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DL KURSUS:
DIGITAL FOTOGRAFERING AF
LANDSKABSARKITEKTUR
Formå\
Formålet med kurset er at gennem¬
gå en række emner og øvelser med
fokus på digital fotografering af
landskabsarkitektur.

Kursusleder
Kursusleder er fotograf Søren Kuhn,
som har arbejdet med arkitektur og
landskabsfoto de sidste 15 år. Han
har bl.a. har været fotograf for tids¬
skriftet Arkitektur DK og Arkitektur
Guide København og er for tiden ved
at fotografere arkitekturguiden Fyn
og Øerne for Arkitektens Forlag.
Søren Kuhn er især optaget af at
finde den rigtige dag, det rigtige
vejr og det rette øjeblik på dagen,
så landskabet, bygningen eller by¬
rummet fremstår bedst tænkeligt.
Kurset veksler mellem foredrag og
øvelser i beskrevne teknikker.

Deltagerne kan med fordel selv med¬
bringe eget digitalt kamera. Typen
af digitalt kamera er underordnet.
Kurset er af én dags varighed og
udbydes to gange.

Program
1.1 mørket er alle katte grå
Fotografiet og lysets natur.
Farvetemperatur, hvidbalance, film
og virkelighed.
2. Rette sted på rette tidspunkt
Planlægning, brug af soltabeller og
point of view.
3. Ikke for øjet, men for kameraet
Centralperspektiv og kameraoptik.
Begrænsninger og kreative mulig¬
heder.
4. Pixels eller korn

Digitale/analoge kameraer.
Fordele og ulemper.
5. Fra klik til tryk
Trykprocessen og krav til billed¬
materialet.

Fotografens krav, redaktørens krav
og bogtrykkerens krav.
Kurset afveksler mellem foredrag og
øvelser i beskrevne teknikker.

Tid:

Onsdag 21. september og torsdag
den 6. oktober 2005.
Sted:
Islands Brygge Kulturhus, Islands
Brygge 18, 2300 Kbh S

Pris: For medlemmer af DL & AA er

prisen 1900 kr„ for ledige og stude¬
rende medlemmer er prisen 1400 kr„
for øvrige 2400 kr. Tilmelding sker
efter princippet 'først til mølle' og
senest 13. september 2005.
Tilmelding til DL's sekretariat:
pr. mail dl@landskabsarkitekter.dk '
eller pr. brev til
Danske Landskabsarkitekter,
Skt. Peders Stræde 39 3. sal
1453 Kbh K

Kontaktperson: Maria Miret,
tel. 33 32 23 54

DL KURSUS I NYE

SAMARBEJDSFORMER
DL udbyder 7. november 2005 kur¬
sus i nye samarbejdsformer. Formå¬
let med kurset er at give forståelse
for og indblik i tidens netværk og
samarbejder, projekt- og proces¬
planlægning samt ydelse, tilbud og
ansvar ved indgåelse af samarbejds¬
aftaler. Desuden introduceres ek¬

sempler på markedsføring.
Kurset søger at give den enkelte del¬
tager redskaber til at indgå i og på¬
virke de aktuelle samarbejdsrelationer
samt belyse de samfundsmæssige
udfordringer ved denne udvikling.
Baggrunden for afholdelse af kurset
er, at der i Danmark, på den aktuelle
dagsorden, står en markant udvik¬

ling af vores demokratiske kultur.
Dette sker ved bl.a. en øget borger¬
involvering med indflydelse på det
fysiske miljø til følge.
Det giver nye arbejdsvilkår, hvor der
er stigende fokus på processer og
dialog mellem brugere, fagfolk og
beslutningstagere.
I takt med øget fokus på fornyelse
af vores demokratiske kultur opstår
begreber som netværkstegnestuer,
løstkoblede netværk og projektorga¬
niserede samarbejder.
Disse begreber peger på en foran¬
dring af landskabsarkitektens og
arkitektens traditionelle rådgiverrol¬
le hen mod en rolle som partner i
demokratiske processer med mange
beslutningsdygtige aktører.
Udviklingen betyder, at landskabs¬
arkitekter og arkitekter ofte står over
for en udvikling af kompetencer inden
for dialog-, proces- og projektplan¬
lægning, nye ledelsesredskaber samt
nye juridiske og praktiske forhold.
Kompetencer inden for processer og
især dialog handler ikke kun om fag¬
lige kompetencer, men i høj grad om
menneskelige kompetencer, og der
synes at være et behov for udbre¬
delse af redskaber, der kan unders¬
tøtte en udvikling i dette felt.
Programmet vil blive offentliggjort
ultimo august på DLs hjemmeside
www. landskabsarkitekter, dk
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G.N. Brandt skabte fra 1926 den 25 ha store

kirkegård. Planen er stram og regulær, hen
imod 50 rektangulære gravrum omgives af
brede taksbræmmer. Disse gravrum underord¬
ner sig de markante alleer, som giver struktur
og letter orienteringen.
Der er to rektangler af alléer, et større, hvor
vejene har karakter af skovveje, dannet af
skovfyr, bregner og vedbend, og indeni et et
mindre med alléer af søjleavnbøg.
Disse to rektangler genemskæres af to brede,
øst-vestgående græsakser, den nordlige flan¬
keret med rækker af hvidpil og den sydlige
med spidsløn, førhen elm.
Gravrummene er udviklet over mange år, dels i
G.N. Brandts tid som kirkegårdsgartner, senere
af Sven Hansen og Morten Falmer Nielsen.
Gravrummene har gravmæleservitutter og
fremtræder med vidt forskellig karakter. Der
findes bl.a. et gravrum for børn med syren¬
hegn og sten nedlagt i græs, traditionelle rum
med klippede hække omkring gravstederne og
skovagtige rum med tsuga og fyr.
I den græsklædte urnedal markerer utilhugge-
de marksten urnestederne.

Anlægget er af høj karat, et fornemt dansk
sidestykke til skovkirkegårde i Stockholm og
Hamburg.
• G.N. Brandt started work on the 25 hectare

cemetery in 1926. The plan is stringent and *
regular, with about fifty rectangular burial
plots surrounded by wide yew borders.
These burial plots are regulated by the dis¬
tinctive avenues, which provide the structure
and ease orientation.
There are two rectangles of avenues, an outer
one where the paths have the character of
forest roads, edged by Scotch pines, ferns
and ivy, and an inner one with avenues of col¬
umn hornbeam.
These two rectangles are intersected by two
wide, east/west grass axes, the northern one
flanked with rows of white willows and the
southern with Norway maples (formerly elm).
The burial plots were developed over many
years, partly during G.N. Brandt's period as
cemetery gardener, and later by Sven Hansen
and Morten Falmer Nielsen. The burial plots
have special ordinances determining what
kind of tombstones may be used, and are
extremely different in character. Among these
are a burial plot for children with a lilac
hedge and stones laid in grass, traditional
plots with trimmed hedges around the graves
and forestlike spaces with hemlock and pine.
In the grass-covered urn dale, the urn graves
are marked by rough fieldstones.
The scheme is of extremely high quality and a
distinguished counterpart to the forest ceme¬
teries in Stockholm and Hamburg.
KH-P foto 1998



— om Mariebjerg Kirkegård og den nuværende pleje

Det er ikke til at fatte. Dette fine anlæg - G.N. Brandts hovedværk, som
han modtog både Eckersberg Medaljen og C.F. Hansen Medaljen for.
Det var første gang i danmarkshistorien, at havekunsten modtog så¬
danne fine æresmedaljer. Et enestående monument i ikke blot dansk
havekunst, men også et forbillede for dansk kirkegårdskultur, og et
internationalt berømmet anlæg.

Hvordan kan det gå til, at Gentofte Kommune har ladet anlægget
forfalde? Det er ikke kun blevet bemærket fra dansk, men også fra
international side.

Det er jo ikke kun en kirkegård for de døde, det er lige så meget
en have for de levende: det er dem, der udser sig det dejligste sted for
deres afdøde og det er dem, der fortsat vil færdes her.

Mariebjerg Kirkegård er ikke tænkt som en naturpark og skal ikke
være en naturpark. Slet ikke når ordet 'naturpark' anvendes som dække
over misrøgt og laden-stå -til. Det var G.N. Brandts tanke, at kirke¬
gården skulle fremtræde styret, men med et vist naturpræg, ikke pil¬
let og friseret, men dog heller ikke med kurs mod frit forfald. Marie¬
bjerg Kirkegård er tænkt som en lysning i en skov, fast struktureret
og strengt opdelt, idet den regelmæssige struktur tegnes af alléer og

hække, og inde, bag hver sin hæk, kan 'naturen' i varierende grad ud¬
folde sig efter bestemte plantebilleder, f.eks. den danske blomstereng
eller den danske skovbund.

I dag fremtræder skovbundsbeplantningen som et skvalderkålsland-
skab med en slået gang. Det har ikke været hensigten, og det fore¬
kommer hverken sympatisk eller naturligt, men ubehageligt uplejet
og på den måde med foragt over for den stemning, der var tiltænkt
stedet. Grænserne mellem det sublime og det ligegyldige er hårfin,
og det vellykkede resultat kan kun opretholdes ved indlevet pleje.

Der skal mandskab til at holde et anlæg af de dimensioner, 25 ha
og ca. 50 gravrum, og de æstetiske plejekrav, som ikke mindst de
strenge servitutbestemmelser for de enkelte sektioner lægger op til.
Kirkegårdens usle fremtræden i dag kan ikke forsvares med at kalde
det en naturpark, hvis det er det, man vil dække sig ind under (pga.
den nuværende begrænsede abrupte plejeindsats). Det er ikke i or¬

den, at man med græsslåmaskinen, slår en sti gennem skvalderkålen i
den landskabelige slugt kaldet Sydlige Urnedal og så tro, at ved at
skabe en art æstetisk kontrast mellem slået og ikke-slået, så går det
nok, og skvalderkål er jo så naturlig. Det er den ikke. For bare fa år
siden, var der ikke et skvalderkål, men hjemmehørende græs- og skov¬
bundsplanter omkring de utilhugne gravsten. Nu kan man knap se

eller finde stenene.

Det er heller ikke i orden, at man skærer den for Brandt så karak¬
teristiske anvendelse af vedbend groende op i fyrretræer over i samme

ens højde og så tro, at det er landskabspleje, når dét, der er ovenover ikke
fjernes i samme hug, men efterlades brunt og vissent — i hele alléer.
Der må årligt skæres' i vedbends højde og omfang, hvilket også ville
medvirke til, at den ville beholde sin udbredelse langs vejsiden under

fyrretræsalléerne som et bunddække mellem bregner, Digitalis og vilde
urter. Nu er det direkte uæstetisk og en hån mod den mand, der skabte
kirkegården - en mand for hvem sund, frodig vækstlighed var en væs¬

entlig del af det groendes æstetik, ja, for havekunstens hele væsen.

Det er heller ikke i orden, at flere af de store, gamle takshække
ikke er blevet klippet i årevis og derfor er blevet meget bredere og

højere, end de buttede hegn, de var tænkt som. De står nu efter hård
klipning som mørke, visne og nu solsvedne skeletter, der måske eller
måske ikke bryder igen - men i al fald i den mellemliggende periode
ser miserable ud. De klippede takshække skal skabe æstetisk konstrast
til det øvrige frodigt vækstlige — et typisk kendetegn for den tids have¬
kunstneriske formsprog. Når hækkene, hele anlæggets grafiske og

rumlige 'backbone' ikke klippes, så afslører det i betænkelig grad en

manglende viden om hele dette anlægs — ja, hele tilblivelsestidens -

havekunstneriske idé. Og det er utilgiveligt.
De forhold, der her omtales, afslører fatal politisk svigt, hvad angår

ressourcetildeling, og mangel på forståelse af anlægget, der indtil for
få år siden blev plejet forbilledligt. Gartnerstaben er blevet skåret vold¬
somt ned, og der savnes ledelse med skønhedssans og gartnerisk indsigt,
og at et motiveret mandskab kender deres egen have på kryds og tværs

og er over den hele tiden. Det er ikke nok, at f.eks. afd. 3 står fint
klippet, når helheden skranter.

De udgåede eller halvdøde hække indviklet i forvoksede buske og

træer antyder, at en rehabilitering af anlægget bør overvejes. Hvem
kunne have den fornødne gartneriske og kunstneriske kapacitet hertil?
Som kender Brandt ind til marven? Uden at det bliver til et person¬

ligt restaureringsmonument?
Det forpligter at have en havejuvel i sin havesamling. Og det er en

stor og fin samling, Gentofte Kommune har. Men den skal passes på
forsvarlige vilkår. Mariebjerg Kirkegård er en sjælden skønhed, og
den er et fornemt udtryk for nytænkning for dens tids kirkegårds-
kunst og udtrykker til trods for sin alder stadig væsentlig originalitet.
Den måler sig med Skovkirkegården i Stockholm, der er en af Europas
fornemmeste. Skal det danske monument vanrøgtes på grund af
kommunale sparekrav? Dybest set er der tale om et nationalt klenodie,
der burde være beskyttet evt. fredes, men hvordan? Via Bygnings¬
fredningslovens omgivelsesfredningsbestemmelser? Så kunne Frits
Schlegels krematorium samtidig fredes, hvilket heller ikke er urimeligt
— set som udtryk for moderne nytænkning indenfor betonens kunst¬
neriske muligheder.

Desværre er dette eksempel på mangel på indsigtsfuld pleje og

manglende viden om en drift, der ikke er statisk, men tværtimod i
stadig udvikling og forandring, langt fra enestående. Igen må man

konstatere, at have- og landskabskunstens klassikere får det værre og
værre i takt med, at samfundets evner for vedligehold svækkes.

Hvad skal der til?

Lulu Salto Stephensen og Annemarie Lund
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BJØLSEN STUDENTBY Snøhetta AS

Den nye studentbyen på Bjølsen i Oslo erstatter små¬
industri og verkstedshaller og dekker nesten ett helt
storgårdskvartal i 1920-talls bebyggelsen ved Akers-
elva. Her har Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS
tegnet en stilsikker byplan og en tett og effektiv stu-

dentby. Nye og renoverte bygg rommer til sammen

1135 hybler og leiligheter og etterlater mellomrom
med gode proporsjoner.

Snøhettas landskapsprosjekt består i å binde kvar¬
talets innvendige smug, plasser og hager sammen
med bygningene og byens gater. Linjene i kvartalet
understrekés av promenader, trerekker, alléer og for¬
hager. Gjennom materialitet, vannhåndtering og

vegetasjonsbruk er det innført friskhet og frodighet i
kontrast til de mange hårde, vertikale og horisontale
fiatene i anlegget. Av økologiske, estetiske og pedago-
giske årsaker er overflatevannet samlet i åpne renner

og ført ut i en sentral fordrøyningskanal. Av samme

årsaker er det også lagt vekt på et rikt og variert
plantevalg.

Den naturlige møteplassen og hjertet i student¬
byen er Campusplassen — et steinlagt torg mellom
postkontoret, butikken, kafeen og vaskeriet. Kaféens
uteservering er hevet til en terrasse med komfortable
trinn, mens postens inngang er nedsenket. Belegg,
trapper, renner og kanter er av naturstein. To tuntrær,
en ask og en eik, er plantet i grønne mikrohager på

hver side av plassen. Sammen med røde klatreroser
langs fasaden, mildner de plassens minerale preg.
Det er spesialtegnet egne benker og sykkelstativ til
studentbyen, tegnet av Snøhetta og produsert av

Vestre AS.

Pærealléen — en 140 meter lang promenade - inn-
fører et dramatisk perspektiv og en grønn nerve i
studentbyen. Promenaden er hevet som en urban
catwalk, mens grovknust, oransje tegl danner dekket
under den lineære frukthagen. I tillegg er det plantet
trerekker og enkelttrær som skal utvikle seg til frodige,
grønne volumer for å balansere den store bygnings¬
massen. Det er brukt en palett av hjemlige og ende-
miske edelløvtrær for å skape variasjon og karakter i
anlegget. Et program for klatre- og slyngplanter skal
etter hvert skape en vertikal frodighet og gi en grønn
kontrast til de lyse teglfasadene.

Anleggets ikon og signatur er kanalen, 55 meter

lang og 3,5 meter bred. Regnvann fra tak og hårde
fiater ledes i åpne renner til kanalen, der det fordrøyes.
Kanalen kan fordrøye 110 m3 vann og tåler kraftige
regnskyll. Vanninsekter etablerte seg umiddelbart
etter at det kom vann i kanalen, og det er satt ut

karper i forskjellige farger og former. Kanalen omgis
av en frodig hage der 2000 liljer, iris og klematis
sørger for harmoni, frodighet og raffinement.
Snøhetta AS
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Kanalen er anleggets ikon og signatur, 55 meter lang og 3,5 meter bred. Regnvann fra tak og
hårde fiater ledes i åpne renner til kanalen, der det fordrøyes. Kanalen kan fordrøye 110 m3
vann og tåler kraftige regnskyll. Vanninsekter etablerte seg umiddelbart etter at det kom
vann i kanalen, og det er satt ut karper i forskjellige farger og former. Kanalen omgis av en
frodig hage der 2000 liljer, iris og klematis sørger for harmoni, frodighet og raffinement
• The canal is the scheme's main attraction and is 55 meters long and 3.5 meters wide.
Rainwater from roof areas and paved surfaces is led in open channels to the canal where
it is collected. The canal can retain 110 m3 of water and can absorb a massive rainfall.
Water insects appeared soon after the canal was filled and different types and colors of
carp were set out. The canal is surrounded by a lush garden where 2,000 plants, lilies, iris
and clematis create a harmony, lushness and refinement
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Bjølsen Studentby, Akerselva, Oslo. Udført: 2001-2004
Bygherre: Studentsamskipnaden i Oslo
Arkitekt: Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Snøhetta AS
Foto: Florence Maurrisot

Benker og sykkelstativ til student¬
byen er spesialtegnet av Snøhetta
og produsert av Vestre AS
• The benches and bicycle racks
for the student housing area were
specially designed by Snøhetta and
produced by Vestre AS

Campusplassen er et steinlagt torg mellom postkontoret, butikken, kafeen og vaskeriet.
Kaféens uteservering er hevet til en terrasse med komfortable trinn, mens postens inngang er nedsenket.
Belegg, trapper, renner og kanter er av naturstein. To tuntrær, en ask og en eik, er plantet i grønne
mikrohager på hver side av plassen
• The campus square is a stone-paved area between the postoffice, shop, café and laundry.
The café's outdoor serving area is raised on a terrace with comfortable stairs, while the postoffice
entrance is sunken. The paving, stairs, gutters and curbs are of stone. Two large trees, an ash and an
oak, were planted in small gardens on each side of the square
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EN LAANG SØ I HERNING Preben Skaarup

Herning ligger nær kanten af Skovbjerg bakkeø langt
ude på den midtjyske hedeslette. Byen og de omkring¬
liggende forstæder er alle opstået på flade bakkeøer,
der omgives af endnu fladere, drænede landbrugsarea¬
ler, moser og enge. Dette klare bebyggelsesprincip for¬
stærker oplevelsen af det karakteristiske, flade vest¬

jyske landskab, der omgiver byen. Længere fra havet
kommer man ikke i Danmark.

Herning Byråd har gennem mange år haft en visi¬
on om et rostadion. C.Th. Sørensen tegnede sidst i
1960erne et forslag til Knudmosen, som indeholdt et
rostadion. Dette forslag blev aldrig realiseret, men si¬
den har tanken om et rostadion af international stan¬

dard aldrig helt sluppet Hernings bevidsthed.. Et ro¬

stadion ved Holing har derfor figureret på bykortet
gennem mange år.

I undergrunden ved Herning findes store sandres¬

sourcer, og de anvendes til at bygge de nye motorveje
omkring byen. Som resultat af dette har man fået ud¬
gravet flere nye søer i det flade landskab. I dag er re¬
fleksioner fra vandspejl nærmest blevet et kendetegn i
overgangen mellem byen og landskabet, når man be¬
væger sig ad byens nye infrastruktur. Herning har fået
uvurderlige rekreative værdier ved at grave disse søer.

Det programmatiske
Udgangspunktet for tegnestuens opgave var at placere
et 2300 meter langt rostadion nord for Vesterholmvej
som en del af en kommende Holing Sø.

Til realiseringen af Holing Sø er knyttet et meget

komplekst program - et sæt funktionskrav, som
bestemmes af byplanforhold samt en række geologi¬
ske, tekniske, rekreative, miljø- og naturmæssige krav
og ønsker.
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1. Sandforekomster ligger spredt i lommer af varierende kvalitet og ned til meget
forskellig dybde. Da robanen skal have ensartet vanddybde på 3.5 m, og de gode
sandforekomster nogle steder når længere ned, kan en del ubrugeligt materiale
deponeres under søens bund.
2. Ved anlæggelsen af Vesterholmvej blev den første del af søen udgravet. Søen
fyldes nedefra af grundvand. For at sikre vandkvaliteten skal alt overfladevand
ledes uden om søen.

3. Robanen er 2000 m lang, hvortil kommer start og målområde på i alt 300 m.
Bredden er 135 m, som giver plads til TO baner, hvoraf de 8 bruges ved løb.
• 1. The sand deposits lie spread in pockets of varying quality and depths.
As the rowing course should have a uniform water depth of 3.5 meters, and the
good sand deposits in some areas are further down, some of the unusable soil can
be deposited under the lake bottom.
2. When Vesterholmvej road was established, the first part of the lake was exca¬
vated. The lake is filled from below by ground water. In order to insure the water
quality, all surface water is led around the lake.
3. The rowing course is 2,000 meters long. In addition, there is a start in finish area
of 300 meters. The width is 135 meters, which provides space for ten courses, of
which eight are used for races.

4. Overjorden og en del af det udgravede materiale udsættes på stedet, da det
ikke er egnet til vejbyggeri. En del af jorden bruges til at opbygge et terrasseret
idrætsanlæg med fodboldbaner til erstatning for baner, som fjernes ved gravningen.
5. Der bruges overjord til opbygning af lave støjvolde mod Vesterholmvej med en
åbning ud for Fuglsang sø.
6. Resterende udsætningsjord lægges for at minimere transporten op i en 15 m høj
bakke midt i udgravningsområdet.
• 4. Topsoil and part of the excavated material were discarded as it could not be
used for road building. Part of this soil is used to create a terraced sports complex
with soccer fields, to replace the fields that were removed during excavation.
5. Topsoil was used to create a low noise berm toward Vesterholmvej road with
an opening opposite Fuglsang pond.
6. To avoid excessive removal, the remains of the discarded soil were used to create
a 15-meter high hill in the center of the excavation area.

7. Mod vest udgraves en bynær 'boligsø' med ca. 40 boligbyggegrunde, som alle
får tilknytning til vandfladen gennem kileformede adgangs- og opholdsarealer der
åbner sig mod søen. Nogle grunde får direkte søadgang.
8. Mod øst udgraves en rekreativ sø, der når ind omkring jordhøjen, som derved
bliver sat i spil som udsigtshøj og tyngdepunkt i landskabsrummet.
9. Midt i søen lægges overskudsjord op i en lille ø, der må anses som et uund¬
værligt element i billedet af enhver romantisk sø.
• 7. Toward west, a 'housing pond' was excavated with about forty housing plots,
which all have access to the water via wedge-shaped access and recreational
areas that open toward the pond. Some of the properties will have direct water
access.

8. Toward east, a recreational pond will be excavated, which will run in around the hill,
which thus can be used as a lookout hill and center point for the landscape space.
9. Surplus soil will be piled in the middle of the lake to create a small island,
which is an essential element in any romantic pond.

10. En del overskudsjord indeholder jernforbindelser, som vil udvaskes til skade
for vandmiljøet, hvis jorden deponeres over vandspejlet. I boligsøen deponeres
overskudsjord 1 m under vandspejlet, som grundlag for en flydende ø af åkander. I
den romantiske sø deponeres jord, så der opstår et lavvandet område med en
vanddybde på 0.3 m. Derved dannes en oversvømmet ø med rørskov og en stærkt
fliget kant, der giver skjul for fuglelivet.
11.1 tilknytning til høj og sø plantes en lystskov samt en elleskov på øen i søen.
12. Endelig anlægges en sydvendt badestrand lige ved Gullestrups nye boligområder.
• 10. Some of the surplus soil contains iron compounds, which would be leached
out and damage the water environment if the soil was deposited above water
level. At the housing pond, the surplus soil was deposited one meter under water
level, as a base for a floating island of water-lilies. In the romantic pond, the soil
was deposited to create a shallow areas with a depth of 30 centimeters. This cre¬
ates a submerged island with a forest of reeds and an extremely irregular edge
that offers concealment for bird life.
11. In connection to the hill and the pond, a small park will be planted, and an
alder grove will be planted on the island.
12. Finally a south-oriented bathing beach will be established in front of
Gullestrup's new housing areas.
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1. Holing Sø, 2. Fuglsang Sø, 3. Vester-
holmvej, -Hjørring, 5. Gullestrup, <

6. Idrætsanlæg, 7. Fremtidig golfbane,
8. Herningsholm Å
• 1. Holing Lake, 2. Fuglsang Pond,
3. Vesterholmvej, 4.Tjørring, 5. Gullestrup,
6. Sports complex, 7. Future golf course,
8. Herningsholm Stream

Herning rummer mange elementer i
en landskabelig skala, der modsvarer
robanen i Holing Sø.
1. Aksen i Tjørring, 2. Holing Sø, 3. Skov¬
bæltet i Holing Nord, 4. Aksen i Birk.
De røde veje viser den nye infrastruktur,
hvortil de store sandmængder skal bruges
• Herning has many elements at a land¬
scape scale, which correspond to the
rowing course in Holing Lake.
1. The axis in Tjørring, 2. Holing Lake,
3. The forest belt in Holing Nord,
4. The axis in Birk.
The red roads show the new infrastruc¬
ture, where the new amounts of sand
will be used

Holing Sø, Herning
Masterplan 2004 — Stadig under politisk behandling
Bygherre: Herning Kommune
Landskabsarkitekt:: Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl, pir
Medarbejdere: Mogens Dueholm, Martina Rahkonen, MichaelJørgensen
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Robanens enkle geometri be¬
stemmer karakteren af søens

sydside, hvor 2300 m blå og
hvide iris langs kanten måske
vil følge roere og løbere på vej
• The rowing course's simple
geometry determines the geome-

try,of the south edge of the lake,
where 2,300 m of blue and white
irises along the edges will
accompany the rowers and
runners along their way

Da sandet i undergrunden er en forudsætning for
søens tilblivelse, var det vigtigt, at søens afgrænsning
respekterede disse sandlommer. Der skulle dernæst
udpeges udsætningsområder for overskudsjord, idet
op mod en 1/3 af det opgravede materiale ikke er an¬

vendeligt til vejbyggeri.
Søens form skulle samtidig respektere, at vindfor¬

holdene ikke måtte skabe en cirkulation i bassinet,
som kunne give ulige forhold for roerne, og der skul¬
le langs den ene side af robassinet være en vej til brug
under træning og konkurrencer.

Der skulle indtænkes et rimeligt stort antal bygge¬
grunde med søret, som med en høj grundpris ved salg
skal være med til at finansiere projektet.

Der var endelig forventning om, at den nye sø

skulle tilføre området endnu flere naturmæssige og

rekreative kvaliteter, end det allerede rummer.

Det konceptuelle
Der er mange konfliktmuligheder i dette program og
for at løse dem, er projektet gennem en konceptuel
systematik sammensat af søer med hver sine funktio¬
ner og betydninger.

Robassinet, som kommer til at indeholde startsted

og målområde med tribuneø og bådhus, skæres mod
nord sammen med to selvstændigt formede søer, så der
tilsammen dannes én stor sø med et varieret indhold

af sportslige, rekreative og naturmæssige elementer.

Den vestligste sø er en afrundet trekantet form, der
knytter sig til Tjørrings store boligområder. Her reali¬
seres i forskellige udstykningsprincipper drømmen om

boliger ned til søbredden. Søen tilføjes en 'åkandeø',
et lavvandet område, hvor der plantes åkander, som

vil bryde vandspejlet i søen.

Den østlige sø er organisk formet med en lille skov¬
kranset vig, rør- og sivområder, sandstrand, udsigts-
høj, og en øde ø. Disse elementer og især øen skal
appellere til længsler, drømme og fantasi og være ro¬
mantiske symboler, der står i kontrast til, hvad der er

naturligt at finde på den midtjyske hede.
1

Det rumlige
Selv om søens grundform er opstået på et overvejen¬
de funktionelt grundlag, har det fra starten været vig¬
tigt at sikre den store skala i det bynære landskab.
Altså med andre ord at balancere mellem at bevare

storheden og klarheden, som engen beherskes af i dag,
og at indplacere en sø, der tilfører området mange¬
artede og for stedet fremmede, rekreative tiltag.

Mod nord er mødet mellem søens flade og foden
af Gullestrupbakken trukket ud til så lang en linie
som overhovedet muligt for dermed at afbalancere
robanens dominerende længde med et modspil i en

skala, der passer ind i det åbne landskab.
Mod syd tegnes søen af rostadions langstrakte geo¬

metri, der markeres på engfladen med en åben række
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af popler. Denne linie modsvares af Vesterholmvej, der
i en stor bue strækker sig over engen.

Set fra robassinets to ender vil en nordlig flugt sta¬

dig tegnes af pynt, rørskov og tribune.
I projektet er indtænkt en række vigtige kontakt¬

punkter og udsigter fra de primære bevægelseslinier.
Eksempelvis er rostadions østlige afslutning ført helt
frem til kanten af Gullestrupvej, hvorfra der vil være et

dybt, dagligt kig vestpå ud gennem søen, og hoved¬
parten af overskudsjorden er samlet på ét sted i en

kegleformet høj, der rejser sig fra søens nordlige bred.
Højen vil være et markant omdrejningspunkt i det
nye kunstigt skabte, spejlende og glimtende landskab.

Det romantiske

Det har i designprocessen været vigtigt også at se søen

som et romantisk og poetisk sted, der forandres over tid.
Det romantiske definerer i denne sammenhæng de

let forståelige, 'kick-startede' landskabsbilleder - de
bløde linier i søbredderne, skoven og bakken i vand¬
kanten, åkanderne, sivskoven og ikke mindst den
skovklædte, øde ø.

I forening med de populære rekreative tilbud giver
de romantiske elementer helhedsplanen en planlæg¬
ningsmæssig modstandskraft, som kan sikre realise¬
ringen over lang tid.

Holing Sø vil sammen med Fuglsang Sø, som lig¬
ger syd for Vesterholmvej, danne et markant søland-

skab med en imødekommende funktionalitet, der

giver det en attraktionsværdi, der vil kunne vende og

styre byens udvikling langt ud i fremtiden.

Detpoetiske
Vi har skelnet mellem det romantiske og det poetiske
indhold i det nye landskab.

Det poetiske på dette sted bæres af den store skala,
den høje himmel, vinden og stilheden.

Holing er et af de steder, hvor man pludselig kan
føle, at man har mistet hørelsen, fordi vinden bærer

lyden med sig, eller fordi stedet absorberer den.
Holing Sø skal realiseres over en længere årrække,

og tiden vil vise, i hvilken grad det landskabelige ud¬
gangspunkt, åbenheden og de langstrakte kig på tværs
af engene kan bevares.

Ny bebyggelse med tilhørende veje, støjdæmpning
og beplantning vil let kunne sløre denne åbenhed, så
øvelsen må være at sikre transparens, lethed, luftighed
og rumlig dybde i den fremtidige by- og landskabs¬
udvikling på stedet.

Herved sikres at det poetiske og stedet vil overleve
i sin nye, spejlende iklædning.
Preben Skaarup, landskabsarkitek maa, mdl, pir

Langs nordsiden bestemmes
søens bløde form af mødet med
bakkeøens fod
• Along the north side, the
lake's soft contour is determined

by the foot of the hill
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L90 AFFALDSFORBRÆNDING VED ESBJERG /**&»skaamp

Ankomstniveau med hanespore-
tjørn i striber på tværs af parke¬
ring og spejlbassin
• The arrival level with rows of

Crataegus crus-galli running
perpendicular to the parking
and reflecting pool

Motorvejen østfra tager et stort sving mod syd, før
den rammer Esbjerg i endnu et stort sving mod vest,
hvor man så, på trods af infrastruktur i rå mængder,
det sædvanlige forstadskaos, affaldsbunker fra den¬
gang, det var OK, og flimrende vindmøller, fornem¬
mer lyset fra det store flade vand mod vest.

Stedet er fascinerende, byen til den ene side, mar¬

sken og vadehavet til deri anden.
Tegnestuen fik i 1999 til opgave på dette sted at

placere og forme rammerne omkring et nyt affalds¬
forbrændingsanlæg sammen med arkitekterne Friis &
Moltke A/S, som stod for bygningen. Et programop¬

læg fra en tredje part, der beskrev en vision om et

Fyrkatlignende anlæg med en skulpturel bygning i
midten, var det af politiske årsager umuligt at frigøre
sig helt fra, selv om grunden, pladskravene og i særlig
grad stedet var uforeneligt med denne idé.

På anlægget samles forbrændingen af affald fra en

lang række jyske kommuner, som i 1990 skabte en
fælles leverandørorganisation med henblik på at reali¬
sere dette projekt. Deraf projektnavnet L90.

Placeringen
Den store, 47 m høje bygningskrop blev placeret øst-
vest og fanger nu øjet med sin markante, østvendte
glasgavl i det store motorvejssving ind mod byen.

Bygningen står på en 3 meter høj plint, som er

skudt ind i terrænet, der hæver sig fra marsken, her
lige på kanten af den lave bakkeø, som Esbjerg ligger
på.

Turen fra motorvejen og frem til anlægget går gen¬
nem et endog meget vildsomt industrikvarter, der
trænger sig helt tæt ind på nybygningen. En væsent¬

lig del af opgaven har været at formidle overgangen
fra dette visuelle kaos til den orden, som det var

ønsket, skulle præge anlægget.
Lange betonmure og lave volde af jord fra byg-

ningsudgravningen vil, sammen med rækker af sølv¬
pil, med tiden definere et åbent rum omkring
anlægget, men ikke lukke af for indsyn, da det har
været hensigten, at anlægget skulle virke åbent mod
omgivelserne ud fra den betragtning, at der netop
ikke er noget at skjule.
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Niveauerne

Plinten er et arkitektonisk svar på de funktionskrav i
bygningen, der nødvendiggør to forskellige arbejdsni-
veauer for henholdsvis modtagelse af affald og drift af
ovne. Det laveste niveau i anlægget bestemmes af en

minimumsko te på 4.5 m over dagligt vande, som i
vadehavet kan rejse sig til stormflod.

Adgangsvejen svinger ind mellem to forskudte, lave
volde til en trafikforplads i oprindeligt terrSenniveau, der
her udgør et mellemniveau i anlægget. Herfra fører en

rampe op på plinten til aflæsningsplateauet, hvorfra af¬
fald til forbrænding afleveres i bygningens vestlige ende.

Fra mellemniveauet fører en anden rampe ned til et

ankomstniveau, der er et langt og bredt, pladsagtigt
areal, helt renset for alt invéntar og belagt med plads-
støbt beton, støbt ud i ét og siden skåret op i store felter.

Til den ene side er parkering for cykler og biler or¬

ganiseret på en vandret græsflade, inden for £t system
af trærækker. Hanesporetjørn, der står i stålkantede
bede som gennemgående striber i græsfladen, fyldt
med perlesten, fint afrundede og med en særlig rød-

1. Trafikplads kt. 6.0, 2. Aflæsningsniveau kt. 7.5, 3. Arbejdsniveau kt. 4.5,4. Lave volde, 5. Kunstig sø
• T. Traffic plaza level: 6.0,2. Unloading level: 7.5,3. Work level: 4.5,4. Low embankment, 5. Manmade pond

Landskab 4/05 91



Trafikplads, mellemniveau, rampe og ankomst
• Traffic plaza, intermediate level, ramp and arrival

Ovenlys på plint • Skylight on plinth

brun farve, hentet på Horns Rev i havet ud for Esbjerg.
Til den anden side er der adgang til værket for perso¬
nale og gæster gennem en gård, der skærer sig ind i
plinten under den overliggende administrationsfløj,
der spænder frit på tværs over indskæringen.

Bag plint og bygning, set i forhold til ankomstvejen,
ligger et stort samlet arbejdsareal, som gradvist falder fra
mellemniveauet, til det ender i samme niveau som an¬

komstarealet. En stor del af arealet er slaggeplads, hvor
terrænfaldet sikrer en nødvendig, kontrolleret afvanding.

Fladerne

For at understrege bygningsanlæggets store skala og i-
mødekomme den primære brugergruppe, skraldevogne
og lastbiler med anhængere, er alle pladser og vejarealer
dimensioneret rigeligt, med asfalt og pladsstøbt beton
som eneste materialer. Kantsten i anlægget er også ud¬
ført i pladsstøbt beton, tykke og meterbrede, store nok
til at være fortov og kantsten på en gang og eneste

grænse mod de græsklædte omgivelser. De pladsstøbte
kanter er så robuste, at de tåler overkørsel af de tunge¬
ste lastbiler, og oppe på plinten danner de både kant,
fortov og fæste for de rækværker, der sikrer færdslen.

Den del af plinten, der køres på, er belagt med as¬

falt, mens den del, der danner tag over underliggende
funktioner, er udført med pladsstøbt beton, hvori oven¬

lys helt enkelt er nedlagt i flugt med fladen. Fladernes
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L90 Affaldsforbrænding, Esbjerg
Indviet maj 2003
Bygherre: Leverandørforeningen af1990
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl, pir. Medarbejdere. Preben Skaarup, Mogens Dueholm
Arkitekt: Friis & Moltke A/S

Ingeniør: Cowi als

Plan af ankomstplads. 1. Irisbassin, 2. Rampe, 3. Cykler, 4. Spejlbassin, 5. Parkering, 6. træer i striber i græs, 7. Administration
• Plan of arrival plaza. 1. Iris pool, 2. Ramp, 3. Bicycles, 4. Reflecting pool, 5. Parking, 6. Trees in rows on grass, 7. Administration

Hal, administration, plint og irisbassin • Hall, administration, plinth and iris pool

<
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Anlæggets sydside, hvor bygningen skyder sig ud i en kunstigt anlagt sø
• South side of scheme where the building protrudes out into a manmade pond

enkle geometri og præcise karakter gør tabt affald syn¬

ligt, men samtidig let at fjerne. Renligheden er en

vigtig del af anlæggets udtryk.

Vandet

Bygherrens ønske om at markere affaldsforbrændings¬
anlægget som et særlig rent sted var bestemmende for,
at vi noget uventet, da vi foreslog det, fik mulighed
for at arbejde med flere, helt forskellige vandflader
som yderligere karaktergivende elementer i anlægget.
Også vandet deler sig i tre niveauer.

Omkring bygningsanlæggets sydøsthjørne, hvor
den 99 m høje skorsten står, er placeret et meget stort

vandspejl, udformet så det ser ud som om hele
anlægget skyder sig ud i vandfladen. Grundlæggende
er der tale om udnyttelse af en umiddelbart tilstede¬
værende mulighed for at opstemme vand til en søfla-
de, helt nede i niveau med det lave marsklandskab.
Søens vand kan samtidig bruges til køling i værket.

På tværs af rampen op til plinten er placeret to

regnvandsbassiner, hvor tagvandet fra bygningen ven¬

ter, før det ved overløb ledes ud i den store kunstige
sø, der spejler bygningens sydøstlige hjørne. Bassiner¬
ne er forbundet under rampen og kan også visuelt
opleves som et sammenhængende bassin. I en lavvan¬
det kantzone er de tilplantede med brede bræmmer af
gule iris, der fanger løst affald, hvor det kan samles
op igen, mens den dybe midterdel er tilplantet med
røde og hvide åkander langs begge sider.

I samme øst-vestlige flugt som irisbassinet ligger
der nede på ankomstniveauet et stort spejlbassin, som

yderligere ligger visuelt i forlængelse af gården under
administrationen. Her handler det om et udpræget t

spejlbassin, lavvandet, med vandcirkulation og beton¬
bund. Bassinet bryder de systematiske træplantninger
overfor og trækker administrationsgårdens belægning
med, tværs over forpladsen, omkring og ud i bassinet.

Detaljerne
Med sit rensede udtryk har detaljeringen af anlægget
krævet en stilfærdig omhu, idet en detalje, der ikke
rammer tonen, vil skille sig ud. Ethvert minimalistisk
anlæg er sårbart for forkerte detaljer og tilføjelser, lige¬
som skader og slid straks registreres. Dermed danner
udearealerne på L90 også et anlæg, der er krævende i
daglig brug, idet fritflyvende affald og uorden til en¬
hver tid er synligt. Hvilket var hensigten.

I dette tilfælde er det minimale ikke bare et tidsty¬
pisk udtryk. Der er en tilstræbt sammenhæng mellem
udtrykket, anlæggets funktion og bygherrens ønske
om at vise, at affaldsforbrænding foregår som en kon¬
trolleret og renlig proces, der tåler at være synlig.
Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl, pir
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ALBUEN I VEJLE Preben Skaarup

Albuen er en badestrand beliggende ved Vejle Fjords
nordlige bred. Herfra er der udsigt til byen og langt
ud i fjorden mod øst. Vejlefjordbroen strækker sig tæt

ved, hen over stranden og forbinder, højt oppe, de
skovklædte bakker på begge sider.

Siden 1943 har Albuen været et yndet udflugtsmål
for vejlensere. Når sommertemperaturen blev for høj i
midtbyen, var det attraktivt at hoppe på cyklerne, køre
ud og køle sig i fjorden på denne nærliggende strand,
og i en årrække fungerede Albuen som en attraktiv
søbadeanstalt. På grund af badevandsforurening blev
anstalten lukket i starten af 60erne, men badevandet
er nu igen så godt, at det Blå Flag kan hejses på
stranden.

Af samme grund har Vejle Kommune, i forbindelse
med dens store indsats for at opgradere byens offentlige
rum og bynære arealer, prioriteret en gennemgriben¬
de renovering afAlbuen, så den igen lever op til tidli¬
gere tiders gode renommé som populært udflugtsmål.

Strandens eksisterende høfder til kystsikring og hen¬
synet til et lille naturområde med fredet rørskov om¬

kring en mindre bæks udløb var bindinger og mulig¬
heder, der skulle indarbejdes og synliggøres i helheden.

Helheden

Vejlefjordbroen har stor betydning for den måde,
hvorpå stranden og landskabet er aflæst i projektet.
Forventningen og suget, når man med 110 km/t pas¬
serer Vejle Fjord på broen, og dens smukke proportio¬
ner set fra byen og fjorden, gjorde en visuel og skala-
mæssig kobling mellem Albuen og broen uundgåelig.

Broen tilfører stedet en oplevelse af dynamisk stor¬
skala og spolerthed i positiy forstand.

Skoven bagved rejser sig op til 70 m over vandet og
afskæres fra stranden af hovedjernbanelinien gennem

Jylland. Her drøner intercitytogene forbi med korte
intervaller, og sammen med trafikken på den stærkt be¬
færdede strandvej bidrager de herligt til spolertheden.

Strand, høfde og bro set ind i fjorden
mod vest. Høfden er bygget i høfde¬
klodser med stenkastning
• Beach, breakwater and bridge seen
in the fjord toward west. The break¬
water is built of special elements
with stone mounds
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Albuen, Tirsbæk Strandvej, Vejle
Udført 2005
Bygherre: Vejle Kommune
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl, pir. Medarbejdere: Mogens Dueholm, Stefan Darlan Boris, Lisbeth Madsen.
Ingeniør: Havnecon Consulting Aps
Entreprenør: Arne Hansen AIS

kant af træ og grov granitbelægning af genanvendte
kantsten, der er lagt på siden. Det afgravede sand fra
den oprindelige strand er blevet samlet i en høj, be¬
plantet med marehalm. Højen rummer, som en lille
pointe, det fixpunkt, hvorfra Vejlefjordbroens højder
oprindelig er afsat og stadig overvåges.

Følger man promenaden mod øst og passerer den
østlige høfde, møder man et lille stykke naturlig strand,
Børnestranden. Her etableres en naturlegeplads under
temaet hvalskelettet. Skelettet er tænkt udført i afbarke¬

de og afrundede træstammer, der ligner knoglerester i
overstørrelse, og som er delvist nedsandede i forskellige
formationer. Et projekt som Vejle Kommunes beskæfti¬
gelsesprojekt står for udførelsen af.

Rørskoven møder man som det sidste delområde,
når børnestranden er passeret. Rørskovsarealet af¬
grænses ind mod land af en præcist svungen og vand¬
fyldt grøft. Den eksisterende rørskov er i projektet
gjort større og afgrænses nu af en lav stenkastning ud
mod fjorden. Dette er gjort, dels for at opstemme en
del af det tilstrømmende ferskvand fra den tilstøden¬

de bæk og de bagvedliggende bakker, dels for at hin¬
dre erosion fra fjordens bølger. På den måde får rør¬
skoven optimale vækstforhold. På tværs af grøften og

ud igennem rørskoven er der etableret en opholds-
og udsigtsbro, med lave, integrerede bænke til hvile
undervejs.

På et grønt område mellem rørskoven og vejen er
der etableret langstrakte læmiler med græsklædte op¬
holdsarealer på sydsiden og klitroser på nordsiden ud
mod vejen.

Badestrand
Børnestrand
Rørskov
Bakkeø

Parkering
Læmiler

Vejlefjordbroen
• 1. Beach
2. Children's beach
3. Reed forest
4. Hill
5. Parking
6. Sand dunes
7. Vejlefjord bridge

Handicapvenlig adgang til strand
og gennem rørskov
• Handicap friendly access to beach
and through the reed forest

Det er et i høj grad berørt landskab, der også i bedste
betydning berører den tilstedeværende.

Landskabsrummet har en kraft og dynamik, som

gør det fascinerende at slå sig ned på stranden midt i
det hele for at slappe af, bade og bare se på.

Planen er derfor gjort så enkel og tydelig, at den i
sin helhed i et kort glimt kan aflæses oppe fra broen,
eller i lidt længere glimt oppe fra skoven bagved, mens
dens grundelementer nede på stranden i kraft af den
samme enkelhed og tydelighed formår at gå i dialog
med skalaen i såvel broens helhed som i broens fag¬
deling og hele fjordlandskabet.

I forhold til fjordens massive bøgeskove er det tanken,
at stranden skal skille sig ud med en beplantning do¬
mineret af opstammede skovfyr, der i dette landskab
næsten formår at give stranden karakter som et nær¬
mest eksotisk sted.

Delområderne

Albuen blev opdelt i tre delområder. Badestranden,
Børnestranden og Rørskoven.

Badestranden er etableret med nyt sand mellem to

høfder, ud for den eksisterende kiosk og bagvedliggen¬
de parkering. Den vestlige høfde er nyanlagt og ud¬
formet, så den samtidig er bølgebryder og bademole
med trapper ned til vandet. Den østlige høfde er om¬

bygget og forstærket i forhold til den tidligere høfde
på samme sted. Bademole og trapper er udført i tra¬
ditionelle høfdeklodser i beton, som man kender fra

kystsikringen ved Vesterhavet. Sandstranden afgrænses
ind mod land af en præcis promenade med en sidde¬
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Snit i strand med bakkeø • Section in beach with hill

Snit i rørskov med læmile • Section in reed forest with sand dunes

Udsigt fra badestranden mod øst ud i fjorden • View from the beach toward east out to the fjord
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Strandpromenaden er lagt med kløvede granitkantsten bag en trækant
• The beach promenade is paved with split granite curbing behind a wooden edge

V.

Hvalskelettet strækker sig fra vand til land,
tværs over børnestranden
• The whale skeleton stretches from water
to land, across the children's beach

//><r * ^

Detaljerne
Albuen fremtræder stadig som et ufærdigt anlæg. Be¬
plantningen, der gradvist skal afløse den eksisterende,
er ikke på plads endnu, og hvalen er heller ikke hver¬
ken strandet eller blevet til skelet. Til gengæld er der
midlertidigt opstillet byinventar af typer, som Vejle
Kommune har valgt til gennemgående brug i byens
rum, hvor det fungerer godt. På stranden og måske især
på denne strand virker det for fint og for detaljeret.
Vel vidende at dette er tilfældet, har kommunen i-

gangsat udviklingen af særligt strandinventar til den
nye storkommunes strande.

Selv om tidens landskabsprojekter tilsyneladende er

til de fremtrædende og helt forfinede detaljer, og selv
om ånden siges at sidde i detaljen, er der i dette projekt
arbejdet med at undgå detaljen og bare lade materia¬
lerne virke.

Selvfølgelig er detaljerne tilstede, men de træder i
baggrunden, når det er høfdeblokke på 2500 kg, der
arbejdes med. En simpel kant i træ virker stærkt i en

flugt på 100 meter, og den groft ldøvede granit bliver
raffineret, når bare den bliver lagt på fladen i falden¬
de længder langt nok.

Stedet taler mere til sanserne end til intellektet.

Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl, pir
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BYENS RUM OG HVAD SKAL DET NYTTE Caroline Andersen

Nyttehaven. Billedkunstnerisk værk som en del afudstil¬
lingen The City Rumble på udstillingsstedet Ovengaden
21.4-19.6.2005■ Nyttehaven er skabt afkunstnerne
Maria Markman, Jesper Dyrehauge og Nis Rømer.

I et par forsommermåneder har et kunstværk på Kø¬
benhavns havnefront tiltrukket sig opmærksomhed.
Et lille, zigzag-formet højbed i krydsfiner med krydder¬
urter, bær og rabarber. Midlertidig stillet op og med
opfordring til de forbipasserende om at stoppe op,

plukke, smage og i øvrigt passe på planterne.
Nyttehaven er opført som en del af udstillingen The

City Rumble, om kunst i det offentlige rum. Kunstnerne
har med værket villet sætte fokus på konflikten mellem
offentlige og private interesser i byen og på planlægnin¬
gens reelle magtesløshed over for en stadig stærkere ud¬
vikling hen imod kontrol og privatisering af byens rum.

Værket tilførte området ved Nordeas/Henning Lar¬
sens kontorbyggeri en ny, overraskende kvalitet. I kraft
af både sin rumlige og visuelle signifikans og sin, for
stedet, aparte funktion stod Nyttehaven i skarp kontrast
til omgivelserne, men fremstod samtidig logisk og op¬

rigtig.
Nyttehaven er interessant som en generel, kommentar

til udviklingen i Københavns Havn. Værket lander et
sted midt mellem at være kunst, landskab og en appel
til social opmærksomhed, og dermed danner det bro

over en række områder, som er indbyrdes forbundne,
men ofte glider fra hinanden eller bliver direkte mod¬
stridende.

Værket er nu igen fjernet fra kajen, men lader en
række spørgsmål stå tilbage. Hvordan ønsker vi vores

offentligt rum skal udformes og bruges? Er et offent¬
ligt rum virkelig offentligt, når det med fuldt overlæg
undlader at invitere til brug?
Caroline Andersen, landskabsarkitekt mdl

055Wff/flF
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E. CRAMER GARTENARCHITEKT BSG SWB ZURICH

Ernst Cramer (1898-80) var schweizisk landskabs¬
arkitekt. Hans person og oevre er i de senere år så at

sige genopdaget gennem Udo Weilachers forskning,
idet formgivning inden for landskabsarkitektur igen
er kommet i rampelyset, og Ernst Cramer er derved
blevet en central, inspirationsgivende person for nu¬

tidens landskabsarkitekter. Bogens slutkapitel ud¬
nævner ham til forbillede for Kienast Vogt Partner.
Ernst Cramer var uddannet gartner og havde i 30rne

Ernst Cramer blandt studerende.
Athenaeum Lausanne, ca. 1974
• Ernst Cramer and students.
Athenaeum Lausanne, ca. 1974

Herunder. Ernst Cramer: Taghave
ved Roths urfabrik i Lyss, 1948
Nederst. Ernst Cramer: Garten des
Poeten, 1. Schweizerische Garten-
bauausstellung, 1959
• Below. Ernst Cramer: Roof garden
at Roth's watch factory in Lyss, 1948
Bottom. Ernst Cramer: Poet's Garden,
1. Swiss Garden Show, 1959

BOGOMTALE
Monografier: Ernst Cramer - Dieter Kienast -
Rainer Schmidt - Per Friberg
Udo Weilacher: Visiondre Garten: Die modemen Land-

schaften von Ernst Cramer. Medforord afPeter Latz og
Arthur Rtiegg. Birkhauser, 2001. Tysk og engelsk udg.
288 s., ill. 65 Euro

Udo Weilacher et al.: Dieter Kienast. Birkhauser, 2004.

Fotografier afChristian Vogt. Tysk/engelsk. 304 s., ill.
37,20 Euro

Rainer Schmidt: Rainer Schmidt Landscape Architecture.
Edition Topos, Callwey Verlag, 2005. Tysk/engelsk. 160 s.,
ill. 37,10 Euro

Thorbjorn Andersson: Per Fribergs arkitektur. Arkitektur
Forlag, 2005. Svensk/engelsk. 64 s., ill. 268 Skr.

Det er kanoniseringens tid. Hvor det for en snes år siden
var lidt penibelt at fremhæve personen i faget, man talte
kun om værkerne, skrives der i dag stribevis af monogra¬
fier. Det har imidlertid den fordel, at de forholdvist

præcist beskriver og karakteriserer en person/tegnestues
arbejder gennem et vist tidsrum, stort set befriet for for
spekulativ tågesnak om bagvedliggende tanker og teorier,
altså en konkret belysning om faglige personligheder.

Af de fire nedennævnte landskabsarkitekter er to

schweizere, en tysker og en svensk, men det nationale
islæt er ikke specielt fremtrædende i epoken.

Ernst Cramer: Plads ved administrationsbygning i Vaduz, 1972-78.
Fri kalligrafi af linier i belægningen, spejlbassiner og betonskulpturer
• Ernst Cramer: Plaza at administration building, Vaduz, 1972-78
Free calligraphy of lines in the paving, reflecting pool and
concrete sculptures

OARTEN OES POEtEN

111111II M I M
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eget gartneri og planteskole. Han startede tegnestue i
40rne og arbejdede i 50erne, 60erne og 70erne tæt
sammen med såvel kunstnere som arkitekter. Det er især

hans, Isamu Noguchi-beslægtede, udstillingshaver, der
nu får stor opmærksomhed. Et af hans kendteste ar¬

bejder blev 'Poetens have', tegnet til 1. Schweizerische
Gartenbauausstellung, G|59 i Ztirich. Ernst Cramer
var bl.a. inspireret af Oscar Niemeyer og Mondrian.
Værklisten omfatter mere end 1.400 projekter, heraf
flest privathaver og anlæg ved store firmaer — oftest i
Schweiz, men også i Tyskland, Italien og Mellemøsten.

Ernst Cramer arbejdede også i en høj alder, hvor
han tog udgangspunkt i geometri, men også arbejdede
mere ekspressivt. Bogen gengiver maleriske skitser og

betonskulpturer, som på pladsen i Vaduz og anlægget
ved Roche AB i Sisseln (1974-78) samt planerne til en

ferieby i Zibashar, Iran (1977-78). Endvidere begyndte
Cramer, der ikke talte meget fransk, som 74-årig at un¬
dervise på Athenaeum i det fransksprogede Lausanne.

Bogen, der er usædvanlig interessant, afrundes med
en omfattende litteraturliste, fuldstændig værkliste og

henved 600 noter.

Dieter Kienast (1945-1998), en karismatisk schweizisk

landskabsarkitekt, har de senere år fået stor opmærk¬
somhed via flere bøger fra forlaget Birkhaiisér: Kienast

Gardens, Kienast Vogt Open Spaces, Kienast Vogt Parks
and Cemeteries samt Dieter Kienast — Die Poetik des

Gartens. I den nye, meget prisvenlige, bog er hans
vigtigste værker opsamlet fra de fire foregående Birk-
haiiser-udgivelser (de to første bøger blev anmeldt i
Landskab 2000-8). Det er haver, parker, kirkegårde
m.m., som alle bærer Dieter Kienasts umiskendelige
præg: en blanding af kunst og natur, orden og kaos,
geometriske som organiske former. Der er tekster af
Kienast selv, Udo Weilacher, Erika Kienast m.fl. Ek¬

semplerne er smukt fotograferet af Christian Vogt.
Dieter Kienasts arbejder baserer sig på arkitektoni¬

ske principper, og han var især påvirket af amerikansk
minimal art, men også af Ernst Cramers arbejder,
f.eks. førnævnte Garten des Poeten.

I perioden 1978-94 som del af tegnestuen Stockli,
Kienast + Koeppel og derefter 1995-98 i Kienast Vogt
Partner blev Dieter Kienast en betydningsfuld skikkel¬
se i sydeuropæisk landskabsarkitektur og prægede både
genhem sine arbejder og som underviser udviklingen
i Ziirich og i det sydlige Tyskland. Dieter Kienast var

uddannet gartner og studerede derefter ved Gesamthoch-
schule Kassel. Som professor underviste han først ved
Technikum Rappersvil, derefter ved universitetet i
Karlsruhe og sidst ved det prestigefyldte ETH i Ziirich.

Dieter Kienast 1997-2000

Kienast Vogt Partner: International
haveudstilling 2000, Graz,
1997-2000
• Kienast Vogt Partner: International
Garden Show 2000, Graz, 1997-2000

Kienast Vogt Partner: Uddannelses¬
center ved Swiss Re, Riischlikon,
1997-2000
• Kienast Vogt Partner: Training
Center at Swiss Re, Ruschlikon,
1997-2000



Rainer Schmidt (f. 1954) er uddannet ved Weihen-

stephan nær Miinchen og arbejdede siden en halv snes år
hos den kendte landskabsarkitekt Gottfried Hansjakob.
I dag driver han en af Tysklands største landskabsarki¬
tektfirmaer, geografisk fordelt på tre steder: MUnchen,
Berlin og Bernburg. Dertil underviser Rainer Schmidt
som professor ved TFH universitetet i Berlin. Rainer
Schmidt har markeret sig i mange internationale kon¬
kurrencer og har en stor liste af realiserede arbejder at

fremvise. Det er især opgaveløsninger i den store skala.
Rainer Schmidt indleder bogen med artiklen: 'land¬
skabsarkitektur - et spørgsmål om form' om sin land¬
skabsarkitektfaglige tilgang til opgaverne, der ofte
baserer sig på streng geometri, moduler og flugtende
linier. Derefter præsenteres projekter, samlet i fire
kategorier: eventlandskaber såsom 'Gartenschauen' og

olympiadeplanlægning i Beijing, lufthavnslandskaber i
Miinchen og Frankfurt, landskaber i tilknytning til
nye bydele og universiteter — i Tyskland, Rusland og
Kina - samt i den lidt mindre skala eksempler på
landskabsarkitektur ved kontor-, undervisnings- og

sygehusbyggeri.
Eventlandskaber er ikke hverdagslandskaber og kan

ikke baseres på det groedes princip, fordi de måske kun
skal vare en sommer. Bundesgartenschau Miinchen
2005 er et sådant aktuelt eksempel med spektakulære
legelandskaber, temahaver med udsøgt formgivning
og berusende plantesammensætninger. BUGA 2005
ligger, hvor den gamle lufthavn lå, sammen med bl.a.
Messestadt Riem og Vexlards store landskabspark.

Per Friberg (f. 1920) har siden 1950erne været en

fremtrædende personlighed, ikke kun i Skåne, men

også i resten af Sverige og i Danmark. 1 sin introdu¬
cerende essay giver Thorbjorn Andersson en kyndig og

indlevet karakteristik af Per Friberg. Han placerer
denne i samtiden og får fortalt noget om såvel tidens
opgaveforskydning fra den lille til den helt store skala,
om uddannelsen til landskabsarkitekt i 60erne og

Rainer Schmidt: Masterplan for de
olympiske lege 2008 i Beijing
• Rainer Schmidt: Master plan
Olympic green 2008, Beijing

Rainer Schmidt

Rainer Schmidt: Landskab omkring
Miinchen lufthavn, 1998-2003.
Her ses blomstrende Amelanchier

og distinkte græsformer på taget af
parkeringsbygningen.
• Rainer Schmidt: Landscape
composition at Munich Airport,
1998-2003

Blooming Amelanchier and lawn-
covered areas on parking garage roof
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70erne ved Alnarp, hvor Per Friberg virkede som pro¬

fessor gennem 20 år. Det er tankevækkende, at Per
Friberg, som stammer fra et gartnerisk miljø, selv styk¬
kede sin uddannelse sammen ved at studere Ved Kgl.
Tekniska Hogskolan og Kunstakademiens arkitektur-
skole i Stockholm, ved Kunstakademiets Arkitekskole i

København og ved Harvard University, Cambridge.
Om hans personlighed fremhæves hans charme-og
udadvendthed. Per Friberg deltog aktivt i alt, hvad der
skete inden for faget i ind- og udland: konferencer,
konkurrencer, udstillinger m.m.: 'han kande de fleste
och hade tråffat alla'.

Selv om Per Friberg har været virksom i modernismens
periode, betegner Thorbjorn Andersson ham som ud¬
præget som klassicist: Per Friberg skaber i sine arbej¬
der definerede rum, dannet med pergolaer, skærme,
espalier, mure og klippede hække.

Med de meget store fotografier til de fire udvalgte
projekter, der betegnes som 'gesamtkunstværker' og

alene ledsages af en kort, faktuel tekst, er hæftet er en

lise for skærmtrætte øjne. Det er haven i Bjerred, som¬

merhuset i Ljunghusen samt Augerum og Gorvelns
kirkegårde (griftegårde), der er udvalgt fra en sagliste
på mere end 700 emner. AL

Per Friberg: Gorvalns Griftegård,
Jakobsberg. 1966-77
Vandtrappen leder fra mindelunden på
bakkens top mod kapellet
• Per Friberg: Gorvaln Cemetery,
Jakobsberg. 1966-77
The water stairs lead from the
memorial garden on the top of the
hill toward the chapel

Per Friberg
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Gross betrayal - Mariebjerg Cemetery and
the present state of care, p. 81
Lulu Salto Stephensen andAnnemarie Lund

It is hard to fathom that G.N. Brandts

masterpiece, for which he received both the
Eckersberg Medal and the C.F. Hansen Medal,
an unparalleled monument, not just in Danish
garden art, but also an ideal in Danish cemetery
culture, and an internationally renowned
scheme, is in the process of ruination. It repre¬
sents not just a cemetery for the dead, but just
as much a garden for the living: It is they
who choose the best spot for their deceased
and it is they who will continue to visit here.

Mariebjerg Cemetery was not conceived
as a nature park. G.N. Brandt's idea was
that the cemetery should appear controlled,
but with a certain natural character, not

preened and dressed, but neither in a state
of disrepair. Mariebjerg Cemetery was con¬
ceived as a clearing in a forest, with a fixed
structure and strictly subdivided. This regu¬
lated structure was described by avenues
and hedges, and in the burial spaces, 'nature'
in varying degrees could unfold according
to certain plant groups.

A rehabilitation of the scheme should be
considered. Who possesses the necessary
gardener and artistic skills for this task? And
who really knows what Brandt was trying
to achieve? Without it ending as a personal
restoration monument?

It is a commitment to have a jewel of a

garden in one's collection. Unfortunately,
this example of a lack of insightful care and
knowledge in the area of developmental
upkeep is far from unique. Once again we
must ascertain that garden and landscape art's
classics have worsening conditions as soci¬
ety's ability to maintain our values weakens.
What does it take to remedy this?

Bjølsen Student Housing, p. 82
Snøhetta AS

Bjølsen campus, the newest student residence
area in Oslo contains 1135 apartments. The
landscape project connects the buildings and
streets with inner alleys, plazas and gardens.
Through high quality material, water features
and lush vegetation, the landscape con¬
tributes freshness and richness - a significant
contrast to the hard, vertical and horizontal
planes elsewhere on the site. Varied and
durable plants and flowers were chosen for
the same reasons. A plaza forms the heart of
the campus. The main attraction is the
canal, 55 meters long and 3.5 meters wide.
Rainwater from the roofs, streets and plazas
is led into channels and collected in the long
retention canal, which can hold 100 m3 and
withstand massive rainfall. The canal lies in
a lush garden of irises, contains a shoal of *
carp and is a popular gathering place.

A long lake in Herning, p. 85
Preben Skaarup

Herning and the surrounding suburbs were
all established on flåt hills, which are sur¬

rounded by even flatter, drained agricultural
areas, marshes and meadows. This clear build¬
ing principal reinforces the experience of the
characteristic, flat west Jutland landscape.
For a number of years, Herning Town
Council maintained the vision of a rowing
stadium. In the late 1960s, C.Th. Sørensen
designed a rowing stadium at Knudmosen,
which was never realized, but since then, the
idea of a rowing stadium of international
standard never left the minds in Herning.

The basis for the project was to place a
2,300-meter long rowing course as part of a
future Holing Lake. As sandy soil is a pre¬
requisite for the creation of the lake, it was
important that the lake's borders respected
the existing sand pockets. Even though the
lake's basic form was derived primarily on the
basis of a functional disposition, from the
beginning it was essential to ensure the large
scale in the suburban landscape and maintain
the balance between preserving the grandness
and clarity, which characterizes the meadows
today, and establishing a lake, which would
infuse the area with a variety of recreational
features. The project includes a number of
important contact points and views. Together
with Fuglsang Lake, Holing Lake will create
a distinctive lake landscape with a function¬
ality and attractiveness that will steer the
development of the town far into the future.

L90 waste incineration plant in Esbjerg, p. 90
Preben Skaarup

The highway from east makes a large curve
toward south before hitting Esbjerg in an even
greater curve toward west, where one can
sense the light from the large water surface
in the west. The place is fascinating, the city
on one side and the marshland and tidal flats
on the other. In 1999, the office was com¬

missioned to locate and create a framework
for a new waste incineration plant in this
area together with architects Friis & Moltke.
The plant was to gather and burn refuse
from a number ofJutland municipalities.

The large, 47 meter high building was placed
in an east-west direction and is noticeable
when approaching the city on the large high¬
way curve, by its distinctive, east oriented
glass end wall. The building stands on a
three-meter high plinth, which is buried in
the terrain that rises from the marshland, on

the edge of the low hills that Esbjerg lies on.
The trip from the highway up to the

scheme runs through an anonymous indus¬
trial quarter, which forces its way close up
to the new building. An important part of
the project was to manage the transition from
the visual chaos to the order, which one

wanted to characterize the scheme. Long
concrete walls and low earth berms of exca¬

vated soil, together with rows of white wil¬
low, will in time define an open space around
the scheme. In order to underscore the build¬

ing's grand scale and to satisfy the primary
user group, garbage trucks and vehicles with
trailers, all the bays and road areas were

generously proportioned, with asphalt and
in situ concrete as the primary materials.

The client's wish to mark the waste incinera¬
tion plant as an especially clean place implied
that we had the opportunity of working
with several, quite different water surfaces
as characterful elements in the scheme.

Albuen in Vejle, p. 95
Preben Skaarup

Since 1943, Albuen has been a popular
excursion spot as a bathing beach on the coast
of Vejle Fjord. From here there is a view of
the city and long out into the fjord toward
east. The Vejle Fjord Bridge runs close by,
over the beach, and high up connects the
wooded hills on both sides. In connection
with the improvement of the city spaces
and urban areas, Albuen was subject to an
extensive renovation. The beach's existing
breakwaters, and the considerations for a

small scenic area with protected reed forest
around the mouth of a small stream provid¬
ed both limitations and opportunities to be
included and visualized in the whole.

In relationship to the fjord's extensive beech
forests, the idea was to mark the beach by a

growth of predominantly pruned Scotch
pines, which in this landscape manage to
give the beach an almost exotic character.

In this project, efforts were made to
avoid detailing and allow the materials to
function on their own. The details become
less significant when one works with break¬
water blocks of 2,500 kg. A simple wooden
edging appears strong when running 100
meters, and the rough-hewn granite
becomes more refined when simply laid out
in varying lengths. The place addresses the
senses more than the mind.

The city's spaces and what are they, p. 99
Caroline Andersen

For several months this spring, an artwork
on the Copenhagen harborfront attracted
much attention. It consisted of a small, zig¬
zag-shaped raised bed of plywood with herbs,
berries and rhubarb. Temporarily establis¬
hed and inviting passers-by to stop, pluck,
taste and perhaps care for the plants. Martin
Markman, Jesper Dyrehauge and Nis Rømer
built this kitchen garden as part of an exhi¬
bition of art in the public space. The artists
wanted to focus on the conflict between the

public and private interests in the city and
on the actual impotence of planning when
confronted with the constantly increasing
development toward the control and privati¬
zation of the city's spaces. The work infused
the area with a new, surprising quality. Due
to both its spatial and visual significance, as
well as its unusual function in an area like
this, the Kitchen Garden provided a strong
contrast to its surroundings, but still appea¬
red logical and heartfelt. The work has now
been removed, but a number of questions
remain. How would we like our public spa¬
ces to be created and used? Is a public space
really public, when it deliberately does not
invite usage?
Pete Avondoglio
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WWNORDISK PARKKONGRES
Den 24.-28. august afholdes Nordisk
Parkkongres i Odense.
Her samles parkforvaltere, myndig¬
heder og administratorer fra hele
Norden til tre dage med fokus på de
grønne værdier. Læs mere på
www.friluftsraadet.dk/1225

NORDISK KONGRES FOR
LANDSKABSARKITEKTER:
URBAN ACTION
Nordisk Kongres for Landskabs¬
arkitekter afholdes i år i Stockholm
9.-11. september 2005.
Det er legendariske OYSTER, der i
samarbejde med Svenske Arkitekter
der har arrangeret kongressen som
hedder Urban Action.
Inf. www.landskabsarkitekter.dk/
medlemmer/newsattach/Stockholm-
landscapecongress_Announcement
050502.pdf
Tilmeldingsfrist: 26. august på
www.arkitekt.se

Program
9th of September:
Oyster seminar -'
Remarkable initiatives'
Friends of the Highline, non-profit
organization, New York/USA:
Dirk Sijmons, national landscape
advisor of the Netherlands;
Adams and Akay, artists, Stockholm/
Sweden;
Olga Tarrasé, Barcelona, Spain;
Thomas Heatherwick Studio,
London, UK

10th of September:
Nordic seminar - 'Five cities'
Jussi Luomanen:
From Macro to Micro - Some Case
Studies From Helsinki.
Torgeir E. Sørensen:
Enhancing the Landscape - Enhanc¬
ing the Duality of Urban Life
Hlfn Sverrisddttir:
Vision Akureyri - Idea Competition
University. After several years at the
Carl Arno and Staffan Ling:
City in progress - Umeå 2005
Birgitte Kortegaard
Park Policy 2003 - more than a philo¬
sophic background to City Planning

11th of September:
Excursion to Stockholm and it's
surroundings.

Place:
Dieselverkstan, Nacka, Stockholm.
About 30 .min by public transport and
10 min by taxi from the city centre.

Language:
Friday the 9th of September, English
and the 10th and 11th English and

. Scandinavian

Charge:
Friday - Oyster seminar: 1500 sek
(including lunch, coffee, evening
buffé, Bar Oyster)
Saturday: Nordic seminar: 1250 sek
(including lunch and coffee)
Friday and Saturday (Oyster seminar
+ Nordic seminar): 2500 sek
Sunday - excursion: 250 sek
Students/unemployed are welcome
if seats are available: price 300 sek
(to be paid at entrance)
(VAT included)

HAVE- OG LANDSKABSRADETS
KONFERENCE:
BYPARKEN ANNO 2005

Refleksioner over konferencen ved
Katrine Bierberg Larsen,
landskabsarkitekt mdl

Konferencens program var bredt, men
med en god sammenhæng mellem
de enkelte indlæg. Første del af
konferencen kredsede om sidste års
konkurrence om Nørrebroparken
med emner som begrundelse for
koncept og udformning af vinderfor¬
slagene, dommernes begrundelse
for valg af vindere, samspillet mel¬
lem fag- og lægdommere og inddra¬
gelse af lokalbefolkningen. Herefter
blev emnerne rettet mod udviklingen
af de grønne områder i storkommu¬
ner og om brugen af parkpolitik som
planlægningsredskab. Indlægshol¬
derne var:

1. prismodtager Mads Mandrup
Hansen: Begrundelse for koncept og
udformning af forslaget.
1. prismodtager Steen Høyer:
Begrundelse for koncept og udform¬
ning af forslaget.
Dr. agro. landskabsarkitekt Malene
Hauxner: Fagdommernes vurdering/
landskabsarkitektfaglig vurdering.
Anne Navntoft: Lægdommernes vur¬
dering/brugernes vurdering.
Borgmester Søren Pind: Byparkens
status i byens fysiske planlægning.
Landskabsarkitekt Kristian Nabe-
Nielsen: Nørrebroparkens realisering.
Park'chef i Københavns Kommune
Jon Pape:Københavns parkpolitik,
København som eksempel på fore¬
ning af amt og kommune.
Adjunkt, ph.d. Jonna Majgaard Krarup:
Tendenser i europæisk parkpolitik,
et forskningsresultat.
Ordstyrer var Have- og Landskabs-
rådets formand Ib Asger Olsen.

Artiklen gennemgår nogle af konfe¬
rencens hovedemner med vægt på
tendenserne i byparkens funktionel¬
le og formmæssige udtryk.
Første del af artiklen handler om

paradigmer i byparkens historie,
anden del om byparkens udviklings¬
tendenser.

www.fsb-cologne.com

26.-28.

OKTOBER 2005
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| Miljø i eksisterende boliger Paradigmer i byparkens historie
Konferencen blev indledt af Ib Asger
Olsen med en oversigt over de for¬
skellige paradigmer, der kan konsta¬
teres gennem byparkens historie.
Byparken er, på grund af sin funktions¬
mæssige betydning og bystrukture-
rende værdi, et af landskabsarkitek¬
ternes kerneområder.
De sidste 10-15 år er byparken blevet
stadigt mere aktivitetspræget, og
spørgsmålet er, om denne udvikling
vil fortsætte. Konkurrencen om Nør¬

rebroparken kan være med til at
afklare dette spørgsmål og dermed
udstikke rammerne for fremtidige
projekter. Blandt andet derfor har
konkurrencen haft så stor bevågen¬
hed i fagkredse og et meget stort
antal konkurrencendeltagere, 129
deltagere i alt, heraf 30 udenlandske.
Have- og Landskabsrådets konferen¬
ce faldt på et tidspunkt, hvor de to
vinderprojekter nok var kåret, men
umiddelbart før Københavns Kom¬
mune besluttede, hvilket projekt, der
skal udføres. Konferencen kunne
derfor ikke besvare spørgsmålet om,
i hvilken retning byparken udvikler
sig, men har i stedet åbnet for en
debat om byparkens form og funk¬
tion.

Nørrebroparkens to vinderprojekter
er, som man har kunnet læse i Land¬
skab 8/04, meget forskellige. Det
ene forslag lægger vægt på det pul¬
serende storbyliv med parken som
aktivitets- og oplevelsessted og lig¬
ger dermed på linje med udviklingen
gennem de sidste år. I det andet vin¬
derforslag er naturen det bærende
element. Man skulle måske tro, at
menneskets behov og dermed by¬

parkens funktionelle egenskaber
måtte være evigtgyldige, men, som
det fremgår af figur 1, har byparken
vist sig at skifte grundlæggende ka¬
rakter med omtrent 30 års mellem¬
rum. Ændringerne synes at skyldes
ændringer i samfundet generelt.
I slutningen af 1800-tallet var pro¬
menadeparken med de karakteristi¬
ske snoede stier dominerende. Krav
fra den stadigt stærkere arbejder¬
klasse udviklede parken i en mere

aktivitetspræget retning, og funktio¬
nalismen medførte herefter en op¬
deling af funktioner i interessearea¬
ler som idrætsparker og kolonihaver.
Blandt andet pga. besparelser i drif¬
ten og en stor vækst i byerne udvik¬
lede byparkerne sig i 1960erne i en
mere naturpræget retning.
Udviklingen i 1990erne ser ud til
atter at samle mange funktioner i
byparken, hvilket kan hænge sam¬
men en øget velstand i samfundet
og et øget fokus på urbane kvalite¬
ter, men også en stor valgfrihed i
samfundet generelt. Vi vil selv be¬
stemme, hvilket firma der skal gøre
rent hos vores ældste familiemed¬
lemmer, hvilken skole, vores børn
skal gå i samt skolens pædagogiske
linje, hvor og hvornår vi vil arbejde,
og på hvilket tidspunkt af døgnet vi
vil handle ind, hvis vi da ikke vælger
at få varerne leveret ved døren. Vi

tager stilling til, om lægen nu stiller
den rigtige diagnose, om det er billi¬
gere at gå til tandlæge i Sverige
eller Ungarn, og om man får mest
for pengene ved at støtte Røde Kors,
Red barnet eller Amnesty Internatio¬
nal. På lige fod skal byparken kunne
opfylde vores mange individuelle

behov for at, motionere, socialisere
og rekreere. Inspireret af afsæt¬
ningsøkonomien kan byparkens
paradigmeskift beskrives ved ænd¬
ret efterspørgsel i samfundet.
Figur 2 viser, hvorledes byparkernes
forskellige paradigmer gennem tiden
danner en kæde af S-formede kurver.

Figur 2: En kæde af S-kurver illustrerer hvorledes
hvert paradigme udvikler sig og bliver overtaget
af et nyt paradigme. I punkt (1) introduceres et
nyt paradigme. I punkt 2 overtager det nye
paradigme føringen.

Ved sin introduktion vil et paradig¬
me have en begrænset anvendelse i
planlægningen, men i takt med et
øget fokus vil der ske en næsten
eksponentiel stigning i brugen heraf,
indtil samfundets behov ændrer sig
og planlæggernes lyst til noget nyt
bevirker, at kurven flader ud og pa¬

radigmet gradvist overtages af et
nyt. Hvis tidligere tiders udvikling
fortsat er gældende, er vi nu midt¬
vejs mellem to paradigmeskift, og
byparkens nuværende paradigme vil
allerede nu være på retur til fordel
for et nyt.

Tendenserne i byparkens form og
funktion
Når man passerer havnebadet på
Islandsbrygge en varm sommerdag
eller tilbringer en herlig eftermiddag

TID PARKTYPE FORMÅL SAMFUNDSMÆSSIG BAGGRUND EKSEMPLER

1870- HAVEPARKER

(Promenadeparker)
Kultiveret natur

Social funktion gennem

promenaden

Borgerskabets pænhedsideologi
Adskillelsen fra jordbruget

Voldparkerne i København
f.eks. Ørstedparken 1879
Købstædernes lystanlæg

LYSTSKOVE "Vild natur" med enkelte

aktiviteter
Arbejderklassens foretrukne
friareal

Lystskovene ved købstæderne

1900- AKTIVITETSPARKER

(almen og særlig
rekreation sammen)

Oplevelse af både natur
og menneskelig aktivitet

Arbejderklassens stigende
indflydelse
Krav om bedre levevilkår

Fælledparken 1912
Hellerup Strandpark 1918
Enghaveparken 1929

1930- INTERESSEAREALER Særlige fritidsinteresser
som idræt og kolonihaver

Den samfundsmæssige opdeling
og funktionalismen splitter
aktivitetsparkens funktioner

Idrætsområder

Kolonihaver

Svømmehaller

BOLIGPARKER Kultiveret natur til almen

rekreation ved boligen
Parkbebyggelser: Ryparken,
Søndergårdsparken o.m.a.

1960- GRØNNE OMRÅDER Strukturerende grønne zoner
mellem bydelene med få
aktiviteter

Byernes store vækst
Arealmæssige normer

Køge Bugt kilerne
Vestskoven, 1970
Køge Bugt Strandpark, 1980

ØKOPARKER Større naturoplevelser Besparelser Pipers park, Lyngby

GÅRDRENOVERING Nærrekreative boligarealer Byfornyelse Baldersgadekarreen
1990- BYPLADSEN

BYPARKEN

BYSKOVEN

Byen som oplevelsessted
Parken som oplevelsessted
Naturoplevelse og bæredygtighed

Stor velstand i samfundet

Byen som inspiration
Set. Hans Torv

La Vilette i Paris

Figur 1: Den historiske udvikling af parker og'rekreative arealer fra industrialismens gennembrud. Ib Asger Olsen, 2000.

Jakob Inox Line®
Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T« +45 70 20 98 40
F» +45 75 94 12 58
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SØLUND SERIEN design: Sten Nielsen MDDmed børnene på naturlegepladsen i
Valbyparken, er det svært at fore¬
stille sig, at det blot er få årtier siden,
at København var synonym med for-
slumning og spirende konkurs.
Som følge af en række.store sats¬
ninger er København i dag en by i
rivende udvikling.
Ifølge Borgmester Søren Pind udgør
de grønne områder en kapital, der
kan højne byens værdi. Havnebadet
på Islandsbrygge er et godt eksem¬
pel herpå. Man satser på, at Køben¬
havn skal være en levende by og en
grøn metropol.
Parkchef Jon Pape pointerede, at
Københavns Kommune, som landets
hovedstad, har et ansvar for at gå
foran i byudviklingen. Et af de om¬
råder, man i den forbindelse har
valgt at satse på er parkpolitik.
En parkpolitik er et politisk og
administrativt styringsredskab, som
udstikker de overordnede, langsigte¬
de retningslinjer for udvikling og
drift af de grønne områder. Kun få af
landet kommuner har en egentlig
parkpolitik. Københavns Kommunes
parkpolitik, Det Grønne København,
Parkpolitik 2003 er et sådant eksem¬
pel.
I Københavns Kommunes parkpolitik
kan man finde kommunens visioner
for udviklingen af de grønne om¬
råder, hvor det overordnede mål er

at gøre København til et attraktivt
sted at bo. Byparkerne spiller en
stor rolle i lokalbefolkningens hver¬
dag og variation, fleksibilitet ,og de¬
mokrati synes derfor at være nogle
af kodeordene for byparkernes ud¬
formning og funktion. Man ønsker
tolerante byparker med plads til alle.
Byparker, som på én og samme tid
giver plads til den stille fordybelse
og den robuste aktivitet, ligesom det
formmæssige udtryk skal respektere
stedets ånd og historie, men samti¬
dig følge med tidens behov.
Natur, kultur og urbanitet skal gå
hånd i hånd i Københavns byparker.
Konkurrencen om Nørrebroparken
afspejler i høj grad kommunens visi¬
oner. De to vinderprojekter viser med
al ønskelig tydelighed parkpolitik¬
kens flersidighed. I deres bedøm¬
melse lagde fagdommerne ifølge
landskabsarkitekt Malene Hauxner

vægt på en bevarelse af det unikke
ved parken: dens udtryk formet af
fortidens jernbane og station og dens
spændingsfelt, som mærkes langt
ud i det omkringliggende kvarter.
Som modstand hertil vægtedes det
højt at understøtte samfundets æn¬
drede aktivitetsbehov si,den parkens
anlæg i 1930erne.
Man ønskede et forslag, som både
lagde vægt på fantasi og variation
og som benyttede et biomorft sprog
med hjemmehørende, selvreguleren¬

de planter, og samtidig ønskede
man tomme, stærke rum og bymæs¬
sige komponenter. Alt i alt en situa¬
tion med mange modsatrettede in¬
tentioner og en park, som bærer
præg af en tid, hvor såvel brugerind¬
dragelse som bæredygtighed er i
fokus, samtidig med at udgifterne til
drift og vedligeholdelse er skåret ind
til benet.
Det bliver spændende at se, om
kommunen vælger fortsat at styrke
det intense storbyliv og de 'skæve'
storbykulturer, som ifølge økonomen
Richard Florida er med til at tiltræk¬
ke kreative mennesker og derigen¬
nem understøtte en positiv økono¬
misk vækst, eller om den megen
aktivitet og stillingtagen, hvis tro
følgesvend er folkesygdom nr. 1:
stress, efterhånden vil give en mod¬
reaktion, hvor aktivitet bliver afløst
af ro og eftertænksomhed, og hvor
byparken bliver vores pause i en
travl hverdag.
Spørgsmålet står åbent, men ifølge
arkitekt Jonna Majgaard Krarup kan
der i nyere, udenlandske byparker
påvises en tendens til at den aktivi¬
tetsprægede park inden for de kom¬
mende år må vige pladsen til fordel
for parken som fristed og pause. Et
sted, hvor man oplever naturen blot
for at opleve den, uden funktion og
uden refleksion. Som eksempel her¬
på nævntes Arkitekten Dominique
Perraults Velodrom und Schwimm-
halle i Berlin, hvor parken er hævet
over terræn og på minimalistisk vis
består af en lund af frugttræer i
blomstereng. Desuden nævntes et
studieprojekt Vindens Park, hvor vin¬
dens påvirkning af forskellige mate¬
rialer var hovedideen bag projektet.
Katrine Bierberg Larsen,
landskabsarkitekt, mdl

Note
1. Florida, Richard: The Rise of the
Creative Class, and how its transfor¬
ming work, leisure, community and
everyday life. Basic Books, Perseus
Books Group 2002

Have- og Landskabsrådets årlige
konference, Grønne Fags Dag, sam¬
ler grønne fagfolk og deres politiske
og administrative overordnede for at
drøfte aktuelle emner. Hovedformå¬
let i år var at belyse byparkens sta¬
tus og fremtid, og de ca. 70 delta¬
gere vidnede om emnets aktualitet.

DEN NY NØRREBRO PARK
Det bliver professor Steen A B Høy¬
er og GHB der skal tegne den nye
Nørrebro Park. Det blev offentlig¬
gjort på et borgermøde 20. juni af
Kvarterløft Nørrebro Park og Køben
havns Kommune..



ARRANGEMENTER FRA SKOV &
LANDSKAB - EFTERÅRET 2005

Efteråret 2005 tilbyder Skov & Land¬
skab følgende temadage og seminarer:

Byens landskabsplanter
Valg af træer og buske til det urba¬
ne miljø - krav og udfordringer
13. september I Aalborg
Temadagen omhandler valg af plan¬
temateriale, både træer og buske, til
bymæssige beplantninger og hen¬
vender sig både til producenter af
plantemateriale samt til brugerne af
landskabsplanter dvs. landskabsarki¬
tekter, anlægsgartnere m.fl.
Tilmelding senest 26. august til
Mette Topp Hansen, mth@kvl.dk
Kursusansvarlig: Jan Svejgaard
Jensen, Skov & Landskab (jsj@kvl.dk)

Rehabilitering af plantninger
- nye forvaltningsprincipper og
historiske værdier
21. september på Frederiksberg
Temadag om fornyelse af plantnin¬
ger både i forhold til naturnær skov¬
drift og plantninger i landskabelige
haver og parker. Kurset er for ansatte
i kommunale forvaltninger, boligsel¬
skaber og andre, der har interesse
for forvaltning og fornyelse af plant¬
ninger. Begrænset deltagerantal.
Tilmelding senest 1. september til
Birthe Hoelgaard Andersen, bho@kvl.dk
Kursusansvarlig: Jens Balsby Nielsen,
Skov & Landskab (jbn@kvl.dk)

Bytræseminar 2005
13. oktober på Frederiksberg
Bytræseminaret 2005 handler om

forvaltning og håndtering af risiko¬
træer. Herudover præsenterés bl.a.
en ny europæisk guide for plantning
af bytræer samt 'Årets Træplant-
ningsprojekt', hvor man i år kan høre
om Operaen på Holmen i København.
Tilmelding senest 1. oktober til Birthe
Hoelgaard Andersen, bho@kvl.dk
Kursusansvarlig: Palle Kristoffersen,
Skov & Landskab (pkr@kvl.dk)

Byens lys
18. november 2005 i København
Seminar om lys og belysning i byen
målrettet landskabsarkitekter, arki¬
tekter og andre planlæggere der ar¬
bejder med at indrette og disponere
byens uderum. På kurset behandles
lyset som en vigtig ingrediens i ar¬
bejdet med forandring af eksisteren¬
de byrum og i planlægningen af nye
bolig- og erhvervsområder. Gennem
foredrag og ekskursjon demonstre¬
res belysningens forskellige funktio¬
ner - fra den funktionelle til den
kunstneriske lyssætning.
Tilmelding senest 1. november til
Birthe Hoelgaard Andersen, bho@kvf.dk.
Kursusansvarlig: Karen Sejr, Skov &
Landskab (ksp@kvl.dk)

Priser og detaljerede programmer
kan ses på Skov & Landskabs hjem¬
meside: www.sl.kvl.dk under Kurser

og efteruddannelse, hvor det også
er muligt at tilmelde sig online

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
PÅ FYN
B. Vi. IByen, Vejen og Landskabet)
Tirsdag den IB. august 2005 kl.
19.30 på Odense Slot, Indgang C
Motorvejen er fremtidens offentlige
pladser og nye byområder i landet.
Spørgsmålet er, hvordan vi får plan¬
lagt disse rum på en fornuftig måde,
så der er funktionelle, visuelle og
æstetiske kvaliteter i løsningerne.
Arkitekt maa, ph.d. lektor Henrik Har¬
der Hovgesen og ph.d. adjunkt Tho¬
mas S. Nielsen, Aalborg Universitet
vil på mødet give bud på løsninger.

Regional udviklingsplan for Fyn
Onsdag den 22. september 2005 kl.
19.30 på Fyns Amt, Amtsrådssalen,
Ørbækvej 100, Odense S
Kommunalreformen får betydning
for hele planhierarkiet. De kommen¬
de regionale udvikingsplaner er en
nyskabelse, der skal erstatte de af¬
snit af regionplanen, som beskriver
de strategiske mål for den regionale
udvikling. I et fynsk perspektiv er
ikke mindst spørgsmålet om, hvorle¬
des vi får løftet arven med de meget
spændende og fremadrettede PULS
og OPUS rapporter, samt det regio¬
nale vækstsamarbejde på Sydfyn
med over i den regionale udviklings¬
plan for den nye syddanske region.
Kontorleder Christian Tønnesen fra

Fyns Amt fortæller om amtets hidti¬
dige indsats.

Kulturstrategi for Odense - Kreative
alliancer

Tirsdag den 31. oktober 2005 19.00-
21.00. Auditorum Itæt ved hovedind¬
gangen) på Syddansk Universitet,
Odense
Med baggrund i Odense Kommunes
Planstrategi vedtog Byrådet i efter¬
året 2004 en kulturstrategi med over¬
ordnede visioner om Odense som

den kreative by. Oplevelser og kultur¬
liv skal skabes gennem alliancer
mellem de kreative aktører med ind¬

dragelse af uddannelser, erhvervsliv,
forskning og kultur. Dannelse af
Center for Kunst og Videnskab ved
SOU er det første konkrete tiltag.
Det repræsenterer på mange måder
de grundlæggende tanker og idéer
bag kulturstrategierne.
Centerleder Bent Nørgaard vil ind¬
lede med at præsentere Center for
Kunst og Videnskab, hvorefter
erhvervs- og planchef Bjarne Lund¬
gaard vil fortælle om Odense Kom¬
munes Kulturstrategi.

Arkitektkonkurrencen om Stige 0
Odenses gamle losseplads er med
udgangen af 2005 færdigafdækket
og skal herefter anvendes rekreativt,
til fritid og natur. I foråret er udske-
vet en konkurrence for det menne¬

skeskabte landskab i Odense Fjord.
Borgere og organisationer er sam¬
men med Odense Kommune kommet
med ønsker og ideer til konkurren¬
cens program.
Projektleder Karin Dyhre, Byplankon¬
toret, Odense Kommune vil fortælle
om proces og projekter. Forhåbentlig
vil vinderne også deltage i mødet.
Tirsdag B. december 2005 kl. 19.30
på Odense Bådhus, Vær. 224 ab
Indgang fra Odense Turistbureau Fyn
Tilmelding til Jane Vestergaard på
tlf. 65 973120 eller jve@odense.dk
Arr. Fynske Planlæggere

FOREDRAG OM BOGEN
DANMARKS KONGELIGE HAVER
Mød forfatteren og hør om arbejdet
med restaurering, genskabelse og
fornyelse af de kongelige haver tors¬
dag 8. september kl. 17 i Diamant¬
boghandlen, Det Kongelige Bibliotek
Jens.Hendeliowitz' tager udgangs¬
punkt i sin meget omtalte og roste
bog: 'Danmarks Kongelige Haver' og
fortæller om renæssancens, barok¬
kens og romantikkens havekunst samt
den indflydelse, haverne har haft på
havekulturens udvikling i Danmark.
Efter foredraget serveres et glas vin
og forfatteren signerer sin bog.
Pris 60 kr. (inkl. 1 glas vin)
Tilmelding nødvendig:
Diamantboghandlen/Blixen
Det Kongelige Bibliotek
Christians Brygg'e 5
1219 København K
Tel. 33 47 49 47/33 47 49 46
info@diamantboghandlen. dk

KONKURRENCE OM
WEST HARBOUR PARK -

LÅNSISATAMANPUISTO PARK.
FINLAND

Konkurrencen om West Harbour Park
er offentliggjort og kan læses på
www. hel. fi/ksv/english/index. html

KONKURRENCE OM
ANDEBAKKEØEN
Som en del af en plan for at bringe
Frederiksberg Have tilbage til sin
romantiske idé, udskriver Slots- og

Ejendomsstyrelsen en åben idékon¬
kurrence, for at genskabe en træk¬
færge mellem Storøen og Andebak¬
keøen, plante nye træer og markere
Andebakkeøen som et arkitektonisk

endepunkt for slotsaksen.
Konkurrenceprogram:
www. ses. dk/frederiksberghave

4TH EUROPEAN BIENNIAL ON
LANDSCAPE OF BARCELONA
EUROPEAN LANDSCAPE
AWARD: ROSA BARBA

23, 24, 25TH MARCH, 2006
After three editions with 'Remaking
Landscapes' (1999),'Gardens in Arms'
(2001) and 'Only with Nature' (2003),
we are delighted to appeal for the
4th European Biennial on Land¬
scape that will take place in Barce¬
lona the 23,24 & 25th March, 2006.
This event is organized by the Order
of Architects of Catalunya (CoAC),
its demarcation in Barcelona, the
Master Program in Landscape
Architecture of Polytechnic Univer¬
sity of Catalunya (U.P.C.) and the
Association of friends of the Poly¬
technic University.
The biennial proposes the European
Landscape Award Rosa Barba, in
which you are invited to present your
constructed interventions made in

Europe between 2001 and 2005.
We expect those projects to help us
to evaluate the profession pulse,
and we strongly encourage all pro¬
fessionals of this field to participate.
4a Biennal Europea de Paisatge
Carrer dels Arcs, 1.3
08002 Barcelona, Spain
tel. +34 93 306 78 OO (ext 378)
biennal@coac.net
www. coac. net/landscape

PUBLIKATION OM YNGRE
EUROPÆISKE LANDSKABS¬
ARKITEKTER

Ministeriet for Kultur og Kommunika¬
tion i Frankrig har bedt det franske
nationale Departement for Arkitek¬
tur og Kulturarv invitere europæiske
landskabsarkitekter til at promovere
sig inden for faget. Dette vil ske via
en publikation, hvor udvalgte kandi¬
dater vil blive omtalt. Projektet er i
et samarbejde med FFP, EFLA og IFLA.
Kandidaterne, der må være højst 35
år, opfordres til at sende planer og
projekter til bedømmelse af en jury.
Betingelser og deltagelse på:
www2.culture.gouv.fr/nouveaux-
albums-paysagistes/fr/index.php
Indleveringsfrist: 30. september2005

t

PILDAMMSPARKEN I MALMO
Malmos paradrabatt - Kronprinses-
san Margaretas blomstergata i Pil-
dammsparken - får under somma-
ren ett helt nytt utseende, då miljbn
från Baltiska utstållningen 1914
återskapas. Den tusen kvadratme¬
ter stora blomstergatan skall rustas
upp i enlighet med kronprisessan
Margaretas ambitioner och idéer.
Inf: Gunnar Ericsson, stadstrad-
gårdsmåstare +46 40 34 13 97
www. malmo.se/parkerstrander



UTZON BIBLIOTEKET

UTZON
NYE TRADITION

Arkitektens Forlag, Utzonarkivet, har registreret og scannet flere tusinde tegninger fra Jørn Utzons tegnestue.
Utzonbiblioteket er en direkte udløber af arkivet med fund af ukendte projekter og en ny forståelse af
Utzons arbejdsprocesser og idéverden.

1 )££? cm x 22,7
tntsWayndet, illustreret

I 108 sidef^A/ X
Dansk og ejKgelsk udgave I IS

24,5 cm x 22,7,cm.
Indbundet, illustreret,
264 sider.

Dansk-eg engelsk udgave
Engelsk version udkommer
DrimO-februar 2005.

UTZONS EGNE HUS

378 kr

UTZON og den nye tradition
Operahuset i Sydney bragte allerede i 1950erne Utzon ind i
arkitekturens absolutte elite.

Kim Dirckinck-Holmfeld fortæller om den tradition, som
Utzon ipdskriver sig i og beriger. Den verdensberømte norske
arkitekturteoretiker, Christian Norberg-Schulz fortolker med
fænomenalt overblik Utzons forunderlige univers og fortæller
levende om Utzons bidrag til verdensarkitekturen. Utzons
væsentligste værker vises udførligt.

J7ZCr^<3 c3ne huse
Utzons £gné huse fra det første i Hellebæk (1952) til det sid¬
ste, Car) Feliz, på Mallorca (1994) rummer en originalitet og
en forståelse af stedets vilkår oa trac*'*if7p rl^r r
»c.JcuauciK/uiinelse. Bogen har fantastiske fotos af Søren
Kuhn og tegninger, der ikke tidligere har været publiceret.

Forfattere: Martin Keiding, Kim Dirckinck-Holmfeld, Tobias
Faber, Michael Asgaard Andersen og Christian Norberg-
Schulz.

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10
DK-1415 København K

Tlf: +45 32 83 69 70

Fax: +45 32 83 69 41

e-mail: ek'sp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Bestillingskort

Undertegnede ønsker at bestille
UTZONS EGNE HUSE O dansk
UTZON OG DEN NYE TRADITION O dansk
Prisen er inklusive momsexcl. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

O engelsk
O engelsk

(udk. feb. 05)

Gade/vej:
Postnr.:..... By:
O American Express O Eurocard
O Visa O Dankort

Kortnummer: I ;

Kontrolcifre: -Udløb måned/år:.

Underskrift:

Pris: 278 kr.

Pris: 378 kr.

O Mastercard
O Girokort bedes tilsendt

. Dato:

Tlf:

§) POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10 1

+ + + 0110 + + +

DK-1045 København K



udendørs

Udendørs belysning har gennem årene været et speciale for Louis Poulsen
Lighting, og samarbejde med stadsarkitekter, arkitekter og kommuner har
givet os et stort knowhow på området. I det nye belysningsmagasin udendørs
lys viser vi en række projekter med nogle af vores mest kendte produkter og

fortæller om de overvejelser, der ligger til grund for de enkelte belysnings-
løsninger. Magasinet giver gode idéer, begrundelser for og ikke mindst inspi¬
ration til dit næste udendørs projekt. Udendørs lys kan rekvireres ved hen¬
vendelse til Key Account Manager Kim Asmussen på telefon 33 14 14 14.

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S ■ Nyhavn 11 ■ Postboks 7 • 1001 København K ■ Tlf.-: 33 14 14 14 • Fax: 33 14 17 10
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