsen, dels på selve pladsen og dels ved ad¬
gangen fra Kinotorvet.

Det synes oplagt at arbejde med en klinke¬
belægning bl.a. på baggrund af de mange fine
eksempler i Odense på denne type belægning.
Det foreslåede forbandt og den gråblå farve er

interessant, men det er vigtigt, at denne store

'tæppeflade' ikke bliver for mørk, kold og vold¬
som. Dommerkomiteen forudsætter, at belæg-
ningstypen bearbejdes, og at man bl.a. undersø¬
ger muligheden for at udvikle en klinke med et

rødligt, varmt tilslag, således som det vises i for¬
slagets beskrivelse.

Ved forslagets viderebearbejdelse bør det -

for de tilstødende gader — undersøges at anven¬
de andre kombinationer af den valgte klinke evt.
som kantning omkring felter af den traditionelle
grå/gule Odense-klinke for at sikre bedre sam¬

hørighed med eksisterende belægninger i de til¬
stødende gader.

Linjen, den nye bænk muret i pladsbelæg¬
ningens teglsten, er placeret parallelt med klo¬
steret. Den skærmer klosterets indgang og for¬
ankrer flere af pladsens nye elementer, plateauet,
et vandbassin, en lysmast, en lund, en historisk
gravruin og en infosøjle. Her langs linjen etab¬
leres alle pladsens nye attraktioner. Bænken er et

herligt sted at sidde i solen om sommeren og om

Skøjtebanens udstrækning • Skating rink extent

vinteren, når skøjterne spændes på. Her er klat¬
restenen for de mindste børn og bassin til sej¬
lads med modelskibe. Og for den tænksomme,
at sidde i lunden eller undres over gravruinens
store kors og det tilgroede bed med brombær og

roser ved klostrets østgavl. Endelig findes info¬
søjlen helt imod øst, bl.a. med oplysninger om

byens arrangementer. Bænken danner også del¬
vis afgrænsning af vinterens skøjtebane. Banen
forholder sig til belægningens retvinklede for¬
bandt.

Den tænkes uden afskærmende bander -

som en flage på den mørke flade. Afgrænsningen
af skøjtebanen virker ikke gennemtænkt og bør
derfor videreudvikles blandt andet for at undgå
faldulykker blandt de skøjtende. Endvidere bør
isbanens størrelse reduceres for at undgå uønsket
frostpåvirkning af træerne rodsystem.

De hvide stenmonolitter er spændende ele¬
menter på pladsen og i området. Både om dagen
hvor de danner hvide kontraster til belægningen,
og om natten, hvor de bliver som stjerner, op¬

lyst af projektørerne i pladsens høje slanke mast.

Granitkrystallerne er i sig selv interessante figu¬
rer, og det har været drøftet at udsætte dem for
supplerende bearbejdning. De er beskrevet som

figurer alene forskellige i kraft af behugning og
størrelse.Ved en viderebearbejdning af disse vær-



ker bør det overvejes om ikke en yderligere be¬
arbejdning af stenenes overflader og funktion,
herunder eventuel anvendelse af andre materia¬

ler, bedre kunne legitimere deres betydning og

placering.
Der gemmer sig poesi og spørgelyst i lun¬

den, ved det lille bed og omkring den korsfor-
mede ruin i teglsten, som markerer kongegrave¬
ne. Der er imidlertid tvivl om de valgte planter
og træsorter vil kunne trives og udvikle sig til¬
fredsstillende på dette sted, så det er nødvendigt,
at der indledes en dialog for at finde frem til den
helt rigtige plantesammensætning og placering.

Alt i alt er der tale om et forslag, som ef¬
ter dommerkomiteens opfattelse på en suveræn
måde har forstået at tolke mulighederne på Grå¬
brødre Plads. Forslaget er uhyre enkelt i sit an¬

slag og på trods af enkelheden, er det fyldt med
poesi, nytænkning og dynamik. Det er værdigt
uden at være kedeligt, det stimulerer til leg og

ophold, det skaber eftertanke samtidig med,'at
det muliggør udøvelse af fysiske aktiviteter, til¬
passet stedets og omgivelsernes historie.

På den måde lever forslaget op til bedøm¬
melseskriterierne og Odense Kommunes ønsker
om en ny plads, der med respekt for stedets ånd
kan understrege mottoet 'at lege er at leve'.

En enstemmig dommerkomité peger derfor
på forslaget som det mest overbevisende forslag
og vinder af konkurrencen.
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Forslag i udarbejdet af EBDNBA arkitekter ApS.
Medarbejdere: Nanna Diercks, arkitekt MAA, Stefan
Urup Kapian, arkitekt MAA,June Paaskesen, land¬
skabsarkitektstuderende, Asta Berit Malmquist", arki->
tektstuderende, Casper Wissing, arkitektstuderende,
Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt MDL, arkitekt
MAA; Hermetic Light, Steven Scott; Hotel Pro Forma,
RalfRichardt Strøbech samt Moe & Brødsgaard A/S
Rådg. Ing.

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget tager udgangspunkt i et ønske om at
Gråbrødre Plads gengives et tilhørsforhold til

klostret. Dette ligger imidlertid uden for pro¬

grammets rammer og er efter dommerkomiteens
vurdering ikke realistisk, idet klostret bestræber
sig på at opretholde afstand til bylivet på plad¬
sen. Indramningen af klosterkomplekset med en

chaussestensbelægning forekommer søgt, og den
snarere adskiller end inddrager Jernbanegade i
pladsen, således'at Gråbrødre Plads mister en del
af sin udstrækning mod vest. Chausséstensforto-
vene sammen med granitbelægningen på pladsen
foran klostret kan opfattes som et udvidet for-
tovsareal snarere end som en plads. Forslaget er

afdæmpet, fordringsløst og uden markant præg.

Klosterkirkens aftryk
• Imprint of the monastery church

Ove Sprogøs Plads, Jernbanegade, Lille Gråbrød-
restræde og Skt. Gertrudsgade befæstes med gule
klinker og er således i god overensstemmelse med
Odenses brug af klinker. Overgangene mellem de
forskellige belægninger forekommer dog uafkla¬
ret og umotiveret.

Den forslåede granitbelægning i Idde^ord-
granit tilgodeser programmets ønske om nemme
og ikke synlige retableringer efter evt. opgravnin¬
ger. Der er lagt stor omhu i udformningen af be¬
lægningen med varierede flisestørrelser, overfla¬
der og belægningsmønstre. Dommerkomiteen er
lidt usikker på den meget lyse granits virkning
mod klostrets røde tegl.

På pladsens østlige del trækkes klostrets træ¬
er ud i chaussestensbelægningen.Træplaceringen
virker rigtig i forhold til pladsen og understreger
en opdeling i den åbne plads foran klostret og en

roligere mere intim plads i den østlig del.
Forslaget giver fri passage over pladsen. Alt

fast inventar knyttes til pladsens periferi, herun¬
der cykelparkering, som placeres langs facaderne,
dels i sidegaderne dels med 40 pladser på torvet.
Der placeres bænke på solsiden op mod klostret.
lJyrumsinventaret udgøres af standardinventar,
hvilket forekommer afslappet og ukompliceret.
Belysningsforsalget er gennemtænkt og varieret
med ophængte belysningasarmaturer som almen
belysning på pladsen, i Jernbanegade og på Ove
Sprogøs Plads, suppleret med lave pullertlygter
langs klostret og mod Asylgade og Kinopladsen.
Lille Gråbrødrestræde og Skt. Gerstruds Stræde
belyses med 3,5 m høje master.

Historiefortællingen er ligeså neddæmpet
som forslaget i øvrigt. I belægningen tegnes klo¬
sterkirkens konjunkturer ved hjælp af belæg-
ningsskift, flisestørrelse og overflade, og kon¬
gegravene markeres med LED-lys i skiftende
farver. Dommerkomiteen vurderer dog, at det
legende element i det viste forslag er for under¬
spillet, og at et svagt arkitektonisk udtryk ikke
kan kompensere for dette.

Sammenfattende er udformningen for un¬

derspillet, og det arkitektoniske hovedgreb vir¬
ker ikke overbevisende. Der er dog lagt mange

tanker i pladsløsning af en særlig lavmælt karak¬
ter.
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Forslag 3 udarbejdet afThing & Wainø Landskabs¬
arkitekter AS og NORD arkitekter (begge ophavsret).
Underrådgivere: Henry Jensen A/S Rådg. Ing. FRI,
BORCH+TUXHN Lighting +design.
Thing & Wainø: Medarbejdere uden ansvar i op¬
havsret: Marie Thing, Uffe Wainø, Torben Wainø,
Mette Bruun Yde, Ida Marie Lebech Jørgensen, Mar¬
tin Odgaard. NORD: Medarbejdere uden ansvar i
ophavsret:Johannes Pedersen, Morten Rask Greger¬
sen, Lars Jensen, Tue Kappel, Linda Gustavson

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget trækker i al sin enkelthed et stort tæp¬

pe af mørke sortblå teglsten ud over pladsen og
de tilstødende gader. Herved defineres et særligt
område i byen, der klart adskiller sig fra de øvri¬
ge pladser og gader, alene ved sit mørke gulv.

I tegltæppet er nedfældet knudepunkter i
form af bløde organiske bobler og skarpkantede
kasser. Knudepunkterne rummer al byinventar.

Pladsen er åben, men over de tilstødende ga¬
der dannes et løvtag af blåregn på udspændte wi¬
rer. En lund af robinietræer adskiller den østlige
del af pladsen fra området foran klostret. Forsla¬
get arbejder således rumligt med en opdeling af
pladsen i to, det åbne kontra det overdækkede
rum. Til gengæld vil den ensartede belægning
af blåsorte klinker understrege sammenhængen,
og forslaget spænder på overbevisende måde den
nye plads ud i sin fulde udtrækning.

Dommerkomiteen stiller sig skeptisk over
for udformningen af knudepunkterne, som ud¬
gør en bærende idé i forslaget. Knudepunkter¬
ne har flere indbyggede svagheder. De vil næp¬

pe kunne opfylde alle byrumsinventarbehov,
og man kan forestille sig, hvordan supplerende
bænke og cykelstativer vil invadere området.

Det grønne tag i sidegaderne er smukt tænkt,
men er arbejdskrævende. Dommerkomiteen stil¬
ler'sig tvivlende overfor, om et løvtag er det rig¬
tige på vores breddegrader, hvor vi snarere søger
solens varme end skyggen. Ligeledes er svaghe¬
den ved det grønne tag, at det primært etableres
og opleves i etape 2.

Pladsens historie fortælles ved at modulere

tegltæppet som et aftryk af klosterkirken med et
forløb af platforme, der giver mangfoldige an¬

vendelsesmuligheder. 1 teglbelægningen præges
500 sten med et Tau-kors symboliserende 500
grave fra den kirkegård, der lå, hvor pladsen nu
er. Forslaget udmærker sig ved i sin disponering
at etablere en roligere zone ud for klostret, idet
knudepunkter, plateauer, kongegrave og robinie¬
beplantning umuliggør direkte gang- og cykelli¬
nier tæt på bygningen.

Den forslåede klinkebelægning tilgodeser
programmets ønske om nemme og ikke synli¬
ge retableringer efter evt. opgravninger. Valg af
klinker er foretaget ud fra velovervejede be¬
tragtninger og med anvendelse af varierede be-

lægningsmønstre. Dommerkomiteen er usikker
på den meget mørke klinke anvendt på så store

sammenhængende flader. Pladsen vil invitere til
uformel leg på teglflade, plateauer og omkring
knudepunkter, hvoraf et knudepunkt foreslås
udformet med vandtåger og dampeffekt.

Sammenfattende vurderes forslaget som et

gennembearbejdet bud på en enkel, multifunkti¬
onel plads, der dog med sine forskelligt formede
knudepunkter skaber tvivl om 'langtidsholdbar¬
hed' såvel æstetisk som funktionelt og vedlige¬
holdelsesmæssigt.
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Forslag 4 udarbejdeI af SLA a/s (ophavsret)
Projektteam: Stig L. Andersson, Helene Koch, Mar¬
tin Soberg, Sophie Kjærsgaard Jørgensen, Ulla Horn¬
syld, Flemming Rafn Thomsen. Konsuletit: Lemming
& Eriksson, Rådg. Ing. a/s FRI, Lars Kofoed

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger .

Forslaget viser stor stoflighed og har som hoved¬
tema: At sanse før refleksion. Man ønsker at ska¬
be en drømmende flygtig stemning med stadige
skift i lys, flimmer, farver og vanddis. Samtidig
udtrykker forslagsstillerne et ønske om at skabe
et fredeligt sted, en oase i byen.

I et flot hovedgreb spændes pladsen ud i hele sin
bredde uden forstyrrende elementer, der opde¬
ler det store rum i flere mindre. Det gøres ved at

udlægge et tæppe i patchwork. Tæppet består af
store rektangulære felter, der understreger plad¬
sens længderetning. Felterne udfyldes af et møn¬
ster af skiftevis rillebehugget lys granit, mørk ba¬
salt og gråbrunlig skifer. I sidegaderne lægges en
lysgrå klinke med reference til Odenseklinken.
Kontrasten mellem belægningens patchwork og
det geometrisk formede spejlbassin virker spæn¬
dende. Byinventaret består af ringe af betonbæn¬
ke i stærke farver og standardcykelstativer opsat

i cirkler på termoplastfelter. Cykelparkeringen
er placeret på selve pladsen og ikke som i flere
andre forslag henvist til sidegaderne. Forslaget
fremhæves for sit forsøg på at finde en løsning
på cykelproblematikken.

Et cirkulært bassin er placeret i klostrets mid¬
terakse i henhold til planen. På hovedperspekti-
ven af pladsen vises bassinet placeret forskudt i
forhold til plantegningen og klostrets midter¬
akse. Denne uoverensstemmelse understreger
dommerkomiteens betænkelighed ved bassinets
størrelse og dominans på pladsen. Spejlbassinet
vanskeliggør passage over pladsen og forringer
multianvendeligheden. Bassinet beskrives som
fuldt passerbart for cyklende og gående. Det er
dog et spørgsmål om alle aldersgrupper vil have
den følelse, og om ikke vandspejlet i særlig grad
appellerer til børn og unges leg, og at pladsen
derfor for mange vil være vanskelig passabel på
grund af glatte belægninger f. eks. efter regnvejr.
Der er ingen rolighedszone op mod klostret.
Tværtimod vil gang-og cykeltrafik intensiveres
her på grund af spejlbassinets udstrækning.

Vandmotivet dyrkes yderligere i form af tal¬
rige vanddyser spredt ud over pladsen, oplyst
med lysdioder i pastelfarver. Tilstedeværelsen
af vand i form af bassin og dyser kan give an¬

ledning til bekymring for sikkerheden for plad¬
sens brugere. Udeservering kan ikke ske i samme
omfang som nu, med mindre serveringen flytter
langt ud på pladsen.

Skøjtebanen er kun vist som signatur. Afvan¬
dingen er enkel og med overensstemmelse mel¬
lem belægninger og afvandingsprincip. Det le¬
gende element kobles af forslagsstillerne til vand
og lys. Vand har derfor fået et meget fremtræ¬
dende udtryk på pladsen på trods af, at der ikke
i programmet er udtrykt noget ønske om brug
af vand på pladsen.

Dommerkomiteen er betænkelig ved det
meget eksponerede rum, der modsat forslagets
intention om at skabe en fredfyldt plads, en oase,
måske snarere forstyrrer denne fred ved brug af
de mange effekter. Pladsens stoflighed i belæg¬
ningen er afgørende for forslagets vellykkethed,
herunder at fliserne i patchworket spiller sam¬
men og danner de rigtige kontraster.
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Vandspejl om sommeren • Reflecting pool in the summer

Forslag 5 udarbejdet af Holscher arkitekter, 1:1
Landskab, Kunstner, Viera Collora (alle ophavsret).
Konsulent: Rådg. Ing. Ednard Troelsgård.
Projektteam: Holscher arkitekter: Nils Holscher,
Anette Madsen, Mikkel Nordberg, Mads Rune
Heinberg, Helene Skytte Olesen. 1:1 landskab:
Trine Trydeman,Jacob Kamp, Kaare Skjering. Rådg.
Ing. Jeppe Steen Andersen. Kunstner Viera Collaro

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Hovedideen er det scenograferede rum og den
klimatiske iscenesættelse, og hovedmotivet er

vand; vand i flydende form, som is og som dis.
Pladsen understreges af to former for belæg¬

ning, som på én gang forsøger at forene traditi¬
on og fornyelse rent belægningsmæssigt. Hoved¬
pladsen befæstes med betonfliser støbt på stedet
i moduler på 4.0 x 2.4 og 2.5 x 1.5 m med sle¬
ben overflade. I Jernbanegade og på Ove Sprog¬
øe Plads trækkes betonfliserne ned i langstrakte
bånd på en bund af gule klinker. På tilsvaren-
dede måde behandles den østlige del af pladsen
med bånd af betonfliser på en bund af gule klin¬
ker. Den gule klinke, Odenseklinken anvendes i
alle tilstødende gader og som bort langs pladsens
bygninger. Forslaget må fremhæves for sin måde
at skabe sam menhæng med de omgivende by¬
rum og for den rolige samlende flade på selve
pladsen ud for klostret. Betonfladens udstræk¬
ning i forhold klostret blev diskuteret bl.a. på
grund af den manglende symmetri. Anvendel¬
sen af insitu støbt beton på pladsen savner en
nærmere argumentation. Vanskelighederne og
de økonomiske omkostninger ved reparationer
efter ledningsarbejder forekommer åbenlyse.

Et antal lette utraditionelle parasollignende
elementer i form af nylonudspændte volumener,
monteret på høje master danner et loft på plad¬
sen som lette skyer. Skyhøjde og skyerne farve
kan ændres. Den almene belysning består af syv

master og lyset under to faste bænke samt bely¬
ste træer og evt. belyste facader. Bænkene udgø¬
res af runde siddemøbler i slagfast semitranspa-
rent polycarbonat. Udeserveringen kan ikke ske
i samme omfang som nu, med mindre serverin¬
gen flytter langt ud på pladsen. Cykelparkerin¬
gen er primært placeret i de tilstødende gader.
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Vandtemaet fremtræder som is i forbindelse med

skøjtebanen, som vand fra forår til efterår i et
stort ellipseformet vandspejl, der kan optræde i
fa timer eller et par dage ad gangen, og som dis
fra en mængde vanddyser, der kan styres til at
skabe forskellige scenarier. Vandspejlet er ikke
permanent og kan passeres af cyklende og gå¬
ende. Det er dog et spørgsmål, om alle alders¬
grupper vil bryde sig om det, og om ikke vand¬
spejlet i særlig grad appellerer til børn og unges

leg, og at pladsen derfor for mange vil være van¬

skelig passabel, når der er vand i ellipsen. Der
er ingen rolighedszone op mod klostret, tværti¬

mod vil gang- og cykeltrafik intensiveres her på
grund af vandspejlet. Vinterens skøjtebane sva¬
rer i form og udstrækning til vandellipsen. Et 60
cm højt Mobiusbånd i semitransperant glasfiber
danner bande. Udformningen virker overbevi¬
sende, men begrænser passagemulighederne.

Dommerkomiteen finder, at det formmæs¬
sige greb i forhold til belægningens udformning
er interessant. Men man er betænkelig ved det
stærkt scenograferede rum, der næsten synes at
kunne leve sit eget liv. Forslagsstillerne kunne
derfor med fordel have begrænset nogle af de
mange foreslåede tiltag.
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Sankt Nicolai skolekomplekset er en reinkarna¬
tion af alt fra den gamle danske skole med gym¬
nastiksale og skolegårde. Den nye funktion med
fem kunsthuse gav mulighed for at se den frem¬
tidige brilg af skolegården som et helt nyt sam¬
lingssted for et kreativt og dynamisk miljø. Et
aktivt frirum i en frejdigere version end den hi¬
storiske skolegård. En gård, der danner baggrund
for de forskellige huses programmer for film, lit¬
teratur, børn, kunsthåndværk og musik.

1 dag fremstår gården som en stor hvid tegning
på ny sort asfalt — som en ny tavle.

Projektudviklingen har været temabaseret
og fem brugergrupper har gennem designpro¬
cessen deltaget i konkretiseringen af program¬
met og den fremtidige brug og vedligeholdelse.

Historie

Skolegården såvel som bygningerne var udtjente
og blev ikke længere anvendt til skoleformål, da

Kolding Kommune i samarbejde med Realda¬
nia besluttede at omdanne komplekset til kul¬
turcenter.

Skolegården på næsten 3.400 kvm var kran¬
set af fem bygninger fra forskellige tider. Bygget
fra 1890 og indtil slutningen af 1930rne, hver i
sin stil og med facader af enten røde og gule tegl
eller pudsede. Skolegården havde en langstrakt
rektangulær form, næsten 35 x 100 m med en
lille bakketop i midten. Langs den ene side af
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Gårdprojekt Nicolai, Kolding
Nicolai er september 2008 tildelt Rosa Barba European Prize
og Kolding Kommunes Arkitekturpris
Bygherre: Kolding Kommune og og RealDania
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Medarbejdere: Nina Walsh, Line Krath og Hanne Knudsen
Samarbejdspartner: Dorte Mandrup Arkitekter
Belysnitigsprojekt: Astrid Krogh
Udført: 2003-07
Areal: 3.800 kvm

Pris: 7,5 mill.
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gården mod vest fandtes et grimt, næsten 70 m

langt nedbrudt hegn med lidt spredt beplantning
foran. Bygningerne havde alle forskellige trapper
og tilbygninger af dårlig kvalitet, og gården an¬
vendtes kun til parkering. Det generelle indtryk
var miserabelt og baggårdsagtigt.

Konverteringen
Målet var at omdanne hele komplekset til kultu¬
relle formål, hvert hus med forskellige program¬

mer som følger: fortællingens hus, filmhus, hus
for kunsthåndværk, børnehus og musikhus. Sko¬
legården skulle formgives, så den kunne drage
nytte af alle de forskellige aktiviteter i husene.
Herfra høstedes følgende programmer: en uden-
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dørs scene med mulighed for små koncerter,
forestillinger eller sommerbio, pladser for udstil¬
ling og marked, steder for børns leg og alle an¬
dres samling - løbe og være i solen. Fra en ar¬
kitektonisk vinkel var målet at komplementere
gården på begge sider: en ny lang væg, hvor heg¬
net stod og en ny struktur i rækken af huse på
den anden side. Et nyt koncept for en moderne
skolegård. En gård der var livligere, fuld af glæde,
deltagelse og dynamik.

Indgrebet
Skolegården består nu af forskellige situationer
og elementer som kommunikerer de fem huses
programmer: en ankomstplads ved indgangen fra

Blæsbjergade, en have for børnenes leg og af¬
slapning på græsset, en terrasse for biografcaféen,
en stor rund scene for koncerter, forestillinger
eller bio, en plads for marked og udstillinger, en
lille gård for drinks og small talk og en byhave
for leg og rekreation.

Med tanke på det sammensatte bygnings¬
kompleks har målet været at binde komplekset
sammen som et hele. Derfor har valget af mate¬
rialer været essentielt. Det gennemgående ma¬
teriale er cortenstål, asfalt og hvid thermoplast
kombineret med pinkblomstrende magnolietræ¬
er og stærkt blå, gule og røde elementer. Asfalten
er bredt ud som en dug, der dækker hele gården,
mens den lysende hvide thermoplast skaber for-



bindelse mellem husene. De hvide prikker ud¬
fordrer til at bevæge sig fra prik til prik — at

tegne sin bevægelse direkte på asfalten. Corten-
stålen skaber med sin rustrøde farve en omslut¬

tende væg, der både binder de enkelte bygninger
sammen og skaber steder for rekreation. De blå,
gule og røde elementer er til leg, såsom sandkas¬
ser og vandbassiner.

Den ny skolegård har ikke et centralt sam¬

lingspunkt, men mange sammensatte dele. Det
er et polyfokalt rum, hvor de enkelte dele væver

sig ind i hinanden — et sted for de mange for¬
skellige aktiviteter, der finder sted i husene. Et
byrum, der inviterer til deltagelse.
Kristine Jensen, arkitekt maa, landskabsarkitekt mdl

På den 5. europæiske biennale for landskabsarkitek¬
tur i Barcelona i september 2008 tildeltes Kristine
jensen den prestigefyldte Rosa Barba European Prize
før tegnestuens arbejde med byrum ved Nicolai Kul¬
turcenter i Kolding. Hædersprisen er på 15.000 euro

og på europæisk plan den største faglige anerkendel¬
se inden for landskabsarkitektur. Det var første gang
en dansk deltager var i finalen og femte gang, Rosa
Barba European Landscape Prize blev uddelt.

Blandt 457 indsendte projekter udvalgtes en del
til udstilling og en kommende publikation, heriblandt
også Vestled fra Danmark. De 11 finalister var CZ-
studio-archittetura del paesaggio, OKRA landscape
architects, Agence Ter, Btiro Kiefer, Arkitekt Kristine

JensensTegnestue, Graber+SteigerArchitecten/Koepfli

partner GmbH, PROAP Estudos e Projectos de Ar-
quitectura Paisagisticajoao Gomes da Silva, L'Atelier
de Paysage/Atdayjover arquitectos, ADR architects og
Michael van Gessel Landscapes

Bedømmelseskomiteen bestod i år af Fritz Auweck,
landskabsarkitekt og præsident for EFLA; Michel
Corajoud, landskabsarkitekt; Lisa Diedrich, land¬
skabsarkitekt og i redaktionsudvalget af tidsskriftet
'scape; Guido Ferrara, landskabsarkitekt og redaktør
afArchitettura del Paesaggio; Manuel Ruisånchez, ar¬
kitekt og prof. ved landskabsuddannelsen ved DUOT
(UPC). Pris og biennale er organiseret af det catalan¬
ske arkitekturinstitut COAC i samarbejde med det
catalanske direktorat for arkitektur og landskab og de
to catalanske arkitektskoler ved UPC i Barcelona
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NANSENPARKEN I OSLO

Tone Lindheim

Bakgrunn
Den nye Nansenparken ble åpnet i september
2008. Den er del av et omfattende transfornia-

sjonsarbeid som har funnet sted på Fornebu et¬
ter at flyplassen ble nedlagt oktober 1998.

Ved fraflytting ble 3400 dekar tidligere fly-
plassareal frigjort. Dette dannet grunnlag for et av
landets største oppryddings- og transformasjons-
prosjekter. Et helt nytt samfunn skulle utvikles.
Tomter for bolig og næring ble solgt ut til pri¬
vate aktører. Statsbygg og Oslo kommune påtok
seg ansvaret for den overordnede infrastruktu¬
ren; opprydding av forurenset grunn, utbygging
av veier og teknisk infrastruktur, terrengforniing
med planer for helhetlig massehåndtering samt
utbygging av felles grøntstruktur. Dette innebar
Utvikling av friområder, etablering av buflferso-
ner mot naturreservatene, gangveinett og ikke
minst: Utvikling av den store samlende parken i
sentrum: Nansenparken.

De finske arkitektene Helin og Siitonens
prosjekt fra 1998 la føringer for hovedgrepet på
Fornebu: En stor sirkulær ringvei skulle danne
yttergrense for et slakt skålformet landskap med
en sentral park og 7 grønne armer som strekker
seg fra parken og ut mot sjøen i ulike himmel¬
retninger.

I 2004 ble det avholdt arkitektkonkurranse om

utforming av Sentralparken (navnebyttet til Nan¬
senparken fant sted høsten 2008). Den ble vun-
net av Bjørbekk & Lindheim. I prosjekteringsfa-
sen har vi hatt med Norconsult som rådgivende
ingeniør og det tyske Atelier Dreiseitl som vann-
kunstner og rådgiver for vannbehandlingen.

Hovedgrep
Fornebu var et velpleiet og vakkert kulturland¬
skap før flyplassens omfattende utvidplse på Stor-
øya for 60 år siden. For å gi plass til flyplass ble et
rikt og mangfoldig natur- og kulturlandskap ut-
radert; koller ble sprengt bort, nedsenkinger fylt
igjen, bukter fylt ut og strandlinjen endret. Re¬
ster av det tidligere verdifulle landskapet ble lig¬
gende igjen som små fragmenter i ytterkantene
av flyplassen. Parken er utformet i dynamikken
mellom det stramme, lineære flyplassrelaterte og
de myke, organiske linjer fra det opprinnelige
landskapet. Det stramme ble gitt av rullebaner,
vindretning og de geologiske formasjonene av
karakteristiske knollekalk-forkastninger. De my¬

ke linjene ble gitt av det opprinnelige landska-
pets avrundede former.

Parken omfatter 200 da og er utformet med
sikte på å bli et attraktivt og aktivt møtested for

alle som bor og ferdes på Fornebu. Som halvøy
er Fornebu omgitt av sjø i øst, vest og syd. Med
sin åpne karakter og de syv blåner som omkran¬
ser Fornebu langt borte er opplevelsen av him¬
mel meget sterk der ute. Dette gir en ro og en
helhetsfølelse vi har søkt å ivareta i utformingen
av det nye landskapet.Vi har søkt noen fa sterke,
rolige grep. Opplevelsen av stillhet og ro, vakker
utsikt og harmoniske former forent med mulig-
heter for aktivitet og fysisk utfoldelse er det vi
har ønsket å legge til rette for.

Vann

Det gamle flyplasstårnet og den tidligere ek-
spedisjonsbygningen i nord utgjør et viktig ut-
gangspunkt for parken. Her har vi lagtTårnplas-
sen for å markere flyplasstårnet og gi en verdig
entre til parken. Herfra ledes et vanndrag fra
nord til sør gjennom hele parken. 1 utformingen
av vanndraget er det også en lek mellom stratji-
me og organiske former, stille blinkende vann-
flater og rislende vann. Det starter med en smal
vannrenne over bølgende farget glass innenfor
en ramme av cortenstål. Vannet renner deretter
nedover i en 1,5 m bred presis renne av plasstøpt
betong, også denne med sidekanter og småbru-
er i cortenstål. Vannet ledes så inn i større bas-
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seng med en presis hard side og en myk grønn

organisk side med terskier og stryk på 40-50 cm
før det renner inn i den store Sentraldammen på
vel 6.000 m2. Overskuddet av overvannet ledes

ned i et naturlikt drag før det ender opp i ret¬

ning Storøykilen. Hovedvekten av vannet renses

og pumpes tilbake tilTårnplassen. Nansenparken
skal være resipient for overvannet fra tilstøtende
boligområder og veier. Apne grønne overvanns-
renner er etablert for å frakte vannet ned mot

Sentraldammen. Biologiske sandfiltere, mekanis¬
ke siler og pumping sørger for rensing og lufting
av vannet slik at vannkvaliteten blir god.

Stripa
På nordvestsiden av Sentraldammen har vi lagt
Festplassen og Stripa, med klar referanse til tid¬
ligere flyplass-stripe. Stripa er utformet ved å
legge lag på lag av ulike materialer med refe¬
ranse til Fornebus geologiske knollekalkfore-
komster. Brede granitt-trinn fører ned til den
store dammen og inviterer til nærkontakt med
vannet, deretter ligger et bredt og raust tredekke
i Wisorwood og en smal stripe med elvestein. Så
kommer et parti med plasstøpt og slipt betong
med ilagt grønne flyplass-ledelys og nok en smal
stripe elves'ingel. En sittekant av råhogd granitt
tar opp et terrengsprang og holder fast et grus¬

lagt parti med en dobbel trerekke av sølvpil, før
den grønne delen av parken slipper til med alt
sitt gress.

Festplass
Festplassen har et raust og rolig gulv av skråskår¬
ne store granittheller, inntil 2,4 x 1,6 m. Mot syd
ligger gulvet i et jevnt skråplan ned i dammen.
Her finnes en kunstnerisk utsmykking i form av
store isflak-lignende steiner og vanndyser som
med visse mellomrom lar det strømme vann over

skråplanet. Flyttbare stålelementer gjør det mu¬

lig for barn å manipulere vannstrømningene og
bestemme vannets vei.

Et stort amfi inviterer til forestillinger av uli¬
ke slag, men kan også brukes som et rolig sitte-
sted. I forkant av pumpe- og rensehuset er det
planlagt en kafe som vender seg ut mot Festplas¬
sen med store glassvegger og dører. På den andre
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siden av dammen har vi tatt vare på restene av
en opprinnelig Fornebukolle. Her fir terrenget
bukte seg naturlikt fram og tilbake i slake buer i
kontrast til Stripas stramme linjeføring. På denne
og på de andre kollerestene har vi lagt tilrette for
å få fram igjen den opprinnelige kalktørreng-
vegetasjonen som er så karakteristisk for øyene i
indre Oslofjord.

Syv grønne armer med bredde på 30-100 meter

spenner ut i alle himmelretninger og vil sørge
for at folk kan bevege seg i det grønne på kryss
og tvers av hele Fornebu. I disse grønne armene
er det lagt ulike steder for aktivitet og opphold;
sandvolleyballbane, gummierte lekelandskap, store
klatrenett, sitte/løpe/rulle element i tre, små hilse¬
ner fra en tidligere flyplasstid.

Et nettverk av gang/sykkelveier og småle gru¬
sede stier binder de ulike delene av Nansenpar¬
ken sammen og gir varierte muligheter til å be¬
vege seg.

Miljøprofil
En klar miljøprofil ligger til grunn for hele re-

parasjonsarbeidet: Forurenset grunn er renset,
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asfalt og betong ble tatt opp og gjenbrukt, ny

vekstjord ble laget av stedlige masser med til¬
slag av kompostert kloakksljm. Store masser er

forflyttet internt på Fornebu for å omskape det
flate flyplasslandskapet til et nytt landskap med
ulike romforløp og høyder for å gi utsikt mot
sjøen. Prioritert bruk av svanemerket materiale.

Framtidig parkdrift skal utføres etter økologiske
prinsipper.

Parken, ligger ferdig til bruk. Nå blir det
spennende å se om markedet gjør det mulig at
tilgrensede boligtomter bebygges og fyller par¬
ken med liv.

Tone Lindheim, landskapsarkitekt nla
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DET TREDJE LANDSKAB - VERDEN I DANMARK 2008

Anne Galmar

Temaet for den årligt tilbagevendende konferen¬
ce 'Verden i Danmark' var i år 'DetTredje Land¬
skab' med undertitlen 'transformationer i det ur¬

bane landskab'.

Malene Hauxner bød velkommen og indled¬
te dagen med det 40 år gamle slogan, fra studen¬
teroprøret i Paris 'sous le pavé le plage' (under
brolægningen findes stranden), som en intro¬
duktion til dagens tema 'det tredje landskab'.
Begrebet 'det tredje landskab' (fr.: Tiers Paysa-
ge) er opfundet af den franske landskabsarkitekt
Gilles Clement og dækker steder, der hverken er
natur- eller kulturlandskaber, men derimod for¬
ladte eller overskydende kulturlandskaber, hvor
civilisationen så at sige har trukket sig tilbage, og
naturen gradvist tager over. Disse steder repræ¬
senterer ifølge Gilles Clements registreringer en

artsrigdom, der langt overgår de første to land¬
skabstyper, og er dermed i hans optik 'planetens
genetiske reservoir' (Le Manifeste du Tiers-Pay-
sage, 2003). Parallelt til Gilles Clements forstå¬

else af det tredje landskab var Malene Hauxners
pointe, at man som landskabsarkitekt skal nærme
sig det tredje landskab som en ressource og ikke
som et udtjent tomrum, med en respekt over for
stedets iboende historie, idet et steds historie al¬
tid vil være del af dets kontekst, og at fortiden
dermed så at sige er i bevægelse.

Ellen Braae, Århus, (landskabsarkitekt, tid¬
ligere 'Metopos' samt 'Berg & Braae', nu lek¬
tor, ph.d. ved Arkitektskolen i Aarhus) betonede
tilsvarende vigtigheden af at forstå, at man som
landskabsarkitekt altid arbejder med transforma¬
tion mellem to ikke-statiske størrelser. 'Før' og

'Efter' er indbyrdes forbundne, og derfor er det
vigtigt, at der i designet eller interventionen er
en høj grad af transparens, der om ikke lader
fortiden være synlig, så lader den efterlade spor
i nutiden, med forbillede i palimpsestet. Denne
tilgang til arbejdet med landskabsarkitektur og

design uddybede Ellen Braae yderligere i sine
fire teser:

Ifølge Ellen Braaes første tese er vi nu på vej 'fra
modernismens idealisme mod en postmoderne
pragmatisme' eller fra forestillingen om absolut¬
te værdier til en forståelse af, at værdier er rela¬
tive, eksemplificeret ved begreberne 'terrain va¬

gue' og 'waste land'. Fra at have været negativt
ladede udtryk for 'et sted tømt for al værdi' er

betydningen af de to udtryk i dag snarere et sted
med mulighed for netop at tilføre værdier. Disse
midlertidige forladte steder bliver til 'ikke-in-
tentionelle monumenter', hvis værdier ikke er

objektive som alder eller historie, men derimod
relative.

Med James Corners udtryk: 'Det vigtige er,
hvordan det fungerer - ikke hvordan det ser ud'
som sin anden tese, talte Ellen Braae om pro¬

cessens værdi, og om hvordan intervention i det
tredje landskab ofte i lige så høj grad kan være
vedligeholdelse som det at tilføre noget nyt, især
i tidligere industriområder, hvor forfaldet fore¬
går meget hurtigt.
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Modstående side. 'Design gennem undersøgelser';
demografiske og geologiske undersøgelser af området
'Gårdbo Sø', samt diagrammatisk illustration af det
dialektiske forhold mellem sted og program.
Th. Fotocollage; sted og program, fremtidig
anvendelse af området ved Gårdbo Sø

Nederst th. Gårdbo Sø, historisk kort over området
ved den opfyldte sø
Alle ill. fra afgangsprojekt Gårdbo Sø, udført af
Anne Ulrik Westergård og Kim Katrine Bjørn Møller
• Opposite page:'Design through studies';
demographic and geologic studies of the 'Gårdbo
Lake' area, and a diagrammatic illustration of the
dialectic relationship between place and program.

Right: photo collage; place and program, future use of
the area at Gårdbo Lake

Bottom, right: Gårdbo Lake, historical map of the ar¬
ea by the filled-in lake. All illustrations from the de¬
gree project Gårdbo Lake, by Anne Ulrik Westergård
and Kim Katrine Bjørn Møller

Forfaldet og sporene efter udnyttelsen af land¬
skabet skal beskyttes uden at blive forskønnet, og
omdannelsen af disse landskaber skal lade begge
dele være synlige.

Tesen om 'Design gennem undersøgelser/
forskning' blev meget smukt konkretiseret og
illustreret med et afgangsprojekt af Anne Ulrik
Westergård og Kim Katrine Bjørn Møller (med
Ellen Braae som vejleder) om 'Gårdbo Sø', en

opfyldt sø i Nordjylland.
■ Projektet startede med en nysgerrighed i

forhold til at forstå det særlige landskab opstået
omkring den opfyldte sø og ledte via en række
undersøgelser af både geologisk, topografisk og

demografisk karakter til en ny forståelse af både
stedet og dets region. Samtidig åbnede arbejdet
med undersøgelserne for en forståelse af det dia¬
lektiske forhold mellem selve stedet og stedets
program - hvordan landskab og funktion som
to ligeværdige dynamiske størrelser gensidigt på¬
virker og former hinanden.

Med udgangspunkt i netop denne forståelse
blev projektet for en 'revitalisering' af området
tilsvarende formet af dynamikken mellem sted
og program, hvor programmet så at sige voksede
ud af stedet og af forståelsen opnået gennem un¬

dersøgelserne.
Betydningen af programmet som dynamisk

faktor og programmets og stedets indbyrdes rela¬
tion blev afslutningsvis markeret yderligere med
tesen 'Kompleksitet og demokratisering som

paradigmer'. Tilsvarende projektet om Gård¬
bo Sø må analyser og undersøgelser munde ud
i en forståelse og en strategi, hvor paradigmet,
om kompleksitet skaber rum, for at landskabsar¬
kitekten ikke arbejder hen mod en perfekt løs¬
ning, men derimod agerer i en proces, i feltet
mellem sted og program, med respekt for beg¬
ge dele.

Transformationsprocessen skal ikke sigte
mod et endegyldigt færdigt, resultat, men netop
være en proces, der giver plads til såvel komplek¬
sitet som demokratisering i en arbejdsmetodisk
sammenfletning af undersøgelse og intervention.
Så udsagnet om, at 'det vigtige er, hvordan det
fungerer, ikke hvordan det ser ud', må med Ellen
Braaes ord tilføjes 'og for hvem'.



Michael van Gessel, Amsterdam, (landskabsarki¬
tekt, tidligere bl.a. B+B, nu konsulent og råd¬
giver for bl.a. Amsterdams byplanafdeling) viste
indledningsvis nogle eksempler på, hvordan man
enten 'afrenser' lag af fortid for at opnå det øn¬
skede billede eller modsat tilforer nye elementer
for at æstetisere fortiden og forfaldet. Hans egen

tilgang er derimod mere pragmatisk. Han omta¬
ler sig selv som 'a coach of process', idet han of¬
te arbejder som bygherrerådgiver, med længere¬
varende byomdannelsesprojekter i en stor skala,
hvor selve processen kan strække sig over mindst
10 år. Michael van Gessel har bl.a. været rådgiver
på et projekt til havneomdannelse i Amsterdam,
hvor intentionen er 'at give byen vandet tilbage'
ved at lade byen indtage og - efter nogle enkle
retningslinjer i forhold til placering af bygnings-
volumener - urbanisere nogle af de opfyldte og
forladte piers, som i dag afskærer byen fra hav¬
nen. I en anden knap så urban kontekst viste Mi¬

chael van Gessel eksempler på to landskabs- og

bebyggelses-/udstykningsplaner, i henholdsvis
Hoogkerk omkring en tidligere sukkerfabrik og
ved den lille by Graveland på et tidligere sand-
og grusgravsområde, hvoraf dele også har fun¬
geret som losseplads. Begge projekter opererer
i områder der, efter at deres tidligere funktio-'
ner er udspillet, i dag ligger forladte og 'udpin¬
te' hen.

I Hoogkerk bliver eksisterende overskuds¬
jord fordelt til et system af volde, der indrammer
og giver karakter til udstykninger med smalle
'lodder' med en høj tæthed. I Graveland, hvor
der skal bygges boliger for at finansiere områdets
oprensning, er boligerne en randbebyggelse, der
er formet med udgangspunkt i områdets eksiste¬
rende mønster af grøfter og lodder, og sammen
med en tæt række træer indrammer bebyggel¬
sen et centralt 'parkrum', mens det omgiven¬
de marskagtige område bibeholdes. Projekterne

markerer sig begge som eksempler på, at for¬
ståelsen og tolkningen af det givne, efterlad¬
te kulturlandskab leder til en bearbejdning, der
forstærker områdets landskabelige træk, så be¬
grænsninger bliver muligheder, og det udnyttede
landskab revitaliseres.

Henri Bava (landskabsarkitekt, stifter af teg¬
nestuen 'AgenceTer' med kontorer i Paris, Karls¬
ruhe og Kourou) gennemgik en række af tegne¬
stuens projekter i den store skala, som spændte
fra 'rene'landskabsopgaver i tegnestuens eget re¬

gi til et eksempel på et projekt til et nyt shop¬
pingcenter ved 'Les Halles' i Paris, i samarbejde
med tegnestuen OMA. I projektet til shopping¬
centret, som i princippet er et underjordisk cen¬
ter med en park på taget, arbejder Henri Ba¬
va med en meget bogstavelig transparens, så den
overliggende park bliver synliggjort fra centret,
mens det underliggende center i parken manife¬
sterer sig som en række tårne.



Modstående side, øverst. Michael van Gessel,
Graveland. ny randbebyggelse formet af omgivende
grofter og lodder indrammer et centralt parkrum og
bevarer det omgivende marskagtige landskab.
Modstående side, nederst. Graveland, historisk kort;
tv. området for den ny boligbebyggelse
Denne side, th. Michael van Gessel, Hoogkerk,
tidlig skitse af volde og udstykningsprincipper
Nederst denne side. Michael van Gessel, Hoogkerk,
endelig udstykningsplan
• Opposite page, top: Michael van Gessel, Graveland.
New perimeter building scheme formed by the sur¬
rounding ditches and plots frame a central park space
and maintain the surrounding marsh-like landscape.
Opposite page, bottom: Graveland, historical map;
left: the area for the new housing scheme.
This page, right: Michael van Gessel, Hoogkerk, early
sketch of embankments and subdivision principles.
Bottom, this page: Michael van Gessel, Hoogkerk,
final subdivision plan

Som eksempel på et projekt med en meget stor
skala viste Henri Bava tegnestuens projekt til at
skabe en ny grøn struktur langs 'Le Perif', Paris'
ydre ringvej. Ved konsekvent at arbejde i snit¬
tet — vejbanen veksler mellem at være forsæn¬
ket og ligge på en hævet dæmning — skabes en
række nye plateauer, der tilplantes med i alt 24
ha ny skov.

Parken 'Les Cormailles' er en 9 ha stor park
på et gammelt industriområde i Paris-forstaden
Ivry-sur- Seine, og parken er med Henri Bavas
ord 'en opholdsstue for områdets beboere'. Her
er skolehaver og legeplads, en kanal og en pro¬

menade, fordybninger at sole sig i og bakker at
bestige. En eksisterende bakke af overskudsjord
og nedbrudte bygningsmaterialer er bevaret som
et bjerg og til dels omdannet til legeplads. Bjer¬
get kontrasteres rumligt af udgravningen af et
nyt 'hul', der blotlægger områdets gamle sand¬
bund, som tilplantes med marehalm. Hele par¬
ken er en storslået gestus til beboerne i den slid¬
te industriforstad, eller med Henri Bavas egne
ord 'also for people'.

Stefan Rotzler (landskabsarkitekt, tidlige¬
re ansat ved Ziirichs byplanafdeling, nu del af
tegnestuen 'Rotzler Krebs Partner' i Winterthur,
Schweiz) indledte sit oplæg under overskriften
'Staging Change' med en række billeder fra sin
tegnestues umiddelbare geografiske nærhed som
illustration af den schweiziske amalgamation af
land og by og den kontekst, tegnestuen arbej¬
der i.

Af egne projekter viste han først et have¬
projekt til 'Zurich Development Center', hvor
inventarelementer, der i høj grad -har objekt-
karakter, indarbejdes i organisk materiale, som
i forløbet af bøgehække, hvor en række stærkt
farvede rammer integreres som en leg med ind¬
ramning og perception.

1 den lange smalle båndpark 'Letten-Areal'
på et tidligere banetracé langs en bikanal til flo¬
den Limmat i Ziirich arbejdes derimod med
meget lavmælte materialer som græs, grus og

patineret træ, og med disse enkle virkemidler er

opnået et rekreativt areal, som beboerne i høj
grad har taget til sig, og Som vidner om modet
til og effekten af at gøre meget lidt.

Olga Terrasso (arkitekt og landskabsarkitekt,
egen tegnestue med Julia Espinas i Barcelona)
har i næsten 20 år arbejdet i Barcelonas byplan¬
afdeling og er bl.a arkitekten bag omdannelsen af
Barcelonas havnefront til en maritim promenade
samt overdækningen af'Ronda del Mig', som er
en del af byens ringvej. Olga Terrasså gennem¬

gik en del af Barcelonas nyere historie som en

baggrund for de mange projekter, der blev ud¬
viklet i løbet af 80erne og 90erne. Efter Franco¬

tiden, hvor en egentlig byrumspolitik havde væ¬
ret ikke-eksisterende, var der i Barcelona et stort

behov for et renovere og etablere både byrum
og infrastruktur, og dette blev gjort i flere skala¬
er. Man opererede dels på masterplanniveau, dels
tned at etablere mange små pladser jævnt fordelt
i hele byen, kædet sammen af en fælles materia¬
leholdning og detaljering. Derudover var der fo¬
kus på at restaurere byens to store grønne parker,
Ciutadella og Montjui'c, samt at genetablere by-
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ens adgang til vandet. OlgaTerrasso viste eksem¬
pler fra sidstnævnte projekt, med det karakteri¬
stiske snit af den maritime promenade, der fra
byens niveau formidler overgangen til vandet.

Lisa Dietrich (arkitekt og byplanlægger, tidl.
redaktør af 'Topos', nu af serien 'Fieldworks')
havde været dagens ordstyrer og afrundede for¬
løbet. Lisa Dietrich mente, at man ikke længere
kan tale om nationale tendenser i landskabsarki¬

tektur, men derimod om en europæisk måde at
arbejde med landskabet på, hvor nøgleordene er

tilpasning, forankring og proces frem for resul¬
tat. Lisa Dietrich så også summen af dagens op¬

læg som udtryk for, at landskabsarkitekter bevæ¬
ger sig ind over grænsen til byplanlægning og
dermed starter en landskabsorienteret urbanis¬

me, og hun opfordrede derfor til, at faget tager
denne invitation og udfordring alvorligt.

Konferencen fungerede godt som helhed, idet
overskriften 'Det Tredje Landskab' både virke¬
de tematisk samlende, så de enkelte indlæg lagde
sig i fin forlængelse af hinanden, og samtidig gav

plads til både teori og eksempler fra praksis på
forskellige tilgange til det at arbejde med trans¬
formation af forladte kulturlandskaber.

Og netop vægtningen af relativt 'teoretiske'
indlæg samt fokuseringen på proces frem for re¬
sultat gjorde, at arrangementet adskilte sig mar¬
kant fra de foregående i rækken 'Verden i Dan¬
mark'. Hvor jeg fra tidligere konferencer er gået
hjem med hovedet fuldt af smukke billeder af
rum og detaljer i anlagte projekter, var hoved¬
indtrykket denne gang knapt så visuelt, men til
gengæld mere fremadrettet.

De mange indlæg tegnede tilsammen kon¬
turerne af dels en ny måde at angribe det at ar¬

bejde med landskabsarkitektur på, dels af hvor¬
dan landskabsarkitekter gradvist bevæger sig ind
på, hvad der traditionelt har været betragtet som

'planlæggerdomæne', og hvor forståelsen af, at
dette 'Det tredje Landskab' primært er landskab
og ikke en ubebygget grund eller et stykke land,
der er tilovers, er essentiel.

Kombinationen af disse tendenser — en pro¬

cesorienteret arbejdsmetode med udgangspunkt
i erfaringerne fra dyrkningskulturen, hvor mate¬
rialet er organisk, og hvor 'pleje og vedligehold'
er en vigtig del af et anlægs samlede udtryk over

tid, samt en landskabsarkitektfaglig tilgang til
planlægning, hvor sted og program vægtes lige¬
værdigt - peger tilsammen fremad mod en udvi¬
delse af landskabsarkitekturens felt.

Anne Galmar, landskabsarkitekt mill

Øverst. Rotzler Krebs Partner, Zurich Development Center; store 'ramnier' integreret i forløbet af bogehække
Herunder. Rotzler Krebs Partner, Letten-Areal, Ziirich; et eksempel på modet til, og effekten af, at gore meget lidt
• Tøp: Rotzler Krebs Partner, Ziirich Development Center; large 'frames' integrated in a sequence of beech hedges.
Below: Rotzler Krebs Partner, Letten-Areal, Zurich; an example of the courage to, and the effect of, doing very little



BOGOMTALE

Danmarks dejligste haver
Bente Scavenius: Danmarks dejligste haver. En lyst¬
vandring. Fotos Hans Ole Hansen. Gyldendal, 2008.
360 sider. 299 kr.

1 Danmarks dejligste haver inviteres vi på en

lystvandring i 25 af Danmarks slots- og herre¬
gårdshaver: Kongens Have, Frederiksberg Have,
Clausholm, Frederiksborg Have, Fredensborg
Slotshave, Egeskov, Ledreborg, Lerchenborg,
Willestrup, Gammel Estrup, Løvenborg, Gavnø,
GI. Holtegaard, Marienlyst, Glorup, Jægerspris,
Dronninggaard, Liselund, Corselitze, Sanderum-
gaard, Hofmansgave, Gråsten Knuthenborg samt
Gisselfeld. Bag i bogen er der til hvert anlæg
knyttet en let tilgængelig og oversigtlig littera¬
turhenvisning. Endvidere er der bragt en forteg¬
nelse over de behandlede havers adresser og åb-
ningstider.Vil man vide mere, henvises til posten
generel information: www.herregaardshaver.dk.
Bogens up to date fotografier har Hans Ole Mad¬
sen stået for.

Bogen er en gennemgang af de enkelte ha¬
ver, hvor historien om havernes tilblivelse og ud¬
vikling hen over århundrederne fortælles. Flere
kan datere sig tilbage til renæssancen. Der er ik¬
ke tale om eksempler til belysning af en sam¬

menhængende havekunstnerisk udvikling, lige¬
som rækkefølgen heller ikke er alfabetisk. Bogen
kan være en inspiration til at komme ud og se

nogle af Danmarks dejligste haver. Titlen bliver
tydeligvis begrænset gennem udvalget af de be¬
lyste haver, idet der er tale om historiske haver
— om slots- og herregårdshaver — hverken om
villa- eller moderne haver, som man godt kunne
tænke sig kom under denne kategori. Så det er
lidt af en fejltitel at kalde bogen Danmarks dejlig¬
ste haver. Ordene slotte og herregårde burde må¬
ske have indgået i titlen.

Bente Scavenius holder af at skrive om haver.
Hun er også vokset op med dette pragtfulde uni¬
vers — ved Liselund — som jo har sin egen særlige
placering i dansk havekunsts historie. Hun har
skrevet flere bøger om dette romantiske anlæg.
Henrivende er den lille bog Den fortryllede have
fra 1992, der er et veloplagt eksempel på et men¬
neskes - Bente Scavenius' - fortrolighed med en

historisk have, og hvad den gør ved én. Og er det

ikke det, det hele handler om, at blive delagti-
gjort i et menneskess begejstring for havens sær¬

lige univers? — at blive fortrolig med en haves hi¬
storiske dimension og den idé, der ligger bagved.

Af herværende bogs undertitel En lystvan¬
dring skal vi blandt andet forstå, at det ikke er
en arkiv-tung, akademisk bog, men at vi i sel¬
skab med forfatteren inviteres med ud på have¬
vandringer.

En ting er, hvordan forfatteren leder os rundt.
Noget andet er, hvordan fotografen gør det.

Når Hans Ole Madsen anføres sammen med

forfatteren på titelbladet, godt nok med mindre
typer, så er det vel for at signalere, at hans foto¬
grafier skal vægtes i samme grad som teksten -

at fotografierne ikke bare skal fungere som illu¬
stration, men have selvstændig værdi. Som sådan
er de ikke gode nok. Der er for megen skønfo¬
tografi og for lidt illustration af havens væsen.
Det medgives, at dette er rasende svært, og at det
grænser op til at være et speciale i fotografiets
håndværk, men en bog med dette ambitiøse ud¬
styr fortjener en langt mere inspireret fotografisk
hånd. Det er ikke nok at vise nogle pæne blom¬
ster, de er der jo alle vegne. Men en skildring af
det historisk-arkitektoniske rum, det er udfor¬

dringen, og den er ikke er taget overbevisende
op. Bogen er ikke kun en lystvandring, men også
en dokumentation af et stykke dansk kulturhi¬
storie set i nutidigt perspektiv.

Med denne bog har vi inden for det sidste
årtier flet endnu et oversigtsværk om histori¬
ske haver i Danmark, begyndende med Chri¬
stian Elling, Den romantiske have fra 1942, Ha¬
kon Lund, Danske Haver i det syttende og attende
Aarhundrede fra 1963, Lulu Salto Stephensen i
Marienlyst Slot 1988 og trebindsværket Danmarks
Havekunst af Hakon Lund, Lulu Salto Stephen¬
sen og Annemarie Lund som forfattere til hvert
sit bind, 2000-02 samt Danmarks Kongelige Haver
af'Jens Hendeliowitz, 2004. Hertil kommer en
række mere specialiserede bøger om emnet.

Sigtet med Bente Scavenius' bog har fra for¬
lagets side givetvis været at samle den lidt vi-
denskabstunge litteratur i en mere lettilgænge¬
lig udgave, hvilket oplagets størrelse også vidner
om.

Alle disse udgivelser tyder ikke blot på, at vi i
den historiske havekunst har en rig kulturskat,
men at vi også er stolte af den og gerne giver
den stemme.

Lulu Salto Stephensen

Herunder. Glorup. Det er ikke nok med skønfoto¬
grafi i en bog af denne karakter - når billederne også
skal have skær af dokumentation. Der kræves temme¬

lig meget af en havefotograf ud over sans for kompo¬
sition: forståelse for havens særlige rum og rumforløb,
for dens tekstur, dens overordnede historie og for den
bestemte historie, der lige netop i det enkelte havean¬
læg skal fortælles. Fotografierne bør komme ind i po¬
etisk samspil, i respekt for det, der skal portrætteres,
forklares, underbygges. Danne en symbiose med tekst
og planer. Ud over intuition kræver det også respekt
for havens væsen, og det en ikke ubetydelig indlevelse
og viden om det enkelte havemonuments idé.
111. fra bogen
• Below. Glorup. It does not suffice to use an ideal¬
ized photo in a book of this character — when the
photo should also have a touch of documentation. It
places a great demand on a garden photographer in
addition to a sense for composition: an understanding
of the garden's special spaces and spacial sequences, its
texture, its,basic history and the special story, which
is to be told in just this garden scheme. The photo¬
graphs should not imbue a poetic interplay with re¬

spect for that, which is to be portrayed, explained
and reinforced. Form a symbiosis with text and plans.
Aside from intuition, it also demands a respect for the
character of the garden and significant sympathetic
insight and knowledge about the ideas in the individ¬
ual garden monuments. Illustration from the book
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DREYERS FONDS HÆDERSPRIS 2008:
STEEN HØYER

Dreyers Fonds Hæderspris tildeles hvert år en
arkitekt og en advokat, der hver især har ud¬
mærket sig inden for sit felt. Dreyers Fonds Hæ¬
derspris 2008 er på 400.000 kr. På advokatsiden
tildeltes hædersprisen i år advokat Erik Hørlyck,
der om nogen har sat sit præg på såvel beskrivel¬
sen af, fortolkningen af som på anvendelsen af
de regler, der ligger til grund for dansk byggeri.
Hædersprisen til en arkitekt tildeltes arkitekten
og landskabsarkitekten Steen Høyer. Arkitekt
Lene Tranberg, medlem af fondens bestyrelse,
motiverede tildelingen med disse ord:

'Med tildelingen af Dreyers Fonds Hæders¬
pris 2008 til arkitekten Steen Høyer ønsker fon¬
den at hædre en arkitekt som med kunstnerisk

nerve har udfordret og til stadighed udvikler
landskabskunsten.

Steen Høyer er uddannet arkitekt på Kunst¬
akademiets Arkitektskole med afgang i 1973.

Allerede tidligt i studiet vaktes hans interes¬
se for billedkunsten - ikke som en flugt fra det
konkrete — men som inspiration og redskab til
større præcision. Studiet åbnede mulighed for
parallelle studier hos blandt andet maleren Ole
Swalbe, og allerede som studerende blev Steen
Høyer opfordret til at udstille værker på Århus
Sommerudstilling og Den Frie.

Parallelt hermed arbejdede Steen Høyer på
tegnestue hos sin lærer, arkitekten Erik Chr. Sø¬
rensen, og umiddelbart efter afgang hos land¬
skabsarkitekt og professor Sven-Ingvar Andersson.
Siden 1975 har Steen Høyer virket som selvstæn¬
dig og blev i 1986 ansat som lærer på Kunstaka¬
demiets Arkitektskole og fra 1994 udnævnt som

professor i arkitektur med landskab og havekunst
som særligt område. I 2005 modtog Steen Høyer
Eckersberg Medaljen og er af Statens Kunstfond
tilkendt livsvarig ydelse i 2008.

Som fa andre har Steen Høyer manifeste¬
ret sig indenfor såvel billedkunst, arkitektur, som
landskabskunst.

'Landskabskunst, billedkunst, og bygnings¬
kunst er rumkunstens 3 hjørnestene. Arbejdet
med landskabet kan ikke betragtes isoleret, fordi
det udgør et samlet fundament for al fysisk ud¬
vikling i by og land som et stort, men samlet
puslespil'. (Citat SH 06)

Det er beundringsværdigt, at denne ideelle for¬
dring om et større samlet erfaringsgrundlag,
omfattende alle 3 discipliner, har været målet
for en bred almen dannelse, og at Steen Høyer
med betydelig vægt har manifesteret sig inden¬
for samtidige kategorier.

Unge Høyers bekymring i sin tid, for at
spænde buen over et så stort virkefelt - 'med
fare for at lande mellem to stole på kontoret for
uidentificerede sager', som han udtrykte det, har
vist sig helt ubegrundet — tværtimod — har dia¬
lektikken og udspændingen mellem discipli¬
nerne genereret et helt særligt fundament, som
Steen Høyer med sit store talent har forvaltet på
en forbilledlig og inspirerende måde.

I Steen Høyers arbejder med landskabskun¬
sten kan man mærke billedhuggeren.

I skiftende skala drives undersøgelser og pro¬
cesser af et yderst veludviklet - ja, forfinet sanse¬

apparat - en erfaringsvisdom af at arbejde kunst¬
nerisk med stoffet, med hverdagen som bagage
under den åbne himmel.Med kunstnerisk akku¬
ratesse skærpes udsagnet frem mod en betagende
enkelthed, som både rummer underfundighed,
humor og bragende skønhed. Naturens mange

forskellige fænomener og begreber som tid, sted,
og uendelighed granskes og destilleres.

I 1. præmieprojektet Trekroner fra 1987 om
fortets fremtid forankres søfortet i tre egelunde
og forbindes med uendelighedens himmelhvælv
via en laserstråle, som konstant peger på Nord¬
stjernen, 57 grader nord.

I Paradishaven, Akademirådets prisopgave
med temaet 'det paradisiske' fra 1993, som ikke
er udført, erstatter Steen Høyer Christiansholm
— midt i Københavns havneløb - med en cirku¬
lær ø. Ideen er at fejre det paradisiske som den
universelle ro og det evigt blomstrende på den
mest centrale plads i byen.

Projektet afsøger ligeledes et nutidigt og ra¬
dikalt bud på det uendelige rum, og lader vand¬
spejlet glide sammen i himmelspejlets lodrette
uendelighed. I det indre udfoldes en overdådig
frodighed afblomstrende bourgonvilla, ophængt
i wirer som nattehimlens stjernebilleder. Projek¬
tet fremstår med stor kaligrafisk skønhed og en

tidløshed, som gør det tankevækkende aktuelt.

Også i det udførte projekt jord- og lyshøj i Østre
Kjersing, i samarbejde med Eva Koch, udspæn¬
des undersøgelsen mellem himmel og jord, mel¬
lem det nære og uendeligheden — midt i virke¬
lighedens usentimentale landskabelige kontekst
placeres en mægtig jordhøj, hvor 19 ulmende
lysbrønde aktiveres af trafikkens intensitet.

Det helt særlige ved Steen Høyers projekter
er deres begavede fletning mellem det flyden¬
de og det faste, mellem det givne og det kom¬
mende, en klassisk rumforståelse og en mere fly¬
dende form.

1 konkurrenceforslagene til Nørrebroparken
fra 2004, hvor Steen Høyer fik både 1. og 2. præ-«
mie, oplever man denne overlegne evne til at be¬
handle en given situation på to radikalt meget
forskellige måder.

Førstepræmien, som netop er færdiggjort,
introducerer en organisation af tværgående
rum, som kan optage en stor variation af frodig¬
hed, folkelighed og urbane aktiviteter, 100 gu¬
le og hvide faner tegner forløbet fra første dag
— og andenpræmien spiller mere radikalt på en

punktformrig struktur, hvor halvdelen af ele¬
menterne placeres vilkårligt som introduktion
til det grænseløse rum. Som en spilleplade hvor
brikkerne/elementerne skulpturelt har familie¬
skab, spændene fra telte, faner, master, til grus¬
bunker, rosenbede og kastanjelunde.

I projektet fra 2006 Eventyret i Stormgade
til Ministeriet for familie og forskning, i sam¬

arbejde med arkitekt Signe Høyer Frederiksen,
oplever vi samme gennemførte radikalitet.

'Gårdrummet signalerer forventning og tid
med en digital nedtælling af en ruinøs bygge¬
plads med hvide lysende glaselementer, sand-
stensfragmenter, skærme, vedbend og gyldne
spor af en anderledes verden — et spil om ti¬
den, historien, forventningen og håbet'. (Citat
SH 06)

Som introduktion til det fascinerende pro¬

jekt The Global Garden afsættes det oplevede,
og virkeligheden som spor, som tegn, lige under
overfladen. Projektet handler om at give mening
til det grænseløse. Himmel og horisonter far
modspil af granit og spejle, der aktiveres af ane¬
moner, måner, noder og tegn, hvorved tid, rum
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Th. Steen Høyer, Paradishaven, præmieret i
Akademiets guldmedaljekonkurrence 1993
• Right: Steen Høyer, The Garden of Paradise
Prize winner in the Academy's Gold Medal
Competition in 1993

Herunder. Steen Høyer, Fremtidens bypark,
1. præmie, 1993. Fremtidens bypark forudset som et
sammensat og disharmonisk landskab, hvor grusflad¬
er, asfaltbaner og græstæpper opdeles af på tværs af
rumdannende elementer. Steen Høyer modelfot.
• Below: Steen Høyer, The city park of the future,
1st. prize, 1993. The city park of the future foreseen
as a complex and discordant landscape, where gravel
surfaces, asphalt paths and grass carpets are crossed by
space defining elements. Model photo: Steen Høyer

og krop bliver smeltet sammen til ét. Det græn¬
seløse og det nære kortsluttes. Brødkrummerne
bliver til stjerner, og granitten far en klangbund'
(citat SH 06)

I projektet The Global Garden introduce¬
res et nyt fælles 'tegnsprog' som tager udgangs¬
punkt i stemninger og oplevelser. Billeder, lo¬
goer, piktogrammer og symboler som et fælles
fundament på tværs af kulturer. 'Projektet hand¬
ler primært om indhold og fortælling, i modsæt¬
ning til form og rum'. (Citat SH 06)

Med dette -store fascinerende projekt for¬
nemmer man, at nye veje skal betrædes - og

alligevel genfinder vi den samme grundtone/
klangbund som i de allertidligste projekter, tan¬

ker-ne er de samme, men projekterne udtrykker
noget forskelligt.

Fra slutningen af 2007 har Steen Høyer ar¬

bejdet på en serie landskabshæfter for at give en

oversigt, og ramme til forståelse af bygnings-,
landskabs- og havekunst. Den 27. oktober ud¬
kommer Landskabskunst 2 i forlængelse af hans
bog fra 2006.

Tilsammen udgør de et vidnesbyrd om en

meget omfattende og væsentlig produktion. En
introduktion til en ny verdensorden, forankret i
alt det vi elsker, og det vi oplever som vores kul¬
turelle og historiske fundament.

Steen Høyer har — som del af sin forankring i
virkeligheden - beskæftiget sig med kulturland¬

skabets forandring i relation til den voldsomme
vækst af bydannelser, infrastruktur og den plan¬
løse spredning af industrialiserende landbrug og
erhverv.

I den fremtidige planlovs forvaltningsstruk¬
tur vil der være brug for kvalificeret og bega¬
vet rådgivning, som ser bort fra lokale interes¬
ser, men sætter overordnede kvalitetsrammer for
en bæredygtig og operativ udviklingsstrategi, for
det åbne lands fremtid.

Det er derfor en stor glæde at kunne hædre
arkitekten Steen Høyer for sit inspirerende vir¬
ke med at udvikle landskabskunsten. I stort og

småt, for alle!'
Lene Tranberg, arkitekt maa, oktober 2008

LANDSKAB 8 2008 197



ÆRESMEDLEM AF DANSKE LANDSKABSARKITEKTER:
IB ASGER OLSEN

brobygger-

provokatør

funktionalist

arbejdsom

and atm going atrong

af DL 2008

Collage Hanne Bat Finke. Foto Marie Stahlschmidt

Bestyrelsen for foreningen Danske Landskabsar¬
kitekter har i november udnævnt professor og

landskabsarkitekt Ib Asger Olsen som æresmed¬
lem. Formand Hanne Bat Finke overrakte et di¬

plom med nedenstående korte motivering:

Udnævnelse af Ib Asger Olsen til æresmedlem af
Danske Landskabsarkitekter

Ib Asger Olsen
udnævnes til

æresmedlem af
• Danske Landskabsarkitekter

for sin store indsats for
landskabsarkitekturen gennem sin

undervisning,forskning, sit virke og sin rolle som debattor
for sin formidling affaget

til generationer af studerende
for sin evne til at forene mange grene affaget

for sin evne til at formidle og skabe respekt om faget
i vide faglige kredse og i offentligheden

Derefter fuldte bestyrelsen uddybende motivering
Kære Ib Asger

Det kræver tid at blive landskabsarkitekt og fav¬
ne så mange grene af faget, som du har formå¬
et. Du har haft tiden og brugt den godt. Du har
hostet erfaringer som praktiserende landskabs¬
arkitekt, som lærer og forsker på både Alnarp,
Kunstakademiets Arkitektskole og på det, der nu
hedder KU-Life, og du har på fornemmeste vis
formidlet denne viden. Derudover var du en af
drivkræfterne bag oprettelsen af Parkteknisk In¬
stitut, som senere er blevet til Forskningscentret
for Skov og Landskab og siden er blevet til en
del af KU-Life.

Som gartnerens søn fra Dråby på Mols er du
vokset op med planter og interessen for det gro¬
ende og nok også med en vis bondesnusfornuft.
Du blev selv gartner i 1955. Du har taget din hor¬
tonomuddannelse på KVL, hvor du har opnået en

væsentlig biologisk og teknisk basis, men du fort¬
satte tog Proven ,i Havekunst fra Kunstakademi¬
ets Arkitektskole i 1967, hvor du hos Sven-Ingvar
Andersson fik en arkitektonisk overbygning.

Dit første job som var som konsulent i Østif¬
ternes Haveselskab, men hurtigt fik du job på
Sven-Ingvar Anderssons tegnestue og en stilling

som lærer og forsker ved Sveriges Lantbruksuni-
versitet i Alnarp, Sverige.

Du har deltaget i - og vundet mange sto¬
re bebyggelses- og byplankonkurrencer sammen
med Bystrup og Bregenhøj, bl.a. i Stockholm,
Miinchen, Ørestaden og Nuuk.

Efter at have været på Sven-Ingvar Anders¬
sons tegnestue, etablerede du tegnestuefællesskab
med Per Stahlschmidt i starten af 70erne. I var

banebrydende med udvikling af en ny land¬
skabsanalysemetode.

I fik mange opgaver i forbindelse med de
store udbygninger i 70erne og 80erne med dis¬
ponering af transportkorridorer og bebyggel¬
sesplaner. Deriblandt landskabsanalyse for Øst¬
himmerland, Vejle Amt, udbygning af Skovbo
Kommune, Greve Kommune, Køge Kommune
og senere plan for Trekroner ved Roskilde. Fun¬
damentalt for analysen var en vurdering af, hvad
landskabet kan tilbyde - og hvad kan det hol¬
de til.

Du er god til at få indflydelse over for byg¬
ningsarkitekter og byplanlæggere, idet du kan
skabe respekt om faget ved at tale arkitekternes
sprog. Du er god til at skabe forståelse for betyd¬
ningen af det, der er mellem husene — betydnin¬
gen af gode omgivelser.

Som debattør kan du være en flab! Du kan
ellers synes varm og godmodig, men man skal
ikke tage fejl af dig — som debattør kan du bå¬
de være sarkastisk og provokerende. Du elsker at
pirke til autoriteterne, til trods for at du nu selv
er en af dem.

Som debattør har du sat landskabets rolle
i planlægningen på dagsordenen. Du har bl.a.
skrevet bogen Parkpolitik sammen med Sven-
Ingvar Andersson og Annelise Bramsnæs. Det er
vist ikke for meget sagt, at som debattør kan du
lide at vælte læsset, hvis det står og vakler.

Der går en historie om dit samarbejde med
ingeniør H.A.Jensen i Skovbo Kommune - som

på trods af at kvalificerede konsulenters projekt
— på egen hånd tegnede nogle veje med store
voldanlæg på begge sider. Det ville du ikke ac¬
ceptere, så du sendte prompte en landskabsar¬
kitektfaglig vurdering af projektet til Skovbo
Kommune. Denne blev dog returneret af kom¬

munen med ordene: 'Returneret, da kommunen
ikke ønsker at modtage det'. Men du gav ik¬
ke op. Da der senere havde været et borgermø¬
de, hvor den selv samme ingeniør havde hængt
tegnestuen ud, gik du til den lokale presse med
en artikel om, at kommunen lavede magtfordrej¬
ning. Du fik det sidste ord.

Kommunerne skulle være glade, hvis de fik
udarbejdet projekter af tegnestuen — faglig stolt¬
hed frem for leflen for en bygherre. Historien
er et typisk udtryk for holdningen i 70erne —

hellere konfrontation af interesser og ærlighed.
Fremgang skete som spænding mellem modsæt¬
ninger.

Anderledes var det i dit forhold til eleverne i

din undervisning — her kom din personlige om¬

gangsform til udtryk. Her var du rar og imøde¬
kommende, rummelig og lydhør. Her viste du
din lune og humor.

Du underviste på Alnarp på halv tid i 80erne,
her er du nu udnævnt til hædersdoktor. Du un¬

derviste herefter på Kunstakademiet i team med
Sven-Ingvar Andersson, Annelise Bramsnæs og
Hans Ovesen (1979-87 og 1991-94). Herefter
kom du til KVL, hvor du fik et professorat i land¬
skabsarkitektur rettet mod planteanvendelse.

Som lærer på Arkitektskolen var du god til
at give de arkitektstuderende kendskab til land¬
skabsarkitekturen og dermed respekt for den¬
nes betydning. Som lærer for rigtig mange land¬
skabsarkitektstuderende har du været god til at
skabe tryghed for de studerende, du har vist dem
stor dem respekt og mest af alt givet dem red¬
skaber til at udvikle deres egen dømmekraft —

og ikke at overtage andres dømmekraft. Du har
været en god vejleder, god til at forklare og an¬
vende begreber og principper til at analysere og
forstå landskabsarkitektur. På den måde har du
været med til at afmystificere faget og begrebs¬
liggøre det, og dermed gøre det videnskabeligt.

Du kan finde på at sige: 'Det er jo mageløst'
med en let ironisk tone - til en løsning, som er

spektakulær og fortænkt. Du ser landskabsarki¬
tekten som problemløseren, der skal forholde sig
sagligt til en given opgave. Du har taget afstand
fra projekter, som var spektakulære, 'man skulle
ikke skabe sig', men løse de problemer, der var
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Ib Asger Olsen,Trekroner søområde. Brolandskabet, der fører skolestien
over søen er udformet sammen med billedkunstner Nils Norman.

Ingeniør COWI. Færdiggjort 2006
• Ib Asger Olsen,Trekroner lake area.The bridge landscape that
leads the school path across the lake was designed in collaboration with
artist Nils Norman. Engineers: COWI. Completed 2006

- du er en ægte funktionalist — form skal følge
funktion — man skal ikke overgøre tingene.

Som underviser, som professor og som land¬
skabsarkitekt, har du favnet hele fagets spektrum:
Du har stor forståelse for arkitekturens samspil
med landskabsarkitekturen, for kvalitativ byud¬
vikling med respekt for landskabernes kvaliteter
og sårbarhed. Det bynære landskabs betydning
som rekreationsværdi. De strukturgivende vej¬
plantninger og de identitetsskabende skovplant¬
ninger.

Du har et meget stort plantekendskab og
har udgivet bøgerne Skovplantninger i byområder
(1979) og ['hanter i Miljøet (1991).

Du har en stor viden om planter, og du repræ¬
senterer et syn på planter, hvor de ikke betragtes
som enkeltstående biologiske objekter, men som
arkitektoniske virkemidler, som indgår i design¬
processen. Du har stor respekt for planternes
udvikling og vækstkrav, og ved at de fordrer en

overkommelig pleje.
1 dit arbejde med planteanvendelse har du

videregivet nogle redskaber, så vi som land¬
skabsarkitekter kan forholde os bevidst til valg af
planter og pleje. Så det er muligt at argumentere

og adskille og afveje æstetiske og biologiske ar¬

gumenter. Du har videnskabeliggjort den land-
skabsarkitektoniske anvendelse af planter.

Med din baggrund som gartnerens søn fra Mols,
har økologisk fornuft været et væsentligt vær¬

digrundlag og med det udgangspunkt, har du
igennem hele dit virke favnet fagets bredde fra
byplanlægning til planteanvendelse og formidlet
en stor respekt for betydning af alle elementer
fra helhed til detalje. Du er en stor landskabsar¬
kitekt, en stor formidler og en fantastisk lærer¬
mester - derfor udnævner vi dig i dag til æres¬
medlem af Danske Landskabsarkitekter.

Tekst afMargrethe Holmberg, landskabsarkitekt maa,
mdl med afsæt i samtale med Per Stahlschmidt,
landskabsarkitekt mdl t

b Asger Olsen og Per Stahlschmidt, plantning i Herfølge syd, 1982. Rækker af gråpopler langs vejstrækning - efter en snes års vækst. Ib Asger Olsen fot.
• Ib Asger Olsen and Per Stahlschmidt, planting in Herfølge Syd, 1982. Rows of grey poplars along the road - after twenty years of growth. Photo: Ib Asger Olsen
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SUMMARY

Competition for Gråbrødre
Plads in Odense, p. 173

The competition was held by
Odense Municipality and finan¬
cially subsidized by the Realdania
foundation. The brief sought pro¬

posals for how the square could be
designed and how Odense could
be marked as a beautiful, progres¬

sive and creative city under the
slogan "to play is to live."

The winning proposal was
done by GHB Landskabsarkitek¬
ter in collaboration with professor
Steen Høyer. The proposal unifies
the somewhat diffused urban space

with a line formed as a bench,
which can provide a spine for the
square and its activities.

In addition, a number of sculp¬
tural elements are introduced,
which strategically located, furnish
the square and control the direc¬
tions of movement.

Ice gives the square its primary
identity. This originates from the
winter function as the city's ice
skating rink. Ice is the motif in the
seven new fixed points - the pen¬

tagonal figures.
The unity of the square is cre¬

ated by a continuos paving of
bluish-grey brick pavers. On this
huge blue-grey sea float the sev¬
en fixed points, which consist of
four monoliths, a plateau, a pool
and a column. It seems natural to

employ a brick paving due to the
many other fine examples of this
type in Odense. The Line - the
new bench bricked up in the same
brick as the paving - runs paral¬
lel to the monastery. It screens the
monastery entrance and anchors
several of the new elements, the

plateau, a pool, a lighting mast, a

grove, an historical burial ruins
and an information column. All
the square's new attractions are es¬
tablished along this line.

According to the jury, the pro¬

posal has interpreted the possibili¬
ties inherent in Gråbrødre Plads in

a brilliant fashion. It is extreme¬

ly simple in its concept yet rich

in poetry, new thinking and dy¬
namics. It is dignified without be¬
ing boring, it stimulates play, pause
and reflection while still allowing
physical activities that harmonize
with the history of the place and
its surroundings.

Nicolai in Kolding, p. 180
Kristine Jensen

At the Fifth European Biennial
for landscape architecture in Bar¬
celona in September 2008, Kris-
tine Jensen was awarded the presti¬
gious Rosa Barba European Prize
for her work with the urban space
at the Nicolai Cultural Center in

Kolding.The Skolegård project in
September 2008 was also awarded
Kolding Municipality's Architec¬
ture prize.

The Sankt Nicolai school

complex is a reincarnation of
all the elements of the old Dan¬

ish school including the gym and
school yard. The new function,
with the five art houses provided
the opportunity to see the future
use of the school yard as a com¬

pletely new gathering place for a
creative and dynamic milieu. An
active free space in a more daunt¬
less version than the historic

school yard.
Today the yard appears as a

large white diagram on a new
field of black asphalt - like a new
blackboard. The school yard is al¬
most 3,400 sqm in size and sur¬
rounded by five buildings from
five different periods. This resulted
in the following design brief: an
outdoor stage for small concerts,

performances or a summer cinema,
room for exhibitions and a market,

places for child play and gather¬
ing of others - jogging and relax¬
ing in the sun. Seen from an archi¬
tectural point of vievy, the goal was
to complement the courtyard on
both sides: a new long wall where
the fence was, and a new struc¬

ture in the row of buildings on

the other side. A new concept for
a modern schoolyard. A yard that

was more lively, full ofjoy, partici¬
pation and dynamics. The choice
of materials was essential. The basic
materials are Corten steel, asphalt
and white thermoplastic combined
with pink flowering magnolia trees
and bright blue, yellow and red el¬
ements. The asphalt is spread out
like a tablecloth covering the en¬

tire yard, while the glowing white
thermoplastic creates a connection
between the buildings. The white
spots encourage one to move from
spot to spot — to describe move¬
ment directly on the asphalt.

Nansenpark in Oslo, p. 184
Tone Lindheim

The new Nansenpark opened in
September 2008. It is part of an
extensive conversion project at
Fornebu, one of the airports that
was closed down in October 1998.

The closing down provided
access to 340 hectares of former

airport area. This provided the ba¬
sis for one of the country's largest
clearing and conversion projects in
history. In 2004, an architect com¬

petition was held for the design of
a park. It was won by Bjørbekk &
Lindheim. The park is formed on
the basis of the dynamics arising
between the formal, lineal runway

relations and the soft, organic lines
from the original landscape. The
park consists of 20 hectares. Like
a peninsula, Fornebu is surround¬
ed by water to the east, west and
south. In the design of the water

system there is also a play between
the formal and organic forms, qui¬
et flickering water surfaces and
tricking water. On the northwest
side of the central pond, we placed
a festival square and the Strip, with
clear references to the former run¬

way strip.
Seven green arms, from 30 to

100 meters wide span out in all di¬
rections, and will ensure that peo¬

ple can move through the length
and breadth of Fornebu. In these

green arms different places have
been established for activities and.

seating; beach volleyball, rubber
play-landscape, a large climbing
net, seating, running and rolling
elements in wood, small greetings
from the former airport years.

A network of walks and bicy¬
cle routes and narrow gravel paths
tie the different parts of Nansen¬
park together and offer a variety of
possibilities for movement.

Dreyer Foundation's Honor
Award 2008: Steen Høyer,
p. 196

The Dreyer Foundation's Honor
Award is given each year to an ar¬
chitect who has been distinguished
in the field. With the bestowal of
the Dreyer Foundation's Hon¬
or Award 2008 to architect Steen

Høyer, the foundation seeks to
honor an architect who with artis¬

tic spirit has challenged and con¬

stantly developed landscape art.
Architect Lene Tranberg, mem¬

ber of the foundation board stated
the motivation for the award.

Honorary member of the
Association of Danish

Landscape Architects:
Ib Asger Olsen, p. 198

The board of the Association of

Danish Landscape Architects has
appointed professor and landscape
architect Ib Asger Olsen as honor¬
ary member.

President Hanne Bat Finke

stated the grounds for the appoint¬
ment: Ib Asger Olsen is appointed
as an honorary member of the As¬
sociation of Danish Landscape Ar¬
chitects for his great contribution
to landscape architecture through
his teaching and research, for his
work and his role as debater, for
his communication of the profes¬
sion to the students, for his ability
to unite the many branches of the
profession and for his ability to es¬
tablish respect for the profession
in wide professional circles and in
public.
Pete Avondoglio
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H.M. Kong Carl XVI Gustaf
overrækker Prins Eugen-

medaljen til landskabsarkitekten,
professor Thorbjorn Andersson.

Foto: Jessica Gow/Scanpix.

Projekter til Landscape 2009:
The Landscape Institute i England
søger projekter til publicering i
tidsskriftet Landscape i 2009.
Projekterne kan være store eller
små, kravet er blot, at de skal være

udført inden for de sidste to år:

Interesserede kan kontakte

redaktør Tim Coulthard,
tel. + 4420 7907 4800.

eller tim@wardour.co.uk

Prins Eugen-medaljen til
Thorbjorn Andersson
Tirsdagen den 18. november
overrakte H.M. Kong Carl XVI
Gustaf Prins Eugen-medaljen, en

medalje for fremragende kunst¬
nerisk virke, til følgende perso¬
ner: Kunstneren, professor Dan
Wolgers, fotografen Hans Ham-
marskiold, landskabsarkitekten,
professor Thorbjorn Andersson,

kunstneren Eija-Liisa Ahtila (Fin¬
land) og kunstneren Grete Prytz
Kittelsen.

Medaljeuddelingen foregik på det
kongelige slot i Stockholm.
Prins Eugen-medaljen er indstiftet
af Konung GustafV i forbindelse
med med Prins Eugens 80-årsdag
i 1945. Blandt tidligere modtagere
er prof. Per Friberg og prof. Sven-
Ingvar Andersson.

Havebrugshistorisk Selskab
19. januar kl. 19.30: Landsteder i
Nordsjælland v.Jette Abel
17. februar kl. 19.30: Haveforenin¬

gen for Nærum og omegn

Rolighedsvej 23, Frederiksberg
17. marts kl. 19.30: General¬

forsamling
Yderligere inf. Jette Abel
Tel. 38 71 16 74 / 23 25 49 74

jetteabel@mail.dk

KEO International Consultants
ARCHITECTS . ENGINEERS . PROJECT & CONSTRUCTION MANAGERS

Landscape Architects - Abu Dhabi, UAE
KEO International Consultants is one of the world's leading and
fastest growing international full-service Architectural Design,
Engineering, Project and Construction Management firms. *

KEO is a firm where professionals are encouraged to make a
difference. We value and respect our people and believe that only
through working in a collaborative manner, can we turn today's
visions into tomorrow's reality.

We are looking for confident, talented, design orientated indi¬
viduals who want to make their voice heard. Currently we have
vacancies for qualified Landscape Architects, as well as for entry
level candidates with up to 3 years work experience. You will
need to be computer literate, capable of producing everything
from high standard presentations to construction drawings and
have the ability to work to tight deadlines. Experience of Middle
East landscape design and culture is advantageous. However,
we are also looking for individuals who can translate their design
experience and ideas into new responses to the challenges of
urban development in an arid climate, where sustainability is the
yardstick of the future.

Candidates are required to possess a relevant University Degree
or Diploma.To be considered for these professionally challenging
roles, please forward a detailed CV and your professional portfo¬
lio to employment@keoic.com. For further information on
KEO International Consultants, please visit our website at
www.keoic.com

KEOH
LANDSKAB 8 2008 A69



DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1. sal
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter. dk
www.landskabsarkitekter.dk

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

www.iflaonline.org

DL's nyhedsmail
Hvis du ikke modtager DL's ny¬

hedsmail, så check din e-mailad¬
resse via www.landskabsarkitekter.dk

Mangler du dine personlige koder
til hjemmesiden, så kontakt DL's
sekretariat.

DL's julemøde 2008
DL afholder fredag 19. decem¬
ber 2008 kl. 17.00 julemode i Zum
Biergarten. Axeltorv 12, København

264 sider, helbind
21 x 29,7 cm
Mere end 400 ill. i farver
DKK 375,-

Udgivet af
Kunstakademiets Arkitektskole

Distribution Arkitektens Forlag
eksp@>arkfo.dk, www.arkfo.dk

Landskabskunst 2
Af Steen Høyer

Værket beskriver i tre store afsnit det traditionelle og det nye danske landskab
- en række alternative landskabelige skitseprojekter - og en række metoder
og værktøjer som grundlag for at arbejde med landskabsarkitektur i praksis.
Værket er unikt ved at være den eneste arkitektoniske tolkning af det danske
landskab.

Bogværket kan ses i forlængelse af 'Landskabskunst-Steen Høyer' fra 2006,
og kan suppleres med en række på foreløbig 10 tematiske hæfter om dansk
landskab, arkitektur, planlægning og havekunst fra 2008.

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kunstakademiets Arkitektskole

NLA fagdag og

nordisk kongress 2009
NLA Oslo/Akershus inviterer til

fagdag og nordisk kongress i Oslo
13.-14. mars 2009.

Konferensen vil bli holdt på Qua¬
lity Hotel 33, Østre Aker vei 33 i
Oslo.

Program vil bli lagt ut ca 1. de-
sember. Foreløpig agenda:
12. mars: Nordisk møte

13 mars: Fagdag/nordisk kongress
14. mars: NLA årsmøte

Kontaktinfo til arrangørene NLA
Oslo/Akershus; Nina Marie An¬
dersen nina.andersen@grindaker.
no; Johanna Goranson jg@gullik-
gulliksen.no; Gunvor Huseby gun-

vor.huseby@asplanviak.no; Helge
Norberg hno@cowi.no

Den 46. IFLA verdenskongres
Næste års store internationale ver¬

denskongres for landskabsarkitek¬
ter afholdes afThe Brazilian As¬

sociation of Landscape Architects
(ABAP) i Rio de Janeiro fra 21. -

23. oktober 2009.

Årets tema er Green Infrastructure:

High Performance Landscapes.
Ud over forelæsninger af otte key
note speakers er der modtaget me¬
re end 76 indlæg, der skal bidrage
til et højt fagligt niveau.
Der vil også være mulighed for at

deltage i en række spændende gui¬
dede ekskursioner nær Rio de Ja¬
neiro, heriblandt Jardim Botånico,
Floresta daTijuca, Sitio Burle
Marx, Parque Peninsula and
Aterro do Flamengo m.fl
Forud for kongressen afholdes den
internationale konkurrence for

studerende. Konkurrencen kædes i

år sammen med en række aktivite¬
ter og workshops.

I forbindelse med kongressen i
2009 uddeles den anden IFLA Sir

Geoffrey Jellicoe Gold Medal.
Prisen uddeles hvert fjerde år til en

landskabsarkitekt, der har gjort sig
bemærket på internationalt plan.
www.46ifla2009.com.br

En DL-weekend på Romsø
Midt i Storbælt ud for Hindsholms

kyst ligger en eventyrlig ø — med
skov, søer, strandenge og stejle
klinter på østsiden mod det dy¬
be bælt. Den sidste beboer forlad
øen i 1977, da der ikke længere
var brug for et bemandet fyr, og de
gamle gårde uden indlagt vand og
el ligger som strøet ud i skovbund
og græs, der plejes af øens 200 då¬
dyr - en bestand der i øvrigt kan
føres tilbage til 1200-tallet.
Skolestuen i bindingsværk var sidst i
juni 2008 rammen om en visions-
weekend, hvor DL's bestyrelse hav¬
de sat sig for at skabe et tankerum ,

. for den fortsatte udvikling af DL.
Bestyrelsen afholder hvert år en

arbejdsweekend, hvor den sædvan¬
lige agenda er taget af programmet
for at give tid til mere uddybende
drøftelser af emner, der rører sig
omkring vort fag.
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info@urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

Samarbejdet i DL's nuværende bestyrelse er stort — og arbejdsfordelingen klar

Forud for weekenden havde vi

stillet os selv opgaven 'at tænke
sig DL om 10 år,' bl.a. for at prik¬
ke hul på en længe lurende ud¬
fordring med at tilpasse virksom¬
hedsplanen til et mere enkelt og

fremadrettet værktøj.
Alle tankebobler var således til¬

ladt over to løsrevne døgn, hvor
samtalerne foregik som 'walk-the-
talk', under tilberedning af chili
con carne, såvel som 'traditionelt'
bænket rundt om mødebordet. Alt

sammen i en kontekst af landska¬

belig fordybelse - der jo rører ved
kernen af vort fag.
1 DL's virksomhedsplan står pt.:
' Virksomhedsplanen skal betragtes som
et udførligt principprogram, en generel
stillingtagen til de forskellige og man¬

geartede interesser foreningens medlem¬
mer i en bred forstand harfagligt, og
til sikring af et højt professionelt stade'
samt:

'At foreningen profilerer landskabs¬
arkitektfaget overfor det omgivende
samfund og målrettet udvikler profilen
inden for nuværende og fremtidige ar¬

bejdsområder og overfor det omgivende
samfund i en bredforstand, for samar¬

bejdsparter og potentielle arbejdsgivere.
Formålet er at skaffe det størst mulige
antal opgaver og de bedste beskæftigel¬
sesmuligheder.'
Især det sidste afsnit har vi fundet

svært at samle kræfter omkring,
idet 'det daglige bestyrelsesarbejde'
med vedligehold af sekretariat (der
har fyldt en del de senere år) og

LANDSKAB, høstkonferencer, jule¬
arrangementer, deltagelse i repræ¬

sentationer, netværksmøder, afvik¬
ling af generalforsamling o.m.a. er
mere end rigeligt til et frivilligt ar¬

bejde efter arbejdstid.
Til gengæld er det det udadvendte
arbejde, som efter bestyrelsens op¬

fattelse bør få et fornyet fokus, og
dermed mulighederne for en styr¬
ket forening i samspillet med den
generelle samfundsudvikling. Et
udadvendt engagement, der ud¬
over at skabe sammenhold i faget,
skal bringe landskabsarkitektfaget
på forkant, være meningsfyldt, ved¬
kommende, involverende og de¬
batterende.

Hvorfor lave noget om?
Er det ikke godt nok, det vi har?
Jo, men vi kan blive bedre!
I dag er DL's profil stærkt define¬
ret gennem medlemmernes 'blå¬
stempling' som landskabsarkitekter,
tidsskriftet LANDSKAB og vores
interne årsforløb, der handler om

generalforsamling, debatter, høst¬
konference og et julearrangement.
Derudover gennem vor deltagel¬
se i internationale relationer ved

Nordisk Styrelse, EFLA og IFLA.
Sidstnævnte bæres af nogle gan¬
ske få personer i foreningen, der
gør et ganske stort stykke arbejde,
men ikke mange medlemmer fin¬
der dette rigtigt vedkommende i
hverdagen eller ved, hvad det er,
selv om det har en stor betydning
på vores langsigtede faglige og po¬
litiske indflydelse på samfundsud¬
viklingen.
Vores hidtil afviklede høstkonfe¬

rencer har næsten 'kun' tiltrukket

DL's egne medlemmer og dermed
fungeret som intern stimulering af
faglig interesse. Vi har med d&t ud¬
gangspunkt sat os for at blive bed¬
re til at formidle, hvad der foregår
'bag murene' i DL, både fra besty¬
relse og delegater ud til foreningen
samt især formidling og interakti¬
on ud i samfundet.

Vi er samtidig i en situation, hvor
medlemsudviklingen og engage-

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com
tel: +45 35352100

'isffl
——



■■■■

ment går trægt på trods af, at faget
har gode tider, og der er et stort
fokus på landskabsarkitektur og

planlægning.
Tendensen i tiden drejer sig mere

og mere om 'størst, mest og mig'
frem for 'lidt, men godt og vi', bl.a.
afspejlet i stadig større tegnestue¬
besætninger, prækvalifikationer,
der beder om angivelse af antal¬
let af arbejdsstationer og årsomsæt¬
ning samt det fænomen, at land¬
skabelig fagkompetence i stigende
grad integreres/sammensmeltes i
de større ingeniørfirmaer og på de
større bygningstegnestuer.
Landskabsarkitekter er traditionelt

set ikke et folkefærd, der har 'stuk¬
ket næsen for langt frem', og som
den nu afgåede generalsekretær
Robert Holden i EFLA formulere¬

de op til den europæiske general¬
forsamling den 14.-16. november i
Bruxelles:

'One factor is that we, the European
landscape profession, do not realise our
own strengths. Landscape Architecture
in Europe is a profession tends to
undervalue and underplay itself
Vores fælles arbejde handler såle¬
des også i høj grad om at befinde
sig i de rigtige netværk, være me¬

get opsøgende og stærkt kommu¬
nikerende, da dette er parametre,

der hører til for at udvikle en bæ¬

redygtig virksomhed - privat såvel
som offentlig, men også som for¬
ening.
Vi har i længere tid befundet os i
en gunstig periode med næsten in¬
gen arbejdsløshed, understøttet af
flere ting, som den generelt stigen¬
de opmærksomhed på det grønnes

betydning for sundhed, en fornyet
efterspørgsel på landskabsarkitekt¬
faglig kompetence i kommunale
stillinger, og planlægningsfaglig-
hed, hvor der skal indtænkes alt
fra borgerinddragelse til sundheds¬
fremmende tiltag før den konkrete
planløsning.
Dette har krævet, at vi som stand
skal tilegne os nye færdigheder og
være meget dygtige til at indgå i
nye samarbejdsrelation/skabe alli¬
ancer med andre faggrupper, f.eks.
filosoffer, etnologer, sociologer
og lign. for at være med 'hvor det
sker'.Vores faglighed handler altså
ikke kun om 'form og plantevalg',
men også om synlighed, holdning,
kommunikation og netværk.
Men kan måske påstå, at sådan har
det altid været, men præmissen
for at virke som landskabsarkitekt

bredt betragtet har dog ændret sig
mentalt og konkret i den nye glo¬
baliserede dagsorden.

Og sidst men ikke mindst, er der
det forhold, at universiteterne i sti¬

gende grad producerer beslægtede
fagfæller, der langsomt begynder at
konkurrere med vores fag. Dette
skal tillige ses i lyset af, at de ud¬
dannelsessteder, der indtil nu har
været leverandører af landskabsar¬

kitekter, der opfylder DL's nuvæ¬

rende optagelseskrav, alle er i en
løbende omdannelsesproces i stør¬
re eller mindre grad. Der melder
sig derfor fornyet spørgsmål om,
hvem der kan være medlem af DL

og hvem, der ikke kan.
Vi kan også vælge at se det som en

positiv udvikling frem for et nega¬
tivt konkurrerende aspekt, at der
er stor fokus på landskab og plan¬
lægning — egentlig er det jo en

god udvikling, at landskab og bæ¬
redygtighed er på alles læber.Vi
kunne åbne vores kommunikation

udadtil, indgå mere aktivt i sam¬

arbejde med beslægtede faggrup¬
per og derigennem holde fast i vo¬
res berettigelse som en vigtig del
af udviklingen af vores fysiske om¬

givelser.

Så på spørgsmålet om, hvorfor det
er nødvendigt at lave noget om, er

svaret, at vi i hvert fald på Rom-
sø kunne konkludere, at der er et

stærkt behov for at blive dygtige¬
re til at være udadvendte og deri¬
gennem skabe netværk og synlig¬
hed for at fremme fagets interesser
i bred forstand og dermed chancen
for at gøre en forskel i samfunds¬
debatten, som var en af de tilba¬
gevendende bemærkninger under
vore drøftelser.

Og for at DL skal være en inspi¬
rationskilde og vedkommende for
medlemmerne skal vi lære at være

med på 'beatet' — et ord, der måske

ikke hidtil har været det mest ka¬

rakteriserende ved foreningen!
Se, det er selverkendelse.
Der trænger alt i alt til en 'renove¬
ring' af vores virksomhedsplan, der
på mange områder kan gøres mere
enkel og fremadrettet — måske som
et manifest på en enkelt side!
Dette er et arbejde, der sammen
med forberedelsen på et genera¬
tionsskifte af LANDSKAB vil bli¬

ve sat øverst på dagsordenen i be¬
styrelsesarbejdet i de kommende
år, da det indebærer en fokuseret,
kontinuerlig og målrettet indsats
— der ikke er gjort på én dag, men
kan opnås ved at vende indsatsen
i DL-arbejdet. Det er på den må¬
de håbet, at også flere medlemmer
vil finde et engagement vedkom¬
mende.

Vi drømte en del på Romsø — om
et selvstændigt 'Landskabsarkitek¬
ternes Hus' — med et skrivende,
debatterende sekretariat, der kun¬
ne rumme udstillinger og være et
videnscenter og netværkssted for
foreningens medlemmer. Et sted
understøttet af et stort medlems¬

tal med energisk virketrang, der er

nødvendigt for at nå målet.

Man skal jo drømme lidt engang

imellem, og selv om vi ikke ind¬
frier alle mål her og nu, kan man

godt skubbe tingene lidt fremad
— skabe ny energi i bestyrelsesar¬
bejdet med en forhåbentlig afsmit¬
ning på foreningslivet.
Så vi glæder os rigtigt meget til at

præsentere forslag til et nyt 'ma¬
nifest' på næste generalforsamling
2009, hvor vi håber at se mange
mennesker og potentielle nye be¬
styrelsesmedlemmer?
Hilsen og opmuntring fra bestyrelsen
Hanne Bat Finke, formand
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Arkitektens Forlag udgiver Klaus Rifbjergs nye bog Huse
med illustrationer afPer Marquard Otzen

Vokser man op i byen, er huse den kulisse, som om¬

giver én. Den kan være skræmmende, tiltrækkende,
opstemmende, men er sjældent ligegyldig. Arkitek¬
tur er et vilkår, det er umuligt at unddrage sig. Man
formes af former, og det sete og tillærte bliver del af
én selv under forandringens lov. Huse ser ikke ens ud,
når man er fem og når man er femten eller femogtyve,
de forandrer sig som man selv gør, også selvom fun¬
damentet er det samme og murstenene ligger, som
de lå. Man kan blive et bedre menneske og mere vok¬
sen af at færdes i og mellem ordentlige huse, og her
tænker jeg ikke kun på de regelrette og funktionali¬
stiske, men også de vildtvoksende. Huse er indrettet
af mennesker for mennesker, og det vigtigste er, at de
er menneskelige. At arkitektur en gang imellem også
kan være kunst, ligger i sagens natur. Og god kunst
kommer altid fra hjertet. Klaus Rifbjerg
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Mød Klaus Rijbjerg i samtale
med Christian Bundegaard;
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