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Referat fra nordisk styrelses-
møte 27.august i København
Deltakere

DL

Peter Raaschou-Nielsen; formand
Poul Børge Pedersen; EFLA delegat
Anne Dahl Refshauge; fagsekretær

FILA

Einar E. Sæmundsen; formann
Audur Sveinsdottir; nordisk sekre¬
tær

SA, Sveriges Arkitekter, Akademi-
en for Landskapsarkitektur
Johanna Jarmeus; IFLA og EFLA
delegat

MARK

Lotta Kontula; IFLA delegat

NLA ■

Ingrid Haukeland; president
Kine Halvorsen Thorén; EFLA de¬

legat
Tore Edvard Bergaust; IFLA delegat
Marit Hovi; daglig leder

Nordiske landskabsarkitektkongresser
2007 MARK

2009 NLA

2011 DL

Ifolge oversikten er det MARK's
tur at arrangere nordisk kongress.

Lotta Kontula (MARK) anmodes
om at gi beskjed til Audur Sveins¬
dottir så snart som mulig om
Mark's arrangering av nordisk
kongress 2007.
Det blev noen diskusjoner om
årsaker til begrenset interesse/ del-
takelse i de nordiske kongresser og
hvordan det kan økes og inspireres.
Bl.a. om det var mulig at aktivisere
utdanningsinstitusjoner - arrange¬
re befaringer — intresante foredrag
osv. NLA forklarte om de særde¬

les vellykkete konferanser som ar¬

rangeres av NLA's lokalavdelinger
rundt om i landet — Marit Hovi

anmodes om at sende 'oppskrifts-
bok'.

Nordiske styrelsesmøter
2006 DL

2007 MARK

2008 FILA

2009 NLA

2010 SAR

2011 DL

Det anbefales at arrangere en

dagsekskursion i tilknytning til
møtene på vedkommende sted.
Neste mote holdes i Finland — i

forbindelse med nordisk kongress.

Nordisk samarbejde
Einar E. Sæmundsen (FILA) åpnet
diskusjon om EFLA's 'Common
Educational plattform' - en del

diskusjoner om utdanning innen-
for Norden og hvor viktig det var
at fa en god oversikt over status.
Ikke .minst når de fleste skoler er

underlagd Bologna avtalen og hvor
stor plass det tar bl.a. i EFLA's
virksomhet.

Einar E. Sæmundsen nevnte også
det europeiske leNotre prosjek-,
tet som nu var blevet forlenget om
noen år og samarbeidet i ECLAS.

Kine Halvorsen Thorén: Forenin¬

gene bor opparbeide og under-
streke sin nasjonale identitet — 'hva
skal vi som profesjon onske at ut-

danningen inneholder'.
Noen videre diskusjon ble det ik¬
ke tid til men samtlige understre-
ket viktigheten av at på neste mote
burde diskusjonen om utdannelsen
struktureres bedre.

Økonomi

Vedtatt forslag fra Poul Børge Pe¬
dersen om et fast årlig belop (i
Euro) som innbetales på en felles
'nordisk konto' — totalt 1475 € for

året 2007. Fordeling er folgende

Fordeling nordisk arbejde
DL: 30%, NLA: 30%, SA: 30%,
MARK: 8%, FILA: 2%.

Fordeling IFLA arbejde
DL: 25%, NLA: 25%, SA: 25%,
MARK: 25%, FILA: 0%.

Utgifter i 2005 er i forbindel¬
se med nordisk styrelsesmøte og
EFLA møte

Budget for nordisk samarbejde 2007
Vedtatt forslag om 1475 6 som
fordeles etter fordelingsnokkel -
og betales på felles konto. På den
maten er det bl.a. mulig at dekke
evt. uforutsette utgifter.

IFLA

Folgende turnusordning for IFLA's
World Council blev vedtatt

2006, Minneapolis: MARK, NLA
og SA
2007, Malaysien: SA, NLA og DL
2008, Holland: Alle
2009, Brasil: NLA, DL og MARK
2010, Kina: DL, MARK og SA
2011, Sveits: Alle

Poul Børge Pedersen la frem til
droftelse om det var aktuelt at FILA

var med i denne ordningen. Det
ville styrke det nordiske innslaget
internasjonalt — gjore det mere syn¬

lig og være en viktig stotte/opp-
bakning for de nordiske synspunk¬
ter -jo flere desto bedre.Vedtatt at
Audur Sveinsdottir lagerforslag om
okt kostnad og fordeling.

EFLA

Det ble etterlyst sakspapirer fra
EFLA angående årets mote. Kine
Halvorsen Thorén understAker

viktigheten av at forankre de IFLA
sakene i styrerne i de respektive
land. P.g.a. tidsmangel ble det me¬

get begrenset diskusjon av EFLA -

annet en oppsummering av status.

Opdaterede adresselister er blevet
sendt til sekretæren.

Der henvises i øvrigt til:
www.arkitekt.se/akademi/landskap
www.fila.is

www.landskapsarkitektur.no
www.landskabsarkitekter. dk

www.vyl.fi/mark/

Reykjavik, 5. oktober 2006,
Audur Sveinsdottir (FILA)

Havekulturfondens Hæders¬

pris 2006
Forskeren Patrik Grahn, Sveriges
Landbrugsuniversitet er tildelt
Havekulturfondens Hæderspris
2006.1 motivationstalen ved udde¬

ling af prisen sagde Thomas Ran¬
drup bl.a., at man dette år havde
ledt efter en person, der stadig var

aktiv, måske på højden af sin kar¬
riere og én der har været forbillede
for mange danskere,
Patrik Grahn er uddannet inden

for biologi og landskabsarkitektur
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og har efter en doktorgrad arbej¬
det og efteruddannet sig ved Texas
AM University og University of
California. Hans forskning foku¬
serer på relationen mellem sund¬
hed og omgivelser, og i hans pro¬

jekter indgår mange faggrupper ud
over landskabsarkitekter, bl.a. læ¬
ger, terapeuter m.m. Det primæ¬
re forskningsfelt er forbindelsen
sundhed/grønne områder, bystruk¬
tur/parker, udbrændthed/haver.
Ved Inst, for landskabsarkitektur,
SLU, Alnarp, er konceptet om den

terapeutiske have, Alnarp Therapy
Garden, udviklet, et project der nu
er kendt ikke bare i Skandinavien,
men også internationalt. Og heri¬
gennem er grønne områders værdi
og betydning for vores mentale og

fysiske velbefindende blevet doku¬
menteret.

Prisen består af et kontant beløb

på 10.000 kr. samt bronzeskulptu¬
ren De kurtiserende Traner, skabt af
kunstneren Helen Schou.

Havekulturfonden har siden 1993

hvert år uddelt denne hæderspris

til personer, der i særlig grad har
virket for havekulturens fremme.

Tidligere modtagere er I.P.Jung-
gren Have, Sven-Ingvar Anderson,
Jørn Palle Schmidt, Ib Asger Olsen,
Søren Holgersen og Kim Fjord.
Havekulturfondens formål er at

fremme havekulturen, idet ordet
'have' skal forstås i videste betyd¬
ning.
Fondsbestyrelsen opfordrer i år alle
til at indstille personer, der i sær¬

lig grad har gjort sig fortjent til at

modtage hædersprisen. Såvel an¬

læg, personer, virksomheder, insti¬
tutioner som organisationer kan
indstilles, og Fondsbestyrelsen læg¬
ger vægt på såvel havekulturens
miljøskabende side, som individets
skabende udfoldelse. Fondsbety-
relsen består af Lars Østerbye, Jane
Schul og Thomas Randrup, der er
formand. Sekretariatet er hos Ha¬

veselskabet ved Else Mikkelsen.

Indstillingerfor Hædersprisen 2007
sendes til Havekulturfonden,
Jægersborgvej 47, 2800 Lyngby,
inden 1. marts 2007

ARKITEKTERNES SOMMERHUSE

Hvorfor bruger vi ikke fantasien, når vi udstykker sommerhusgurnde - og når vi bygger?
Bogen viser eksempler på gode sommerhusudstykninger og de bedste sommerhuse,
som er bygget i de seneste år.

Forfattere: Finn Selmer, Kim Dirckinck-Holmfeld
22,7 x 24 cm, 144 sider

ARKITEKTENS FORLAG • WWW.ARKFO.DK



 



KUNSTINDUSTRIMUSEETS GRØNNEGÅRD

Modsatte side.

Niels Skovgaards 'Havhesten'
opstillet i Grønnegården.
Foto fra Architekten 1927
• Opposite page: Niels Skovgaard's 'Sea horse.'
standing in the Grønnegård courtyard.
Photo from Architekten 1927

Der bygges i København, som sjældent set. København vil være storby, Køben¬
havn vil være metropol med højhuse som kinesiske mure og en 100 meters
søjleformet bygning med mandelformede øjne — og med museumsudvidelser
underjorden, som om vi var rotter. Fortæt, fortæt, fortæt. Imens flyver vi os

gladeligt halvt fordærvede, 12 timer til Mauritius, 24 timer til Chile for at fa
mental pause og fysisk ro.

Den ene dag ses en byggemulighed i Kløvermarkens grønning, den næ¬
ste en byggemulighed under en grønnegård. En by er ikke en dukke, man kan
klæde om hver dag, en by skal planlægges meget langsigtet og med overblik.

I tilfældet Kunstindustrimuseet mangler man plads og gode udstillingsfor-
hold. Men hvorfor så ikke lægge et anneksmusum i en af de nyere bydele, hvor
man savner et sådant kulturelt indslag. Også selv om det kan synes svært at få
folk derud. I London ligger Tate Modern i et gammelt elværk på Themsens
sydbred og Tate Britain flere kilometer derfra på nordbredden. *

Kunstindustrimuseet har planer om en udvidelse på omkring 1.500 kva¬
dratmeter underjorden, dvs. under Grønnegården. Et sådant byggeri vil med¬
føre, at de gamle lindetræer fældes, men museet hævder, man kan genetablere
Grønnegården, præcis som den var. 1 debatindlægget fra Jacob Kamp og Lulu
Salto Stephensen om Kunstindustrimuseets grønnegård fremføres flere væg¬

tige argumenter imod et sådant byggeri underjorden.
Dels at Grønnegården nødvendigvis vil få et helt andet udtryk, den vil blive

en taghave og ikke en gårdhave. Det kan lyde som ordkløveri, men det er fak¬
tisk to meget væsensforskellige sindbilleder. Det vil være en falsk virkning af
gårdhave, man vil fa efter en eventuel genetablering. Dels at det er urimeligt,
at endnu et grønt område i København ofres for en museumsudvidelse. Des¬
uden at modstillingen mellem de aldersprægede, kniidrede lindetræsstammer
og bygningsarkitekturens elegante regelmæssighed går tabt.

Der er ingen grund til at nedtone de fysiske konsekvenser af det storstilede
projekt, fremhæver debattørerne. Det var G.N. Brandt, der i 1923-24 i forbin¬
delse med bygningernes indretning til kunstindustrimuseum, gav gården dens
nuværende udseende med græstæppe, brolagte stier og - ved en omrokering
- de enkle linderækker. Gennemføres byggeriet vil Grønnegården, uanset hvad
man gør, få et andet udtryk.

Det er nedslående igen at kunne konstatere, at Københavns grønne rum og

grønne områder er så ubeskyttede og appetitten på dem som byggemulighed
så uhæmmet. Kunstindustrimuseets grønnegård indgår med sin rumlige pla¬
cering i bybilledet som en del af konglomeratet 'byens frirum', ligesom forlø¬
bet af parker, pladser og kirkerum ses afbildet på Giambattista Nollis kort over
1700-tallets Rom. Grønnegården er ikke fredet til trods for, at bygningerne
er det, og til trods for, at museets udendørs forplads, de brolagte arealer samt
mure og låger er omfattet af en omgivelsesfredning. Derfor bør man snarest
muligt se at fa fredningen udvidet.

Kunstindustrimuseet har det reelle problem, at man mangler plads. Men
alternative muligheder bør overvejes, så endnu et grønt område i København
ikke ødelægges. AL
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VESTLED

Marianne Hesselbjerg, Carsten Juel-Christiansen og Torben Schønherr

Hvide Sande er stadig en aktiv fiskerihavn med
fiskeauktionshal og fiskeindustri, men som i så
mange andre byer på vestkysten spiller turismen
en stigende rolle, og samfundet bag klitterne
ændrer karakter.

Hvor adgangen til havet var det vigtigste
i tidligere tider, så er adgangen til stranden i
dag lige så vigtig for byens funktion og øko¬
nomi.

Med baggrund i, byens enestående landska¬
belige placering! det sårbare klitlandskab beslut--
tede Statens Kunstfond og Holmsland Kommu¬
ne at lade en kunstnergruppe udføre et værk,

146 LANDSKAB 7 2006

der skal gøre stranden tilgængelig hen over kli¬
tranden og markere et forbindelsesled i mellem
Hvide Sande by og Vesterhavet.

Værkets hovedelementer er en stor, tegl¬
belagt flade, der som en sadel er lagt hen over
klitten og en 28 meter lang bronzeskulptur, der
vender mod horisonten.

Ved opstigningen over klitten dukker hori¬
sonten op som en skarp tegnet vandret linie over

sadelpladsens krumme snit.
Bronzeskulpturen er en modelleret linie, der

drejes ud fra pladsen til en placering parallelt
med brændingen.

Ved den danske vestkyst møder det gennem-
kultiverede landskab naturen. En rand af klitter

på mange hundrede kilometer danner grænse i-
mellem havet og den opdyrkede landskabsflade.
I Holmsland Kommune fremstår klitranden som

et isoleret landskab, en landtange, der adskiller
Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet.

For 75 år siden blev der gravet en kanal i
landtangen og anlagt en sluse til at regulere
vandstanden i jorden. Omkring kanalen opstod
Hvide Sande havn og by. Et fiskersamfund, be¬
skyttet af klitterne og med adgang til havet fra
kanalen.



Værkets hovedelementer er en stor, teglbelagt flade,
der som en sadel er lagt hen over klitten
og en 28 meter lang bronzeskulptur,
der vender mod horisonten
Luftfoto Erik W. Olsson.

Fotos Christina Capetillo
• The work's main elements are a large, brick surface,
which like a saddle, straddles the dune,
and a 28-meter long bronze sculpture,
which faces the horizon.
Aerial photo: Erik W. Olsson.
Photos: Christina Capetillo
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Værket Vestled er udført 2006 af billedkunstneren Marianne Hesselbjerg,
arkitekten professor Carsten Juel-Christiansen og landskabsarkitekten Torben Schønherr

Værkets flossede kant, som tangerer parablens
geometri, er støbt i beton og indrammer en
flade af milebrændt rød tegl.

Stenen er fremstillet med en nutidig udgave
af den teknik, som blev brugt ved. opførelsen af
de klitgårde, der var landskabets første huse.

Værkets form og materialitet reflekterer på flere
forskellige måder arkitektur/kunstværkets for¬
hold til det konkrete sted, stedets historie og til
den store verden, som omgiver det.
Marianne Hesselbjerg, billedkunstner
Carsten Juel-Christiansen, prof., arkitekt maa

og Torben Schønherr, landskabsarkitekt maa, mdl

Værkets flossede kant er støbt i beton og indram¬
mer en flade af milebrændt rød tegl

-Fotos Christina Capetillo
■ The work's frayed edge is cast in conerete and
frames a surface of charcoal-burned red brick.

Photos: Christina Capetillo
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Bronzeskulpturen er en modelleret linie,
drejet ud fra pladsen
og placeret parallelt med brændingen.
Foto Carsten Juel-Christiansen
• The bronze sculpture is a modeled line,
turned away from the square
and laying parallel to the sea.
Photo Carsten Juel-Christiansen
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SKIBSREDERGRUNDEN

- et rekreativt offentligt areal med handicapfaciliteter ved Udsholt Strand

Frederiksborg Amt udskrev i april 2005 en ind¬
budt idékonkurrence om disponering af et re¬

kreativt, offentligt areal ved Udsholt Strand med
henblik på at forbedre muligheden for, at perso¬
ner med særlige behov kan deltage i frilufts- og
strandlivet.

Følgende firmaer var indbudt til at deltage i
konkurrencen: SLA Landskabsarkitekter, Schøn-
herr Landskab og GHB Landskabsarkitekter.

Dommerkomitéen bestod af: Lars Anker An-

gantyr, projektleder og biolog, Villy Breiting, ar¬
kitekt maa, Ejendomscentret, Tine Falkentorp,
landskabsarkitekt maa, mdl (alle' Frederiksborg
Amt), Ditte Thye, arkitekt maa, chefplanlægger
(Græsted-Gilleleje Kommune. Fagdommere var
Steen Høyer,professor,landskabsarkitekt maa,mdl
og Erik Bahn, arkitekt maa, tilgængelighedskon-
sulent. Konkurrencens sekretær var Lone Busk,
arkitekt maa, Skaarup & Jespersen.

Dommerkomiteen besluttede ud fra en hel¬

hedsbetragtning at udpege forslaget fra GHB
Landskabsarkitekter som det, der bedst imøde¬
kommer idékonkurrencens program og er mest

velegnet for videre bearbejdning og realisering.

Programresumé
Frederiksborg Amt erhvervede i 1977 et ca. 9
ha stort naturskønt areal ved Udsholt Strand i

Græsted-Gilleleje Kommune. Arealet er fredet i
1979 med det formål at sikre et kystnært, re¬

kreativt område med offentlig adgang. Det var

konkurrencens formål 'at skabe en overbevisende

helhedsplan, der tilgodeser personer med særlige
behov samt disses familiers og hjælperes færden i
det offentlige, rekreative område.

Til forskel fra mange andre umiddelbart me¬
re tilgængelige steder på Nordkysten byder om¬
rådet ved Udsholt Strand på unikke og storslåede
naturoplevelser, hvilket skyldes kombinationen
af skov og de for området særegne landskabsty¬
per med hede og strandoverdrev.

Formålet med idékonkurrencen var, at gøre

dette særlige, smukke landskab tilgængeligt for
alle, også .personer med særlige behov. Etablerin¬
gen af det nødvendige anlæg skulle derfor ud¬
formes med respekt for landskabet. Konkurren¬
cedeltagerne blev bedt om at komme med idéer

til, hvordan adgangsveje, parkeringsarealer, stier
og anlæg kan indpasses i det fredede naturom¬
råde, på stranden og i vandet. De konkurrerende
blev desuden bedt om at give konkrete forslag til
og beskrivelse af belægninger på stier og ramper
samt eksempler på anlæg som badebroer og ram¬

per. Forslagsstillerne skulle gøre rede for hvor
og i hvilket omfang, der kunne placeres mindre
bygninger til toilet- bad og omklædningsfacili¬
teter og evt. andre elementer, der kan bidrage til
arealets status som attraktivt rekreativt område.

Bedømmelsen blev gennemført i henhold til
følgende bedømmelseskriterier: Helhedsplanens
idémæssige potentiale og planmæssige kvalite¬
ter; bygninger og anlægs udformning, udtryk og
indpasning i landskabet; funktionalitet målt på
tilgængelighed i landskabet, ved og i bygninger
samt hjælpernes forhold; hensyntagen til drifts-
aspekter og vedligeholdelsesomkostninger

Uddrag af dommerkomitéens generelle bemærkninger
De tre forslag giver samlet set en god belysning
af opgaven. Konkurrenceområdet kendetegnes
af et fredet hede-, overdrevs- og klitlandskab
med særligt følsomme §3 områder og strandebe¬
skyttelseslinie, der stiller de konkurrerende over
for en udfordrende opgave.

Dommerkomitéen har lagt vægt på forslags¬
stillernes forståelse for grundens udnyttelse som
alment rekreativt areal. Et vigtigt tema i bedøm¬
melsen har været forslagsstillernes tackling af
problematikken omkring hensynet til de land¬
skabelige kvaliteter og hensynet til tilgængelig¬
hed. Laridskabsrummene har en størrelse der gør

dem sårbare overfor indgreb.

Stianlæg
Overordnet set tager alle tre forslag udgangs¬
punkt i at etablere en tilgængelig sti fra Strand¬
vejen til Kattegat og indpasse de nødvendige
anlæg i det fredede landskab, men med meget
forskelligt resultat'.

Forslaget udarbejdet af Schønherr Landskab
beskriver vigtigheden af at underordne sig land¬
skabets særlige karakter. Forslaget arbejder med
et anlæg i form af ét langt stiforløb med inte¬
grerede opholdspladser. Stien bugter sig gennem

store dele af landskabet og tager i struktur og
materialer farve og egenskaber efter omgivel¬
serne.

Forslaget udarbejdet af GHB Landskabsar¬
kitekter respekterer i vid udstrækning det eksi¬
sterende åbne, sårbare landskab. Det nye stianlæg
er anlagt i den mindst følsomme del af grunden
mod øst, hvor den holder sig under træerne og

på grænsen af hede og krat, og efterlader de na¬
turlige stier i området som et ligeværdigt alter¬
nativ.

Forslaget udarbejdet af SLA Landskabsarki¬
tekter er det af de tre forslag, der prioriterer til¬
gængeligheden højest. Med et enkelt hovedgreb
anlægges en fast og farbar forbindelsé fra par¬
keringspladsen til badebroen, der undervejs gi¬
ver mulighed for at komme rundt i stort dele af
landskabstyperne.

Det er dommerkomitéens opfattelse, at for¬
slaget udarbejdet af Schønherr Landskab trods
beskrivelsen som et diskret anlæg i virkelighe¬
den vil fremstå som et dominerende anlæg. Også
i forslaget udarbejdet af SLA Landskabsarkitek¬
ter griber stianlægget en del ind i følsomme §3
områder, hvor mønstret af stier opdeler landska¬
bet i småbidder. Det er forslaget udarbejdet af
GHB Landskabsarkitekter, der efter dommerko¬
mitéens skøn bedst formår at placere stianlægget
så stedets landskabelige kvaliteter respekteres.

Badeanlæg
Kattegatkysten er under kraftig påvirkning af
vind og bølger med skiftende strandforhold til
følge. De tre forslag arbejder med forskellige
broløsninger.

Forslag udarbejdet af Schønherr Landskab
og GHB Landskabsarkitekter forestiller sig for¬
holdsvis store stationære broanlæg, mens forslaget
udarbejdet af SLA Landskabsarkitekter foreslår
en standardbro, der kan nedtages i vinterhalvåret.
En stationær bro vil kræve en væsentlig mere ro¬

bust konstruktion end vist i forslag fra Schøn¬
herr Landskab. Forslaget er varieret og fantasi¬
fuldt, men virker fremmed på stedet. Forslag fra
GHB Landskabsarkitekter kombinerer i et noget
stort og bastant anlæg en rampe fra stranden og
en bro med god plads til ophold og afsætning.
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Landskabets karakter • The landscapes character

Landskabets trådte stier • The landscapes beaten paths

Landskabets fredede områder
• The landscapes protected areas

Disponering af landskabet
Fra forslag udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter
• Landscape organizatio
From the proposal by GHB Landskabsarkitekter

Forslag fra SLA Landskabsarkitekter angiver en

stardardbroløsning med en siderampe fra broen
ned i vandet og er vanskeligt at bedømme.

Det er ikke lykkedes nogle af de konkurre¬
rende at forcere terrænspringet gennem klitten
til stranden og klare koblingen mellem sti og bro
på overbevisende måde.

Bygninger
Ingen af forslagene fremkommer med overbe¬
visende'løsninger på bygningers udformning og

indretning herunder tilgængelighed.
I alle tre forslag placeres toilet- og omklæd¬

ningsfaciliteter ca. midtvejs mellem Strandve¬
jen og stranden, med god tilgængelighed fra ho¬
vedsti og parkeringsplads. Forslag udarbejdet af
Schønherr Landskab og GHB Landskabsarkitekt
ter arbejder med flere mindre enkeltstående hu¬
se skjult i skoven, mens forslag fra SLA Land¬
skabsarkitekter samler funktionerne i én større

bygning, placeret hvor den tidligere sommerre¬
sidens lå.

Såvel en løsning med flere enkeltstående
bygninger som en samlet bygning ville kunne
indpasses i området, men det er dommerkomité¬
ens opfattelse at toiletter og depoter ikke egnede
funktioner på en så eksponeret placering.

I alle tre forslag vil tilgængeligheden i og ved
bygninger skulle viderebearbejdes og detaljeres i
det videre forløb.

Belysning og skiltning
Ingen af forslagene har på overbevisende måde
løst skiltning, lydspor og belysning.

Dommerkomitéen er af den opfattelse, at
der generelt ikke ønskes større lysanlæg i et na¬
turområde som dette.

Drift og vedligeholdelse
Dommerkomitéen lægger vægt på, at udform¬
ning og befæstelser på veje, stier og parkerings¬
plads samt udformning af bygninger har en ka¬
rakter og robusthed, der muliggør et rimeligt
vedligeholdelsesniveau og minimerer hærværk.
Egnede materialer og få materialeskift med be¬
grænset vedligeholdelsesbehov sikrer, at tilgæn-

■ geligheden kan opretholdes.

Herover. Betonsektionerne mødes i en vandret

grusflade, der danner pause i forløbet ned gennem
skrænten. Her er der mulighed for at bevæge sig ud i
landskabet.

Forslag udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter
* Above: The concrete elements meet on a horizontal

gravel surface, which forms a pause in the sequence
down along the slope. Here there is the opportunity
to move out into the landscape.
Proposal by GHB Landskabsarkitekter

Konklusion

Med henblik på det videre forløb har dommer¬
komitéen vurderet de enkelte forslags fleksibi¬
litet i forhold til de ændringer og justeringer,
der findes nødvendige. Dommerkomitéen har
vedtaget at udpege forslag udarbejdet af GHJ3
Landskabsarkitekter som det forslag, der ud fra
en helhedsbetragtning bedst imødekommer idé¬
konkurrencens program og kan danne grundlag
for det videre forløb.

Det skal understreges, at konkurrencens krav
om at skabe tilgængelighed for personer med
funktionsnedsættelse efter dommerkomitéens

klare opfattelse ikke er opfyldt. Det er derfor en

vigtig forudsætning, at nedenstående anbefalin¬
gerne følges i'den videre realiseringsproces.

Hovedstien skal være enkel, sammenhæn¬
gende og niveaufri under hensyn til retningsskift
og pladsdannelser og med en hældning på max
1:25. Øvrige stier skal tilkobles hovedstien ni¬
veaufrit, men hældningskravet kan fraviges.

Passagen på langs ad stranden skal sikres, og

kobling fra stien over klitten til vandet skal løses.
Udformning af bro og adgangsrampe til van¬

det skal viderebearbejdes. Broen skal enten være
dimensioneret til helårsbrug eller være demon¬
terbar med anvist opbevaringsplads.

Bygninger skal bearbejdes mere både æste¬
tisk og funktionelt. Hvad angår tilgængeligheds¬
hensyn skal anvisninger i BR95, DS3028,DS105
og DS105.2 følges, og det anbefales, at der til¬
knyttes en tilgængelighedskonsulent i det vide¬
re forløb..
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Svellemåtter af
er

rullet ud i landskabet og giver
adgang for kørestolsbrugere

The crosstie mats of locust wood

planks are rolled out in the landscape
to provide access for wheelchair users

'Forslaget er meget klart i sit hovedgreb og udnytter landskabet nu¬
anceret og skaber nye kvaliteter. Forslagets hovedanslag tilgodeser
hensynet til de landskabelige kvaliteter. Dommerkomitéen vurderer
at forslaget kan bearbejdes på de manglende tilgængelighedspunkter
uden at hovedideén går tabt.'

HANDICAPFACILITETER VED UDSHOLT STRAND

- et tilgængeligt spor gennem landskabet

Forslag udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter
Projektgruppe:Jacob Fischer (sagsarkitekt), Henrik Dixen Dausell,
Sine Villadsen og Rosa Siri Lund

Svellemåtte

Fyrrerne som pejlemærke- *9 /
K i o sk

Opholdsplads
n»l< tbygiJiij^/

Svellcjnatte
Parkering

Uddrag afforslagsbeskrivelse
Med respekt for Udsholt Strands særlige kvalite¬
ter, er det opgaven at udforme et anlæg, der giver
syns- og bevægelseshandicappede adgangsmulig¬
heder til natur, strand og hav. Grunden indeholder
et for Sjællands Nordkyst karakteristisk landskab
med hede, skov, klitter, strand og hav. Trådte stier
på sandbund udgår forskellige steder fra Strand¬
vejen og tegner et sandspor gennem heden.
Stierne samles i en enkelt gennemskæring i sko¬
ven for derefter at spredes ned over skrænten
mod kysten, hvor stierne opløses i sandstranden.
Hvor stierne modes på skræntens krone, står et
stort fyrretræ som pejlemærke. Både set fra syd
og fra nord adskiller træet sig markant fr^ omgi¬
velserne og tegner en tydelig silhuet mod himlen.

i

Disponering af området
Forslagets anlæg holder sig under træerne på
grundens østlige side for ikke at berøre områder,
der er omfattet af §3 fredning, og for at undgå
krydsning og konflikt med eksisterende velfun¬
gerende stier. Således inddrages den del af grun¬

den, hvorpå der i dag synes at være mindst ak¬
tivitet.

Forslagets idé
Forslaget bæres af et spor, der fører gennem
landskabet og forbinder busstoppested og parke¬
ringsplads med havet. Et spor der respekterer de
eksisterende stier og fastholder det store fyrretræ
som pejlemærke.

Anlægget består affem typer elementer, der
tilsammen danner et spor. Sporet starter ved bus¬
stop og parkering med store betonelementer udlagt
på terrænet, samlet til lange sektioner. Ned over
skrænten zigzagger sektionerne for at optage ni¬
veauspringet, og i pauserne mellem sektionerne
er der udlagt en vandret grusflade. Ved grusfladen
er der mulighed for at bevæge sig ud i landska¬
bet på svellemåtter rullet ud på terrænet. Sporet
ender med en rampe af betonelementer, der for¬
svinder tungt ud i vandet, hvor en badebro, som
en let svævende skive, fører ud over vandfladen.
En række af røde gummidutter danner en lede¬
linie, der samler elementerne og, som en rød tråd,
viser vejen gennem landskabet og ud i havet.
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Sporet ender med en rampe af betonelementer, der forsvinder tungt ud
i vandet, hvor badebroen, som en let skive, fører ud over vandfladen
• The trail ends with a ramp of concrete elements, which disappear
heavily into the water, where the bathing jetty, as a light slab, leads out
over the surface of the water

Badebro

II II ! II II I T ri 11

Lift/kran

Wit

Tømmerflåde

Betonrampe Rampe af elefantriste

Materialerne er: jern — som ubehandlet og som

sølvgråt galvaniseret stål; grus - som sandfarvet
stenmel; beton - som sandfarvet beton med ko¬
stet overflade; tømmer - ubehandlet som sølv¬

gråt drivtømmer; robinie, eg og lærk; gummi -

som indfarvet rod gummi
Betonelementerne danner anlæggets stabi¬

le overflade. Elementerne lægges ud på terrænet

og hægtes sammen i 10-30 meter lange enheder.
Betonenhederne har ved vejen og i vandet en
samlende funktion, de forcerer terrænet.

Grusfladen danner anlæggets vandrette fla¬
der - som trådte stier gennem terrænet og som

reposer og pauser mellem betonenhederne. På
parkeringspladsen danner gruset en stor hvælvet
overflade, der afvandes til siderne.

Måtterne af robiniesveller er samlet på langs
med reb, de har fleksible mellemstykker og fuge¬
bredder på 10-15 mm, som fyldes med sand.
Robinie er den danske træsort, der ubehandlet
har den bedste holdbarhed ved konstant kontakt
med jord, antagelig 30 år i drænende sand.

Badebroen er anlæggets komplekse kon¬
struktion, der indeholder alle nødvendige facili¬
teter for handicappede og andre. Badebroen har
et bredt trædæk, og badebroens nerve er en gen¬

nemgående siddeplint/kistebænk til opbevaring
af udstyr og til at ligge og sole sig på. Plintens
anden vigtige funktion er at være adskillende
element. Koblingen mellem den skrå. betonram¬
pe og den vandrette badebro sker med en trans¬
parent konstruktion af elefantriste.

Længere ude, hvor vandet er dybt, placeres en
tømmerflåde, man kan svømme ud til og tage

hovedspring fra. Tømmerflåden er forankret til
betonklodser på bunden.

En ledelinie, anlæggets røde tråd, trækkes fra
busstoppestedet og helt ud i vandet. Den røde
tråd sammenbinder alle elementerne i et sam¬

let spor, som også kan aflæses af svagtseende og
blinde. I vandet, mellem badebro og tømmer¬
flåde, bliver afmærkningen til flydende plastick¬
ugler på en linie, som svagtseende og blinde kan
følge. Ledelinien består af indfarvet rød gummi,
010 cm dupper med 2 cm hvælvet overflade og

udstyret med LED-lys, der får dem til at gløde
svagt som ildfluer.
GHB Landskabsarkitekter

lint/trækiste til diverse udstyr

Rampe af betonelementer
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SKIBSREDERGRUNDEN

- et rekreativt offentligt areal med handicapfaciliteter ved Udsholt Strand

Forslag udarbejdet af SLA Landskabsarkitekter
Projektgruppe: Stig L. Andersson (ophavsret), Thomas Kock,

Jonas Rune Sangberg og Malin Blomquist

'Forslaget bygger på en grundig analyse, der prioriterer tilgængeligheden højest.
Med et enkelt hovedanslag anlægges en sammenhængende hovedsti gennem området, med sigte mod havet.'

Illustrationer © SLA

Uddrag afforsøgsbeskrivelse
For at imødekomme ønsket om forbedring af de
syns- og bevægelseshandicappedes mulighed fo,r
deltagelse i strandlivet på Udsholt Strand lægger
dette .forslag vægt på fa og præcise indgreb.

De nye tiltag gør det muligt at komme ube¬
sværet til stranden, men rummer samtidig mu¬

lighed for en anderledes og sanserig tur gennem
områdets mangfoldighed.

Infrastruktur
Der, hvor den eksisterende parkeringsplads fin¬
des i dag, etableres en ny og større med asfaltbe¬
lægning. Parkeringspladsen er delt op i to, hvor
den del, der ligger tættest på hovedstien, forbe¬
holdes handicapparkering med 28 ekstra brede
parkeringspladser, der friholdes fra resten af par¬

keringspladsen med en bom. Derved vil der altid
være reserverede handicapparkeringspladser.

Ved parkeringspladsen anlægges en buslomme,
som tænkes brugt af offentlige busser, der an¬

kommer fra både østlig og vestlig retning af
Strandvejen. Fra buslommen er der belysning
og ledelinie hen til hovedstien. Herved sikres en

tryg ankomst. De eksisterende træer på parke¬
ringspladsen vil blive bevaret og fortsat kaste de¬
res skygge over de parkerede biler i sommer¬
halvåret.

Lys og ledelinier
I betonen i hovedstien placeres punktbelysning,
der lyser vandret ud på stien. I betonen er ind¬
støbt små glaskugler, der reflekterer månen og -

eller den kunstige belysning. Derved vil. hoved¬
stien ligge som et selvlysende element hele vejen
fra. Strandvejen ned til Kattegat. På opholdsare¬
alet foran toilet og omklædningshuset placeres
uplights, som vil belyse husets facade.

Langs med oplevelsesstierne kan der placeres
små lanterner, der kaster lys på stierne og de om¬

kringliggende flader. På alle stier og ved knu¬
depunkter etableres ledelinier for synshandicap¬
pede. Langs med hele hovedstien etableres et

lydspor for synshandicappede. Hvor det ellers
findes nødvendig, kan der opsættes lydfyr, taktil-
oversigttavler og taleinfotavler.

Bygningen
Den nye toilet- og badebygning placeres der,
hvor A.P. Møllers tidligere sommerresidens lå.
Bygningen er delt op i tre dele; en herredel, en
damedel og et disponibelt rum til f.eks. opbeva¬
ring af livredderudstyr eller udlevering af for¬
nødenheder. Toilet- og badebygningen udføres
i bejdset træ og indpasses i skovbrynet. Huset
er udstyret med vinduer med dybe stålrammer.
Bygningen udføres i et enkelt slidstærkt design,
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der ikke har nogen større drifts- og vedligehol¬
delsesomkostninger. Foran bygningen placeres et

opholdsareal med niveaufri adgang til bygnin¬
gen. Arealet foran huset har desuden handicap¬
venlige borde med grill- og picnicmuligheder.

Materialer

Hovedstien udføres i beton støbt på stedet. Op-
levelsesstierne udføres som broer i olieholdigt
cedertræ oven på terrænet. Opholdsområder-
ne etableres som et gulv af nedbankede, rektan¬
gulære træpæle. Disse belægningstyper sikrer en

god, sikker og niveaufri belægningsflade for alle
besøgende i området. Badebroen er en standard¬
badebro i stål"og træ, der kan nedtages i vinter¬
halvåret. Badebroen kan stables på en platform
og opbevares i nærheden af stranden eller ved
bade- og toiletbygningen i vinterhalvåret.
SLA Landskabsarkitekter

;*W?Æ
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SKIBSREDERGRUNDEN VED UDSHOLT STRAND

Forslag udarbejdet af Schønherr Landskab
Projektgruppe: Sclwiiherr Landskab i samarbejde med arkitekt Carsten Juel-Christiansen

'Forslagets hovedidé er at landskabet skal spille hovedrollen, hvor stier, opholdspladser og bygninger underordner sig
landskabet og ses som en struktur, der som en kamæleon tager omgivelsernes farve og egenskaber til sig.
Der anlægges én sti, derfares i en stor bue langs sletten, ind i skoven og videre over lieden og overdrevet gennem klit¬
terne, hvor bevægelsen fares helt ud i havet. Tanken om at lade sig inspirere afstedet og arbejde sig ind i terrænet fin¬
der dommerkomitéen sympatisk, men det er samtidig både farslagets styrke og dets svaghed'

Vi befinder os i et af de smukkeste områder i

Danmark. Et område som har tiltrukket menne¬

sker fra den store by i generationer. Hér er vi fri,
hér møder storbymennesket naturen, sletten sko¬
ven, heden, klitten, stranden, havet, horisonten.
Stranden er vestvendt, luften er ram og skarp,
salt og frisk. Dette at gå til havet i badekåbe, ka¬
ste sig i bølgerne, stige op igen, og hjem i som¬

merboligen, det er sket så længe, at det nærmer

sig et ritual.
I alt slags vejr, sådan er Danmark. Og dette

særlige, dette, at være dansker i Danmark, skal
være for os alle, uanset hvor i vores liv, og i hvil¬
ken tilstand, vi befinder os. Stående, gående, sø¬

gende, lyttende, snusende, alt efter hvilke evner,

vi har at bruge af. Løbende, hjulende, ikke se¬

ende, ikke hørende, grinende, sansende, levende
— ved havet.

Og derfor er alle de tiltag, der udføres, for at
dette kan lykkes, ikke synlige, men blot for alle,
og søgt tænkt med samme sitrende nerve..

Hovedidé

Landskabet spiller hovedrollen i forslaget. Det
kulturelle indgreb i form af stier og opholds¬
pladser står ikke i kontrast til landskabet, men
underordner sig landskabets variation. Herigen¬
nem far strukturen et liv, som den modtager fra
landskabet: Strukturen bliver 'en anden natur'.

I dette blandede landskabstum er tilgænge¬
ligheden underlagt landskabstypernes modspil,

og dermed også det, der kan betegnes som 'land¬
skabets tid'. Fra Strandvejen til Kattegat fremstår
grunden i hele sin bredde og lader derigennem
landskabets store skala, skoven, sletten, heden,
klitten, havet og horisonten blive nærværende
for den, der søger det.

Landskabets tid

Naturen står stille, vi bevæger os i den. Bevæ¬
gelsen er stien til stranden, stien tager farve af
det landskab, den gennemløber, stien er 'den an¬

den natur'. Landskabet og stien beskrives derfor
under ét. Stien, opholdet og husene ser vi som
en struktur, der som en kamæleon har lagt sig i
landskabet, godtaget dets farver og egenskaber,
og derfor giver os lov til at kunne rette fokus
mod selve oplevelsen af rummene, deres særlige
skala og udtryk.

Strukturens materialer og form afspejler den
rumlige og sanselige oplevelse af landskabet. Det
sanselige, bevægelsen, synet, lugten, at røre, alle
vil kunne danne mentale billeder af landskabet.

Skoven

Skoven er skoven bag havet. Birk, fyr, asp og eg er
det, som trives hér. Duften af skovbundens nåle,
og skovens vindlyd står frem. Farverne, sarte ly¬
segrønne, mørkt grønne, brune og gyldne. Gode
muligheder for svampe.

Vi ankommer fra Strandvejen, selvhjulpen,
med bus eller i bil. Parkeringspladsen er udfor¬

met som den eksisterende, en stilfærdig lysning
i skoven uden markering af båse, blot med et

skilt, der anviser pladser til biler med de af os,
der medbringer en kørestol, tættest på stranden.
Overfladen er kørefast grus.

Stier og opholdspladser i skoven er belagt
med barkflis, lydene er dæmpede, lydene er sko¬
vens, suset i trækronerne, tystheden. Strukturen
i materialerne er skovens mørke bund. I skoven
tæt på ankomsten placeres toiletter og omklæd¬
ning, udformet som små kuber af træ, som sko¬
ven selv.

•

Sletten

Sletten er den store flade, ankomstrummet. Fra

Strandvejen eller parkeringspladsen beskriver
stien en langstrakt kurve, der afspejler den ud¬
strakte og jævne flade og danner overgang mel¬
lem skoven og sletten. Materialet er stenmel,
altså tørhed og knaphed. Lyden stilfærdigt kna¬
sende under sko og hjul.

Sletten er det, man beskuer, og også er det
man kan bevæge sig igennem, men ikke plan¬
lagt og på eget ansvar, duften af sommergræs og
blomster er tæt, nærværende.

Heden

Mellem skoven, der spænder på tværs af grun¬
den og klitten, ligger heden. Heden er særlig
og skal beskyttes mod slid af mange gæster. Hér
bringer strukturen den besøgende ud med ud-
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syn og nærvær med heden, med opholdspladser
i læ mod skoven. Disse opholdspladser udformes
særskilt og tager udgangspunkt i et udflugts-
punkt i sig selv. Heden betragtes, snuses ind.
Strukturens forløber med en overflade af sten¬

mel opdelt af opmærksomhedsfelter af corten-
stål, som er lyngens farve. Opholdspladserne er
træ i-en mørk nuance.

Klitten

Klitten er billedet på foranderligheden, former
hober sig op, ændres, er ikke en konstant. Klit¬
ten er overgangen. Sand og marehalm, gryder
og toppe med udsyn over havet. I klitten vil vi
gerne både gå igennem og vende tilbage og op¬
holde os.

Stien og opholdspladserne er henholdsvis
beton støbt på stedet og træ. Sandklit og vrag¬
tømmer er billederne.

Der indarbejdes lave støttevægge af beton
som siddemuligheder og hjælp til selvhjælp for
de, som sidder i kørestol. Der skal være mulig¬
hed for både læ og udsyn fra disse opholdsplad¬
ser. Man finder sin gryde, ligger i klitten i læ og

bager.

Stranden

På stranden er oplevelsen sten og sand, der skif¬
ter billede, når man går langs stranden. Stiens
udtryk følger disse skift, hvor der er sten, er sti¬
en belagt med strandens sten, kløvede og jævne,
hvor der er sand, er stien belagt med beton eller
træ. Mod badebroen er stien belagt med træ.

Havet

Vi kender alle dette, mindst én gang om året,
uanset vejr, skal vi kaste os i havet og føle det
store gys. Hvad driver os, er det trods eller et ur¬

instinkt, vi må blot gøre det.
Vi bader enten fra bro eller fri strand, og det

skal kunne lade sig gøre at bade i kørestol fra
stranden på en fast bund, i sikkerhed. Træbro¬
ens blå nuancer varierer som himlens og havets
og på glasfladerne går, kører eller ligger man på
vandet.

I havet findes en kunstig o. At kunne ophol¬
de sig på en ø i havet er det særlige.

Overalt bruges naturen selv som guidning, som
kant. Stokken føler forskellen, føler kanten i de

forskellige landskabstyper, stien passerer. Lyde
tages i begrænset omfang i brug, eventuelt som

en forstærkning aflydene, som naturligt findes i
de særlige naturområder.
Alle hældninger er under 1 på 25, og der er der¬
for ikke brug for særlige foranstaltninger på no¬

gen strækninger.
Udsholt Strand er for alle.

Schønherr Landskab og Carsten Juel-Christiansen

Horisonten

Havet er det eneste uantastede naturelement, vi
endnu har tilbage, ser man bort fra boreplatfor¬
me og vindmøller. Horisonten er væsenflig, vi
behøver dette syn for at bebo disse små lave øer,
verden bliver større, og vi bliver større i synet på
os selv og andre. Horisonten er for alle. •

Logistik
Synlighed for alle er for os det samme som na¬

turlighed.
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STORE PLADS VED SORØ AKADEMI

Sven-Ingvar Andersson

Stiftelsen Sorø Akademi
Udformning af Store Plads, 2004
Landskabsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson Aps
Sagsarkitekt: Henrik Pøhlsgaard

Foto Kirsten Dam-Pedersen

Foto Sven-Ingvar Andersson

Store Plads skulle renoveres. Det er sket med

stort hensyn til pladsens brugbarhed - i hverdag
såvel som til fest — og med hensyn til pladsens
almene karakter af at høre til en kulturhistorisk

helhed. Renoveringen skulle også vise hensyn,
til den omgivende arkitektur og ikke mindst til
de arkitektoniske sammenhænge, som med'plad-
sens store dimensioner og skala i virkeligheden
er byplanlægning.

Den åbne flade har en værdi i sig selv. Med
sin størrelse og sin rene form udgør den det na¬

turlige midtpunkt for hele Sorø Akademi. Det
kan ikke tydeligt nok siges, at Akademiets midt¬
punkt ikke er den' ene eller anden bygning, men
det store åbne rum, Store Plads.

Man kommer ind på pladsen fra det nordøstlige
hjørne, enten gennem den gamle portbygning
eller fra vejen langs kirkegården. Fra dette hjør¬
ne far man det første indtryk af pladsen.

Store Plads skal kunne rumme alle de store

begivenheder - sportsaktiviteter, fællesmøder og

friluftskoncerter,-og den skal tjene som stedet for
spontan leg, stille promenader og behageligt op¬
hold. Den skal også kunne krydses af fodgængere
fra det nord-vestlige hjørne til det syd-østlige.

På Store Plads skal der ikke være parkering
til daglig med undtagelse af handicap- og gæste¬

parkering i begrænset omfang. På årstider, når
vejret tillader det, skal det dog ved særlige lej¬
ligheder være muligt at indrette en større del af

Store Plads til parkering. Biltrafikken skal altså
foregå langs den nordlige og østlige kant. Dette
stiller kravet om en klar grænse mellem køreareal
og den store fest/opholdsgrønning.

Set i en større sammenhæng er det en svag¬

hed, at kirken i pladsens sydøstlige hjørne frem¬
træder meget svagt. Den nye bygnings fordele
ufortalt er den med sin størrelse, sin fremskud¬
te position og karakter af modernistisk søjle¬
hal en provokerende nabo til Absalons store grav-
kirke i roligt hvilende cistercienserarkitektur.
Kirkens svage fremtræden forstærkes af, at den
ligger lavere end Skjalm Hvide, den nye byg¬
ning, og at den skjules af alléerne og af den tætte
bevoksning på kirkegården.
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Fotos Sven-Ingvar Andersson

Studier på stedet og af pladsens historie samt
fremførte ønskemål blev bestemmende for ud¬

formningen af Store Plads. Numre refererer til
situationsplanen..

1. Grænsen mellem trafik og ophold, som også
er grænse mellem grusbefæstelse og græs, udgø¬
res af en 40 cm høj og 100 cm bred mur af gra¬
nit. Til denne knyttes en rendesten, som afvan¬
der grusarealerne. Muren udgør en klar hindring
for biltrafikken, men den fungerer også som sid¬
deplads.

2. 1 den sydlige del løber den horisontale mur
ind i det noget højere terræn foran Skjalm Hvide
og forsvinder dermed.
3. Ved murens nord-vestlige del gennembryder
en sti muren og føres diagonalt over pladsen.
4. Her gentages murens geometri, i ligeledes la¬
ve mure, så der i dette solrige hjørne dannes en
møde- og opholdsplads for de studerende.
5. I vinklen mellem Skjalm Hvide og de gule
alumnier er et andet naturligt opholdssted. Nær¬
mest Skjalm Hvides gavl kunne indrettes en

plads for udendørs spisning.

6.Ved hjælp af to 40 cm høje mure og en mindre
cirkel ordnes pladsen ved Skjalm Hvides ind¬
gang, både i forhold til bygningen og i forhold
til pladsen foran kirken.
7. Ved det store cirkelslags yderside er parke¬
ringspladser for handicappede og for gæster. Cy¬
kelparkering placeres langs alumnierne og langs
kirkegårdsmuren.
8. En åbning i muren gør det muligt at bruge
den store grønning til parkering ved særlige lej¬
ligheder. Der kan være op imod 100 biler.
Sven-Ingvar Andersson, prof., landskabsarkitekt mdl

KtosTerporten

Alumneboliger
f^irkegård

Skjalm Hvide
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Opstalt og plan af drikkefontæne,l:25 • Plan and elevation of drinking fountain, 1:25
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Foto Sven-Ingvar Andersson

SORØ AKADEMI - EN MANGEFACETTERET HELHED

Sven-IngPar Andersson

Stiftelsen Sorø Akademi
Dispositionsplan for Akademiets grønne områder, 2004
Landskabsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson Aps
Sagsarkitekt: Henrik Pøhlsgaard

Sorø Akademi'er i mange henseender bemær-.
kelsesværdig. Her behandles særligt den fysiske
virkelighed; den landskabelige situation, park¬
forholdene og haverne. Men også i denne sam¬

menhæng må de særlige kulturhistoriske forhold
tages i betragtning.

Helt overordnet set har Akademiet én side,'
som vender imod byen; og én, der vender imod
landskabet - mellem disse ligger parken.

Nogle bygninger smelter sammen med by¬
en. Det gælder området langs Søgade i det
nord-vestlige hjørne. Andre bygninger danner

en enhed, som kunne tænkes at ligge helt frit i
landskabet, sådan som slotte og store herregårde
gør det. Disse omfatter kirken, hovedbygningen
og Skjalm Hvide. Ingen, af disse store bygninger
har nogen overosdnet dominans.

Kirken er til trods for sit] størrelse og kultur¬
historiske betydning den bygning, som har den
mindst fremtrædende plads.

Placering i landskabet ■

Placeringen i landskabet er et stort aktiv for
Sorø Akademi, det har altid været tilfældet.

Klosteret er i sin tid lagt sådan, at der foruden
enge og dyrkningsbare marker var adgang til
skov og sø, alt hvad der var nødvendigt for klo¬
sterets opbygning og forsyninger samt for klo¬
sterets daglige virke.

I vore dage er denne placering et æstetisk og
rekreativt gode; bygningerne tegner sig smukt
imod søens spejlende vandflade, og der er mulig¬
hed for forskellige former for vandsport. Dertil
kommer muligheden for at vandre langs søbred¬
den og at se ud over en ubrudt vandflade.
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Parken - kaperne

Parken har en meget værdifuld bevoksning i
form af alléer, lunde og fritstående træer. Allé¬
erne er af forskellig alder og dermed også af en
varieret helbredstilstand. Flere er mere end 200

år gamle, men der er også senere alléplantnin¬
ger. Alle allétræer er linde. De ældre hører til en
stort anlagt barokhave, som har dækket store de¬
le af den nuværende park. Disse alléer har en stor
værdi i sig selv, både som smukke promenader og
som strukturerende elementer.

Lundene er meget forskellige, både hvad
gælder størrelse, artssammensætning og afgræns¬
ningens klarhed. Bedst fremtræder klart afgræn¬
sede lunde af en enkelt træart. En lund af vinge¬
valnød er særligt smuk.

Af bevoksninger fandtes der endelig et mere
eller mindre sammenhængende gardin langs sø¬
bredden. Det er nu blevet ryddet.

Lige så vigtige som alléerne er de s£oi;e, åb¬
ne græsflader. Det er disse, som giver indtrykket
af engelsk park, hvad der har været den bevidste
hensigt ved 1800- og 1900-tallets omlægnings-
arb.ejder, som blev gennemført under ledelse af
Rudolph Rothe og Edv. Glæsel. Nogle af lun¬
dene stammer også fra denne tid.

De åbne græsflåder virker stærkest der, hvor
de er ubrudte, og hvor de når ubrudte helt ned
til søbredden.

Der findes på området dele, som må kunne be¬
tegnes som haver i parken. Det gælder først og
fremmest kirkegården, men også rektorhaven,
fuchsiahaven og gården ved Vænget.

Dertil kommer de små haver i nord-vest,
hvoraf tidligere akademigartner Georg Georg-
sens have har en plads i den danske havekunsts
historie

Bygningernes forhold til hinanden
og til de nærmeste omgivelser.
Med den tætte bymæssige bebyggelse i nord-vest
og den samlede enhed af monumentale bygnin¬
ger far den derimellem liggende Store Plads en
stor betydning. Den tomme flade bliver derved
hele anlæggets centrum, hvorfra både bygninger
og parkrum stråler ud i alle retninger.

Bevoksningen langs søbredden er hovedsa¬
gelig opstået spontant, det vil sig? uden bevidste
hensigter. Den lukkede på vigtige strækninger af
for en direkte, visuel forbindelse mellem græs¬

fladerne og søen. Dette forhold var særligt påfal¬
dende, hvor alléer går ned mod søen.

Ser man de åbne flader, lundene og bevoks¬
ningen langs søbredden under ét, og giver man

samspillet med søen en høj prioritet, tegner der
sig billedet af et stjerneformet mønster, hvor
mere eller mindre langstrakte, åbne strøg udgår
fra et centrum i Store Plads.og når helt ned til

søen. Mellem disse strøg ligger lundene. Defte
mønster dyrkes nu som et overordnet princip.
Bestræbelser med at anlægge barokhave med allé
er eller engelsk inspireret landskabspark har i bøl¬
ger gjort sig gældende på Sorø Akademi.

I dag kan det ikke være tale om et valg, men
en erkendelse af, at begge haveformer er gået i
dialog med hinanden på en måde, som i høj grad
giver akademiparken dens karakter.

Det må altså for fremtiden ikke dreje sig om
at rendyrke en af disse haveformer, men at ud¬
vikle samspillet mellem dem. Det er dette sam¬

spil, som giver akademiparken dens karakter og

rigdom.
Der er i akademiparken allerede gennem¬

ført en klar opdeling i plejekategorier. Det kun¬
ne overvejes om større områder kunne udvikle
sig til helt naturlige lunde, og at andre dele kun¬
ne fa karakter af græsmark, som bliver slået en

gang om året.
Med sin kombination af undervisningsbyg-

ninger og park minder Sorø Akademi om en
amerikansk campus. Dertil hører, at det er et

ungdommens domæne, og at der i parken skal
være plads til ungdommelig udfoldelse. Det er

nærliggende at tænke på anlæg for boldsport —

volleyball, beach volley, fodbold, tennis og pen-

tanque.

Sven-Ingvar Andersson, prof., landskabsarkitekt mdl
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DEBAT: GRØNNEGARDEN - KUNSTINDUSTRIMUSEETS GARD

Lulu Salto Stephensen og Jacob Kamp

Kunstindustrimuseet i det ombyggede Frederiks Hospital
Kunstindustrimuseet (The Danish Museum ofArt and Design)

in the converted Frederik s Hospital

Grønnegården i Kunstindustrimuseets gård skal
graves op, hvis museets udbygningsplaner skal
realiseres.

Det er Henning Larsens tegnestue, der har
udarbejdet et forslag til en udvidelse på omkring
1.500 kvadratmeter under jorden. Opgravnin¬
gen vil betyde at de gamle lindetræer bliver fæl¬
det. Fra museets side hævdes det (jf. Weeken¬
davisen, 21. juli 2006, kultur, s.l), at haven skal
genetableres, præcis som den var, når byggeriet
er færdigt.

Det er imidlertid en bekvemmelighedsudta-
lelse, idet vi alle ved, at det aldrig kan blive det
samme igen. Det hævdes også, at haven kun vil
blive berørt i form at et par luger, hvor nødud¬
gangene er. Som om et par luger ikke betyder
noget i det samlede havebillede.

Det lyder udglattende, men der savnes en

égentlig havekunstnerisk analyse.
Gårdhaven vil ydermere blive forvandlet til

taghave. Alene dette forhold og dé vækstbetin¬
gelser, man da ville kunne byde de træer, der
skulle genplantes (vel næppe linde igen med
den jordtykkelse, man da ville kunne tilbyde?)
vil på sigt næppe kunne genskabe den eneståen¬
de symbiose, som i dag kan iagttages mellem.de
gamle lindetræer og den fine, århundredegamle
arkitektur.

En gårdhave og en taghave er det ikke det
samme: de berører eller aktiverer vidt forskellige
forestillingsverdener.

Selvfølgelig skal man ikke bevare træer, bare
fordi de er gamle, og fordi man' vil tilfredsstille et
eller andet romantisk billede af ældre tider. Er de

udtjente skal de udskiftes. Men det er betænke¬
ligt at fælde levedygtige træer, bare fordi det pas¬
ser til lejligheden. Det er en udbredt vurdefing,
at Grønnegårdens træer indgår i en bevarings¬
værdig helhed med Nicolai Eigtveds arkitektur.
Modstillingen mellem de gamle stammer, de sty-
nedq træer og den elegante regelmæssighed i ar¬
kitekturen udgør et sublimt motiv, der næppe vil
kunne erstattes.

Der er ingen grund til at nedtone de fysi¬
ske konsekvenser af det storstilede projekt. Gen¬
nemføres det, vil Grønnegården nødvendigvis få
et helt andet udtryk. Uanset hvad man gør, vil

Grønnegården få karakter af taghave med en be¬
plantning, der egner sig til disse forudsætninger,
og følelsen af autenticitet vil blive antastet. Træ¬
erne i Grønnegården ser ud til at kunne klare
rigtig mange år endnu, så argumentet med at si¬
tuationen forbliver som den er, holder ikke.

Haven skylder sit udseende fra en omlægning
foretaget i 1923-24. Den blev foretaget af ha¬
vearkitekten G.N. Brandt, som var en af dem,
der virkelig gjorde dansk havekunst til noget be¬
tydningsfuldt. Blandt andet gennem sin kunst¬
neriske reorganisering af haven. Omlægningen
fandt sted samtidig med, at det tidligere Frede¬
riks Hospital, opført i 1752-57 af arkitekterne
Nicolai Eigtved og Laurits de Thura, omdanne¬
des til hjem for Kunstindustrimuseum. Hospi-
talsbygningerne; de to-etagers blokke med lange
en-etagers vinger, indhegnede haven for patien¬
terne. Siden blev de lave bygninger lejet ud til
privatfolk — mest kunstnere - for hvem Grøn¬
negården var fælles have. Haven havde da været

præget af beboernes nænsomme sans for male¬
risk uorden. Der havde været to endepavillo¬
ner, som blev forbundet med en stærk oprun¬

det, brolagt vej med dybe rendestene og græs
imellem brostenene. I resten af arealet, hvor træ¬

erne ikke tog alt lys, var spredte bede med sto¬
re, ubeskårne roser, enårige planter og vedbend.
Hist og her var der stumper af græs. Fuglelivet
var overdådigt, både i træerne, i bure og dueslag.
Alt havde været forfaldent, det gjaldt både mure,

døre og bænke.
Arkitekterne bag ombygningen, Ivar Bent¬

sen og Kaare Klint, overvejede på et tidspunkt i
et forsøg på at opretholde idyllen, at skabe no¬

get i retning af haven ved Cluny museet i Paris,
hvor alle slags udendørs museumsgenstande ra¬

gede op som vragstumper i et hav af vedbend
(nu ændret). Men sådan et motiv lader sig dog
vanskeligt efterligne, ifølge Brandt, og ret beset
var det heller ikke ønskeligt for Grønnegårdens
vedkommende.

Efter en kraftig oprydning, omrokerede G.N.
Brandt træerne, så gården blot kom til at bestå af
et græstæppe med to brolagte alléer. Friluftsgen-
stande rangeredes ind i trærækkerne på en må¬

de, der dæmpede samlingens uensartethed. Niels
Skovgaards brønd fik en plads, der, ifølge Brandt
kunne synes skyggefuld for en havhest, men al¬
ligevel passer godt til dyrets tungsind.

Under omlægningen havde der været en del
vanskeligheder, dels med at størstedelen af går¬
dens terræn lå 40-50 cm højere end brolægnin¬
gen ved foden af bygningerne, dels deri at dette
lag og det underliggende var uegnet som mad¬
jord for træerne. Træerne havde dengang været
plantet i en quinconce, som man sagde i datidens
terminologi, det vil sige, de var plantede i for¬
bandt jævnt over hele gården. Det var gjort på
en sjusket måde.Træerne havde dertil også været
præget af, at de i begyndelsen var holdt skårne,
og at man senere havde ladet dem vokse. Da dfer
endelig også var en del tomme pladser i de to
nuværende alléer, måtte Brandt foretage en del
flytninger. Det slap træerne godt fra. For i det
hele taget at fa liv i væksten, fik han foretaget en
stærk kronebeskæring af hensyn til stabilitet og

rodbehandling. Den gamle jord, hvor der både
havde været organisk og uorganisk affald, især
murbrokker, fik han harpet, kalket og delvis for¬
nyet. Resultatet blev, at træerne, der havde været
helt stagnerede med ganske fa årsskud, begyndte
at vokse meget stærkt. Den nye omorganisering
virker i sin enkelhed i samklang med husets for¬
finede arkitektur.

Et motiv, som Brandt dengang fandt ønsk¬
værdigt for træerne var de lave, nedhængende
grene. De gav Grønnegården dels en let luk¬
kethed, dels dæmpede de det grelt overskue¬
lige i pladsen mellem de fire mure. Denne lil¬
le, indskudte og ønskede uklarhed lagde op til
det drømmende, gættende og det bevidst uklare,
mente han. Med træernes stærke vækst ville de

tunge, løvrige grene, der hang langt ned, på læn¬
gere sigt tage lyset fra græsset. Gennem høj op¬

skæring af træerne skaffedes græsset siden dog
bedre vækstbetingelser.

Haven er ikke fredet. Det er bygningerne til
gengæld. Museets udendørs forplads, de brolagte
arealer samt mure og låger er omfattet af den så¬
kaldte omgivelsesfredning. Bør man ikke snarest

muligt se at fa udvidet fredningen efter den pas¬
sus i Bygningsfredningsloven, der muliggør om-
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Kunstindustrimuseets grønnegård. Foto Ole Woldbye, 198^)erne
• Court yard ofThe Danish Museum ofArt and Design. Photo Ole Woldbye, 1980's

givelsesfredninger? (Lovbekendtgørelse nr. 911
af 14.10.2001 paragraf 3, stk. 2 siger, at i det om¬

fang en bygnings umiddelbare omgivelser i form
af gårdrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og

lignende er en del af den samlede beskyttelses¬
værdige helhed, kan fredningen omfatte sådanne
omgivelser). Lyder det ikke som en oplagt op¬

gave i forbindelse med Grønnegården? Er der
nogen, der helt ærligt kan forestille sig Kunstin¬
dustrimuseet uden dens nuværende — uantaste¬

de — rumlige placering i bybilledet? Begge, bå¬
de forplads og gårdhave, udgør intime rum, der
folder sig om den besøgende. Gården udgør op¬
takten til dette særlige museum. Gårdhaven den
endelige indslusning. Faktisk føles den lukkede
have som museets hjerte, der danner en væsent¬

lig baggrund for museumsoplevelsen. ,

Det vi reagerer imod er den falske virkning af
gårdhaven, man far efter en eventuel genetable¬
ring. Haven er blevet antastet, men vi skal lade
sofn om, den ikke er det. Nedenunder vil der

foregå ting, der er haven uvedkommende. Klints,
Bentsens og Brandts indsats i forbindelse med
omdannelsen fra hospital til museum — under re¬

spekt for såvel'Eigtved som for museum — har
været undervisningsstof i trekvart århundrede på

arkitektskolen. Kunstindustrimuseet står med det

problem, at man tilsyneladende er ved at spræn¬

ge sine rammer, men desværre bor man i en su¬

blim museumsgenstand, der kræver den største

følsomhed, hvis man tænker på at bygge om.
Man bør kraftigt overveje alternative mulig¬

heder. Måske kunne man inddrage nabobygnin¬
gerne, hvis man absolut vil blive på dette sted?

Man kunne også indlede et samarbejde med
Dansk Designcenter, der et eller andet sted ar¬

bejder med det samme som Kunstindustrimu¬
seet, men lever en lidt problematisk tilværelse,
måske fordi der er indbygget en konkurrence
mellem de to institutioner. Et samarbejde kunne
måske løse problemet for begge. Med lidt be¬
hændighed kunne man nok forhandle sig til en

løsning. Desuden trænger selve Eigtveds byg¬
ningskompleks til en gennemgribende vedlige¬
holdelse. Hvorfor ikke bruge donators rare pen¬

ge på den restaurering af bygningerne, som så
åbenlyst er påkrævet?

Bygningernes miserable vedligeholdelses¬
tilstand fortjener en omhyggelig gennemgang,
men der synes større offerlyst, når talen falder
på spektakulære projekter, en tendens der er vel¬
kendt over hele den vestlige verden. Der kan
imidlertid nemt gå badeland i. hele oplevelsen

med alt for store museer med modtagelsescentre,
besøgscentre, caféer, børnemuseer og postkort¬
café. De savner den sjældne intimitet, som det
nuværende Kunstindustrimuseum rummer.

Vi ønsker med dette indlæg at skabe en, hid¬
til forbigået, offentlig debat om, hvorvidt endnu
et grønt område i København skal ødelægges på
grund af en museumsudvidelse.Vi husker vel al¬
le, hvordan Statens Museum for Kunst fik lov at

mase sig ud i Østre Anlæg, da museet skulle ud¬
vides. Hvorfor betragtes grønne områder af man¬

ge som ledige byggegrunde i stedet for at blive
respekteret som de havekunstneriske anlæg, de
er, og forhåbentlig bliver ved med at være.

En så omfattende udvidelse af Kunstindu¬

strimuseet kræver formentlig en lokalplan med
tilhørende offentlig høring Dette kunne være en
af måderne til at skabe en bredere offentlig de¬
bat.

Da sagen tilsyneladende allerede er under
myndighedsbehandling skal dette indlæg ses som
en anmodning til Kulturarvsstyrelsen om at rej¬
se en omgivelsesfredning af Grønnegården som
en del af det umistelige helhedspræg af Eigtveds
hospital.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil dr. og

Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl
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DEBAT - IN MEMORIAM

Kløvermarken på udsalg ! — eller:
'Høje Gladsaxe i søgang'
En god by er hietarkisk opbygget. Torve, pladser
og parker giver ro og skaber overblik. De bety¬
der, at man kan se byen, opleve bydelene og fin¬
de vej.Voldparkerne og Søerne er for eksempel
vigtige åndehuller i København — de er en del
af byens image og til glæde for alle i det daglige,
for turister og trafikanter såvel som beboere og
andre brugere.

Hvis man privatiserer parker og søer ved at

indhegne dem med mure af bebyggelse, så for¬
ringer man livet for hundrede tusinder af bor¬
gere i al fremtid. Det har siden industrialismens
begyndelse været en social kamp at sikre fælles
åndehuller og rum i den ellers hårdt udnyttede
bymasse, når planlæggeren, politikeren og entre¬

prenøren mødtes for at skabe fremskridt og ud¬
vikling.

Når man halvt privatiserer et offentligt om¬

råde, tager man naturligvis noget fra nogen — det
der før var fælles, det bliver nu knap så fælles
mere. Dermed scorer man en gevinst - i tilfæl¬
det med Kløvermarken indkasserer man en stor

landskabelig kvalitet - i lighed med projekterne
på Kalvebod Brygge, hvor man halvvejs privati¬
serede et helt havnerum.

Det er nemt at trække på byens opsparede
kapital. Man kan både forestille sig bebyggelser i-
kanten af Fælledparken, Søe'rne og Kongens Ha¬
ve - hvem savner de 'yderste 15 meter'?

Det er den politiske købmand, der tænker
Kløvermarksprojekter, Høje Gladsaxe- og Kal-
vebodsprojekter. Kløvermarksprojektet handler,
ifølge arkitekterne, ikke om specielle bolig- eller
byrumskvaliteter. Kløvermarksprojektet hand¬
ler om en gratis gevinst i en købmandshandel
-projekter vi så en del af i 60- og 70erne.

Man kan undre sig over, hvem der går ind
i den sag! Det er trist, hvis velfærdsdemokrati¬
et ikke har råd til at sende sine purke ned for at

spille bold mod Københavns skyline — et socialt
gode, som ikke mindst socialdemokratiet har ar¬

bejdet for i godt 100 år !
Steen Høyer,
landskabsarkitekt, professor

In memoriam, Lars Erik Nielsen
14. april 1954 - 31. oktober 2006
Landskabsarkitekt Lars Erik Nielsen, Brygger¬
gården i Svendborg, er død den 31. oktober
2006 efter lang tids sygdom, 52 år gammel.

Lars voksede op i udkanten af Odense og
forblev fynbo i sit væsen. Efter skolegangen tog
Lars i kibbutz og begyndte efter hjemkomsten at
læse til landskabsarkitekt på KVL. Lars dimitte¬
rede i 1981 og havde flere jobs, bl.a. i Frednings¬
styrelsen og på Peter Thorsens Tegnestue.

Vi har altid kendt Lars som en dejlig og
stærk personlighed, der bl.a. i studieårene var et

midtpunkt, både fagligt og socialt.
Uanset hvad vi som unge kunne have af pro¬

blemer, var Lars altid den, der var god at tale
med. Lars' synspunkt var, at vi havde et liv, og det
skulle altså bruges ordentligt, og gerne på en sjov
måde. Det var spild af tid at hænge med mulen!
Vi fik lært at vi skulle arbejde ordentligt med
tingene - og så skulle der være fuld fart på! Det
var aldrig kedeligt med Lars som kammerat.

Han lærte os at have stærke meninger og sige
tingene ligeu', og hans fynske baggrund fornæg¬
tede sig aldrig — og han var stolt af den. Lars be¬
tonede ofte at han var fra provinsen og fra et ar¬

bejderhjem - og han var stolt af begge dele. Hvis
han mente, at nogen var lidt højrøvede, blev de
på en effektiv, men charmerende måde belært
om, at det ikke betød noget som helst. Lars var

ligeglad med folks baggrund. De blev taget for,
hvad de sagde, og hvad de kunne. Sådan!

Hans store faglige entusiasme betød, at han
i perioder påtog sig langt større opgaver end ri¬
meligt. Det var ikke ualmindeligt, at Lars brugte
al sin tid på at løse de udfordringer, hans arbejde
gav ham, og det blev ikke blev lagt til side før
den gode løsning var fundet. Både blandt ven¬
ner og kolleger stod der enorm respekt om Lars'
indsats. Lars arbejdede i DL's bestyrelse i begyn¬
delsen af 1980erne og ligeledes i bestyrelsen af
Dansk Hortonomforening.

I en periode præget af mange opgaver og

problemer blev Lars impliceret i et mindre trafik¬
uheld, der skulle vise sig at fa katastrofale følger.
Han fik en hjerneblødning og blev delvist lam i
den ene side af kroppen, men ville ikke give op.

i

Uheldene stod herefter nærmest i kø, og dej; var
ikke ualmindeligt at Lars var indlagt til behand¬
ling for nye kvæstelser. På trods af den megen

modgang forlod hans kolossale humør, flid og

ukuelighed ham aldrig. Måske har der været
stunder med tårer, men det så vi ikke.

Lars valgte for mange år siden at flytte til
Drejø, hvor han overtog et lille husmandssted.
Egentlig lidt af en drøm, for her kunne han med
sin store virketrang og usædvanlige håndelag sta¬

dig fungere og måske også føle sig mindre eks¬
poneret end i byerne. Når ting blev umulige, op¬
fandt og udformede Lars selv de hjælpemidler
han havde brug for!

Selv om Lars forlod arbejdsmarkedet alt for
tidligt, fulgte han godt med. Landskabsarkitek¬
turen og havekunsten interesserede ham fortsat
meget, og ind i mellem blev der fortsat tegnet
haver og anlæg. Selv om fysikken ikke var så god
kunne tusindkunstneren Lars altid styre værktøj,
blyanter og andet praktisk.

Med sin konsekvente indstilling til livet
valgte Lars også selv at stoppe det. Han har al¬
drig manglet mod til noget. Ilden i en ildsjæl er
nu slukket, men alle der nåede at kende Lars ved,
at et eller andet sted inde i os lever der stadig
noget af hans sjæl og indstilling til tingene.

Lars satte stor pris på sin familie og alle sine
gode venner. Vi sender en varm tanke til hans
mor, Elna Nielsen, som nu sidder alene tilbage
efter tabet af sin herlige og varme søn.

Æret været Lars Erik Nielsens minde.

Henning Looft og Niels Liitzen,
landskabsarkitekter mdl
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BOGOMTALE

Citat fra bogen: 'Trådgårdskonsten åndrar skepnad,
men dess formåga att skapa trygghet, trost och glad skonhet ar bestående
- eftersom den har tagit på sig uppgiften
att utgdra forbindelsen mellan naturen och mdnniskan'
Sven-Ingvar Andersson, 2004

Tre mastare, tre tradgårdar
Lotte Moller: Tre mastare, tre tradgårdar. Pelle Friberg,
Gunnar Martinsson, Sven-Ingvar Andersson. Foto¬
graferet af Charlotte Gawell. Forlaget Natur och kul¬
tur, 2006. 240 s. 466 Skr.

'Jag har en stark kånsla av att ljuset numera kom¬
mer fra Skåne', sagde Ulla Molin, på et tidspunkt
da de tre som unge håbefulde havearkitekter var

begyndt at skrive i hendes tidsskrift Flem i Sve¬
rige. Og hun fik mere end ret.

Det er en varm og vedkommende, uhøjtide¬
lig og underholdende, men samtidig meget gi¬
vende bog, Lotte Moller har skrevet. Den læ¬
ses i et hug. Fængslende som en krimi, fuld af
guldkorn om havekunsten og komponeret som
et musikstykke: med ouverture, finale og mel¬
lemstykker af varierende lethed, intensitet og
kraft. Skrevet på et så spændstigt svensk, at man
kun kan håbe, at den ikke bliver oversat til dansk
— visse ord skal man dog strenge lidt sig an for
at finde oversættelse til, f.eks. skobandssolros, berså,
pelouse; andre lyder bare så meget bedre, bl.a. ide-
granskloten, maffig buxbomshåck, grona ligusterbum-
lingar, Jlikiga murgrona.

Bogen starter med et gensynsbesøg på Ven,
Vi stiger omborg i bogen og færgen M/S Stjer¬
neborg på første .side og følger gerinem flere
samtaler deres både krydsende, divergerende og

parallelle livsforløb og karrierer. Det er, som der
står, 'tre legender, tre elefanter, tre pionjårer', bo¬
gen indkredser: 'Tre forgrundsgestalter, tre gamla
professorer, tre skåningar eller nårmare bestemt •

oresundare.' For Per Friberg og Gunnar Martins-
son bor med udsigt over Sundet og Sven-Ingvar
Andersson krydser det tit og nårsomhelst.

Men hvorfor valgte de en. uddannelse, der
dengang nærmest ikke fandtes, hvad blev kardi¬
nalpunkter i karrieren, og hvem prægede dem?.

Tre kapitler med hver deres sigende, lidt dansk-
forherligende, overskrift beskriver dette. Om Per
Friberg (f. 1920) i kapitlet 'Varfor stanna i Stock¬
holm når man kan vara i Kobenhamn?', om

Gunnar Martinsson (f. 1924) i kapitlet 'Der gick
en kvalitetsgrans mitt i Oresund' og om Sven-
Ingvar Andersson i kapitlet 'Mina likasinnade
fanns i Danmark'.

Inspiratorer som Holger Blom, Sven Herme¬
lin, Ragnar Josephson, Arvid Bengtson, OttoVa-
lentien, Georg Boye, C.Th. Sørensen, Steen Eiler
Rasmussen fremhæves, og der lægges spor end¬
nu længere ud i verden. Også hustruernes ind¬
flydelse på geografisk bostedsvalg belyses, hvilket
så har influeret på arbejdslivet; opgaver, hverv, kol¬
legial sfære.

Efter at have fået et vist kendskab til de tre,

besøger vi deres haver: Martinssons på Ven, Fri¬
bergs i Bjårred og Sven-Ingvars i Sodra Sandby.
Disse haver beskrives som stærke psykotopier, de
har atmosfære og formidler et budskab, og yder¬
mere vækker de minder og følelser, sætter tan¬
ken igang og gør én let om hjertet. Selv om de
tre haver - og deres omgivelser — er meget for¬
skellige, genfindes dé samme grundingredienser:
ruminddeling, faste former, brede hække, frodig¬
hed og det yppige grønne. Med få ord karakteri¬
seres Fribergs have: 'Ordning och reda. Barock,
Blomfield och C.Th. Sørensen.' Og samtidig:
'lummiga tråd, tunnlar i gront dunkel...Pope
och Robinson.' Om Martinssons have siges det,
at man her finder essensen af hans faglige in¬
tentioner; entydighed, suveræn planløsning og ■

terrænbehandling, hække og eksotiske favorit¬
træer. Om Sven-Ingvars, at den er komponeret
med 'adel opportunism', dvs. man bruger af det
der findes og far mere end det bedste ud af det.
Og at haven som et godt kunstværk kan op- og

modtage alle ens følelser og tanker.

'Tre haver' skal forstås bredt, idet vi i de efter¬
følgende afsnit får indsigt i endnu nogle haver,
men skabt til andre. Ligeledes finder forfatte¬
ren, at der ud over de private haver skulle nogle
'nedslag' til, som viser, at der er løst mange an¬
dre og meget større opgaver og betoner bredden
i det professionelle virke. For, som Lotte Moller
skriver, antager mange, at der er en entydig kob¬
ling mellem haveglæde og et uskyldsrent, måske
lidt naivt menneske. Men haveskabere og -inter-
ressede kan være både kyniske, komplicerede og

højbegavede personligheder. På forunderlig vis
inddrages den avantgardistiske komponist John
Cage i teksten 'han hade grona fingrar men var

ingen tomtagubbe for det'. I et interview i hans
lejlighed på Manhattan taler han skiftevis og lige
indfølt om stilhed og lydlandskaber, lejlighedens
skov af store træer i potter og skjoldlus, Yoko
Ono og zenbuddisme Det drejer egentlig om
det samme, nemlig 'tillvarons mysterium'.

Bogens muntre finale er et reflekterende!
referat fra deres forelæsning en søndag eftermid¬
dag i 2005 på Lunds stadsbibliotek. Blandt tilhø- •

rerne er tre nyere professorer fra Alnarp; Eivor
Bucht, Par Gustafsson og Carola Wingren, og

Lotte Moller fir afsøgt, hvad de tre ældre profes¬
sorer har betydet for dem. Tre er jo et magisk tal:
'Tre musketorer. Tre visa man. Tre professorer.'

Lotte Moller har skrevet andre berømmede

bøger: Maryhill: en trådgård i Lund, 1994; Citron:
om citronen i Europas historia, 1997 og Tankar om

trådgården, 1999. Også denne seneste er skøn og
af betydning for,hele Skandinavien. Bogen er

rigt og smukt illustreret med nyoptagne foto¬
grafier af Charlotte Gawell, som både i Tyskland,
Danmark og Sverige har fulgt projektet. AL

Ved tegnebordet • At the drawing table: Pelle Friberg, Sven-Ingvar Andersson, Gunnar Martinsson.



SUMMARY

Vestled, p. 146
Marianne Hesselbjerg, Carsten Juel-
Christiansen and Torben Schønherr

Based on Hvide Sandes unique
location in the extremely sensitive
landscape surroundings, the Na¬
tional Art Foundation and Holms¬

land Municipality asked a group of
artists to create a work that would

make the beach accessible through
the sand dunes and mark a con¬

necting link between the town of
Hvide Sande and the North Sea.

The main elements in the work

are a large, brick surface, which
like a saddle straddles the dune,
and a 28-meter long bronze sculp¬
ture, which faces the horizon.
The art work, called Vestled (the
west), was done by artist Marianne
Hesselbjerg, architect, professor
Carsten Juel-Christiansen and land¬
scape architect Torben Schønherr.

Shipowner's property, p. 150

The goal of this competition was to

improve the conditions for those
with special needs to participate in
outdoor and beach activities.The

site at Udsholt Strand provides
unique and impressive natural ex¬

periences due to the combination
of forest and special local land¬
scape types with heaths and beach
fringes.The participants were

asked to submit ideas about how

the access roads, parking areas,

paths and small buildings could be
placed in the protected area, on

the beach and in the water.

The proposal by Schønherr
Landskab and Carsten Juel-Christi¬
ansen described the importance of
respecting the landscape's special
character. The proposal contained
a scheme formed with a long path
with integrated leisure areas. The
path winds through a great part of
the landscape and its structure, ma¬

terials, colors and characteristics
were determined by the surround¬
ings.

In general, the proposal by
GHB Landskabsarkitekter respects
the existing open, vulnerable'land¬
scape. The new path system was

placed in the least sensitive area of
th"e site toward east, where it runs

under the trees and on the edge of
the heaths and thickets, and allows
the natural paths in the area to re¬
main as an equal alternative. The
proposal by G H13 Landskabs¬
arkitekter was chosen as the best.

Of the three proposals, the one

by SLA Landskabsarkitekter gives
the greatest priority to accessibili¬
ty. With a simple touch, a firm and
practicable connection was created
from the parking lot to the bath¬
ing jetty, which along the way of¬
fers the opportunity of moving
through most of the different types
of landscapes on the site.

The Great Square at
Sorø Academy, p. 158
Sven-Ingvar Andersson

The Great Square was in need of
renovation, and this was achieved
with much consideration to the

square's usability - both in daily
life as well as for festivities - and

with regard for the square's general
character of belonging to a cultural
historic whole. The open surface
has a quality in itself. With its size
and clear form, it provides a natu-
ral midpoint for the entire Sorø
Academy. One enters the square
from the northeast corner and

from there one receives the first

impression of the area. On the ba¬
sis of on-site studies of the square's
history and stated goals, we devel¬
oped the proposal shown here. The
numbers refer to the site plan:

1. The border between traf¬

fic and seating areas is marked by a
one-meter wide granite wall. 2. In
the southern part, the horizontal
wall runs into a somewhat higher
grade. 3. In the northwest part, the
path breaks through the wall and
runs diagonally across the square.
4. Here the wall's geometry is re¬

peated in similar low walls.-5. In
the angle, there is a natural seating
area. 6.Two, 40 cm high walls and
a smaller circle regulate the square
at the entrance to the building.
7. At the outer side of the large
circle there is parking for guests
and the disabled. 8. An opening
in the wall allows the use of the

green for additional parking on

special occasions.

Sorø Academy - a many-sided
whole, p. 161
Sven-Ingvar Andersson

In many ways, Sorø Academy is re¬

markable. Here one can especially
work with the physical reality; the
landscape situation, the park con¬
ditions and the gardens, but also in
this situation the special cultural
historical conditions must be con¬

sidered.

The Academy has a side that
faces the town, and one that faces
the landscape, and between these
two lies the park. The location
in the landscape is a. great asset.
The buildings contrast beautiful¬
ly with the lake's reflective surface,
and one can cultivate water sports,
wander along the edge of the lake
and look out over an unbroken

water surface.

The park has a very praisewor¬
thy landscaping with avenues, groves
and freestanding trees.The older
avenues are part of a grand ba¬
roque garden, which covered most
of the present park. The groves
are quite different, and the best
are those that are clearly defined
and consist of a single tree species.
Other growth areas are the more

or less continuous curtain along
the edge of the lake. Just as impor¬
tant as the avenues are the grand
open grassy plains.These plains are
most effective where they are un¬

interrupted, and where they run

uninterrupted all the way down to
the edge of the lake.

The Great Square is the center
of the scheme, from which both
the buildings and park spaces ra¬
diate out in all directions. If one

considers the open plains, groves
and growth along the edge of the
lake as a whole, and give a high
priority to the interplay with the
lake, one perceives a star-shaped
pattern, where more or less open

paths radiate from a center on the
Great Square and run down to the
lake. Between these paths lie the
groves.This pattern is now culti¬
vated as an underlying principle.

The efforts to establish a ba¬

roque garden with avenues or an

English inspired landscape park,
have in different periods been evi¬

dent at Sorø Academy. Today, it is
not a question of a choice, but the
recognition of the fact that both
park concepts take part in a mu¬
tual dialogue in a way, which to a

great degree provides the acade¬
my park with its character. Thus in
the future, it will be a question of
developing the interplay between
them.

Grønnegården, p. 164
Lulu Salto Stephensen and Jacob Kamp

Grønnegården in The Museum of
Arts and Crafts' courtyard must be
excavated if the museum's expan¬
sion plan with a 1,500 sqm subter¬
ranean addition is to be realized.

The excavation will imply that the
old linden trees must be felled.

The museum maintains that the

garden must be reestablished ex¬

actly to its original character when
construction work is completed.
But it can never be the same. The

courtyard will be transformed into
a roof garden. A court garden and
a roof garden imply quite different
concepts.

The garden's present appear¬
ance is the result of a reorgani¬
zation in 1923-24 by garden ar¬
chitect G.N. Brandt. This took

place at the same time as the for¬
mer Frederik's Hospital, designed
in 1752-57 by architects Nicolai
Eigtved and Laurits deThura, was

converted to the Kunstindustri¬

museum. After a drastic clearing,
G.N. Brandt relocated the trees,

so the courtyard came to con¬
sist of a lawn with two paved av¬
enues. It is generally accepted that
Grønnegårdens trees are part of a

preservation-worthy whole with
Nicolai Eigtved's architecture.

The garden is not protected.
On the other hand, the buildings
are. And the museum's outdoor ar¬

rival plaza, the paved areas and
the walls and gates are included in
the so-called protected surround¬
ings. Perhaps, as soon as possible,
one should extend this protection
according to the passage in the
Building Preservation Act, which
allows the preservation of the sur¬

roundings?
Pete Avondoglio
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Monika Gora udstiller i

Dunkers Kulturhus

Forvandling er en udstilling af
Monika Gora, der vises indtil 2.
februar 2007 i Dunkers Kultur¬

hus, Helsingborg. Dunkers Kultur¬
hus blev indviet 2002 og ligger på
Kajpromenaden, ca. 200 meter fra
Sundbussernes terminal.

Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11
Helsingborg
Tirsdag-søndag 10-17, torsdag 10-20

. Tel. .+46 42 10 74 00

www.dunkerskulturhus.se

www.gora.se

Playspots
Playspots viser innovative installa¬
tioner, der spænder mellem feltet
skulptur og idrætsredskab.
De udstillede værker giver forny¬
ede bud på udformning af elemen¬
ter, der på en gang fungerer som

skulpturelle installationer og som

redskaber, der fordrer til fysisk ak¬
tivitet.

Værkerne er valgt ud fra deres
kombinerede æstetiske, innova¬
tive og aktiverende egenskaber og
er primært hentet fra arkitektur,
kunst og designverden.

Her føres de sammen i en ny kon¬
tekst med fokus på det legende og
aktiverende aspekt.
Med Playspots ønskes den besø¬
gende inddraget direkte og kon¬
kret i oplevelsen af arkitektur, krop
og bevægelse.
Der kan danses på det interaktive
dansegulv, et skulpturelt idrætsred¬
skab kan afprøves, og spøjse krops-
maskiner udfordrer vores selvfor¬

ståelse.

Blandt udstillerne er Parfyme-
deluxe, Ditte Hammerstrøm,
Charlotte Petersen, Carlaplayscape,

Playware, Morten Steen Hebsgaard,
CITA samt studerende fraTU

Dresden og Kunstakademiets
Arkitektskole.

Arrangør:
Center for Idræt og Arkitektur,
Kunstakademiets Arkitektskole og
Lokale- og Anlægsfonden
Playspots vises indtil 10. december,
alle dage 12-18, gratis adgang
Meldahls Smedie, Holmen
Danneskiold-Samsøes Allé 51

København K

TOP
r

ARKITEKTUR

KØBENHAVN

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

.Forfattere: Annemarie Lund, Olaf Lind
11x13 cm, 156 sider

ARKITEKTENS FORLAG • WWW.ARKFO.DK



Færdigt modulbaseret værn
fra Jakob Inoxline. Her
monteret med WebNet.

Færdigt gelændersystem

Vi tilbyder projektering og montage.
Ligesom komplette værnløsninger

INOXLINE"
CONNECTING DESIGN

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

http • www.inoxline.dk

Denne og modsatte side. Vinderforslaget '1001 træ' fra arkitekterne SLA A/S
med ingeniørfirmaet Lemming & Eriksson, 2+1 Idébureau og forfatteren Jan Sonnergaard

Konkurrence og konference om
fremtidens landbrugsbyggeri
Realdania udskriver 7. december
en idékonkurrence om fremtidens

landbrugsbyggeri. Konkurrencen
skal inspirere til nytænkning om,
hvordan man kan udforme land¬

brugsbyggeri og indpasse det i
landskabet. Arkitekter, landskabsar¬
kitekter, agronomer og staldbygfir-
maer m.m. skal konkurrere om at

udvikle seks landbrugsbyggerier.
Ligeledes skal der i idékonkurren¬
cen fokuseres på udvikling af land¬
skabelige helheds- og udviklings¬
planer. Idékonkurrencen lanceres
på Holckenhavn Slot ved Nyborg
torsdag 7. december, hvor der sam¬
me dag afholdes konference.
www.fremtidsgaarde. dk

Forelæsninger om havekunst
Prof. Malene Hauxner og lektor
Per Stahlschmidt, KVL har arran¬

geret en åben forelæsningsrække
om landskabsarkitektur-, arkitek¬
tur- og planlægningshistorie.
Forelæsningerne giver et overblik
over landskabsarkitektur, arkitek¬
tur- og planlægningshistorie fra
kinesisk-japansk og islamisk have¬
kunst via renæssancéns, barokkens

og romantikkens haver og frem til
landskabet i den moderne by:
Forelæsningsrækken indgår i kur¬
set 'Historie og repræsentation i
landskabsarkitektur' på landskabs¬
arkitekturstudiet på KVL, og hen¬
vender sig primært til 1. års stu¬
derende.

13. november ,

Historie og samfund
v. Leon Dalgas Jensen
15. november

Historie og kunst v. Svava Riesto

20. november

Om genren den videnskabelige
tekst v. Malene Hauxner

22. november

Om problemformulering
v. Leon Dalgas Jensen
27. november

Kinesisk-japansk arkitektur og
havekunst v.Jens Hvass
29. november
Islamisk arkitektur og havekunst
v. Steen Estvad Petersen

4. december

Renæssancens arkitektur og barok¬
kens arkitektur

v. Henrik Oxvig (9.00-11.30)
6. december

Renæssancens havekunst og barok¬
kens havekunst

v. Margrethe Floryan (9.00-12.00)
11. december

Klassicisme og romantik i arkitek¬
turen

v. Carsten Juel-Christiansen
(10.00-11.20)
3. januar
Den klassiske landskabshave
v. Lulu Salto Stephensen
8. januar
Den sene landskabshave

v. Lulu Salto Stephensen
10. januar
Arts- and Craftshaven

v. Per Stahlschmidt
15. januar
Modernisme i arkitekturen
v. Kjeld Vindum'
17. januar
Landskabet i den moderne by
v. Malene Hauxner

22. januar
Klassisk byplanlægning
v. Gertrud Jørgensen
24. januar
Sankt Petersborg og russisk revolu-
tionsarkitektur

v. Kjell Nilsson

Forelæsningerne afholdes fra kl. 9.00
ti! 10.20 i auditorium 4-01, Rolig¬
hedsvej 23, 2. sal på Frederiksberg,
www.si. kvi. dk /nyheder/forlaesninger-
omhavekunst

Resultatet af konkurrencen på
den tidligere HT-grund
Beboerne i Nordvest kan se frem
til at få en eventyrlig park på den
tidligere HT-grund: med træer, lys,
bjerge og stjerner og masser af ak¬
tivitetsmuligheder. Følgende land¬
skabsarkitekter har deltaget: Pre¬
ben Skaarup, SLA.JDS v. Julien
De Smedt med Base Landskabsar¬

kitekter, Schønherr Landskab og

Birk Nielsens Tegnestue.
I de forskellige teams har også ind¬
gået arkitekter, kunstnere, kommu¬
nikationsfirmaer og andre konsu¬
lentgrupper.
Det blev forslaget '1001 træ' fra
arkitekterne SLA A/S med inge¬
niørfirmaet Lemming & Eriksson,
2+1 Idébureau og forfatteren Jan
Sonnergaard, som vandt.
Valget blev bl.a. begrundet med,
at forslaget har visioner for områ¬
det, og at det i kraft af sit tema til¬
fører området en helt ny bymæssig
identitet. Forslagets intention er at
tilføre Nordvest lidt mere eventyr

og poesi - parken skal give gæsten
en uventet oplevelse.
Med farver og lys skal skabes en

særlig stemning. Der skal plantes
forskellige træarter, så der kommer
blomstring og løv i mange farver,
og mellem træerne skal der være

lysmaster, som gør parken tryg at
færdes i, når det er mørkt.

Forslaget skal nu bearbejdes, og
hvis alt går som planlagt, forventer
Vej & Park, at anlægsarbejdet be¬
gynder i løbet af 2007.

Politikens hus

Slotsbryggen
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Projektet er blevet til i et utradi¬
tionelt samarbejde mellem det of¬
fentlige og private, hvor Kvarter¬
løft Nord-Vest,Vej & Park og Kay
Wilhelmsen Gruppen indgår som
tre ligeværdige parter.
Læs dommerbetænkningen på:
www. vejpark. kk.dk/projekter/anlaegs-
projekter/kvarterpark_nordvest/index.htm
De fem konkurrenceforslag udstilles
frem til 31. januar 2007 i:
Kvarterløft Nord-Vest, Lygten Station
Lygten 2, 2400 København NV
Åbent hverdage fra kl. 9.30 - 16.00

Byplanprisen 2006
Byplanprisen uddeles hvert år til
planlægning, der udtrykker ny¬

tænkning og som samtidig dyrker
og videreudvikler landskabets og

byens egenart og identitet.
Prisen er indstiftet af Dansk By¬
planlaboratorium og Akademisk
Arkitektforening.
I 2006 var de tre nominerede.

Den ene plan med et stærkt for¬
midlings- og bevaringsaspekt, der
når den enkelte borger. Den an¬
den plan udviste lokalt ejerskab
og et slagkraftigt samarbejde, der
er i stand til at rejse eksterne mid¬
ler. Den tredje plan har fuldstæn¬
dig ændret hovedstadens rekrea¬
tive struktur. På årets byplanmøde
i Ringkøbing 5. oktober kåredes
Aalborg Kommune som vinderen.

Hasseris - bevar mig vel
Aalborg Kommune har lavet et
stort udviklingsarbejde for at få fo¬
kus på enfamiliehuset. Kommu¬
nen ønsker, at ejerne af enfamilie¬
huse får'et ordentligt grundlag for
at træffe beslutninger om om- og

tilbygninger, så de kan vælge mel¬
lem alle de tilbud, som findes på

bygge- og boligmarkedet Kommu¬
nen har brugt en vifte af redskaber,
herunder stilblade, hjemmeside,
kontakt til pressen og bydelsture.

Christiansfeld-initiativet
Christiansfeld Kommune har gen¬
nemført en bevarende udviklings¬
planlægning for det historiske
Christiansfeld set i en global sam¬

menhæng. Ud over bygningsregi-
strering, helhedsplan og lokalplan
fremhæves nationale og internatio¬
nale partnerskabsdokumenter, der
har dannet grundlag for projektets
gennemførelse.

Amager Strandpark
Amager Strandpark tilbyder stor¬

byens befolkning nye rekreative
muligheder. Amager Strandpark er
lokaliseret kun få minutter med

offentlig transport fra byens cen¬
trum og er et resultatet af et visio¬
nært planlægningsinitiativ på højde
med Køge Bugt Strandpark, men
med en placering langt tættere på
storbyens tætbefolkede områder.
www.byplanlab.dk

Tilføjelse til Landskab 5-2006
I artiklen 'Visioner & Vokseværk'

Landskab s. 113 beskrives projektet
.'...som ringe i vandet', og at det
er udarbejdet i samarbejde mellem
Vandkunsten og Box 25 Arkitekter
og derudover også Jens Kvorning
og a-69. Supplerende skal nævnes,
at fra Boi 25 Arkitekter deltog så¬
vel Karen Kristiansen, Peder Due¬
lund Mortensen som Peter Holst.

Peter Holst Plan & Landskab

Jorcks Passage Opgang A, 5. sal
1162 København K

ph@peterholst.com
www.peterholst, com

Arkitektur Guide Øerne
Med Arkitektur Guide Øerne er det store guideværk
til Danmark færdiggjort. Guiden beskriver flere end
220 værker og når rundt til 24 byer, fordelt på 5
landsdele: Sjælland Nord, Sjælland, Syd, Fyn, Lol¬
land, Falster og Møn samt Bornholm.

Forfatter: Olaf Lind
Fotos: Søren Kuhn
336 sider, 13 x 24 cm
ISBN 87-7407-354-0

348
Guideværket består af tre bind: Arkitektur Guide
København, Arkitektur Guide Jylland og
Arkitektur Guide Øerne.

Arkitektens Forlag
www.arkfo.dk
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Prags Boulevard nomineret til
Mies van der Rohe-prisen
Prags Boulevard på Amager tegnet
af arkitekt Kristine Jensens Tegne¬
stue er nomineret til den presti¬
gefyldte arkitekturpris — Mies van
der Rohe Award.

Det er første gang et dansk byrum
nomineres til prisen.
Prags.Boulevards 'brand' er et mix
af poppeltræer, polkaprikker, neon-
farvede lys og stolene. Med Prags
Boulevard har tegnestuen bevidst
udfordret de gængse måder at la¬
ve offentlige byrum på, siger Kri¬
stine Jensen. Vi har foretrukket ak¬
tiviteter frem for repræsentation,
multikulør frem for monokrome

gråskalaer, polka-dots frem for va¬
nedannet strib, kortlevende popler
frem for lindetræernes evigheder,
vi tilbyder flygtigheder og ting,
der kan forsvinde, frem for nagle¬
fast og vandalsikret inventar. Fordi
vi har udfordret de gængse normer
for byrum, er vi selvfølgelig sær¬

ligt glade for nomineringen og an¬
erkendelsen af vores arbejde, slut¬
ter hun.
Den omlagte boulevard er udfor¬
met som et ukompliceret parkrum,
tilgængeligt for alle. Et sted, hvor
Kløvermarken og strandengenes
karakter stadig rummes i lange frie
kig og høj himmel. En smal, men

lang park, inspireret af stedets rå og
robuste karakter, der emmer af frem¬
tid og opblomstrende aktiviteter.
Projektets arkitektoniske grund¬
træk består af en række gennemgå¬
ende grønne elementer. 120 høje
poppeltræer plantet i efi linje, et
langt græstæppe, en snorlige række
med 90 fluorescerende lampema¬
ster og 700 grønne stole.
•Omlægningen af Prags Boulevard
er en del af Kvarterløft Holms-

bladsgade. Med renoveringen af
Prags Boulevard har den tæt befol¬
kede bydel fået tilført nye fysiske
udfoldelsesmuligheder og et be¬
tydeligt antal kvadratmeter hårdt
tiltrængt grønt areal: Knap to ki¬
lometer parkstrøg med pladser til
sport, leg og kulturelle formål.
www. kristinejensen. dk

Mies van der Rohe Award uddeles
hvert andet år af EU og Fundacio
Mies van der Rohe, Barcelona. Hoved¬
formålet med prisen er at anerkende og

gøre opmærksom på arkitektur af høj
kvalitet, der kan inspirere og være for¬
billede for andre projekter. Hvem der-
får prisen i 2007, afgøres i maj.
www.mieshcn.com/en/foundation.html

Studietur til Vancouver og

Seattle

Studieturen foregår i perioden
12.-20. maj,2007. Lokale planlæg¬
gere viser rundt og fortæller om

byudviklingsstrategier i de to hav¬
nebyer.
I Vancouver har man over en år¬

række udviklet Granville Island til

en 'folkets park' og bygget ny høj¬
husbydel i forlængelse af det histo¬
riske downtown.

I Seattle har man valgt at udvikle
havneområdet til et kulturelt op¬

levelsescenter, med arkitektoni¬
ske landmarks. Ud over at studere

disse eksempler på innovativ hav¬
neomdannelse og byudvikling i to

'europæiske' byer i det nordameri¬
kanske, skal vi ud og se de unikke
naturområdef i grænselandet, mel¬
lem Canada og USA.
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36, 1165 København K
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Grønne Fags dag: Landskabets
rolle i den urbane udvikling
Have og Landskabsrådet og Dan¬
ske Landskabsarkitekter afholder 2.

marts fra 9 til 16 Grønne Fags dag.
Som emne for årets Grønne Fags
Dag sættes i år fokus på landska¬
bets rolle i den fysiske planlægning.
Aktuelt er begrundelsen de nye

kommunesammenlægninger, hvor
der skal organiseres en planlæg¬
ning, bestående af personer fra de
gamle amter og kommuner, og ge¬
nerelt er der behov for at minde

om landskabets betydning i øko¬
logisk, æstetisk og rekreativ hen¬
seende.

Landskabets med dets elemen¬

ter bør være udgangspunktet for
enhver udvikling, hvilket det har
været tidligere, enten som fysiske
bindinger eller som attraktive her¬
ligheder.
Den funktionelle brug af landska¬
bet styrede lokaliseringen af lands¬
byer og købstæder, og herregårde
og landsteder blev lokaliseret ef¬
ter herlighedsværdier. Under den
store byudvikling i efterkrigstiden
blev landskabet imidlertid først og

fremmest betragtet som en fysisk
ressource, som man kun forbru¬
ge og forandre efter teknikkens og
økonomiens betingelser.
I dag synes befolkningens interesse
for landskabets kvaliteter at være

stærkt stigende, hvorfor planlæg¬
ningen og forvaltningen af land¬
skabet i den urbane udvikling bli¬
ver en vigtig faktor for de nye
storkommuner.

For at skærpe bevidstheden om
landskabet afgrænses emnet til
synspunkter på landskabets rol¬
le i planlægningen, vel vidende at

mange andre faktorer er vigtige for
den urbane udvikling.

Konferencen er disponeret således,
at der først fremlægges teoretiske
overvejelser om lovgivningen og
landskabets elementer og dets be¬
tydning for den urbane udvikling.
Derefter diskuteres eksempler fra
praksis i stor og lille skala.

Program
Velkomst v. Have og Landskabsrå-
dets formand: Ib Asger Olsen
Landskabets rolle i storkommuner¬

nes fysiske planlægning v. konsu¬
lent Kåre Svarre Jakobsen, Kom¬
munernes Landsforening
Landskabets elementer og elemen¬
ternes landskab v. prof. Steen Høy¬
er, Kunstakademiets Arkitektskole
Grænsens betydning i den urbane
udvikling v. prof. Jens Kvorning,
Kunstakademiets Arkitektskole:

Landskabets rolle i kommuneplan¬
lægningen, erfaringer fra Næstved
Kommune v. landskabsarkitekt mdl

Eva Sara Rasmussen

Udfordringer ved landskabs- og

byplanlægningen i Holland v. land¬
skabsarkitekt Lodewijk Wiegersma
Landskabet og bebyggelsen. Pro¬
ces og erfaringer ved gennemførel¬
sen af Ullerød-projektet i Hillerød,
udarbejdet af SLA Landskabsarki¬
tekter v. arkitekt Jens Ulrik Råmo-
se, Hillerød Kommune
Mødeleder: Ib Asger Olsen
Sted: Kulturhuset, Dortheasvej 61,
Kbh NV

Pris for deltagelse: 900 kr. ekskl.
moms. Ledige og studerende 400
900 kr. ekskl. moms.

Tilmelding er bindende.
Ved afmelding senere end 10 dage
før konferencens afholdelse betales

fuld deltagerafgift.
Tilmelding skriftligt til Anne Dahl
Refshauge senest 19. februar på
dl@landskabsarkitekter. dk
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NY BOG FRA ARKITEKTENS FORLAG

PAUL FISCHERS
KØBENHAVN
-OG VORES
Paul Fischers malerier viser det københavnske gadeliv i al sin mangfoldighed, som det
udfoldede sig på hans tid. De er minutiøst korrekte, med en nærmest fotografisk præ¬
cision i perspektivet, så det har været muligt at gå i malerens fodspor.

Det er, hvad arkitekten Michael Vanning har gjort. Han har omtrent 100 år efter opsøgt
de nøjagtigt samme motiver, som Paul Fischer og taget fotografier af malernes motiver
i 2005 og 2006.

I visse tilfælde er byen blevet smukkere og bedre, men desværre er der lige så mange
eksempler på, at byen er blevet forringet - hvad enten det skyldes trafik, dårligt gade¬
inventar eller grimme huse. Påvisningen af disse ændringer har været en stor drivkraft
bag denne bog, sammen med fascinationen over Paul Fischers store talent for at skildre
København, som "sen guldaldermaler".

Forfatter: Michael Yarming
Sideantal: 84

Vejl. pris: 198 kr.

"
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