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DL-NYT

Generalforsamling og
DL-Sponsorforums årsmøde
Den 26. marts kl. 16.30 afholder DL
sin årlige generalforsamling.
Sted: Roskilde Kommune, Forsynings-
afd., Betonvej 12, 4000 Roskilde.
Tilmelding til middag: Skriftligt til DL,
fax 33 91 73 03 eller e-mail
dl@landskabsarkitekter.dk

Dagsorden er DL's medlemmer i
hænde senest den 19. marts 2004.

Dagsordenen vil herefter være at
finde på DL's hjemmeside
www.landskabsarkitekter.dk

Forud for generalforsamlingen -

kl. 9.15-15.00 - afholder DL-sponsor-
forum sit årsmøde - Fokus på Ros¬
kilde visioner, planer og nye steder.
Årsmødet belyser byudvikling i Ros¬
kilde Kommune, byrumspolitik, park¬
politik og de grønne visioner for
udvikling af Roskilde.
Sted: Roskilde Golfklub, ekskursion i
bus begynder ved Lejre St. kl. 9.15.

Skriftlig tilmelding til DL's sekretariat:
dl@landskabsarkitekter.dk senest

12. marts 2004.

Deltagelse: Gratis for medlemmer af
DL, pris for ikke-medlemmer er 500
kr. ekskl. moms. DL medlemmer har
fortrinsret. Udførligt program kan
ses på DL's hjemmeside
www.landskabsarkitekter.dk
under nyheder fra medio februar og
udsendes direkte til DL's medlemmer
medio februar.

DL-sponsorforum består af syv spon¬
sorer: Birkholm Planteskole A/S,
Byggros A/S, Fyns Tegl A/S,
Louis Poulsen Lighting A/S,

Kompan A/S Nordic Division,
ProDana Seeds A/S og RGS 90

Danske Landskabsarkitekter, DL, er

medlem af European Foundation for
Landscape Architecture, EFLA og af
International Federation of Landscape
Architects, IFLA.
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22
www.landskabsarkitekter.dk

40 ÅRS JUBILÆUM PÅ KVL
I anledning af at lektor Jette Abel -
og også landskabsarkitektstudiet -
kan fejre 40-års jubilæum ved Sektion
for Landskab, KVL afholdes reception
fredag 2. april fra kl. 14.00 i aud. 4-01,
Rolighedsvej 23, Frederiksberg. Alle
er velkomne.

DEN EUROPÆISKE LANDSKABS-
KONVENTION - NORDEN OG
DANMARK

Der er i Europarådet udarbejdet en
europæisk konvention for landskabet.
Formålet er at fremme beskyttelse,
forvaltning og planlægning af land¬
skaber og at udvikle samarbejdet
om landskabsforhold mellem de

europæiske lande.
Den rapport som omhandler Norden
og Danmark kan findes på
www.norden.org.
Ordlyden i landskabskonventionen
kan findes på hjemmeside
http://skovognatur.dk/landskab/land
skabskonvention.htm MM

NYT CENTER VED KVL -

SKOV & LANDSKAB
Der er dannet et nyt center ved KVL-
med navnet Skov & Landskab. Cen¬
teret samler kompetencer ved en
fusionering mellem Forskningscentret
for Skov & Landskab, Skovskolen,
Danida Skovfrøcenter og dele af In¬
stitut for Økonomi, Skov og Landskab.
Se endvidere www.sk.kvl.dk MM

MESSE OM LEGEPLADSUDSTYR
OG FRITIDSFACILITETER
10.-12. marts 2004 afholdes inter¬
national messe om legepladsudstyr
og fritidsfaciliteter i Friedrichshafen.
www.messe-friedrichshafen.de MM

TIRSDAGSRÆKKEN 2004
Resterende forelæsninger:
2. marts 2004
Den tidlige videnskab v. lektor Ole
Vanggaard og arkitekt, ph.d. Ola
Wedebrunn

9. marts 2004
Klassicisme i Frankrig
v. prof. Carsten Juel-Christiansen

16. marts 2004
Romantik og klassicisme i Tyskland
v. ph.d.-studerende Peter Thule
Kristensen

23. marts 2004
Industriens gennembrud
v. lektor Ole Vanggaard og arkitekt,
ph.d. Ola Wedebrunn

30. marts 2004
Eklekticisme og historicisme v. ph.d -

studerende Peter Thule Kristensen

Flolmen, Meldahls Smedie
Festsalen, kl. 16
Philip de Langes Allé 10
Kunstakademiets Arkitektskole
www.karch.dk

UDSTILLINGEN OM
SVEN-INGVAR ANDERSSON
Indtil 14. marts vises udstillingen
om Sven-lngvar Andersson i
Form/Design Center i Malmo.
Tirs.-fre. 11-17, tors. 11-18, lør. og
søn. 11-16. Fri entré.
Arr.: Malmø Kommune v. parkchef
Gunnar Ericson og samarbejds¬
partnere.
Information: Form/Design Center
Lilla Torg 9. 203 14 Malmo
Tel. +46 40 664 51 50

www.formdesigncenter.com

ISHØJ ...fordi sikkerhed
betaler sig!
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Pressegitter • Maskinafskærmning • Rækværker • Gelænder
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Isometri af kanal i staudehave. Sohngårdsholmparken, Ålborg
in the canal in the perennial garden. Sohngårdsholmparken, Ålborg



MØLLER & FAUERSKOV
Annemarie Lund

Møller & Fauerskov er navnet på en lille tegnestue,
der ligger i baghuset omme bag husrækken langs Skt.
Pauls Kirkeplads i Århus. Tegnestuen består pt. af inde¬
haverne Anne Marie Møller og Mette Fauerskov, der er
uddannet hhv. ved Arkitektskolen i Århus og Landbo¬
højskolen i København, samt teknisk assistent Birgitte
Wikkelsø. Møller og Fauerskov har begge en årrække,
fra midt i 1980erne, arbejdet på Valdemar Carlsens
Tegnestue. Efter hans tidlige død i 1993 overtog seks
af tegnestuens medarbejdere, heriblandt ingeniører og
en teknisk tegner, tegnestuen og videreførte den i samme

navn indtil januar 2004. Springet til selvstændig den¬
gang blev primært taget for at fastholde et arbejde, idet
tegnestuen var i gang med en bred vifte af gode opgaver.
Ret hurtigt sprang de første ingeniører fra og den sid¬
ste for en tre-fire år siden. Opgaverne i 90erne var i
høj grad friarealer til daginstitutioner - ikke mindre
end 25, idet Århus Kommune efter et ventelisteforlig
byggede disse over en tre-fire år - endvidere grønne om¬
råder ved ældreboliger, friarealforbedringer i karreer
og sociale boligselskabers bebyggelser, primært omkring
Århus, men også på Sjælland, som Valdemar kom fra.

Tegnestuens arbejdsfelt spænder vidt. Foruden kon¬
kurrencedeltagelse, ældreboligbebyggelser og friareal¬
forbedringer koncentrerer flere af tegnestuens opgaver

sig for tiden omkring fornyelser af kirkegårde og re¬

novering af parker. Én opgave har været fornyelse af en
staudehave i Sohngårdsholmparken, Ålborg. Denne
staudehave ligger i et delvis forsænket, rektangulært
haverum afgrænset af sandstensmure i den skovagtige
park, men staudehaven trængte absolut til en renove¬

ring. Dette blev bl.a. til et 60 meter langt, smalt spejl¬
bassin og nye staudebede, hvis blomsterstande i blå,
violettte og hvide farver skyder op som raketter over

en bunddækkende gråløvet staudebeplantning.
En anden opgave har været udarbejdelse af disposi¬

tionsplan for Kildeparken i Ålborg, hvor både Hotel
Hvide Hus og Ålborghallen massivt præger parken.
Her drejede det sig om at skabe en større spredning i
beplantningstyper, idet parken i dag præges af ens-

aldrende, enkeltstående og meget højstammede træet.
I planen foreslås en række forskelligartede nyplantninger
med stor genkendelighed, f.eks. en bred rhododen-
dronbræmme langs jernbanen, fritliggende skovhol¬
me, en lund af kirsebærtræer, hasselgang og en lang
staudegang.

Fra 80erne virkede Valdemar Carlsen som kirkegårds-
konsulent i Ribe Stift og derfor diskuteredes de speci¬
fikke kirkegårdssager og kirkegårdsproblematik gene¬
relt løbende på tegnestuen. Derfor faldt det naturligt,
at Mette Fauerskov i 1993 søgte og fik overdraget
arbejdet som kirkegårdskonsulent i Ribe Stift. Efter at

Anne Marie Møller havde vikarieret for hende i en

barselsorlovsperiode, fik hun også lyst til at søge em¬
bedet som kirkegårdskonsulent. Det blev muligt, idet
stillingen som kirkegårdskonsulent i Århus Stift blev
opslået i slutningen af 1995.

En af de rigtig gode ting ved kirkegårdsopgaver,
fremhæver Møller & Fauerskov, er den direkte kon¬
takt til bygherren, i modsætning til f.eks. totalentre¬
priseopgaver, hvor landskabsarkitekten fagligt set lig¬
ger i det yderste led. Så kirkegårdsopgaver er blandt
drømmeopgaverne.

Udover tegnestuearbejde er Mette Fauerskov for
Kirkeministeriet involveret i skrivning og redaktion af
en bog om landsbykirkegårde, sidder desuden i en ar¬

bejdsgruppe under FSL vedr. forskning omkring kirke¬
gårde og er næstformand i bestyrelsen af Foreningen
for Kirkegårdskultur.

Kirkegårdskonsulentarbejdet foregår i tegnestueregi,
og med stor erfaring inden for kirkegårde er denne op¬

gavetype blevet et af tegnestuens kerneområder. Ud
over rådgivningsarbejdet i Ribe og Århus stifter arbej¬
des således for tiden såvel med flere kirkegårdsomlæg-
ninger som med egentlige udvidelser.

Holstebro Søndre Kirkegård er en stor assistenskir-
kegård med kapel i midten, og den rummer hovedsa¬
gelig traditionelle kistegravsteder. Det er en af byens
tre kirkegårde, og da begravelsesbehovet er ændret, ,

må der udarbejdes planer for at imødekomrhe dette.

Egeris Kirkeplads, 1998.
I et boligkvarter fra 60erne lå en stor
asfaltparkeringsplads med kirke, teg¬
net af arkitekten Holger Jensen, og
butikker rundt langs kanten. Pladsen
gennemskæres af en vej med meget
gennemkørende trafik. Kirken ønske¬
de en afskærmet pladsdannelse u-
middelbart foran kirkedøren samt at

pladsen stadig kan fungere som par¬
keringsplads. En ny lav buet mur er
blevet stedets room divider, og der
er plantet dobbeltrækker af lind.
Pladsens gulv består, på den del der
foreløbigt er omlagt, dels af sorte
chaussésten op mod kirken, og dels
af gule klinkefelter mellem sorte
klinkestriber.

• Egeris Church Plaza, 1998.
In a housing quarter from the
1960s, there was a large, asphalt
paved parking lot with a church
designed by architect Holger Jensen,
and shops along the sides.
The square was divided by a heavy
trafficked street. The church parish
wanted a screened-off area directly
in front of the main entrance, while
still allowing the square to serve as
a parking area. A new, low, curved
wall was created as a space divider,
and twin rows of linden trees were

planted. The floor of the renovated
area of the square is black sett
stone near the church, and yellow
paving tiles with black tile stripes.
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GRAVSTE
SKOVBUf

Th. Helhedsplan,
Aabenraa Kirkegård, 2003
Nederst. Udvidelse af Asmild Kirke¬

gård, 2002
• Right. Site plan,
Aabenraa Cemetery, 2003
Below. Expansion of
Asmild Cemetery, 2002

Herover. Kirkegårdsregulering,
del af Holstebro Søndre Kirkegård,
2002
• Above. Cemetery realignment,
part of Holstebro Søndre Cemetery,
2002

Nu vil der på kirkegården blive anlagt en parkagtig
del, der kan danne kontrast til den gamle, meget regu¬

lære opdeling. Oftest er det fordelingen mellem kiste-
grave og urnegrave, der ændres - hen imod flere urne¬

grave. Men her er det en omlægning fra traditionelle
kistegravsteder til kistebegravelsesmulighed i en skov¬
bund under træer, der ønskes. Tegnestuens opgave har
derfor været at finde en udformning, der kan bære den
meget lange omlægningstid, der er for kistegravsteder.
På Holstebro Søndre Kirkegård, der er fra omkring år
1900, og hvor de enkelte afsnit i dag er relativt ens, er

forslået nye, brede takshække. De skal danne mindre,
nye rumopdelinger, hvori der plantes en lysåben lund¬
beplantning på flader af bunddække .

Andet eksempel er også en helt typisk annekskirke¬
gård, fra 1850erne og uden kirke, idet Aabenraas kir¬
ker ligger andre steder i byen, men med et kapel i
midten. Problemet er her arealoverskud. Som indled¬

ning til opgaven er det gjort op, hvor mange grav¬

pladser der er i brug, hvilke af dem der er bevarings¬
værdige, og hvor mange der er ledige. Desuden er

fremtidsbehovet blevet beregnet, og det skønnes at være

langt under halvdelen af, hvad der er af pladser i dag.

1
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Ligeledes analyseres den eksisterende kirkegårds be¬
plantning, og i forslaget strammes området op med
alléplantninger. Det nye forslag anviser også fremtidig
fordeling af kiste- og urnegravpladser, og der anlægges
et naturpræget, skovagtigt afsnit, så man får såvel et

spænd i begravelsesmuligheder som landskabelige
oplevelser. -

Udvidelsen af Asmild Kirkegård i Viborg nær Søn¬
dersø er et trejde eksempel. Syd for kirken findes et

plateau med en plads, hvorpå det for længst nedbrændte
ldoster lå. Plateauet afsluttes af en krum skråning, der
er anlagt i 1100-tallet. Foruden 11 OO-tals-skråningen
findes beskyttelseslinier i relation til skoven, søen og

den middelalderlige Jacobs brønd. Det er et højhisto¬
risk sted med kig til Viborg Domkirke, der ligger på
den anden side af Søndersø. Her er en udvidelse i

støbeskeen bestående af fire nye gravrum, hvoraf det
ene krummer for at følge den gamle skrånings form.
Også her skal nogle af de nye gravrum indeholde mere

tidssvarende gravstedstyper. I denne opgave har det
været en stor udfordring at udforme en kirkegårdsud-
videlse, fordi der er så mange bindinger og hensyn.
Alt dette betyder, at både Nationalmuseet, Skov- og

Naturstyrelsen, amt og kommune samt den kongelige
bygningsinspektør og det lokale museeum skal ind¬
drages. Tidligere blev planer til kirkegårdsudvidelser
også via et særligt kirkesyn sendt til Akademiraadets
kirkekunstudvalg til udtalelse, men det sker ikke mere.

På de store bykirkegårde er der ofte ønske om at
kunne blive begravet i et smukt og særligt gravrum,

men uden specielt individuelt præget gravsted. Derfor
omlægges dele af de større kirkegårde. Med forslagene
hertil lægges strategier for, hvordan kirkegårdene — tro
mod historien - kan udvikle sig til at rumme nye

begravelsesformer og give nye landskabsoplevelser.
På Århus Vestre Kirkegård er skabt et nyt kirke-

gårdsafsnit, en rosenmark på ca. 3000 kvm, der ligger
lige syd for det store kapel. Århus Vestre Kirkegård er
en planlagt kirkegård fra først i 1900-tallet, og største¬
delen er med kistegrave, som ad åre omlægges til om¬
råder med et mere landskabeligt, parkagtigt udtryk.
Århus Kommune ved stadsgartner Henning Loft øn¬

skede et'gravstedsområde for urner, gerne med roser.

Urnegravfelterne er 125 x 100 cm, men de er ikke
aftegnet, så der er også plads til kistebegravelser. Area¬
let ligger som en hævet flade, ca. en meter over ad-
gangsstien fra kapellet og afgrænses af hække på de
tre sider. Møller & Fauerskov valgte at lægge striber,
nord-sydgående strenge af rosenbede, ud på fladen, og
har søgt at skabe en dynamik mellem koncentation
og pauser helt ned i de enkelte rækker. For at fa gen¬

kendelighed i anlægget lades visse gravsteder i rækkerne
ubrugte. Man kan så bedre som besøgende stedfæste
det enkelte gravsteds placering i forhold til f.eks. soli¬
tære træer, bassin eller græsgange.

I dette anlæg med fællesbeplantning er idéen at
skabe et enkelt og karakterfuldt gravrum, hvor det er

den enkelte gravsten som i udformning, materialevalg,
skrifttype, behugning og farve udtrykker mindet om

den afdøde. AL
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Urnehave på Århus Vestre Kirkegård
Bygherre: Århus Kommmune, Kirkegårdsafdelingen
Landskabsarkitekt: Møller& Fauerskov

Udført: 2002
Areal: 3.500 kvm
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Rosenhaven er beregnet for urne¬
gravsteder. En frodig og sammen¬
hængende beplantning danner ram¬
me om individuelt udformede

gravminder. En mark af røde roser,
Rosa Amsterdam - i en bund af små¬
bladet vedbend - udgør beplantnin¬
gens højdepunkt hver sommer, giver
stedet karakter og et poetisk udtryk.
Med sin enkle udformning skal
anlægge give pårørende mulig¬
hed for at mindes og finde ro -

samtidig med at der i kraft af be¬
plantningens årstidsvariation er vari¬
erede oplevelser: dufte, farver, lys
og skygge.
• The rose garden is for urn graves.
A lush, coherent landscaping creates
a framework around the different

grave markers. A field of red roses,
Rosa Amsterdam, is the high point
of the area each summer, and gives
the place a character and poetic
expression.
With its simple organization, the
scheme allows the bereaved a place
for silent contemplation - while till
offering a variety of seasonal plant
variations in terms of scent, color,
light and shadow.
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RENOVERING AF TO PARKER I AALBORG
Anne Marie Møller og Mette Fauerskov

Rumlige forhold • Spatial relationship

Karakterfulde steder og elementer
• Distinctive places and elements

Staudehave 1:500
• Perennial garden 1:500

Afdelingsleder Steen Gelsing, Aalborg Kommune Park
& Natur gav os i 2002 den udfordring at projektere
'nogle ordentlige staudebede' til byen. Det ene skulle
ligge i Sohngårdsholmparken, det andet i Kildeparken.
1 Sohngårdsholmparken var sagen for så vidt ligetil,
idet der her var tale om at forny et ældre anlæg. På
tegnestuen greb vi chancen til at videreudvikle vores

viden om stauder og staudeanlæg, og i løbet af som¬

merperioden studerede vi flittigt staudelitteratur, be¬
søgte gentagne gange Ikast Staudeplanteskole og drog
på studieture rundt i landet. Haven blev både projek¬
teret og anlagt allerede samme efterår. s

Derimod viste det sig at være noget vanskeligere at
komme i gang med at planlægge staudebede i Kilde¬
parken, for der forelå ingen udviklingsplan for parken,
og der var ikke tilfredshed med parkens udtryk. Det
var derfor vanskeligt at pege på en egnet placering af
et nyt haveelement.

Det blev derfor i stedet til, at vi udarbejdede en hel¬
hedsplan for Kildeparken. En plan, der nu realiseres
etapevis, og hvor staudebedene endnu ikke er realiseret.

Helhedsplan for Kildeparken
Kildeparken er Aalborgs centralt beliggende, gamle
park. Den første del af Kildeparken er anlagt i 1801
på initiativ af generalløjtnant Adam Ludvig Moltke,
til byens borgere og som et tidstypisk lystanlæg med
et romantisk forbillede. Oprindelig var der kildevæld
i parken, og over kilderne opførtes to små huse til
udskænkning af kildevand og kaffe. I forlængelse af at

parken udvides i 1892, anlagdes den lindeallé, som

forbinder parkens oprindelige hovedindgang og Kilde¬
søen. Parken er udvidet to gange, men har også måt¬
tet afgive areal til vejudvidelse, baneterræn og hotel.

Parken har haft stor betydning for Aalborgs frilufts-
og forlystelsesliv. Også i dag spiller parken en væsent¬

lig rolle for borgernes friluftsliv, og den har en særlig

betydning for de umiddelbare naboer: Aalborghallen,
Hotel Hvide Hus, Banegården, skolen og boligbebyg¬
gelserne. Parken udgør en betydelig del af byens iden¬
titet, og omfattes derfor naturligt af stor opmærksom¬
hed fra byens borgere.

Parken bærer præg af at være udviklet gennem mange

år, hvor der løbende er foretaget ændringer uden en

samlet helhedsplan, men den indeholder også flere
smukke og karakterfulde elementer, som giver et godt
udgangspunkt.

Kildeparken har dels en række rekreative funktioner
og dels funktion som gennemgangspark, idet stierne
indgår som vigtigt forbindelsesled mellem forskellige
steder i byen.

I dispositionsforslaget fastholdes og forbedres eksi¬
sterende karakterfulde elementer og steder. Parken får
et stor spænd i lys- og skyggeforhold, åbne arealer skal
veksle med lukkede steder. Adgange markeres, og sti¬
nettet differentieres. Rumligt defineres parken med
markante plantninger udadtil, f.eks. er der som 1. etape

anlagt et bredt rhododendronmassiv langs banen.
Der tilføres et antal nye, karakterfulde beplant-

ningselementer med differentierede udtryk - fra ele¬
menter med intensivt udtryk som f.eks. staudehave til
elementer med mere ekstensivt udtryk f.eks. de ovale #

skovholme. Ligeledes er foreslået et antal mindre lunde:
hvidtjørn, kirsebør, røn m.m. og en lukket hasselgang. >

Forslagets komposition af linier, tænkt som dyb¬
grønne takshække, er en symbolsk beskrivelse af kildens
tidligere forløb gennem parken.

Blomsterhavens indre struktur skal understrege ha¬
vens længde ved, at lange felter af høje karakterfulde
stauder gentages i hele bedets udstrækning. Ud for
bænkepladserne placeres klippede halvkugleformede
stedsegrønne i kontras^ til bedets løvmasse. Blomster-
farvene vil overvejende være i farveskalaen: hvid, grå,
blå Og violet

3 meter hej takshæk Høje karakterplanter
Klippede, stedsegrønne
halvkugler „Gartnergang" i stedsegrøn bunddække20-70 cm høje stauder



Helhedsplan for Kildeparken i Aalborg
Bygherre: Aalborg Kommune, Park og Natur
Landskabsarkitekt: Møller & Fauerskov

Udarbejdet: 2002
Areal: 70.000 kvm
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Planteliste

Høje stauder:
Allium afflatuense, prydløg
Allium giganteum, prydløg
Aconitum henryi 'Sparks var.', blå stormhat
Anemone japonica 'Honorine Jobert', høstanemone
Aquilegia vulgaris 'William Guiness', blåsort akeleje
Campanula persicifolia 'Alba', smalbladet klokke
Cimicifuga racemosa var. cordifolia, sølvlys
Delphineum pacijic 'Black Knight', ridderspore
Dipsacus sativus, agte kartebolle
Echinops bannaticus 'Taplow Blue', tidselkugle
Eremurus robustus, Kleopatras nål
Iris sibirica 'Heavenly Blue', sibirisk iris

Bundplanter og løg i 10-50 ems højde
Anaphalis triplinervis, perlekurv,
Aster amellus 'Veilchenkonigin', asters
Artemisia ludoviciana 'Silverqueen', sølvbynke
Artemisia schmidtiana 'Nana', krybende sølvbynke
Galanthus nivalis, vintergæk
Geranium renardii 'Philipe Vapelle', storkenæb
Hosta tardiana 'Halcyon', finkia
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue', lavendel
Lavandula angustifolia 'Munstead', lavendel
Nepeta fasseyii 'Blue Wonder', blåkant
Nepeta fassenii 'Six Hills Giant', blåkant
Salvia nemorosa 'Caradonna', salvie
Salvia nemorosa 'Mainacht', salvie

Salvia nemorosa 'Ostjriesland', salvie
Scilla sibirica, russisk skilla

Stachys byzantina 'Silver Carpet', lammeøre

Staude- og vandhave i Sohngårdsholmparken
Ved en nytolkning af den gamle staudehave under¬
streges og forstærkes det eksisterende, velproportione¬
rede og præcise haverum, idet det samtidig er tilstræbt

s at tilføre haven et nutidigt udtryk. Rummets længde
er fremhævet, og der er skabt sammenhæng ved at
etablere fire store staudebede og et parallelt spejlbassin.

Staudebedene har et klart udtryk, der understreger
anlæggets enkelhed: Med inspiration fra blomsterengen
er bedene komponeret med en rolig, blomstrende bund
af gråløvede, blå og hvide stauder, hvori forskellige
'raketter' af særlig høje stauder skyder op og giver en

let og elegant blomstring, der strækker sig over hele
sæsonen. Bedene kan tilmed opleves fra alle sider, til
forskel fra det klassiske, ensidige staudebed.

Staudebedet har tre hovedblomstringsperioder.
Anne Marie Møller og Mette Fauerskov,
Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter Aps



 



STRANDGATEN I BERGEN

8

Hansabyen Bergen er tusen år gammel, og Strandgaten
er en av de eldste gater i den indre by. Men den har
ikke alltid ligget på samme sted. I 1916 ble hele Bergen
sentrum lagt i grus av en storbrann, og gaten ble flyt¬
tet litt lenger ut mot sjøkanten som følge av den nye

regulering. I 1924 var gaten og husene langs den byg¬
get opp på nytt. Det nye gateløpet er bygget som det
gamle i en svak kurve.

Gjennom nesten 80 år hadde gaten vært bearbeidet
med skiftende tiders trafikkreguleringer, da vi i 1998
foreslo overfor huseierne langs gaten at forfallet var •.

kommet langt nok. Nå var det tid for renovering.
Følgende program ble satt opp for utviklingen av

gaten sammen med huseierne:
Strandgaten skulle være:

• En mondén handlegate i Bergen sentrum.
• En karakteristisk gate forskjellig i form og innhold
fra andre handlegater i Bergen sentrum.
• Tilgjengelig for varehenting i hele åpningstiden.
• Parkeringsfri - kun parkering i tilstøtende gater.
• Fleksibel i bruk, og skal kunne krysses uten store
vertikale hindringer. Fortauskanter skal dog markeres
slik at gaten ikke får inntrykk av å være en gågate.
• Et sted man kan flanere, sitte ned uten å måtte

kjempe seg gjennom salgsutstillinger og souvenirer.
• Bli Den Lyse Gaten der gatedekket er lyst og varmt

i motsetning til Torgalmenningens grå, kalde overflate.
• Lyssatt på en særegen og god måte med estetisk
vakker utforming av stolper og armatur.
• I en blomstrende drakt i sommerhalvåret.
• Dekorert med en ny juledekorasjon, som med ny

utforming peker inn i neste årtusen, men med røtter
i fortiden.

Strandgaten er 300 meter lang og 17 meter bred. I den
sydligste delen vider gaten seg ut til 22 meters bredde.
Kjørebanen var 10 meter bred med fortau på 3,5 meter.
Den første oppgaven var å utvide fortauene. Dette med¬
førte at kjørebanen måtte innskrenkes til 7 meter. Dette
forutsatte at all parkering ble fjernet fra gaten.

Gaten er svakt kurvet, og gir derfor et forlenget per¬

spektiv. Vi ønsket at høye, vertikale elementer skulle
forsterke denne virkningen. Dette kunne oppnås enten
ved treplantinger, eller ved hjelp av lysmaster langs gaten.

Der var en kontinuerlig diskusjon i over et år om

hvorvidt man skulle plante en- trerekke langs gatens

innerkurve, men tilslutt ble det avgjort at man kun
skulle plante to trær på to mindre plassdannelser langs
gaten. Vertikaliteten måtte derfor utelukkende etable¬
res gjennom lysmastene.

Et gammelt lindetre sto allerede på plass, det måtte
bare flyttes et par meter. Rundt treet ble det satt opp

en polert ramme av sort granitt (Mørk Labrador) på
3x3 meter med innfelte partier av polert gneiss (Førde).
Kanten har en sittehøyde som varierer fra 50 til 70 cm,

og som sådan passer den for de fleste brukere, også
byens skatere. Av den grunn er kantene rundet med
R=20 mm, noe som foreløpig har klart påkjenningene.

Det andre treet er også plassert på en liten plassut-
videlse i den nordligste delen av gaten. Dette er et nytt
Katsura tre, Cercidiphyllum japonica. Det står i et ned-
senket parti i belegningen, en 3 x 1,5 x 0,2 m granitt-
plate (kinesisk) med 9 + 9 hull, ø = 20 mm på hver
side av stammen som skal transportere regnvannet ned
til rotsystemet. Nær treet er det satt opp en benk av

lokale stensorter. Den består av ben i farveslipt grå/ rød
gneiss og et prikkhamret/flammet sete i lys rosa granitt.
Delene er limt sammen og innspent i et armert betong-
fundament under belegningen. Treet og benken danner
sammen med granittomrammingen et arkitektonisk
hele på stedet.

Lysmastene er laget i galvanisert og lakkert stål.
Belysning av kjørebanen er gjort med bredtstrålende
lyskastere på annen hver mast plassert i forbandt.
Fortauene er opplyst med lyskasterrefleksjon fra en

matt glassplate plassert midt på hver mast. Øverst på
hver mast er det montert strøm uttak for juledekora¬
sjon etc. Alle andre elektriske installasjoner er plassert
i en stålkasse under overflaten. Denne er dekket av et

lokk av rustfritt stål med messingdekorasjoner rundt
mastenes baser.

Fortauene er belagt med 8 cm tykke, lys grå granitt-
plater med bredder på 45, 60, 80 og 100 cm lagt i et

modulsystem som gjentas for hver 10 meter. Platene
er montert på 50 mm knust sten og fuget med mørtel.
Dette er en hybrid-løsning der en fast fuge er valgt
over et dynamsik skikt, men valgt fordi renhold oftest
vil fjerne fogene over tid.

For å markere lokaliseringene til bygningene langs
Strandgaten før brannen i 1916, er det lagt ned ca.

1200 teglsten med keramiske dekorasjon i belegnings-
flaten. Disse er 20 x 7 x 5 cm og plassert i fogene mel-
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lom granittplatene der de opprinnelige hushjørner
hadde vært. På denne måten kan man lese noe av

byens historie i gatedekket.
Langs fortauene er det montert elektriske kabler

for oppvarning. Dette gir sikker ferdsel om vinteren,
og fører til lavere rengjøringsutgifter for forretningene
langs gaten. Kablene er også ført frem til og rundt

| nedløpsrister for regnvann slik at disse ikke fryser til
om vinteren.

Kantstenen er 60 cm bred og 30 cm tykk i den bre¬
deste delen av gaten. Her er den vertikale flåten bare
2 cm for å tilfredsstille behovet til rullestolbrukere.

Det vil si at 28 cm ligger under bakken. Dette gir en

meget solid løsning. I resten av gaten er bredden re-

dusert til 30 cm og vertikal visflate er 13 cm.

Den brede kantstenen har en tversgående rifling
| som både gir skygge-effekt for svaksynte og en ujevn-

het blinde kan oppfatte. Dette er nødvendig der man

ellers kan uforvarende befinne seg midt i kjøresonen.
Alle fotgjengeroverganger har et nedsenket midt¬

parti i fortauskantene tilpasset rullestolsbrukerne.
Selve fotgjengerovergangene er satt med sort og hvit
brosten. I hovedovergangen i syd er den sorte brostenen
erstattet med store, flammebehandlete elementer i sort

granitt. Disse har et tverrsnitt på B=60 cm, H=40
cm. Feltene i mellom er satt med brukt, hvit brosten.

Mesteparten av kjørebanen er satt med den opprinne¬
lige brostenen som i anleggsperioden ble kjørt i depot.
Den bredeste delen er satt med importert, brukt, tysk
brosten i et stort format: B = 18 cm, L = 20-24 cm.

Dette, sammen med de brede fortauene og den lave
kantstenshøyden (2 cm), gjør at flåten mellom husene
spennes ut og gir et åpnet, raust inntrykk.

"Det er meget svakt fall i' gaten, slik at det ble ut-
viklet en støpejernsrist med B = 30 cm og L = 120 cm.

Disse er plassert tett i områder med dårlig avrenning.
Bredden er optimal for en 2-stens renne i brosten,
men også i forbindelse med betongheller og nedsen¬
ket kantsten (Bordoursten).

Det økende avfallsproblemet i europeiske byer har
dessverre ført til krav om stadig større avfallsbeholdere.
Det er derfor spesialdesignet en avfallsbeholder til an-

legget som tar 220 liter. Den er laget i galvanisert og

lakkert stål (kan også fås i rustfritt). Den har store

åpninger med bedre muligheter for innkast. I tillegg
er det tak over åpningene for å hindre regn i å trenge
ned i plastsekken og gjøre den tyngre.
Arne Salen, landskapsarkitekt
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Prosjekt: Strandgaten i Bergen
Byggherre: Statens vegvesen, Hordaland
Prosjektansvarlig: Terje Engevik, Asbjorn valen
Prosjektert av: landskapsarkitekt Arne Salen
c/o Arkitektgruppen Cubus as og Landskap Design as.
Medarbeider: Axel N. Sømme, Arkitektgruppen Cubus as
Keramiske dekorasjoner: Kari Aasen, Eli Veim
Oppført: 2001-2002
Størrelse: 4000 kvm

Kostnad: 25. mill Nkr.

Produsenter:

Granittbenk/ treomramming: Førde granitt AS
Granittbelegning: Heimdal Granitt AS '
Avfallsbeholdere og benker: Vestre AS
Kantsten og store granitt elementer: Nord Stein as

Utførende entreprenør: Svein Boasson as; Bergen kom¬
mune, Teknisk utbygging; Statens Vegvesen, Hordaland
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SENTRUMSPLAN I ÅRDALSTANGEN
Arne Sælen

Årdalssamfunnet er bygget opp omkring- og basert på
virksomheten ved Norsk Hydros fabrikker, som startet

under andre verdenskrig. Før krigen var Årdal preget
av jordbruksnæring og enkel turisme, særlig knyttet
opp mot klatring.

I 1949 ble det foretatt en regulering av sentrum på
Årdalstangen. Reguleringen var basert på en sterkere
utbygging og folketallsøkning enn det man senere
klarte å etablere. Resultatet var at deler av sentrum

preges av klassisk 50-talls funkis, samt nyere bebyg¬
gelse fra 1970-årene(samfunnshus, rådhus og bank).

Starten av næringsbyggutbygging i 1950-årene er
bare delvis fulgt opp iden senere utbygging, slik at di-
mensjonen av rommene mellom bygningene er blitt
forrykket.Veggene av 1-etasjes bygg gir for liten mar¬

kering av rommet, og en utvisking av planens inten¬
sjoner er konsekvensen.

I 1998 vedtok bygningsrådet en reguleringsplan for
Torget/Rådhusplassen. Parallelt med reguleringsplan-
arbeidet ble det utarbeidet og vedtatt en fargeplan for
sentrumsbebyggelsen. Disse planen har så dannet basis
for utformingen av området.

Planarbeidet startet opp våren 1999, og høsten
2001 ble Rådhusplassen og første byggetrinn av

Torget på Årdalstangen offisielt åpnet.
Parallelt med planarbeidet for oppårbeidelse, ble

det i 1998 avholdt en lukket konkurranse mellom tre

bildekunstnere. Magne Vangsnes ble tildelt arbeidet
med skulpturen 'Båten'. Sentralt i konkurransens fø¬
ringer var at skulpturen skulle tilpasses og uttrykke
noe av det spesielle ved stedet, både formalt, materielt
og innholdsmessig. Prosjektet som ble valgt, 'Båten',
minner en som form om Årdalssamfunnets historiske

avhengighet av fjorden som transportvei for innførsel
av råvarer og utførsel av aluminium til verdensmarke¬
det. Som metafor betyr båten for et såpass geografisk



avlukket samfunn den nødvendige drømmen om en

åpning mot verden utenfor.
Årdal kommunes ønske var å få en samlet, urban plan

for opparbeidelse av Rådhusplassen og Torget. Området
skulle gi rom for den daglige bruk av handlende og rei¬
sende til Årdalstangen, der kommunal-administrasjo-
nen og en rekke andre, offentlige funksjoner er lokali-
sert. Samtidig skulle plassen danne en representativ og .

verdig ramme rundt viktige, offisielle markeringer.
Planleggingen av er stort, utbant rom i et mindre

tettsted med relativt få innbyggere og mange krys-
sende interesser, ikke minst trafikale, vil som oftest
føre til en rekke kompromissløsninger. På Årdalstan¬
gen var et viktig ønske å strekke Rådhusplassens gulv
over den gjennomgående Statsråd Evensens veg til
Torget.

Den bærende idé for planløsningen ble å etablere
Rådhusplassen som et jevnt plassgulv som skråner svakt
over Torget mot fjorden, og at den slik danner en

samlende flate i rommet. De steile fjellsidene kompen¬
serer noe for bygningenes manglende romavgrensing,
og de to overnattingsbedriftene nederst mot sjøen,
Tangen pensjonat og Klingenberg hoteli makter for-
såvidt å lukke det urbane rommet før det igjen åpner
seg mot fjorden og lyset.

Skulpturen 'Båten' er en installasjon av flere elementer
i granitt som i utstrekning dekker et område på ca. 40 m.

Den består av 3 hoveddeler: Et framrom - en stavn, et

mellomrom - et dekk og et bakrom — en akterbaug.
Elementene er montert i en slak kurve der aksene er

blitt dreiet i forhold til mellomrommets sentrum med

en sterk diagonal bevegelse i forhold til torgrommets

rektangulære stramhet fra fjorden og opp mot rådhuset.
Bruken av lokal, norsk s'ten var også et viktig idé-

grunnlag. Plassens mønstring ble inspirert av skift¬
ninger i de omkringliggende fjellenes foldninger i hvit
og svart granitt. Disse foldningene er stilisert og lagt
som underliggende mønstring for plassen.

Rådhusplassen besto før omarbeiding av et enkelt
plassbelegg av betongheller, en rekke bed med roser

og store trær, samt en skulptur av Arne Durban. An-
legget var formgitt av landskabsarkitekt Torborg Frø-
lich og bygget i 1956.

Foruten skulpturen, trærne og rosebedene var det
viktigste elementet i anlegget et basseng, som i 1999
var ute av drift pga. tekniske mangler. Oppgaven var
å skape et nytt plassrom, samtidig som kvaliteter fra
det opprinnelige anlegget ble behold og foredlet.

I tillegg til selve Rådhusplassen, var en tett og god
allé av svensk asal mot elva, samt solitære trær på
Torget og i parkanlegget mot elva, viktige elementer
på stedet som vi ønsket å ta vare på i det nye anlegget.

Skulpturen ble stående på samme sted som opprin-
nelig, men satt inn i en annen sammenheng. Bassen-
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get måtte renoveres og ble bygget helt om og flyttet,
mens trærne har fått en ny avgrensing.

Hovedform
Fra Rådhusets front til kaien mot fjorden er det en

avstand på 150 meter. På denne strekningen faller
plassen bare 3,0 meter, ds. et gjennomsnittsfall på
1:50, med minst fall på selve Rådhusplassen.

For å kunne gi Rådhusplassen en opphøyet karak¬
ter, var det ønskelig å fa etablert en kraftig trapp mot
Statsråd Evensens veg. Selv ved etablering av et mini¬
mums fall fra Rådhuset til Statsråd Evensens veg var

det kun mulig å fa til et 25 ems sprang. Løsningen ble
derfor ett stort trinn i stedet for to små. For ytterligere
å fokusere på nivåforskjellene, ble opptrinnet polert.
Kontrasten til det flammete inntrinnet er stor. Glatt,
reflekterende sort mot brun/grå, grov flate. Basaltens
grove overflate etter flamming er også i klar kontrast
til den lyse granittens jevne flate. Slik sett et det ikke
bare fargeforskjell, men også en relieff forskjell som gir
ulike, og foranderlige lys/skygge effekter. Plassens gulv
endrer således karakter med lysets skiftninger.

Sent i prosjektet ble det nødvendig å blande inn
større areal med brosten for å kunne redusere total-
kostnadene. Dette ble gjort med samme utgang's-
punkt som for platebelegget. Resultatet ble et sten¬
maleri med tilknytning til både fjellsidene i Årdal og

tette, urbane, europeiske byrom, der brostenen
kommer fra.

Belegningsprinsippet er viderefort over til Torget,
dog med et større innslag av storbrosten her enn på
Rådhusplassen, kun brutt av Statsråd Evensens vegs
asfalterte gatebredde på 5,50 meter.

Granittplatene er 14 cm tykke (samme som gjenn-
omsnittet av brostenen) og lagt i sand der det er for¬
ventet kjøring, mens det på gangarealene ble benyttet
8 cm. Alt belegg er fuget med sand.
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Alléen mot elven ble forlenget med lindetrær i mot-
satt retning, slik at hele Statsråd Evensens veg har fått
trerekker på begge sider av gaten, bortsett fra i hoved-
rommet: Rådhusplassen - Torget der de store, enkelt
trærne far dominere.

Til anlegget ble det utviklet en tregruberist for å for¬
bedre løsningen mot belegg satt i sand. Vanlige tre-

gruberister hviler enten på tilstøtende belegg, eller på
treplantekummen. Normalt justeres den i posisjon
med betong, av ofte dårlig kvalitet. Dette fører ofte
til at ristene over tid synker ned i forhold til tilstøten¬
de belegg.

Den nye risten er 10 cm tykk og justeres med stål¬
kiler/still-bolter. Fuging kan dermed skje i full dybde
helt inn til risten uten å risikere sandflukt. Risten i

støpejern og er 2-delt med samlet mål: 90 x 230 cm.
I tillegg er det designet en trebeskytter i galvaniserte
og aluminiumslakkerte stålplater. Øvrig gatemøble¬
ment er også lakkert i samme farge.
Arne Salen, landskapsarkitekt •

Prosjekteringsgruppe:
Prosjektledelse: Årdal kommune
v. landskapsarkitekt Siri Benjaminsen
Prosjektering av gate,- ogplassarbeider:
Arkitektgruppen Cubus as v. landskapsarkitekt Arne Salen
Prosjektering av skulpturinstallasjon:
landskap Design AS v. landskapsarkitekt Arne Sælen
Skulpturinstallasjon: v. bildekunstner Magne Vangsnes
Utførende entreprenører

Hovedentreprenør for gate,- ogplassarbeidene:
Anleggsgartnermester Magne Løvaas as

Hovedentreprenør for skulpturinstallasjon:
Anleggsgartnermester NAML Svein Boasson as

Byggeledelse: Proconsult as v. Terje Sørensen ■

Leverandører:

Granittbelegg, trapp, basseng og granittelementer: Førde Granitt as

Brostensbelegg, kantsten og skulpturinstallasjon: Nord-Stein as

Aluminiumselementer: Norsk Hydro as

Støpejernsrister: Furnes-Hamjern NCC as, Randers Jernstøberi as

Trebeskyttere: Sveis-og Mekanisk Industri as

Pullerter, avfallsbeholdere: Veksø as

Lysmaster m. armatur: Effekt-lys as

Fiberoptisk belysning: Philips as

Landskab 1/04 15



16 Landskab 1/04



KIRKEPLADSEN I SNEEK
Lodewijk Wiegersma

Det vigtige og komplicerede projekt Museumplein i
Amsterdam var langt fra afsluttet i 1996, da en initia¬
tivgruppe i en lille by i Friesland tog kontakt til den
kendte dansk-svenske landskabsarkitekt Sven-Ingvar
Andersson. Initiativgruppen: 'Kunstprojecten Sneek'
var i gang med at iværksætte udsmykning i byen, og

den vigtigste del af den gamle bycenter, 'Oud kerkhof',
skulle selvfølgelig være en del af projektet. . Sven-Ingvar
Andersson blev bedt om at påtage sig projektet.

Pladsen domineres af en gammel, gotisk kirke, som
i tidens løb er om- og tilbygget flere gange, hvoraf
den mest indgribende forandring var nedstyrtningen
af de to kirketårne i 1681. En kirke med to tårne er

ganske ualmindelig, især når det drejer sig om en kirke
i en lille by som Sneek. Nu har byen været velhavende
takket være sin beliggenhed ved Zuiderzee, og det har
ikke kun givet byen en smuk kirke, men også et pragt¬
fuldt rådhus i barokstil samt et fæstningsanlæg med
porte. Sneek er en smuk lille by.

Sven-Ingvar Andersson bad mig at hjælpe med at fa
opgaven tegnet og udført. Det var en lærerig erfaring.
Vigtigt for Sven-Ingvar Andersson var det at blive vel¬
informeret om de ønsker og problemer, som findes,
ikke kun hos bygherren, men også hos brugerne. Hvad
synes f.eks. præsten om pladsen, og hvordan bliver
kirken brugt? De samme omhyggelige undersøgelser
blev også foretaget for Museumplein i Amsterdam,
hvor 'ønskelisten' nok var langt mere indviklet.

Men vigtigere end at få indhentet ønsker, er det at
lære stedet at kende, dets genius loci. Bykernen ligger
på en menneskeskabt bakke, en 'terp', som er typisk
for dele af det nordlige Holland, og hvorpå man, inden
digerne blev bygget og vindmøllen opfundet (i ca.

1200) samledes ved højvande.
Pladsen er meget uregelmæssig, den er hverken rund

eller firkantet. I vest ligger lave enfamiliehuse uden
særlig kvalitet. Pladsens eneste bygning af arkitekto¬
nisk kvalitet er, ud over kirken, en stor bygnjng fra
begyndelsen af 1900-tallet, hvori politistation og for¬
samlingshus fik lokaler.

Det er kirken, som hæver sig stolt over pladsen og

med et klokketårn - som en campanile — bygget i træ

syd for kirken.
Spredt over pladsen står mere end tyve store træer,

der giver pladsen et grønt præg. Pladsen bliver brugt
som færdselsåre og parkeringsplads; den var ikke et

sted, hvor man slappede af. Men det skulle det blive:
bilerne skulle væk og give plads til ophold og hygge.

Det er svært at få gennemført i en samfund, hvor
alle kender hinanden. Men det lykkedes alligevel,
næsten da, efter fem år, at gennemføre Sven-Ingvar
Anderssons plan.

S

Løsning
Museumplein og Oud Kerkhof er meget forskellige
set fra et historisk synspunkt, både i størrelse og i
brug, men løsningerne har dog en del tilfælles. Der er

søgt efter karakteristiske træk i 'stedet', som så afdæk¬
kes eller stiliseres i udformningen.

I Amsterdam er det den store åbne flade, som er

det mest i øjnefaldende. Derfor passer det gamle, op¬

rindeligt franske ord 'plein' = et fladt, åbent rum også
fint her. Den åbne flade, hvor man kan se himmel,

skyer og stjerner, udgør en stor kontrast til den tætte

by. I planen for Museumplein forstærkes denne åben¬
hed ved at holde pladsen fri for bygninger eller træer.
De står derfor på pladsens ydersider. Endvidere er sti¬
forløbet der spændt ud fra side til side i lige linier og

ligeledes medvirker den nordsyd-gående lyslinie, som

tillige giver en del dagslys til den underjordiske par¬

kering, til at understrege fladens udstrækning. Lysli¬
niens placering og retning løser samtidig et arkitekto¬
nisk problem, nemlig det med akserne: de to vigtigste
bygninger på Museumplein: Rijksmuseum og Con-
certgebouw ligger på hver siden af rummet med hver
sin egen symmetri akse. Hvilken skal prioriteres? Ingen.
En tredje akse er simpelthen tilføjet.

I Sneek er det vigtigste kendetegn kirkens dominans,
og det har tillige været med til at løse et problem: hvad
skal mønstret i belægningen, som består af typiske
hollandske klinker, baseres på?

Gennem vores forundersøgelser fik vi at vide, at kir¬
kens interiør lige var blevet renoveret med en nyopstil¬
ling af nye bænke: i en halvkreds med prædikestolen
som fokus. Prædikestolen står midt for den sydvendte
gavl og erstatter det oprindelige fokuspunkt: alteret.

Hvad var nu mere logisk end at respektere kirkens
vigtighed ved at rette belægningsmønsteret mod præ¬
dikestolen. Klinkerne b'lev altså lagt i felter, som strå¬
ler ud fra kirken. Rundt om kirken er en del holdt fri

med græs, og overgangen fra græs til klinkebelægning
accentueres med belgiske blåstensfliser; 60 x 40 cm.

Linier i Museumplein i Amsterdam
• Lines across Museumplein in
Amsterdam
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På pladsens indvielsesdag blev ■
træer og hække pyntet med gule
bånd og balloner
• On the square's opening day, the
trees and hedges were decorated
with yellow ribbons and balloons

For at gøre den store klinkeflade mere interessant er
en del af strålerne også belagt med blåstensfliser.

Samme materiale blev brugt for at markere de for¬
svundne kirketårne i form af hævede plateauer, ca. 40
cm høje, som man også kan sætte sig på og vente på
kirkegængere, der kommer ud fra kirken.

Det stråleformede mønster befordrer samtidig en

jævn afvanding af pladsen.

Beplantning
Pladsens beplantning er lige så enkel. Der er kun til¬
føjet to træer ved pladsens vigtigste entréer, mens en
serie lave takshække i forskellige former danner et
bånd foran enfamiliehusene og formidler skalaen
mellem huse og kirke. Herved føjes et overraskende og

festligt element til rummet, nemlig taksfigurer samt
et bed med rosablomstrende roser. Her viser kunstne¬

ren sig i Sven-Ingvar Anderssons personlighed, og

rosenbedet er det smil, som hører til.

Forslaget er altså ganske enkelt: et nyt gulv med en

festligt kant. Med Sven-Ingvar Andersson ord er det '

'med sådan en enkel løsning svært at forstå, at det var

forsvarligt at spørge en mand fra Danmark om at
komme.'

Rammende enkelhed er kendetegnede for de fleste
af Sven-Ingvar Anderssons forslag, men de er aldrig
kedelige. De er poetiske og elegante.

Og mange projekter karakteriseres ved brugen af
lange linier, som igangsætter bevægelser og understre¬
ger fladens og rummets udstrækning. Vi kan f.eks. se

virkningen af lange linier i Amsterdam og Sneek, men

også i forslaget til Pare de la Villette, på Sankt Hans
Torv i København, på kajen i Helsingborg og foran
Rødovre Rådhus.

Efter en festlig indvielse af Oud kerkhof- træer og

takshække var pyntet med gule bånd og balloner —

kørte vi tilbage til Amsterdam, hvor Sven-Ingvar invi¬
terede på en god middag - et solrigt udendørs serve¬

ringsted på Museumplein. Menukortet fortalte om til¬
blivelsen af restauranten: 'bygningen er tegnet af den
berømte danske arkitekt Sven-Ingvar Andersson...'
Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt BNT
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Hævede plateauer foran kirken viser,
hvor de to kirketårne stod
• The raised plateaus in front of the church mark
the location of the two former church towers

Overgangen fra klinkeflade til grass

udgøres af brede blåstenbånd
• The transition from the tile surface to grass
is marked by a wide band of blue vitriol tile
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ONLY WITH NATURE
Landskabsarkitekturbiennale i Barcelona 2003

I november 2003 afholdtes den 3. europæiske land¬
skabsarkitekturbiennale i Barcelona under titlen 'Only
with Nature'. Arrangementet bestod af tre dele: en

udstillingsdel (af henholdsvis realiserede projekter og

studieprojekter), et tredages symposium med forelæs¬
ninger og præsentation af de nominerede projekter til
den europæiske landskabspris og endelig overrækkelsen
af Rosa Barba-prisen. Disse forskellige aktiviteter gav

til sammen et bredt overblik over, hvad der p.t. rører

sig af tendenser i den europæiske landskabsarkitektur.

'Rosa Barba-prisen' og biennalen
Den europæiske landskabspris, som uddeles i forbin¬
delse med biennalen, er opkaldt efter landskabsarkitekt
Rosa Barba, der var leder af landskabsarkitekturuddan¬
nelsens masterdel på arkitektskolen ETSAB i Barcelona
og en af initiativtagerne til den første europæiske land-
skabsbiennale i 1999. Biennalen blev til i et samarbejde
mellem kræfter i Barcelonas landskabsarkitektuddan¬

nelser og den katalanske arkitektforening COAC.
Biennalen er fortsat Barcelona-baseret i sin organisa¬

tion. Den organiserende komité er bredt sammensat
af praktiserende landskabsarkitekter, undervisere og

teoretikere fra Barcelona, mens juryen er internatio¬
nalt sammensat, og alle europæiske landskabsarkitek¬
ter indbydes til at indsende eksempler på realiserede
værker fra de seneste fire år.

Titlen 'Only with Nature' fungerede dels som en

bred paraply for biennalens forskellige aktiviteter, dels
som et polemisk udgangspunkt for symposiets oplægs¬
holdere, men havde ikke direkte relevans for kriterier¬
ne for udvælgelsen af kandidater til Rosa Barba-prisen.

Udstillingpå COAC
Biennalens arrangementer var centreret omkring COAC
med udstilling af de realiserede projekter, mens studie¬
projekterne var udstillet på Arkitektskolen ETSAB.
Til.udstillingen af realiserede projekter var indkommet
ca. 500 værker repræsenteret som dias, hvoraf 312 var

udvalgt til udstillingen, hvilket i praksis betød, at de
indsendte dias blev vist som 'diasshow' på 4 skærme,
mens de 14 nominerede projekter til Rosa Barba-prisen
blev mere omfattende formidlet som plancher med
tekst og tegninger. Denne måde at udstille på har na¬

turligvis den fordel, at man kan udstille rigtig mange

projekter på begrænset plads, og som besøgende oplever
man udstillingen som et bredt overblik over, hvad der
rører sig på den europæiske landskabsscene, men ud-

Anne Galmar

stillingsformen -yder ikke de enkelte projekter retfær¬
dighed og giver heller ikke den besøgende mulighed
for fordybelse: Vil man kaste mere end et enkelt blik
på et projekt, må man vente til billedserien repeteres -

eller til udgivelsen af biennalekataloget, der vil rum¬
me alle udstillede projekter samt tekster fra symposiets
forelæsninger.

Symposium, dag 1
Symposiets forelæsningsrække blev indledt af den kata¬
lanske kunstner Perejaume, der i sit værk har beskæf¬
tiget sig med landskab som relationen menneske¬
natur i vekslende medier fra såvel større installationer

i land art-skala til video og tekster. I sin forelæsning
definerede Perejaume forholdet mellem menneske og

natur som et 'begærlighedsforhold' og gav med ud¬
gangspunkt i teksteksempler et rids af menneskets æn¬
drede forhold til naturen: fra tidligere tiders idé om
naturen som uforanderlig og med en iboende styrke,
til nutidens opfattelse af naturen som skrøbelig med
behov for beskyttelse af og mod mennesket.

Herefter var 1. dag i hovedtræk en præsentation af
kandidaterne til Rosa Barba-prisen.

De nominerede projekter var både skalamæssigt og

programmatisk indbyrdes meget forskellige og relatere¬
de sig derfor også forskelligt til biennalens tema. Skala¬
mæssigt spændte projekterne fra en landskabsstrategi
for ca. 70 ha vådområde i Sydspanien over en 1 km
lang struktur til 'omdirigering' af laviner på Island til
en gårdhave på 1500 kvm. Samtidig var projekterne
programmatisk forskellige: fra 'nødvendige indgreb'
med en klar funktion over transformationer af kultur¬

landskab og naturoprettelse til den dekorative, dyrkede
have. '

I egenskab af jurymedlem introducerede Enric Batde
kandidaterne og grupperede dem i fire af skala uafhæn¬
gige kategorier: Projekter, der refererer til det kultive¬
rede landskab, 'den dyrkede have'; projekter, der tager
deres udgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter
og med mindre indgreb tolker disse og giver dem en

ny værdi; projekter med et komplekst programmatisk
indhold, og endelig 'problematiske projekter', hvor
landskabsarkitekturen løser et problem.

Kandidaterne fremlagde herefter deres projekter, men
med ca. 20 minutter afsat til den enkelte oplægshol¬
der blev det ofte kun en gennemgang af det nominere¬
de, konkrete værk. Da disse værker samtidig var om¬

fattende repræsenteret på udstillingen, kunne man have
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ønsket sig færre, men længerevarende oplæg, som vil¬
le have givet mulighed for at folde temaer og arbejds¬
processer lidt mere ud. Blandt de nominerede projek¬
ter var adskillige skandinaviske: Daniaparken i Malmø,
af FFNS Arkitekter AB, Stockholm ved Thorbjørn
Andersson og Pege Hillinge, lavinebeskyttelsesstruktur
i Siglufjordur af Landslag og Havmølleparken Horns
Rev af Birk Nielsens Tegnestue. De to første blev begge
præsenteret af arkitekterne bag, mens Birk Nielsens
tegnestue havde aflyst deres præsentation — desværre,
da der blandt deltagerne tilsyneladende var stor inter¬
esse for netop dette projekt. Dagen sluttede med en

forelæsning af Dominique Perrault, i øvrigt eneste byg¬
ningsarkitekt blandt forelæserne, som polemisk er¬

klærede, at naturen for ham var et byggemateriale på
linje med stål og glas, og blandt andet viste eksempler
fra flytningen af de over 20 meter høje træer til gård¬
haven i det nye nationalbibliotek i Paris.

Symposium, dag 2 og 3
Symposiets 2. dag var generelt mindre værkorienteret
og mere teoretisk-diskuterende i forhold til biennalens
overskrift. Med overskriften som et spørgsmål forsøg¬
te oplægsholderne at give et svar og bevægede sig fra
Henri Bavas (tegnestuen Agence Ter, Frankrig) roman¬

tiske idé om en besjælet natur, til Martin Knuuts
(tegnestuen OKRA, Holland) pragmatiske tilgang til
at løse problemer med oversvømmelser og hævet vand¬
stand. Michel Desvigne (Frankrig) præsenterede sin
egen 'grundforskning', betagende smukt illustreret,
hvori han afsøger naturens 'uorden' versus menneske¬
skabte retvinklede geometrier. I model og tegning un¬

dersøges, hvorledes den formelle geometri kan bringes
'i uorden', og hvordan systemer kan opløses for deri¬
gennem at nærme sig en ny designstrategi, som ikke
mimer naturen, men lærer af dens principper for 'orden
og uorden'.

2. dag blev afsluttet med overrækkelse af Rosa Barba-
prisen, der som en delt pris blev givet dels til den bo¬
taniske have i Bordeaux, tegnet af Catherine Mosbach,
dels til projektet 'At genopdage et bjerg' - et stiforløb
med udsigtspunkter i Cardada i de schweiziske alper,
tegnet af Paolo Biirgi. Desuden blev Landslags lavine¬
beskyttelsesstruktur tildelt juryens 'special mention',
mens landskabsstrategien for et vådområde i Sydspanien
vandt publikumsprisen.

Symposiets 3. og sidste dag drejede sig i høj grad om

Barcelona og de igangværende projekter, hvor vand-
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fronten nord for Vila Olimpica nu renoveres. Her an¬

lægges et stort offentligt kulturcentrum 'Forum 2004',
som foruden konferencecenter og tilhørende facilite¬
ter kommer til at rumme parker og pladser, et bade-
område og en 'aqua zoo'. Området huser både et rens¬

ningsanlæg og et elkraftværk, og det har været en

politisk beslutning, at disse funktioner skulle inkor¬
poreres i den fysiske planlægning af området. Sympo¬
siet blev afsluttet med en rundbordssamtale med del¬

tagelse af bl.a. Enric Battle fra den organiserende
komité, Robert Schåfer fra 'Topos', Marc Claramunt
fra 'Pages Paysages' og prisvinder Catherine Mosbach.
Desværre blev det i stedet for en samtale en serie state¬

ments om hvad landskabsarkitektur er og bør være.

Kun Catherine Mosbach åbnede for en dialog ved at

tage udgangspunkt i prisuddelingens markering af to
hovedlinier i de udstillede projekter, nemlig storskala¬
projekternes arbejde med de naturgivne forhold og de
mindre projekters omhu for naturen. Ud fra dette på¬
pegede hun, at ansvaret for at finde nye måder at for¬
holde sig til naturen på i høj grad ligger i projektets
programmatiske forudsætninger og derfor i bygherrers
vilje til at turde satse.

'Only with Nature
Til trods for at biennalens overskrift kunne nærme sig
det banale, fungerede den udmærket som udgangs¬
punkt for at trække nogle markante positioner op i
de tre dages forelæsninger, hvor oplægsholderne på
forskellig vis verbalt eller gennem deres værker gjorde
rede for deres forhold til naturen, fra konkret at arbej¬
de med naturen som et byggemateriale til at arbejde
med - og ikke imod - naturens processer.

En del af oplægsholdernes udgangspunkt var 'at lære
af naturen'. Carme Pigem fra RCR (der har anlagt at¬
letikbaner smukt integreret i skov og lysninger i Præ¬
pyrenæerne) brugte sin oplevelse af naturens fysiske
fænomener som arkitektoniske elementer, som 'filter'

Juryens 'special mention': lavine¬
beskyttelsesstruktur ved Siglufjordur
tegnet af Landslag, Island - natu¬
rens kraft 'omdirigeres' af den nye
voldstruktur der vokser ud af bjerget
• The jury's "Honorable mention":
Avalanche protection structure at
Siglufjordur designed by Landslag,
Iceland - the forces of nature are

"redirected" by the new embankment
structure that grows out of the
mountain

Rosa Barba-prisen 2003: stiforløb og
udsigtspunkter i Cardada, tegnet af
Paolo Biirgi, Schweiz - et projekt der
med sin iscenesættelse af naturen

forsøger at genskabe en tæt følelses¬
mæssig forbindelse mellem menne¬
ske og natur
• Rosa Barba Prize 2003: Path system
and view points in Cardada, designed
by Paolo Biirgi, Switzerland.
A project, which in its orchestration
of nature, attempts to re-create a
close emotional connection between
man angl nature

Rosa Barba-prisen 2003: botanisk
have i Bordeaux, tegnet af Catherine
Mosbach, Frankrig - med udgangs¬
punkt i studier af det dyrkede landskab
er haven anlagt som små parceller
• Rosa Barba Prize 2003: Botanical

gardens in Bordeaux, designed by
Catherine Mosbach, France - based
on studies of the cultivated landscape
and organized in small plots
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Land art eller julepynt - udsmykning i
gaderne i Barcelonas gotiske kvarter,
hvor arkitektforeningen COAC ligger
• Earth art or Christmas decoration
- ornamentation in the streets of
Barcelona's gothic quarter, where the
COAC architect society is located

Michel Desvignes grundforskning
undersøger forholdet mellem natu¬
rens 'uorden' og den menneskeskab¬
te geometri, i tegning og model
• Michel Desvigne's basic research
investigates the relationship between
nature's "disorder" and mån-made

geometry, in drawings and model

og 'transparens/opacitet', mens Teresa Gali (landskabs¬
ingeniør- og arkitekt fra Barcelona) lærte af naturens

processer og med stort talent brugte sin viden om bl.a.
vandtilførsel og fordampning til at formgive sine 'arti¬
ficielle landskaber', og Michel Desvigne udforskede
naturen som struktur.

En anden del af oplægsholderne, typisk fra geogra¬

fiske udsatte områder, hvor naturen på samme tid er

et vilkår og en trussel, forholdt sig meget pragmatisk
til naturen. Landslag har som udgangspunkt for deres
lavinebeskyttelsesstruktur naturen som en modstan¬
der med en reel kraft, men formår med deres 1 km

lange 'voldanlæg' at manipulere denne kraft, samtidig
med at strukturen med tiden bliver overtaget af natu¬

ren og den naturlige flora. På samme måde er OKRA
rundet af den hollandske tradition, hvor land er noget,

man vinder fra havet. Naturen er i OKRA's projekter
på samme tid et vilkår og et element, der kontrolleres
og holdes i skak] men samtidig respekteres for sin
styrke, som f.eks. i deres kystzoneprojekt, hvor der i
stedet for stadig højere diger opereres med en zone som

lejlighedsvis kan blive oversvømmet og ellers kan fun¬
gere som rekreativt område.

Som modsætning til denne pragmatiske naturopfattel¬
se og — tilgang stod de oplægsholdere, som repræsen¬
terede et romantiserende forhold til naturen. Henri

Bava (Frankrig) personificerede naturen og tillagde den
erindring, og prisvinder Paolo Biirgi (Schweiz) ønskede
med sit forløb af stier og udsigtspunkter i et bjerg¬
landskab at genskabe en tæt følelsesmæssig forbindel¬
se mellem menneske og natur.

En sidste gruppe forholdt sig til forholdet mellem
menneske og natur eksemplificeret ved studier af,
hvordan man traditionelt har formet naturen til land¬

skab med opdelinger, dyrkning og konstruktion. Med
udgangspunkt i disse typologier 'kultiveres' landskabet,
som Catherine Mosbach gør det i sin botaniske have
i Bordeaux.

Et europæisk-kollegialt netværk
Hovedindtrykket af biennalen, hvad angår symposium
såvel som udstillinger, er, at fordybelsen blev tilsidesat
til fordel for det brede overblik, og at dette må være

et bevidst valg fra arrangørernes side. Som deltager
rejser man hjem med et flimmer af indtryk (som man

kan forsøge at katalogisere som i denne artikel) og
enkelte markante billeder, som for mig udgøres af
Desvignes insisterende landskabsstudier og Landslags
poetiske kæmpestruktur. Samtidig og midt i al denne
flimmer - på tværs af naturopfattelser og forskellen i
skala mellem hektar og kvadratmeter - står bevidst¬
heden om, at man er en del af et europæisk-kollegialt
netværk, som det faktisk lykkes at samle en del af
hvert andet år.

Anne Galmar, landskabsarkitekt maa
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BØGOMTALE

Fæstningsringen
Pleje- og Udviklingsplan for de kommunale parker i
Fæstningsringen 2002-2007. Udgivet afKøbenhavns
Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park.
2002. Udarbejdetfor Vej & Park afKatrine Thuesen,
landskabsarkitekt mdl, pir i samarbejde med en arbejds¬
gruppe fra Vej & Park. ISBN 87-989173-0-7. 64 s.

plus planer

Omkring Københavns ældste bydele ligger en perle¬
række af parkanlæg. Fæstningsringen, som dette park¬
bælte kaldes, omfatter så forskellige parker som Kastel¬
let, H.C. Ørstedsparken og Tivoli, der alle har det til
fælles, at de ligger på resterne af voldanlægget, som

beskyttede København indtil midten af 1800-tallet.
Københavns Kommune har netop udgivet Pleje- og

Udviklingsplanfor de kommunaleparker i Fæstningsringen.
Planen omfatter Kastellet, Østre Anlæg, H.C. Ørsteds-
parken og dele af Christianshavns Vold. I introdukti¬
onen defineres formålet såldes: 'Det er bl.a. formålet

med Pleje- og Udviklingsplanen at gøre den oprinde¬
lige sammenhæng mellem parkerne både visuelt og

funktionelt mere tydelig og at øge bevidstheden-om
det historiske og unikke fæstningsanlæg' (s. 7).

Planen for Fæstningsringen indgår som et af mange

led i det oplæg til en parkpolitik, som Københavns
Kommune har udsendt i høring, og det er derfor op¬

lagt at drage paralleller mellem de to udspil.
Det er tydeligt, at der ligger en grundig' research

bag Pleje- og Udviklingsplan for de kommunale parker
i Fæstningsringen. Planen er udarbejdet i samarbejde
med eksterne konsulenter og med aktiv deltagelse af
et brugerråd. På denne måde har Københavns Kom¬
mune søgt at inddrage flest mulige synspunkter på
brug, drift og fremtid for parkerne i Fæstningsringen.
Resultatet er, at hvert enkelt pairkområde er behandlet
grundigt og med respekt for den eksisterende ånd samt
med en fin indlevelse i hvordan parkerne bruges af
forskellige grupper året rundt.

Pleje- og udviklingsplanen tager fat på en bred vifte
af temaer, der spænder fra plantepleje og tilgængelig¬
hed for handikappede til overvejelser om ro, oplevelser
og kunst i parkerne. Det er ambitiøst og prisværdigt
og efterlader et indtryk af vilje til at arbejde med alle
aspekter af parkernes liv. Men netop spændvidden er

svagheden i materialet. Man kastes vilkårligt fra de
store overvejelser om balancen mellem natur og kultur

til specifikke forslag om sammensætningen af somme¬
rens blomster. Det skaber forvirring hos læseren, som
skiftevis føler sig inviteret og hægtet af. Og det giver
indtryk af et materiale, der ender med at sætte sig mel¬
lem to, eller flere, stole

Hvem materialet henvender sig til er uklart. Det er

i både tekst og tegninger vanskeligt at skelne mellem,
hvad der er faktiske forhold, anbefalinger, og hvad der
er konkrete beslutninger om forandringer. Det er der¬
for svært at se, om planen er tænkt som et oplæg til
diskussion, en orientering til lokalbefolkningen eller
som anvisninger for en ændret drift.

Man savner som landskabsarkitekt en overordnet

diskussion omkring den arkitektoniske holdning til
disse parker og deres fremtidige udtryk. Ved interven¬
tioner i historiske haver og parker må det være essen¬

tielt at diskutere begreber som genskabelse, renovering
og fri fornyelse på et helt overordnet arkitektonisk
plan inden man begynder, igennem plejen, at omskabe
f.eks. Østre Anlæg til en 'natur og fuglepark'.

Mange af tiltagene virker som løsrevne redningsak¬
tioner i forhold til det konkrete problem, at parkerne
rent faktisk står og forfalder, snarere end den nødven¬
dige diskussion af disse parkers vigtige rolle i byens
fremtidige liv.

Udgangspunktet for planen om Fæstningsringen er,

at parkerne behandles som ét sammenhængende park¬
forløb. Det kan imidlertid være vanskeligt at genfinde
denne sammenhæng i virkelighedens København. Par¬
kerne har ganske rigtigt en tydelig byplanmæssig sam¬

menhæng, men faktum er, at der er lille eller slet ingen
forbindelse imellem dem, blandt andet fordi en bety¬
delig del af Fæstningsringens parker er privat ejede og

dermed kun delvist tilgængelige for offentligheden.
Det er synd, og det er rigtigt set af Københavns Kom¬
mune, at her er et missing link. Planen kommer des¬
værre med få og svage løsninger på dette problem,
som derved får lov at stå tilbage som endnu et ufor¬
løst spørgsmål i byens parkpolitik.

Efter at have læst Udviklings- og Plejeplan forfæstnings¬
ringen sidder man tilbage med en fornemmelse af gode
intentioner og alt for mange ubesvarede spørgsmål. Og
her læner planen for Fæstningsringen sig op ad kom¬
munens oplæg til parkpolitik, der også overvejende be¬
væger sig på hensigtserklæringernes niveau, uden at det
bliver klart, hvad der er vision, strategi og handling.
Caroline Andersen ogJacob Kamp, landskabsarkitekter mdl
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Møller & Fauerskov
Annemarie Lund, p. 1

Møller & Fauerskov is the name of a small
office that lies in a rear building along Skt.
Pauls Kirkeplads in Århus. Most of their
projects concern cemetery renewals and park
renovations, one of which was the renewal
of a perennial garden in Sohngårdsholmpar-
ken, Ålborg, a handsome, rectangular space
surrounded by a sandstone wall in the forest¬
like park, yet was in great need of renovation.

Another project was an organizational
plan for Kildeparken in Ålborg, where both
the hotel and Ålborghallen have a massive
influence on the park. Here it was a ques¬
tion of creating a greater variety of plants,
as the park is characterized by even-aged,
freestanding, very tall trees. The plan sug¬
gests a number of different new plants with
a high degree of recognition.

The office has been given the consultant
duties for both of these cemeteries, and with
their vast experience with cemeteries, this
type of project has become one of the offices
core areas. In addition to consulting work
for Ribe and Århus dioceses, work is also
being done with the renovation and expan¬
sion of other cemeteries.

Renovation of two parks in Aalborg, p. 4
Anne Marie Møller and Mette Fauerskov

The organizational proposal for Kildeparken
preserves and improves the existing distinc¬
tive elements and places. The park will be
given a greater range of light and shadow,
open areas'will alternate with closed places.
Entrances are marked and the path system
is differentiated. The park will be spatially
defined outwardly by distinctive shrubbery,
such as a wide belt of rhododendrons along
the railway. A number of new, distinctive
plant elements will be added ranging from
those with a differentiated expression to those
with an extensive expression.

The new interpretation of the old perennial
gardens at Sohngårdsholmparkén underscores
and reinforces the existing, well-proportioned
and precise garden space, in that efforts were
made to achieve a contemporary expression.
The length of the space is emphasized and a
context was created by establishing four large
perennial beds and a parallel reflecting pool.

Strandgaten in Bergen, p. 6
Arne Salen

The Hansabyen quarter in Bergen is more
than a thousand years old, and Strandgaten
is one of the oldest streets in the old city area,
300 meters long and 17 meters wide, and
slightly curved. There are only trees at two,
small squares along the street. The sidewalks
are paved with 8 centimeter thick, pale grey
granite, with widths of 45, 60, 80 and 100
centimeters, organized in a modular pattern
that is repeated every 10 meters. In order to
mark the position of the buildings along
Strandgaten from before the great fire in
1916, more than 1,200 bricks with ceramic

decorations were inlaid in the paving. Thus,
it is possible to experience a major period
in the city's history.

The curbs are 60 cm wide and 30 cm

thick at the widest stretches of the street.

Here the height is only 2 cm with respect
for wheelchair users. The wide curbing is
grooved crosswise, which gives shadow' lines
for the visually impaired and an unevenness
that the blind can feel with their feet or canes.

All pedestrian crossings have recessed curb¬
ing to aid wheelchair users.

Sentrumplan in Årdalstangen, p. 10
Arne Salen

Årdalssamfunnet was based on, and built
around the Norsk Hydros factories an Årdals¬
tangen, which were started during World War
II. In 1998, the building council approved a
renewal plan for Torget,/the Town Hall Square.
Parallel with this, a closed competition was
arranged between three artists. Magne Vangs¬
nes was commissioned to do the sculpture
'Båden'. For a society as geographically iso¬
lated as this, the boat is a metaphor for the
common dream of an opening to the out¬
side world.

The Town Hall Square is established as a
plaza that slopes slightly across Torget toward
the fjord. The steep mountain slopes com¬
pensate somewhat for the buildings' lack of
spatial limitations.

The use of a local Norwegian stone was
also a feature. The pattern on the square
was inspired by the shift in the surrounding
mountains' folding in black and white granite.
The Town Hall Square previously had a simple
concrete paving, a wide plant bed with roses
and large trees and a sculpture. The problem
was to create a new square, while preserving
the qualities from the original complex.

Church square in Sneek, p. 14
Lodewijk Wiegersma

The important and complicated project for
the Museumplein square in Amsterdam was
far from finished in 1996, when an initia¬
tive group in a little town in Friesland con¬
tacted the well-known Danish-Swedish

landscape architect Sven-Ingvar Andersson.
The initiative group: 'Kunstprojecten Sneek'
was in the process of planning artistic deco¬
rations in the town, and the most important
area of the old city neighborhood, 'Oud kerk-
hof', was of course included in the project.
The square is dominated by an old gothic
church, which over the years has been reno¬
vated and enlarged several times, where the
most radical change was the collapse of the
two church towers in 1681.

The city core lies on an artificial hill, a
'terp,' which is typical of areas of northern
Holland, and on which the population
gathered at flood tides, before the dikes
were built and windmills invented (ca 1200).
The square is very irregular and neither round
nor rectangular. Toward west lies a number
of low, rather anonymous row houses. The
only building on the square of architectural

quality, besides the church, is a large build¬
ing from the early 1900's. Spread across the
square are more than twenty large trees,
which provide a green character.

Museumplein and Oud Kerkhof are his¬
torically quite different, both in size and use,
but the solutions have a lot in common.

Effort was made to find a characteristic fea¬
ture of'the place,' which is then revealed or
stylized in the design.

In Amsterdam, the most conspicuous
feature is the large open surface. In Sneek, the
most important characteristic is the church,
and this has also contributed to the decision
about what to base the paving pattern of
typical Dutch tile. What is more logical than
respecting the importance of the church by
orienting the paving pattern toward the pulpit?
The tiles were laid in groups radiating from
the church. Surrounding the church there are
areas of grass, and the transition from the
grass to the paving is accented with 40 x 60
centimeter Belgian, blue vitriol tiles. To make
this pattern even more interesting, some of
the rays are also paved with blue vitriol tiles.
The same material was employed to mark
the location of the former church towers as

raised, 40 centimeter plateaus. The pattern
of rays also provides a drainage of the square.

A series of low, different shaped yew hedges
forms a band in front of the row houses, and
resolves the scale- difference between the
houses and the church.

The proposal is actually quite simple: a new
floor with a festive edge. An exacting simplici¬
ty is a characteristic feature of most of Sven-
Ingvar Anderssons work, but it is never dull,
on the contrary it is poetic and elegant. Many
of his projects are characterized by the use
of long lines, which initiate movement and
underscore the extent of the surface and the

space. On can see the effect of these lines at
Amsterdam and Sneek, as well as the pro¬
posals for Pare de la Villette, at Sankt Hans
Torv in Copenhagen, on the Helsingborg
dock and in front of Rødovre Town Hall.

Only with Nature, p. 20
Anne Galmar ,

In November 2003, the 3rd European
Landscape Architecture Biennial was held in
Barcelona with the title 'Only with Nature'.
The arrangement consisted of three parts:
an exhibition (primarily of realized projects
and study projects), a three-day symposium
with lectures and presentations of the nom¬
inated projects for the European Landscape
Prize and finally the awarding of the Rosa
Barba Prize, which as a shared prize was
awarded to the botanical gardens in Bordeaux,
designed by Catherine Mosbach, and to the
"to rediscover a mountain" project, a net¬
work of paths with viewpoints in Cardada
in the Swiss Alps, designed by Paolo Biirgi.
In addition, Landslags avalanche protection
structure was awarded the jury's "honorable
mention prize," while a landscape strategy
for a wetland area in southern Spain won
the public prize.
Pete Avondoglio
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SPECIALER I LANDSKABS¬
PLANLÆGNING 2002 FRA KVL
Elisabeth Sonne Olesen: Hvem

planlægger vi for? - en diskussion
af landskabsarkitektens opfattelse
af egen praksis og syn på beboer¬
nes rolle ved friarealforbedring.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Margret Backman: Udbygning af
Hillerød Sygehus.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Lars Engtofte A. Poulsen: Overskuds-
landskabet - Det glemte mellemrum.
Fag: Landskabsarkitektur.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Einar Birgisson: Islandske natursten
i landskabsarkitektur - egenskaber
og muligheder.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Torben Dam.
Li Liu: Teda Forest Park - Design for a
Park on a Salt Industrial Site in China.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Søren Ross Sørensen: Forslag til
efterbehandling af granitbruddene i
Ringebakkerne.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen
Line-Kathrine Birkmosen: Kommune¬

hospitalet - de hemmelige haver og
byrum.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Susanne Kristine Kløve Lassen:
Rønne Havn - forslag for den nord¬
lige del af Rønne Havn og Nørrekås
Lystbådehavn.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Per Stahlschmidt.
Kim Madsen: Nokken Kanalby-.en
fremtidsvision om havnebyen.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Malene Hauxner.
Nina Lønholt Madsen: Planforslag
Briggate-kvarteret. Helhedsplan og

detailplaner for gågader, trafikgader
og byrum i Briggate-kvarteret, Leeds.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Per Stahlschmidt.
Mette Marie Faber Nielsen: Rum¬
met mellem den tætte bydel og
havnen - en vision for Vesterbro i
København.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Malene Hauxner.
Martin Birch Pedersen: Promenade-
havn, København.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Mette Greve Pedersen: Det oversete

landskabelige potentiale: godsbane-
ringen - en metode og strategi til
at arbejde med byudvikling.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Dennis Lund.
Mads Peder Rasmussen: Hvordan

placeres større virksomheder langs
motorveje Del 1 - Masterplan for

erhvervsområde ved Horsens Del II.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Ann-Mett Mølhave Sepstrup: Blom¬
sterbilleder - Et arbejde med natur-
inspirerende plantninger.
Fag: Videregående planteanvendelse.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Anja Hartvig Spork: Fussingø - be¬
varing og udvikling af et kulturmiljø.
Fag: Landskabsarkitektur.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Jan Støvring: Landskabsplanlægning
i et multikulturelt Danmark - for¬

bedring af friarealer i det almennyt¬
tige boligbyggeri.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Per Stahlschmidt.
Lars Nybye Sørensen: Klagenfurt
East Bay - udvikling i et rekreativt
område i Østrig.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Malene Hauxner.

SPECIALER I LANDSKABS¬
PLANLÆGNING 2003 FRA KVL

Bernhard Snizek: Quantitative spatial
analysis of landscape.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ian Jørgensen.
Dea Kristine Vemming Wissenberg:
Dortealyst - Udvikling af et jord¬
brugslandskab.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Jette Krogh Kristensen: Skive og åen
- vision om et nyt møde mellem by
og landskab.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger.Olsen.
Naja Marlene Habermann: Spillet
om den magiske isfjord - bæredyg¬
tig turismeudvikling ved Ilulissat
isfjord, Nordgrønland.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Peter Lundberg: Kultur- og idræts¬
center i Københavns Nordvest kvarter.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: f/Malene Hauxner Torben
Dam
Ulla Monberg: Balladen: 3 gårde og
2 gader.
Fag: Landskabsarkitektur.
Vejleder: Torben Dam.
Christian Bilbo Vedel: Plan for Kon¬

gens Enghave - med bebyggelse på
Tippen.
Fag: Landskabsarkitektur.
Vejleder: Dennis Lund.
Jeanette Sandberg Andersen: Park¬
politik i Præstø - fra vision til hand¬
ling.
Fag: Landskabsplanlægning/Park¬
forvaltning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Christine Brønnum-Carlsen: Den
islamiske have ved Njalsgade -

Moskeen på Amager.
Fag: Landskabsplanlægning.

Vejleder: Ib Asger Olsen.
Jane Hegner Mortensen: Nye toner i
Radiohuset - et dispositionsforslag.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: f/Malene Hauxner Torben
Dam.
Tina Strøm Jørgensen: Enfamilie¬
husets havekultur - arkitektoniske

udviklingstendenser fra 1900-2000
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Suzanne Louise Berg: Landskabs-
udviklingsplan for landsbyerne
Ubby og Jerslev.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Casper Nicolai Pagh Vett: Kirke-
gårdsplanlægning i udvikling.
Fag: Parkforvaltning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Estrid Ryberg: Implementering af
GIS i plejen og driften af Fugle-
værnfondens reservater.

Fag: Geografiske informations- %
systemer (GIS).
Vejleder: Ian Jørgensen.
Iben Braun: Får som plejere af
offentlige arealer - Erfaringer og
vejledning
Fag: Planlægning i det åbne land.
Jette Hansen-Møller.
Tina Rasmussen: Himmelev Skov-

Forslag til udformning af et rekrea¬
tivt skovlandskab i Roskilde.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Anne Louise Valeur Wille: Etablering
af natursti og plantepark i Årslev og
Sdr. Nærå.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Jens Peter Brink Linnet: Udviklings¬
strategi for Torsby, Sverige.
Fag: Landskabsarkitektur.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Pernille Kjeldsholm Hansen: Park¬
politik i børneperspektiv - med
Esbjerg som case.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Per Stahlschmidt.
Anne Truelsen Schultz: Plan for
Søndersø Dal - Et forslag til udvik¬
ling af Flyvestation Værløse.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Per Stahlschmidt.
Anne Klinker Jørgensen: Long Bay,
et rekreativt havneareal i Charlotte
Amalie-St. Thomas.

Fag: Landskabsarkitektur.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Eva Henriette Olsen: Gateway til
Charlotte Amalie - Et dispositions¬
forslag for Emancipation Square.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.
Klaus Hansen Petersen: Træregi¬
strering som forvaltningsværktøj.
En undersøgelse af elektroniske
gadetræsregistreringer i 5 euro¬

pæiske storbyer - med udgangs¬
punkts Københavns Kommune.

Miljø i eksisterende boliger

Gennemtænkt og komplet.

Offentlige pladser.

Gratis kataloger
www.inoxline.dk

Jakob Inox Line
W Christmasvej 20
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F« +45 75 94 12 58
www.inoxline.dk
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Pressen skrev:

Søren Ryge Petersen,
Politiken:

„Guide til dansk havekunst er

en gave til hele folket - i hvert
fald til alle med øjne i hovedet
og bare en lille smule interesse
for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan,
Weekendavisen:

„...et overblik og en systema¬
tisk vejledning har man

manglet. Det er det, man har
fået med denne guide, som

også er forsynet med kort,
både over Københavns¬

området og resten af landet."

Guide til

dansk havekunst

■■ Ar 1000-2000

Dan ish

Lands cape
A rc h ile ctu re

0 00 -2 0 0 3

Annemarie Lund

GUIDE TO DANISH

LANDSCAPE ARCHITECTURE

1000-2003

Bestillingskort

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1
DK-1415 København K

Tlf: +45 32 83 69 70

Fax:, +45 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Undertegnede ønsker at bestille
Guide to Danish Landscape Architecture af Annemarie Lund

"J dansk udgave: 278 kr. epgelsk udgave: 348 kr.
Priserne er inklusive moms excl.. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn: : : ' ;. ;

Gade/vej; • ;
Postnr.: ......By: .*, ,

O American Express O Eurocard O Mastercard
O Dankort O Girokort bedes tilsendt
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Kontrolcrfre: Udløb måned/år:

OJCB O Visa

Guide til Dansk
Havekunst er det hidtil
mest omfattende

opslagsværk om dansk
have- og landskabsarki¬
tektur. Mere end 500
værker er medtaget,
hvoraf 200 dokumenteres
omfattende med planer,
fotos og karakteriseren¬
de beskrivelser.
Guiden er kronologisk
opbygget begyndende
med middelalderens
haver. Alle anlæg beskri¬
ves i deres nuværende

fremtoning, og deres
historie fortælles.
Guiden dækker hele lan¬

det, og er let læst med
få fagudtryk, der forktares
i en ordliste.
Guiden foreligger nu i'en
opdateret engelsk
udgave.

15 x 24.5 cm

Dansk version: 314 sider

Pris: 278 kr

Engelsk version: 320 sider
Pris: 348 kr
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Sendes ufrankeret
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Fag: Parkforvaltning.
Vejleder: Thomas Barfoed Randrup.
Paula Trine Meldgaard: Projektforslag
til et fælles gårdrum på Nørrebro.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Jannike Axlev Jørgensen: Byens
Træer - Træernes By - Alternative
placeringsmuligheder for bytræer.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Caroline Lisbeth Ranløv: Byparker i
Randers, dispositionsforslag til
Østre Parkområde i Randers omfat¬
tende Skovbakken, Østre Kirkegård,
den kommende bypark på Østre Kirke¬
gård øst for Mellemvejen, Tøjhusha¬
ven, Lokalplan 305-området og det
kommende Kulturtorv.

Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Per Stahlschmidt.
Chanette Ingemann Nielsen: Raste¬
pladsens landskaber.
Fag: Landskabsplanlægning.
Vejleder: Jens Balsby Nielsen.

FORARETS ARRANGEMENTER
PÅ FYN

Forårets tema: Fondsmidlers ind¬

flydelse på udvikling af projekter

Onsdag den 28. januar 2004
kl. 19.30 på Odense Slot, indgang C:
Lokale- og Anlægsfonden, sparrings¬
partner for idræts- og kulturprojekter
Er afholdt.

Onsdag den 24. marts 2004
kl. 19.30 på Gymnastikhøjskolen i
Ollerup, indgangen til det nye

træningscenter:
Idrætsprojekt i Ollerup med Mål II
midler som økonomisk basis
Idrætskulturens rum har mange
udtryk. På Gymnastikhøjskolen i
Ollerup har Mål II midler muliggjort
etablering af et træningscenter med
spring og motoriktræning, som

udgangspunkt. Andre steder har
idrættens rum helt andre forudsæt¬

ninger. Arkitekt, ph.d. René Kural,
leder af Center for Idræt og Arkitek¬
tur vil fortælle om idrætsrum, brug
af naturen og byrummet som aktivi-
tetsrum, og som huse skabt'for
idrætskulturen.

Torsdag den 29. april 2004 kl. 19.30
på Odense Slot, indgang C:
EU-projekter i Odense Kommune
Odense Kommune har en høj rate af
succes, når Miljø- og Teknikforvalt¬
ningen søger om midler til projekter
i internationalt samarbejde. Indtil nu
er 3 projekter igang og 3 projekter
godkendt i EU.
Souschef i Park- og Vejafdelingen
Jeremy Dean fortæller om sine er¬

faringer med at udarbejde projekt¬
ansøgninger. Desuden vil 3 projekt¬

ledere fortælle om igangværende
projekter: Civilingeniør Troels
Andersen, Park- og Vejafdelingen
fortæller om Target 2, landskabs¬
arkitekt Helle Baker, Park- og Vejaf¬
delingen fortæller om The Liveable
City og biolog Allan Bruus fra Oden¬
se Vandselskab as fortæller om

Odense Water City.

Jubilæumstur til Tallinn
2.- 6. juni 2004
I foråret 2004 har Fynske Plan¬
læggere eksisteret i 25 år. Det
første arrangement blev afholdt den
8. maj 1979. Studieturen planlæg¬
ges i samarbejde med Det danske
Kulturinstitut i Tallinn.
Jane Vestergaard, tel. 65 97 31 20
jve@odense.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Seminar 24.-25. februar i Roskilde

Strategier og kommuneplan
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

IFLA CENTRAL REGION
CONFERENCE IN PRAGUE
MAY 3-5 2004
The title is 'New Landscapes for
Old Structures and New Structures
in Old Landscapes' and enables to
seek balance between conservation
and development.
Conference Organizing Committee:
Radmila Fingerova, Libor Jirasek,
Igor Kyselka, Alena Simcikova, Eva
Vozenilkova.

Organizer: CZLA - Czech Landscape
Architects at the Landscape and
Garden Society in co-operation with
Mendel University of Agriculture and
Forestry Brno, Faculty of Horticulture
in Lednice, Czech Technical Univer¬
sity in Prague, Faculty of Architecture,
Czech Chamber of Architects.
kancelar@szkt.cz
www.szkt.cz

Important dates:
Deadline for abstracts submission
was January 20, 2004
Deadline for guaranteed accommo¬
dation February 29, 2004
Deadline for reduced registration
fee February 29, 2004
Last day to cancel registration with
a refund of 70% March 31, 2004

The conference will be held in the

Masaryk House, which is located
on thé very edge of Prague's histor-.
ic centre

For electronically registering,
detailed information.and prices
www.iflaprague2004.cz



EFLA-NLA CONFERENCE
IN OSLO JUNE 10-12TH
Themes:

Making today's landscapes a resource
for the future.
The European Landscape Convention
and the 6th Environmental Action

Landscape architecture as a tool to
a sustainable development of the
European landscapes

Organiser:
European Foundation of Landscape
Architecture (EFLA) together with
Norske Landskapsarkitekters fore¬
ning (NLA)

Call for papers and posters
The organiser calls for papers and
posters to give examples on best
practice on sustainable urban design.

Preliminary program
Thursday 10 June
Making today's landscapes a resour¬
ce for the future.
Introduction and session explaining
headlines and key issues.
- Introduction to the conference
-The 6th Environment Action Program
-The European Landscape Convention
- An European Vision of sustainable
urban design
Speakers by invitation: Representa¬
tives of: Secretary of Environment
Norway, DG Environment, Council of
Europe, European Foundation for
Landscape Architecture, Norwegian
Association of Landscape Architects

Friday 11 June'
Sustainable urban and rural

development in Europe
- Development and protection of.
landscapes of Europe. The European
Landscape Convention as a tool to
make to days landscape a resource
for the future generations.
-The European vision of Developing
the Strategies of the Environmental
Action program.

Separate sessions (Call for papers):
- Sustainable urban design in the
context of The European Landscape
Conventions and the 6th
Environmental Action Program
- European Tourism a challenge for
the European Landscapes.

Saturday 12 June
European Best practice
Plenary session
- Best practices in Europe (Austria,
Spain, Sweden, France)
- Fornebu from airport to a village.
A case study
-The east of Oslo, sustainable
urban design in practice
Guided tours: Oslo City center,
Oslo Øst, Gamlebyen

Sunday 13 June
Guided tour to Fornebu, Brown land to

green land. Development of an urban
suburb on the old airport of Oslo

For further information about the
conference please register at:
EFLA secretariat or Secretary Gene¬
ral Trygve Sundt
Rue Washington 40 Postboks 153
B 1050 Brussels N-1378 Nesbru

efla.feap@skynet.be
trygve.sundt@st-landskap.no

41ST.IFLA WORLD CONGRESS
IN TAIWAN
SEPTEMBER 4TH-12TH

The Taiwan Landscape Architects
Society In Taiwan is hosting the
41st IFLA World Congress on Sep¬
tember 4th to 12th, 2004 in Nantou
Taiwan.
The theme of the Congress is
Integration and Harmony in Land¬
scape Architecture. This year's main
theme focuses on integration and
harmony in landscape architecture,
and how to blend the eastern

tradition and western moderniza¬
tion and to create a well-balanced
environment.

Call for papers
Congress speakers were invited to
submit paper abstracts before
January 15 of 2004.

Student Design Competition,
Themes & Prizes
1. Integration and Flarmony In Land¬
scape Architecture
2. Urban landscape and public
works, Indigenous community plan¬
ning and cultural landscape, Recre¬
ational and landscape conservation
and Waterfront developments and
Ecological Techniques.
1st Prize (UNESCO Prize): 3,500 USS
& Certificate
2nd Prize (Zvi Miller's Prize): 2,500
US$ & Certificate
3rd Prize: US$ 1,000 & Certificate
4th Prize: Three Merits Award &
Certificate
Deadline of Submission:
All entries should be received
before 18:00 p.m. July 15, 2004.
www.ifla2004.com.tw

VÆRDISÆTNING AF TRÆER
En ny norm for værdisætning af
træer i byrum, have, park og land¬
skab er udgivet af Forlaget Grønt
Miljø.
Heri beregnes f.eks. et 50-årig sundt
lindetræ på en lille plads på Frede¬
riksberg til Ca. 46.000 kr. efter den
nye norm i 'Værdisætning af træer'.
Hensigten er at få et grundlag til en

ensartet retspraksis, så skader på
træer kan tilgodeses med erstatnin¬
ger, der både er rimelige og realisti¬
ske, og som tager hensyn til træer¬
nes placering, sundhed og alder.
Hæftet indeholder forklaring på be¬
regningsmetoden, skema og eksem¬
pler, og dets indhold er baseret på
den amerikanske 'Guide for Plant

Appraisal', danske retsafgørelser
samt en international litteraturud¬

redning, hvor metoder fra forskellige
lande beskrives og vurderes i relati¬
on til danske forhold.
Normen er udarbejdet af en faglig
arbejdsgruppe og vedtaget af otte
grønne organisationer:
Dansk Træplejeforening, Danske
Anlægsgartnere, Danske
Landskabsarkitekter, Det Danske
Haveselskab, Have & Landskabsrå-
det, Praktiserende Landskabsarki¬
tekters Råd,
Skov & Landskab samt Stads- og
Kommunegartnerforeningen
Thomas B. Pandrup, Lars Poulsen
og Søren Holgersen: Værdisætning
af træer. Forlaget Grønt Miljø, 2003
32 s. 100 kr. inkl. moms og porto.
Bestilles hos Forlaget Grønt Miljø
www. danskeanlaegsgartnere
Fax 33 86 08 50, tel. 33 86 08 60

MAROKKANSKE LERBYER

Fotoudstillingen 'Marokkanske ler¬
byer' er resultat af en studierejse,
som studerende fra Kunstakademiets
Arkitektskole gennemførte til det
sydlige Marokko i april 2003.
Målet for studierejsen var'kasbah-
byerne syd for Atlasbjergene.
Marrakech blev valgt som studierej¬
sens udgangspunkt pga.dens be¬
tydning for handelen med karavaner¬
ne fra Sahara samt den kulturelle
indflydelse fra den islamiske ind¬
vandring omkring det 7. århundrede.
Herfra findes nogle af de bedst be¬
varede bygninger.
Fotoudstillingen er opdelt i 5 afsnit
og består af 17 store plancher.
Disse beskriver henholdsvis byen
Marrakech med den berømte plads
Djam el Fna, den labyrintiske souk
(marked) og de smukke, islamiske
medrassaer (skoler), paladser, haver
og moskeer.

Udstillingens gennemgående tema er
kasbahbyeme syd for Atlasbjergene.
Her beskrives to forskellige typer:
kasbahbyeme i bjergene og kasbah¬
byeme i ørkenen.
Byernes tilhørende haveanlæg og
oaser er en vigtig del af de små
samfunds livsgrundlag.
Husenes indretning og udnyttelse er
beskrevet i opmålinger og skitser og
suppleret med lys og materialestudier.
Det stramme, robuste udstillings-
koncept er gennemført med henblik
på at kunne udlånes mod gebyr til
de danske folkebiblioteker ol. efter
aftale med John Andersen.

Udstillingen er udarbejdet af:
John Andersen og studerende ved
Kunstakademiets Arkitektskole,
Institut 1, Arkitekturens
Teori,.Historie og Restaurering
Henvendelse vedr. udstilling:
ja@image.dk

Beduinerlejr i Erg Chebbi, Sahara

EDRA AND PLACES
ANNOUNCE DESIGN, PLANNING
AND RESEARCH AWARDS
The Environmental Design Research
Association (EDRA) and the design
journal Places announce the seventh
year of their award program that
recognizes excellence in environ¬
mental design research and practice
today.
Awards are given in 3 categories:

Send submissions 23 Febr. to:

Janet Singer, Executive Director
Environmental Design Research Assn
1800 Canyon Park Circle
Building 4, Suite 403
Edmond, OK 73013
edra@telepath.com
www.telepath.com/edra/

For more information:
Todd W. Bressi, Editor at Large
Places,
a Forum of Environmental Design
Dep. of City and Regional Planning
127 Meyerson Hall, School of Design
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA 19104
215-898-5198

edraplaces@aol.com



Vej & Park
Bygge- og Teknikforvaltningen

"Grøn medarbejder" til udfordrende
og spændende job i Vej & Park
Vej & Parks Driftskontor søger en grøn medarbejder, som ud
over sagsbehandling kan varetage mange forskelligartede
opgaver i højt tempo.

Organisation
Driftskontoret, som er etableret den I. april 2002, har ca. 90
medarbejdere fordelt over 5 distrikter, en plansektion og fra
I. januar 2004 en mindre stabsfunktion. Du vil blive tilknyttet
Distrikt 3 - Amager, hvor der udover dig vil være kolleger,
som arbejder med forvaltningsopgaver, vejvedligeholdelse,
kontraktstyring, økonomi samt tværgående og koordinerende
opgaver. Kontoret er langt fra på plads med organisations¬
ændringen, hvilket betyder, at det er præget af en hektisk
arbejdsdag med mange skiftende udfordringer, men dermed
får du også muligheden for at præge dine opgaver og arbejds¬
metoder selv.

Opgaverne
er meget bredt og varieret sammensat og omfatter blandt
andet:
• besvarelse af borgerhenvendelser og sagsbehandling såvel

telefonisk som skriftligt
• økonomistyring af distriktets budget på det grønne område
• være ansvarlig for entreprenørens overholdelse af vedlige¬

holdelseskontrakter
• føre tilsyn med parker, gadetræer og grønne anlæg på

offentlige veje
• medvirke ved udarbejdelse og ajourføring af driftsplaner/

kontrakter
• rådgivning på fagområdet og udvikling af samarbejdet/integ¬

rering af andre fagområder i distriktet
• deltage i arbejds- og projektgrupper
• føre tilsyn med fredede områder samt om

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser for fortidsminder,
vådområder og skove overholdes

• deltage i brugerrådsmøder og borgermøder.

Vi forventer, at du
• er skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt eller lign.
• har god formidlingsevne - såvel skriftligt som mundtligt
• kan tage ansvar, arbejder selvstændigt, og har talent for at

strukturere
• er initiativrig og har lyst til at arbejde med såvel drifts- som

udviklingsopgaver
• er god til at samarbejde - også på tværs af faggrænser og på

mange niveauer
• er fleksibel og i stand til at holde .mange bolde i luften sam¬

tidig
• kan være "tovholder" på diverse opgaver - og gerne også

kan varetage projektstyring

• vægter resultater for helheden og sammenhæng i udvikling
og drift højt

• og sidst, men ikke mindst har humor selv i en meget travl
hverdag.

Vi kan tilbyde
• et spændende og udfordrende job med gode muligheder for

faglig og personlig udvikling
• gode kollegaer i en travl men uhøjtidelig atmosfære
• løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer
• flextidsordning.

Ved ønske om yderligere oplysninger er du velkommen til at
kontakte fungerende driftschef Poul Wendel Jessen direkte
telefon 3366 3509 eller distriktsleder Inge Petersen direkte
telefon 3366 3405 eller mobil 2270 6563.

Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv
og opfordre alle - uanset køn, alder, race, religion, seksualitet
eller etnisk tilhørsforhold - til at søge.

Ansøgningsfrist: fredag den 19. marts 2004 kl. 12.00.

Ansøgning
mærket "81.02.00G01-0009" vedlagt CV og relevante kopier
af uddannelsesbeviser og anbefalinger sendes til:

Vej & Park
Human Resources

Njalsgade 13,5.
2300 København S

www.vejpark.kk.dk

Vej & Park er en enhed i Københavns Kommunes Bygge- og
Teknikforvaltning. Vi administrerer, vedligeholder og udvikler byens
gader, veje, trafik, parker og grønne områder.Vi planlægger, projek¬
terer og koordinerer den daglige pasning og vedligeholdelse - og
de nye ideer og initiativer, der er med til at sikre København som
en moderne, spændende og attraktiv by.

Vej & Park har ca. 250 medarbejdere fordelt på 6 kontorer.

Driftskontoret varetager som bestiller og myndighed opgaver inden
for vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker, raden over
offentligt vejareal, private fællesveje og større driftsopgaver såsom
belysning, vintertjeneste, broer og tunneller m.v.

Københavns Kommune www.kk.dk
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light+building
Med os på light + building
Frankfurt 18.-22. april
hal 3 stand C50

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S ; Nyhavn 11 ■ Postboks 7-1001 København K • Tlf.: 33 14 14-14 • Fax.- 33 14 17 10
belysning@lpmail.com • www.louis-poulsen.dk


