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Byrum på Carlsberg
- Stationspladsen og Campuspladsen.
Carlsberg ejendomme udskrev i maj to åbne
projektkonkurrencer om udformning af to
byrum - Stationspladsen og Campuspladsen.
Begge pladser ligger i området ved den kom¬
mende Carlsberg Station og ved et ca. 80.000
kvm. stort, nyt byggeri, som efter planen bl.a.
skal rumme et campusbyggeri til professions-
højskolen UCC's mere end 10.000 studerende.

Vinderforslaget til Stationspladsen fra
MASU planning v. Malin Blomqvist og Sune
Oslev rummer et markant, smukt cirkulært
vandspejl, der refererer til den overordnede
landskabsplan og med praktiske nedgange ti!
parkeringskældre. Funktioner som cykelpar¬
kering, pavilloner og opholdsmuligheder ind¬
placeres via en cirkelform, som dommerko¬
miteen fandt meget velfungerende i det travle
byrum. Granitbelægningen er det samlende
element i Stationspladsen.Granitfladernes
varierede størrelse og farve skal virke som

udlagte trædespor for de mange tusinde men¬
nesker, der dagligt vil krydse Stationspladsen.
Præmiesummen er på 225.000 kr.

Stationspladsen. Visualisering ogplanfra vinderforslag,
udarbejdet afMASUplanning

Et indkøb på 25.000 kr. tildeltes forslaget
'Stationspladsen - Velkomst, bevægelse og
ophold' udarbejdet af 1:1 Landskab v. Jacob
Kamp og Trine Trydeman. Medarbejdere
Dina Brændstrup og Jianzhou Zeng.

I vinderforslaget til Campuspladsen intro¬
ducerer tegnestuen WAW I/S v. Sanne Lovén ,

Damgaard og Kristoffer Nejsum et robust
helhedsgreb, der deler pladsen i 28 kvadrater
i forskellige størrelser, der dels kan udgøre
kantzoner, dels være funktionsbestemte are¬

aler på Campuspladsen. Enkelte kvadrater
foreslås hævet til brug for ophold, og et enkelt
forsænkes til et 'scenerum'. Rustfri stålsøjler
med blødt formede overdækninger placeres
på pladsen. De skal skabe en slags overdæk¬
ning og rum-i-rummet samt reflektere belys¬
ningen. Præmiesummen er på 150.000 kr.

Visualisering afvinderforslaget til Campuspladsen,
udarbejdet af tegnestuen WAW I/S v. Sanne Lovén
Damgaard og Kristoffer Nejsum

2. præmie på 75.000 kr. tildeltes forslaget 'For
Foden af Bakken' udarbejdet af LiWplanning
v. Lisbeth Westergaard og Anne Kathrine Es¬
bjerg.

Et indkøb på 25.000 kr. tildeltes f6rsla-
get 'Et Glødende Hjerte' udarbejdet af Birthe
Urup Nygaard.
Dommerbetænkning: www.carlsbergbyen.dk

Udstilling: Snøhetta
Snøhetta er en norsk arkitektu.r-, landskabs-
og indretningsdesignvirksomhed, grundlagt
i Oslo, Norge, i 1989. Snøhetta vandt allerede
samme år førsteprisen i den internationale
arkitekturkonkurrence om det nye bibliotek-
i Alexandria, Egypten, og slog dermed sit navn
fast på internationalt plan. Vinderforslaget,
der omfatter en af de største læsesale i verden,
er et ægte vartegn med en hældende cylin¬

drisk form, der stiger op mellem massive sten¬
mure med inskriptioner af tegn og symboler
fra forskellige historiske perioder og kulturer.
Snøhetta er siden blevet kendt for den tætte

forbindelse, virksomheden fastholder mellem
landskab og arkitektur i alle projekter. Hvert
projekts unikke placering og kontekst bliver
nøje overvejet og danner udgangspunktet for
hvert design.

Snøhetta er i dag en af de mest omtalte ar¬
kitektvirksomheder i verden. I løbet af de se¬

neste 10 år har Snøhetta vundet adskillige
store arkitektkonkurrencer og har blandt
andet stået for opførelsen afOslos nye Opera¬
hus og Kunstmuseet i Lillehammer. Virksom¬
heden har modtaget adskillige priser, inklu¬
sive Aga Khan-prisen 2004 for Arkitektur,
Verdensarkitekturprisen for Kultur 2008 og
•Mies van der Rohe-prisen 2009.

På udstillingen kan man komme helt tæt
på virksomhedens arbejder bl.a. gennem film,
modeller, billeder og tegninger.
2. september til 2. oktober 2011
Kunstakademiets Arkitektskole

Udstillingen, Danneskiold-Samsøes Allé 51
1434 Kbh. K

Hverdage 11-20, weekend kl. 12-18
Gratis adgang

EFLA Regional Congress: Mind the Gap
Landscapes for a New Era!
The congress will be held in Tallinn (Estonia)
from 2 to 4 November 2011, and is organized
by the Estonian Landscape Architects' Union
(ELAU). The congress program will consist in
plenary and parallel presentations followed
by open discussions. There will be 6 keynote
speakers and 68 speakers divided into 18 par¬
allel sessions. Key note speakers are:
Architect Mary Bowman, Gustafson Porter
Ltd, UK; prof. Maria Ignatieva, SLU, Sweden,
Architect and urban designer Jan Gehl, Gehl
Architects, Denmark; Elias Torres, architecct
Martinez Lapena & Torres Arquitectos S.L.P,
Spain; Landscape Architect and urban plan¬
ner Tilman Latz, Latz+Partner, Germany;
Landscape architect Sulev Nurme, Artes Ter-
rae OU and Tallinn University ofTechnology,
Tartu College, Department of Landscape Ar¬
chitecture, Estonia.
Estonian Landscape Architects' Union:
efia2011@maastikuarhitekt.ee
h ttp://www.efla20U.com/
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1. DK-1401 Kbh K Tel. +45 33 32 23 54
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Tiltrædelsesforelæsning:
Klimaparate bylandskaber
Skov & Landskab inviterer til tiltrædelses¬

forelæsning ved Marina Bergen Jensen, der
er udnævnt til professor med særlige opgaver
i design og konstruktion af bylandskaber til¬
passet klimaforandringer.

Forelæsningen 'Klimaparate bylandska¬
bet afholdes fredag d. 9. september i Festaudi¬
toriet på Det Biovidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: d. 9. september 2011, kl. 14.
Festauditoriet, KU
Biilowsvej 17, Frederiksberg

Uformel torsdag 9. juni: Urban gardening
Omkring 40 mennesker var samlet i Prismen
på Amager, hvor Dansk Landskabsarkitekt¬
forening har inviteret til oplæg og debat om
perspektiver for dyrkning af fødevarer i byen.
Der er lys på bordene, kaffe på kanden, og pro¬
grammet spænder fra oplæg om det globale
behov for fødevareproduktion i byen og Kø¬
benhavns Kommunes begyndende strategi¬
er og visioner for bylandbrug, til besøg af det
midlertidige grønne mødested Prags Have.

Oplæg #1: Hvordan skal vi sikre fødevare¬
forsyningen til 9 milliarder mennesker, heraf
80% bosat i byen, i 2050? Det er omdrej¬
ningspunktet for Paul Rye-Kledahls arbejde.
Tilbagevendende fødevarekriser viser, at de
eksisterende produktionsformer ikke er til¬
strækkelige. Befolkningstilvækst, urbani-
seringsvækst, voksende transportpriser og
omlægning af af landbrugets produktion fra
fødevarer til energiafgrøder vil betyde vpk-
sende udfordringer med at tilvejebringe til¬
strækkelig produktion og distribution af føde¬
varer.

Paul Kledahl foreslår, at der sættes fokus
på udvikling af forskellige former for lokal
produktion og distribution af fødevarer inte¬
greret i byens bebyggelser og grønne områder,
f.eks. som hybrid-brug med kombinationer af
fiske- og grøntsagsproduktion på byens tage
eller som dyrehold og nyttehaver i grønne
korridorer og parker. Vi skal arbejde for en
forståelse afbyen som 'agropolis'.'

Paul Rye Kledahl er landbrugsøkonom og
ansat ved fødevareøkonomisk institut på KU-
LIFE.

Oplæg #2: Grøn vækst og livskvalitet er
en styrende vision for fremtiden i Køben¬

havns Kommune. Jon Pape fortæller, at man
i Center for Park og Natur oplever en stigende
interesse blandt byens borgere for at deltage i
pleje afbyens offentlige rum, både rent prak¬
tiskved eksempelvis at rive blade sammen en

efterårsdag og mere udviklende ved etable¬
ring af nyttehaver og lignende. Undersøgel¬
ser fra Københavns Kommune viser, at 24%
af københavnerne ønsker at deltage i frivil¬
ligt arbejde.

Erfaringer fra New Yorks Central Park,
hvor der hvert år lægges 1.000.000 frivillige
arbejdstimer, viser, at borgernes arbejde og
tilstedeværelse skaber ejerskab, ansvarsfø¬
lelse og øget tryghed for parkens brugere. Hos
Center for Park og Natur arbejder man derfor
på at skabe mere plads til og bedre mulighe¬
der for, at Københavns borgere kan udfolde
sig med denne art 'hverdagsliv' i byens rum.
Blandt centerets udfordringer er at finde
lokale samarbejdspartnere med forstand på,
hvordan en lokal produktion kan organiseres;
at finde løsninger på, hvordan man håndterer
dyrkning på den overvejende forurenede jord;
og at finde plads til dyrkning mellem etable¬
rede programmer som leg, fitness, parkering
og hundeluftning i byen.

Jon Pape er centerchef ved Center for
Park og Natur, Københavns Kommune.

Oplæg #3: Prags Have ligger skråt over

vejen ved Prismen på en privatejet, indheg¬
net grund, der venter på bedre tider for øko¬
nomi og byggebranche. Ti frivillige har arbej¬
det sammen om at etablere et lokalt, grønt
mødested i området, der har en relativt stor
andel ressourcesvage beboere. Amager Lokal-

Prags Have. Foto Mia Ann Bruhn

> ?,

udvalg har givet gruppen tilskud til indkøb af
højbede, plantefrø og redskaber, og haven blev
etableret i foråret 2011.

Celeste Elizabeth Arnold og Marie Toft-
Jensen fortæller, at der ved annoncerede
plantedage kommer omkring 150 beboere
for at deltage i havearbejdet, og at 20 bebo¬
ere ser til haven i løbet af en uge. Børnefami¬
lier, nydanskere og gamle mennesker mødes
omkring arbejdet ved bedene, de har noget
at tale sammen om her, man deles om grønt¬
sagerne i plantekasserne og bruger dem ind
imellem til fælles madlavning. Stifterne er
stolte af haven, ikke som en løsning på et glo¬
balt fødevareproblem, men som et mødested,
hvor nye fællesskaber etableres mellem grup¬
per af beboere, som ofte er svære at nå med
offentlige initiativer. Men etablering og drift
af haven kræver også en stor indsats af de fri¬
villige. De arbejder på efterhånden at over¬
lade ansvaret til de lokale med afsæt i f.eks.
fast madaften hver 14. dag - og undlader lige
nu at bekymre sig om, hvad der vil ske, når den
midlertidige kontrakt på lån afgrunden løber
ud om nogle år. Haven er et levende laborato¬
rium, og måske vil løsninger vise sig under¬
vejs. '

Celeste Elizabeth Arnold og Marie Toft-
Jensen er medstiftere af Prags Have.

Aftenens oplæg og debat viste, at der er
stor interesse for lokal fødevareproduktion
i urbaniserede landskaber, at produktionen
kan finde sted i mange forskellige sammen¬
hænge, og at programmet indeholder et stort
og relativt uudforsket potentiale. Arbejdet
med at udvikle projektforslag, hvor fødeva¬
reproduktion i en bymæssig kontekst er et
bærende program, må indebære samtænk¬
ning af strukturelle, fysiske, biologiske og
sociale lag, fra strategi til rum, i samarbejde
mellem myndigheder, investorer, lokale bebo¬
ere og frivillige aktører. En udfordring, som vi
håber at se mange landskabsarkitekter byde
ind på!
Hent inspiration på nettet:
Søg efter 'Prags Have'på www.facebook.com
Se www.urbanfarming-kbh.dk
Find 'cases'og marker korn-ikonetpå www.su-
stainablecities.dk
Mia Ann Bruhn og Bo Holm-Nielsen, land¬
skabsarkitekter MDL, i bestyrelsenfor Dansk
Landskabsarkitektforening
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Uformel torsdag 30. juni: Birkegade
Den 30. juni holdt DL uformel torsdag med
rundvisning i en privat taghave i Birkegade på
Nørrebro. Henning Stiiben fra JDS Architects
og Ulrik Reeh fra Veg Tech A/S viste rundt og
fortalte om projektet, som har taget ni år at
færdiggøre fra andelsforeningens beboere tog
de første initiativer, og som er finansieret gen¬
nem salg af tre nye taglejligheder, der blev op¬
ført sammen med taghaven.
Mia Ann Bruhn, landskabsarkitekt MDL, i be¬
styrelsenforDansk Landskabsarkitektforening

Danske parkdage 2011
For tolvte år i træk afholder Skov & Land¬
skab og Kommunale Park- og Naturforvalte-
re Danske Parkdage. I år går turen til Køben¬
havn, en by med store ambitioner ikke mindst
med henblik på at profilere sig som en grøn
by, bl.a. som verdens første C02-neutrale ho¬
vedstad i 2025.

Med udgangspunkt i værtsbyen Køben¬
havn handler Danske Parkdage 2011 om aktu¬
elle emner som: Hvordan omsætter vi visioner
om klimatilpasning til helt konkrete initiati¬
ver inden for planlægning og forvaltning af

byens grønne områder? Hvordan indretter
vi fremtidens grønne byrum til gavn for fol¬
kesundheden både fysisk og mentalt? Hvor¬
dan opretholder vi kvaliteten i en økonomisk
presset tid? Ledelse og management i offent¬
lige virksomheder.

Dansk Landskabspris, indstiftet af KPN,
DL og PLR, uddeles på konferencen.
Tid og sted: 28.-30. september 2011.
IDA Mødecenter, København
Program og tilmelding
www. landskabsarkitekter,dk

Temadag om fremtidens byrum
Priess og Dansk Landskabsarkitektforening
afholder temadag onsdag 5. oktober 2011 i
Fredericia om byliv og byrum, nyt og ander¬
ledes inventar og lys - og bæredygtighed. Der
er indlæg fra bl.a. arkitekter og fremtidsfor¬
sker og mulighed for at komme i dialog med
producenter omkring idéer til udvikling af in¬
novative produkter som kan bruge i din fag¬
lige hverdag. Der vil blive arrangeret fælles
transport fra Aalborg og København, og for
transporten vil der blive opkrævet et mindre
deltagergebyr.
Endeligtprogram og mere information:
www. landskabsarkitekter, dk

Into the Wild - Oyster Seminar 2011
September 30th in Stockholm
The Oyster Seminar of 2011 explores contem¬
porary landscape architecture that brings the
elements and structures of the wild back into
the urban context. We put the spotlight on

people who seek to create spaces open to pro¬
cess-oriented development. From grass root
initiatives making spontaneous use of the
public realm, to biological systems re-incor¬
porated into the city structure and the influ¬
ence of natural phenomenon on urban space,
we believe the city comes alive through that
which grows and evolves. It's time to get into
the wild. Lecturers:

Tina Saaby, DK, is head architect of the
City of Copenhagen, Denmark. Her vision
Much More Copenhagen is a city experience at
eye level with more bikes, more experiments
taking place in the public realm and a richer
life between the buildings. She believes that
the diversity of the city must allow for some¬
what warped spaces, to not end up with uni¬
form and boring environments.

Paisajes Emergentes, Colombia, was formed
in 2007 by architects Edgar Mazo, Sebastian
Mejia and Luis Callejas. The office is based in
Medellin and work primarily with projects in
the public realm, in Colombia as well as in¬
ternationally. Through their work, they aim
to establish a dialogue between architecture
and art. They often use natural phenomenon
and processes as an integrated part of their
projects.

Barbara Aronson, is partner of Schlomo
Aronson Architects in Jerusalem, Israel,
founded in 1969. Schlomo Aronson Archi¬
tects is an interdisciplinary office involved in
projects of all scales both in Israel and inter¬
nationally. They believe in a broad approach
to design and planning and to partake in the
entire process of a project, from master plan
to construction, in order to achieve a success¬
ful result.

Ronald Rietveld, Holland, received first*
prize in the Prix de Rome Architecture 2006,
three years after graduating from the Acad¬
emy ofArchitecture in Amsterdam. He then
started the design and research office Riet¬
veld Landscape together with his brother Erik
Rietveld, economist and philosopher from
Harvard University. Besides design projects,
the office has its own research program for
contemporary issues in the public domain.
In 2010, they,created the Dutch submission
to the 12th Architecture Biennale ofVenice.

AAA. - Atelier dArchitecture Autogérée,
studio for self managed architecture, is a
collaborative network of architects, artists,
planners, landscape architects, inhabitants
and others based in Paris. With focus on pro¬
cesses and micro-politics rather than design
they conduct actions and research explor¬
ing the potential of the contemporary city,
encouraging the participation of inhabitants.
Their project Passage 56/Espace Culturel
Ecologique, where an abandoned passage in
the east part of Paris was turned into a collec¬
tively managed ecological garden, has won
much attention lately and was also awarded
with a special mention by the 2010 European
Prize for Urban Public Space.

Seminar + dinner 2.525 SEK, seminar only
2.000 SEK, dinner only 525 SEK. Student,
seminar + dinner 425 SEK, student, seminar
oniy 250 SEK.
Tilmelding: http://www.arkitekt.se/s64763
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Landskabsarkitekt Karen Permin fyldte 90 år den 23. august 2011. Tillykke med det og tillykke
til landskabsarkitekterne med det arvesølv, der igennem hendes arbejde er tilført faget.

Hele sit arbejdsliv har Karen Permin brændt for et tæt og udbygget nordisk samarbejde
blandt landskabsarkitekter, hvilket hun i kraft af sit job fik store muligheder for at op- og
udbygge. Karen Permin var således gennem mere end tyve år krumtappen i det nordiske sam¬
arbejde mellem landskabsarkitektforeningerne i Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark.
Som sekretær for det nordiske samarbejde og også daglig fagsekretær for den danske landskabs¬
arkitektforening arrangerede hun nordiske kongresser og årlige høstkonferencer, der både
havde et højt fagligt niveau og blev placeret i udsøgte landskaber. Sagnomspundne arrange¬
menter omhandlede aktuelle problematikker som 'koncentrerede fritidsbebyggelser' i Skagen
1969, og i 1973 'natur og økologi', da deltagerne siddende i 'Sandormen' på vej hjem fra Mandø
måtte vente ganske længe på, at vandet trak sig tilbage.

Også som ansvarshavende redaktør af tidsskriftet LANDSKAP, der dengang endte på P, netop
for at betone det nordiske fællesskab, sørgede Karen Permin for at indhente projektpræsenta¬
tioner, debatindlæg m.m. fra hele Norden. En overgang var LANDSKAP nærmest femsproget,
idet der udover artikler på såvel, dansk, norsk som svensk også var engelsk og finsk summary.

Karen Permin er da også udnævnt til æresmedlem af både Norske Landskapsarkitekters
Forening og Dansk Landskabsarkitektforening. Lige så spinkel og skrøbelig Karen Permin kan
se ud, lige stærk og vedholdende en fremdrift har der været i hendes faglige engagement. Et
engagement, der er våret ved efter pensioneringen og gennem de følgende tyve år har udmøntet
sig i en række portrætartikler om betydende parkchefers og meningsdannende landskabsar¬
kitekters virke. Om Odenses Axel Thomsen, Hernings Lars Østerbye og Københavns Jon Pape
og om kollegerne Erna Sonne Friis, Eywin Langkilde, Jørgen Arevad-Jacobsen, Agnete Muus-
feldt, Jørn Palle Schmidt, Knud Preisler, Sven Hansen, Jørgen Vesterholt, Knud Lund-Søren¬
sen, Søren Harboe, Torben Michelsen, Ole Klaaborg, Sven-Ingvar Andersson, Ib Asger Olsen,
Peter Thorsen. Andre gange mindeord om fagfæller som Arne Lindholt og Maj-Lis Rosenbroijer.
Og så sent som i 2005, da Dansk Låndskabsarkitektforening skulle til at fejre 75 års jubilæum,
leverede Karen Permin artikler om de syv, der var foreningens formænd i hendes sekretærtid.

Alt sammen for at kortlægge og samle det puslespil, som fagets historie udgør, og hvor Karen
Permin nu selv er blevet en vigtig brik. En faghistorie, der måske kan virke overflødig og lidt
personfikseret på nogle, men alt andet lige er vigtig for at,forstå fagets vilkår og udvikling i sam¬
fundet.

Karen Permin er født i Bjæverskov, datter afen dyrlægefar og en tandlægemor. Hun uddan¬
nede sig, som det den gang var ret almindeligt, først gennem gartnerlære, dels på D.T. Poulsens
rosenplanteskole i Humlebæk og dels hos Aksel Olsen i Kolding, hvor hun også lærte Agnete
Muusfeldt at kende. Efter endt læretid gik hun først på 'Anlægsgartnerskolen' i Det Kgl. Have¬
selskabs Have. Den fungerede som en slags forskole til Landbohøjskolen, som hun nogle år
senere, i 1946, blev havebrugskandidat fra. Umiddelbart efter afsluttende eksamen tog hun til
Norge og arbejdede otte år der, dels på privat tegnestue, dels i kommunale parkforvaltninger.

Tilbage i Danmark involverede Karen Permin sig imidlertid ret hurtigt i fagligt og formid¬
lende arbejde. Hun blev tilskyndet afAgnete Muusfeldt, der på det tidspunkt, sideløbende med
at hun drev sin egen tegnestue, også redigerede bladet; og det blev for travlt. Efter nogle år som.
redaktionssekretær blev Karen Permin så ansvarshavende redaktør af tidsskriftet, fra 1964-80,
og fra 1965-86 også DL's fagsekretær. Det var en tid, hvor medlemskreds og foreningsaktivitet
voksede, og kontaktflader blev udbygget til mange sider og flere lande; til havearkitekter, stads-
og kommunegartnere, arkitekter, byplanlæggere, lærere og studerende.

Og det har været landskabsliv, hvor arbejde og privatliv blev tæt sammenvævet - med nor¬
diske møder, bestyrelsesmøder, redaktionsudvalgsmøder og redaktion i hjemmet i Birkerød.

Jeg tror stadig, at Karen nærlæser bladet, i al fald sker det, at hun ringer, og på sin karak-
terisktiske, meget bestemte måde og ganske råt for usødet meddeler mig sin mening om dette
og hint. AL
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GRATTIS GAVLE!
Stina Elonsson, Anders Jonsson och Thomas Andersson
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Motstående sida. Nygatans gestaltning harfått ett

mjukt och varmt uttryck, dår den passerar torget.
Ovan tv. och nedan. Foton Stefan Estassy
Ovan th. Foto Kasper Dudzik
Oppositepage. Nygatan's appearance has achieved
a soft and warm expression where itpasses through
the square.

Top, left and bottom. Photos Stefan Estassy
Top, right. Photo Kasper Dudzik

Tv. Foto Kasper Dudzik
Left. Photo Kasper Dudzik
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Med tillropet "Grattis Gavle" ekande ge¬
nom staden invigdes den 5. september
2010 nya Stortorget och angrånsande del
av Nygatan i Gavle. Med det avslutades ett
nastan 5 år långt gestaltningsarbete av
stadens viktigaste oftentliga rum. Vack-
ert, funktionellt, klassiskt och samtidigt
nyskapande. Det var Andersson Jonsson
Landskapsarkitekters målsattning for ar-
betet

Efter en foregående oppen prekvalificering
bjod Gavle kommun i mars 2006 in fyra land-
skapsarkitektforetag till en formgivningstav-
ling for området Stortorget och kringliggan-
de gator i centrala Gavle. Syftet med tavlingen
var att få området analyserat ur en rad sociala,
fysiska och ekonomiska aspekter och att få in
forslag på hur fornyelse av stadsrummet från
tidigt 70-tal kunde utformas".

Bland annat fanns en onskan att få en

sammanhållen gestaltning for hela tavlirtgs-
området dår sambanden i staden skulle for-

tydligas, passage underlåttas och verksam-
heterna på torget ges ratt lokalisering och
utrymme. Stortorget skulle bli en plats for
liv och rorelse alla dygnets timmar och under
alia årstider. Det var viktigt att området aven
kunde utvecklas som handelsplats och ges
mojlighet for handel i fastigheter inom hela
tavlingsområdet. Tåvlingen vanns av Anders¬
son Jonsson Landskapsarkitekter AB i sam-
arbete med Sture Koinberg AB med forslaget
"Damast"2).

Har presenteras hur tåvlingsforslagets'
idéer om organisation och gestaltning for det
nya stadsrummet kommit till utforande:

Stortorget skulle ges en tydlig struktur
som tål forandringar och olika nyttjande. Det
har mot bakgrund av det delats in i tre karak-
tårsområden; det oppna torget, det små-
skaliga torget och handelstorget. Allt hålls
samman till en enhetlig gestaltning genom
torggolvets diskret nyanserade men karakta-
ristiskt geometriska granitmonster.

Det oppna torget mojliggor en flexibel
anvandning over dygnet och året. Den monst-
rade våven av granit breder har ut sig i sin fulla
vidd och gor Stortorget till Gavles gemen-
samma rum både till vardag och till fest.

Sommartid pryds platsen med blommor
i stora cirkulara urnor av rosttrogt stål (cor-
ten). Det oppna torget ramas in av Erik Hog-
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Ovan. Mobelserie.

Foton ovan tv. Stefan Estassy
Foton ovan th. Thomas Bern-

strand

Mitten. Fontanen igranitytan.
Foto Catharina Hugosson
Top. Furniture series
Photo top, left Stefan Estassy
Photo top, right Thomas Bern-
strand

Middle. Fountain in granite
surface.
Photo: Catharina Hugosson

lunds betongreliefpyloner från 70-talet, som
tillsammans med de stora uppvuxna lindarna
på torget står kvar for att både bevara och
betona Gavles och torgets historia.

Det småskaliga torget år tånkt som en
plats for moten och avkoppling i anslutning
till restaurangpaviljongen Branda Bocken
och dess uteservering. Våven av granithållar
repas hår upp mot kanterna och trå och vatten
flåtas in i monstret. Trået lyfter från marken
och bildar torgmobler i form av en slags våg-
rorelse som omgårdar en liten lekplats. Intill

moblerna finns ett rektangulårt vattenspel
vars vattenstrålar varierar i hojd och inten¬
sitet. Tilisammans med torgmoblerna bildar
vattenspelets rytmiska kaskader ett lekfull
inslag i torgmiljon for både barn och vuxna.

Handelstorget år huvudsakligen.samlat
långs Drottninggatan på torgets sodra del.
Marknadsplatserna år uppdelade i kvarter dår
varje handelsplats har ett tak av solgul textil.
Detta for att både skapa ett fårginslag på tor¬
get och for att ge torghandeln en egen identi¬
tet och ett sammanhållet intryck.
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Stortorget och Nygatan i Gavle
Byggnadsår: 2009-2010 efter l:apris i inbjuden tåvling 2006
Byggherre: Gavle Kommun, Tekniska kontoret genom Mats Pierrou (projektledare), Emma Nordebo, Marie Edling
Landskapsarkitekt tåvling: Andersson Jonsson LandskapsarkitekterAB i samarbete med Sture Koinberg AB
Landskapsarkitektgenomforande: Andersson Jonsson Landskapsarkitekter ABgenom Anders Jonsson (ansvarig),
Stina Elonsson (handlåggare och projekteringssamordnare), Marie Ejdemo, Anna Englund, Hans Lidquist (medarbetare)
Fontån: Anleka Vattenteknik AB i samarbete medAndersson Jonsson Landskapsarkitekter AB
Mobeldesign: Design studio Bernstrand, co-designer Andersson Jonsson LandskapsarkitekterAB
Konstnårlig utsmyckning: Kristina Matousch
Byggnadsentreprendr: ODENAnlåggningsentreprenadAB
Fotos: Thomas Bernstrand, Kasper Dudzik, Stefan Estassy, Catarina Hugosson

Golvet och materialen

Stortorgets golv ar dess mest framtrådan-
de kånnetecken. Det består enbart av svensk
natursten. Det rektangulåra vavliknande be-
låggningen av granithållar innehåller tre olika
sorters sten med tydlig skillnad i fargnyans
(Varpaisjårvi diabas, Flivik mahogany och
Tossene). Tillsammans med två olika ytbear-
betningar (krysshamrad oph flammad) fram-
trader en monstrad yta som varierar i fargton
och glans beroende på årstid, våderlek och
ljus, - inte olikt den som damast kånneteck-

nas av. Granitbelaggningen år indelad i lång-
smala fålt av hållar som avgrånsas med band
av rosttrogt stål.

Torgets centrala golvkvadrat av granithål¬
lar omges av klassisk smågatstensbelåggning
lagd i bågmonster. For att skapa ett levande
uttryck består belå'ggningen av fyra olika sor-
,ters sten (Flivik mahogany, Brånnhult diabas,
Rod Bohus Brastad och Nåsinge). Vid de vik-
tigaste gångstråken år stenen flammad vilket
ger en slåtare och for rorelsehindrade mer
tillgånglig yta.
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VARP BOTTENVÅV GLANS UPPREPNING DAMAST

Belåggningsschema. 'Damast',fintrådigtjacquardvåvt tyg med monstring genom glansverkan (Nationalencycklopedin)
Paving schedule 'Damast', fibrousjacquard woven fabric with visiblepattern and shiny effect (Nationalencycklopedin)

Granithållar i motljus. Foto Stefan Estassy Granitepavers seen in backlighting. Photo Stefan Estassy

Torget stracker sig ut over Nygatan. Nygatans
gestaltning som fått ett mjukt och varmt ut-
tryck dår den passerar torget ska samtidigt
som den behåller viss genomfartstrafik också
bidra att lånka samman Stortorget med verk-
samheter och målpunkter på andra sidan
gatan. Biltrafiken år avstångd i anslutning till
torget, endast ett korfålt for bussar finns kvar.

Gatusektionen har fått ett generost mitt-
stråk och breda gångbanor med plats for ute-
serveringar. Mittstråket år utformat som ett
promenadstråk med trad, perennplanterin-
gar, och sittplatser. Fårgtonerna går i varma
nyanser av gult, rost, och ljusgrått. Tråden
står i grusytor med kalkstenskross och stora

specialritade plåtar av rosttrog, monstrad plåt
fungerar som trådgaller. Korbanorna år lagda
med smågatsten i bågmonster. Gångbanor
och viktiga passager består åven hår av flam-
mad smågatsten. Liksom på Stortorget består
smågatstensytorna av fyra olika sorters sten
for att skapa en nyariserad och levande yta.
Anslutande trafikytor på Nygatan består av
asfalt.
Stina Elonsson, Anders Jonsson och Thomas
Andersson, landskapsarkitekter LAR/MSA

Not 1). Stortorget, som ligger melian Drott-
ninggatan och Nygatan var ursprungligen be-
tydligt storre och motsvarade två hela kvarter.

Torget tjanade som handelsplats och senare
åven som busstorg. År1969 antogs en omstridd
stadsplan som tillåt varuhuset Domus att be-
bygga enfjårdedel av torget och i borjan av 70-
talet ordnades en arkitekttåvling då man ville
gora något bra av detforminskade torget. De
fyra pylonerna, av konstnåren Erik Hoglund,
år ett resultat av detta ursprungligaforslag.

Not 2). Damast år ett monstervåvt tyg avjac-
quardtyp dår monstretframstår genom glans¬
verkan trots att inslag och varp har samma

fårg. Damast anvåndsfråmst som bordslinne
och mobeltyg.
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Granithållar i olika nyanser och ytbearbetningpå Stortorget. Foton Stefan Estassy
Granitepavers in different nuances and surface treatments on Stortorget square. Photo Stéfan Estassy

stalband,
bredd 30 mm

smagatstensytorna
da i bagmonster.

star av fyra olika
sorter forattge
levande uttryck.

planteringsurna
i rosttr0g plat,
diameter 1500 mm

dagvattenranna
i gjutjarn

stalband.
bredd 100

flammad smagat-
sten vid ledstrak

och entréer

fontan, fyra*vAggar-
av vatten formår ett

rektangulart vat-
tenspel som varierar

i hojd och intensitet

torgytan betsar av 8 olika-
typfalt. avgrånsade med
stalband. varje faltar
uppbyggt av en specifik

'

storlek pa granithall.
fålten innehaller 3 sor¬
ters granit med 2 olika
ytbehandlingar.

"blixtlas", konstnarlig
gestaltning av kristina
matousch.

Detaljutsnitt
Detail
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BULOWS PLADS I FREDERICIA
Jonas Maria Schul

#

12009 blev udskrevet en konkurrence om Bil¬

lows Plads i Fredericia. Baggrunden var, at Be-
aldania Byg havde investeret i en gennemgri7
bende renovering af Meldahls rådhus fra 1860.
Billows Plads har gennem årene fungeret som

tingplads og er nu hjemsted for de tilbageven¬
dende 6. juli-arrangementer.

Byens nuværende gågadeforløb og pladser
har en relativ høj grad af detaljering. Mange
elementer indgår her i et ganske varieret spil
mellem stentyper, inventardele, attraktioner,
springvand mv.

I denne sammenhæng fungerer Biilows Plads
lidt som en visuel pause. I korte træk var det
hensigten med konkurrenceforslaget at spille
en relativt ydmyg rolle, at nedtone og forenk¬
le stedets elementer og at sikre en god balan¬
ce mellem bygninger og plads. Ved at frem¬
me en enkel og letopfattelig plan ville Biilows
Plads' betydning i det samlede byrumshierar-
ki kunne styrkes og også referere til og marke¬
re byens stramme, historiske plansprog.

Forpladsen er udformet som en rolig
klangbund for Meldahls rådhus, hvis rige or-

.namentik og egen detaljering hermed opnår
fuld opmærksomhed.

Belægninger
De primære gang- og opholdsflader er lagt i
brosten. De eksisterende sten blev taget op og
derefter sorteret efter farve og jævnhed. De
mest plane og ensartede brosten blev så gen¬
iagt som centrale ankomstveje, og de mest
uens blev placeret yderst, hvor de støder op
til pladsens knoldebro-belægning. Dertil blev
der nyindkøbt savede, stokhuggede brosten af

'fL
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mørk grålig type og med et middelniveau af
tegninger i overfladen. Disse brosten er lagt
som ekstra jævne, centrerede spor i ankomst¬
stierne.

Samme metode er benyttet ved sortering
af den oprindelige knoldebrobelægning. Der¬
ved er opnået en styret graduering af belæg¬
ningen inden for de faste brostenslinjer, og
dette fremhæver det smukke, klassiske præg
af tidens slid, samtidig med at tilgængelig¬
heden øges. Udfasningen fra knoldebro, via
slidte brosten til nye jetbrændte brosten

foran hovedindgangen øger pladsens 'læsbar¬
hed' inden for det overordnede ønske om én

sammenhængende plads. .

Opholdsrum
Pladsens samlingssted lægges naturligt foran
rådhuset og er strakt ud, således at der opnås
optimal sammenhæng med forpladsen til Set.
Michaelis Kirke og det sydvendte, udvidede
areal langs sognegården. Det er samtidig et hi¬
storiefortællende sted, hvor Fredericias by-,
privilegier er udstanset i et diskret, men sig-
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Biilows Plads, Fredericia
Udført: 2011
Bygherre: Fredericia Kommune. Projektet er støttet afRealdania
Landskabsarkitekt: Schul Landskabsarkitekter
Sagsarkitekt: Jonas Maria Schul. Medarbejder: Peter Kaas Nielsen
Hovedentreprenør: SkælskørAnlægsgartnere
Fotos: Helene Høyer Mikkelsen (s. 124,126,127nederst), Jonas Maria Schul, Annemarie Lund

nifikant jernbånd som en linje, der spænder
rummet ud.

Belysning og inventar
For at undgå for nære sammenstød mellem
forskellige armaturtyper er belysningen truk¬
ket ind på pladsen og har fået fokus på råd¬
huset.

Armaturet er klassiske 8 m master, hvorpå
Iguzzinis nyklassiker med det besynderlige
navn 'Multi Woody' er,monteret. Det er en

lampe, der medvirker til at skabe en høj grad
af tryghed og intimitet i byrummet, og dertil
en lampe, som ikke blænder, og som kan ret¬
tes mod særligt vigtige ganglinjer. Den har, på

trods af sit funktionelle udtryk, en tilstræk¬
kelig høj detaljeringsgrad til ikke at virke for
profan i det restaurerede byrum.

Pullertbelysning fra GH-Form integrerer
sig naturligt i det generelle pullertdesign, så
antallet af forskellige inventardele holdes på
et minimum.

'

Knoldebro-belægningerne belyses fra en
lav, hvælvet BEGA-nedgravningslampe med
bredt fordelingslys, hvorved belægningernes
smukke struktur og stoflighed træder frem.

Inventaret er udført som en modificeret

og forenklet udgave af det eksisterende - igen
for på et overordnet niveau at reducere antal¬
let afbyrumselementer og måske derigennem
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være med til at samle byen lidt og finde tilbage
til den superskarpe profil, som danner grund¬
laget for fæstningsbyens enestående kvalite¬
ter, hvor pladser, gader og grid spænder så
markant ud mod landskabet, giver Fredericia
et langt blik og forankrer byen klart til vandet.

Udover renovering af pladsen var det også
hensigten med konkurrencen at få bud på,
hvordan Fredericias fortove fremover skal
udføres. Byen har indtil for relativt nyligt haft
'Københavnerfortove' - indtil disse af prak¬
tiske/økonomiske årsager blev omlagt med
SF-sten. De kommende, nye fortove udføres
med udgangspunkt i den historiske model,

hvor bordureforløbet vil understrege byens
grid-net.

Opsummerende kan man sige, at Biilows
Plads, og dertil også belægningernes sam- •

menstød med de historiske bygningsmateri¬
aler, repræsenterer en 'infill'-metode, der bin¬
der pladsens forskellige tidsudtryk sammen.
Belægningen er et billede på tid og forandring
som sådan og ikke én tid;der fastfryses. Hver¬
ken fortid eller nutid.
Jonas Maria Schul, billedkunstner og land¬
skabsarkitekt, partner i Schul Landskabs¬
arkitekter
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DET URBANE LANDSKAB - HOLSTEBROS NYE BYRUM
Jonas Maria Schul

1 (!«#«•»•

I samarbejde med OKRA fra Holland vandt
Schul Landskabsarkitekter konkurrencen om

det nye byrum i Holstebro, og projektet er nu
realiseret. Projektområdet dækker et areal på
ca. 14.000 kvm og er placeret centralt i Holste¬
bro by omkring Storåen og Musikhuset.

Tanken har fra kommunens side været at

vende 'bagside til forside' og sikre, at de nye

offentlige pladser og rum omkring teaterbyg¬
ningerne gradvist ville kunne tilføre denne
del af byen nyt liv med en mere inviterende
stemning. Projektet er både økonomisk og
visionært støttet af Realdania.

Området falder overordnet i to dele; Å-siden
og Teaterpladsen.

Storåen er en naturlig ledelinje og et pej¬
lemærke i byen. Med projektet urbaniseres og
udvikles området som bindeled mellem den

sydlige og den nordlige del afdet centrale Hol¬
stebro.

I kraft af dette nye offentlige rum forenes
de to bydele, og der skabes en scene for byens
traditionelt aktive kulturmiljø med festivaler
og musikskoleaktiviteter.

Teaterpladsen på sydsiden af teaterbyg¬
ningerne er teatrets service- og logistikcen¬

trum, men udvikles med projektet til en stor
udendørs scene, hvor byen fremover kan sam¬
les om store begivenheder som Post Danmark
Rundt, storskærmsfodbold, koncerter m.m.

Teaterpladsen
Pladsen er overordnet set en hybrid mellem
park og plads, hvor belægningen suppleres
med én stor græsflade.

Nærmest teatret er en granitbelagt for¬
plads til teaterbygningerne. Pladsen teg¬
ner sig med forløb af låsebånd og vandren¬
der markeret af hårdtræ. Linjerne fanges på
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Nye byrum ved Storåen og Musikteatret, Holstebro
Udført: 2011. Projektforslag ved Schul Landskabsarkitekter og OKRA
Bygherre: Holstebro Kommune. Projektet er støttet afRealdania
Landskabsarkitekt: SchulLandskabsarkitekter og OKRA
Projektleder: Jonas Maria Schul.
Medarbejdere: Peter Kaas Nielsen, Katarina Carlsson, Åsa Franken-
berg (lysdesign)
Hovedentreprenør: Kaj Bech A/S
Fotos: Helene Høyer Mikkelsen (s. 128,129,132,133 nederst),
Jonas Maria Schul, OKRA, Annemarie Lund
Præmieret medArkitekturprisen 2009 afHolstebro Kommune

Den rødeplads, tegnet af Sven-Ingvar Anders¬
son i 1990'erne, og tager hermed imod byens
nuværende retning. En væsentlig del af plad¬
sen udgøres afet klassisk 'horisontalt spring¬
vand', der indbyder til leg og akustisk slører
trafikstøjen i baggrunden. Ved større arran¬

gementer kan der slukkes for vandet, og her¬
med er et stort stenbelagt areal føjet til den
første 'scene'.

Siddetrapper i lys beton afgrænser vand1
elementet, og disse er indrettet så man både
orienterer sig mod scenen og samtidigt skær¬
mes mod den bagvedliggende parkerings¬
plads. Fokus bliver på optræden, og byrum¬
met bliver således relativt uforstyrret.

Åen i centrum

Ålandskabet omdannes fra at være en 'bagsi¬
de' med funktionelle forbindelser til et midt¬

punkt for Holstebro. Åens brinker er blevet
terrasseret med ramper, stier og støttemu¬
re. Nogle steder udvider stierne sig og danner
små pladser med mulighed for ophold på de
mange mure, kanter og forskudte planer. På
denne måde skabes et sted, hvor folk nemt bli¬
ver en aktiv del af landskabet.

I den sydøstlige del skaber en fortætning
af beplantningen tiltrængt stoflighed. I tråd
med tankerne om at urbanisere centrum

benyttes udelukkende ornamentale og robu¬
ste plantearter med vinterattraktion og arki¬
tektoniske karaktertræk. Beplantningen har
hårde vækstbetingelser, da Storåen har vilde
tilbøjeligheder og kan have en forskel på op
til fire meter mellem laveste og højeste vand¬
stand. Indtil videre har bambus og kornel
samt pil klaret det overraskende godt, hvori¬
mod Miscanthus har haft svært ved at slå an.
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Lys
Belysningsplanen understøtter intentionen
om at skabe differentierede rum i det overord¬
nede landskab og tilføre en følelse af intimitet
og tryghed. Hertil fungerer de forskellige lys¬
koncepter som stemningsgivere, der trækker
stedets karakteristika op og relativt markant
tydeliggør intentionen om et mere bymæssigt
og nutidigt miljø.

Lyslinjer langs med støttemure og bænke
fremhæver åforløbet og det formede land¬
skab langs åen. Runde, specialfremstillede (ø
40 cm), uregelmæssigt placerede lyspunkter
markerer bevægelsen i landskabet. Lyspunk¬

terne følger stierne, men bryder også de defi¬
nerede linjer. Lyset skifter i intensitet afhæn¬
gigt af tid på året og døgnet.

Broen , -

Der er skabt en central forbindelse mellem
den lille gyde Endeløs og teatret med en ny bro
og opholdsflade, der i formsprog og materia¬
ler er samtænkt med åbrinkerne. Til broen er

anvendt azobé-træ, der går igen i båndene på
pladsen, ved spunsvægge og støttemure. Bro¬
ens forløb er knækket, den rummer integreret
siddeplads og understøtter hermed den dyna¬
miske bevægelse i landskabet.

Realisering
Det er værd at nævne, at processen med rea¬

lisering, tilretning og implementering af pro¬
jektet har været bemærkelsesværdigt åben.
Det kreative og administrative samarbejde
med kommunens projektledere og bygher¬
rerådgiver har været tillidsfuldt, og der har
været tale om en samarbejdssituation, hvor
fokus hele tiden har været på projektet. Netop
det, at fokus er rettet på stedet, og at det hele
vejen igennem har været styret af et engage¬
ment i byens liv, har gjort, at de uundgåelige
tilretninger, sparerunder osv. er blevet en del
af en flydende proces. Det administrative har
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aldrig været en spændetrøje, og kreativiteten
hos entreprenøren har ført til et fokuseret for¬
løb, hvor de økonomiske udfordringer er løf¬
tet i fællesskab.

Udover at det naturligvis er mere bekvemt
at arbejde i den ånd, er rationalet ganske
enkelt også, at det er effektivt. Det giver mere
landskab for pengene.
Jonas Maria Schul, billedkunstner og land¬
skabsarkitekt, partner i Schul Landskabs¬
arkitekter

Musikteatret

Teaterpladsen
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ALTING BLINKER
Ulrik Kuggas

"Nobody gives a shit about context anymore",
sagde Bjarke Ingels, befindende sig et eller
andet sted i Japan. Præcist hvor, er natur¬
ligvis helt ligegyldigt, men at det var i Japan
ligner en tanke. For vil man på god og sikker
afstand af det, i arkitektonisk forstand, sam-

menhængskraftige Danmark, er Japan et godt
bud.

Det er noget med bjergene, tror jeg, og
tænker tilbage på mit besøg på Bjerget, BIG's
anden bebyggelse i Ørestaden, da en god ven
og kollega holdt housewarming. Er denne
unikke bebyggelse en podning af danske ræk¬
kehuse på en schweizisk bjergby?

Jeg ved det ikke. Synes blot oplevelsen af, at
man har knaldet et skråtstillet plateau med
gårdhuse sammen med et P-hus, er helt unik.
Og lidt japansk. Ikke mindst i selve gårdhaver¬
ne som giver flashbacks til de japanske tem¬
pelhaver, hvor man har benyttet sig af 'lånt
landskab'. Det går ud på, at haven omkranses
af en mur (her trsSbeklædte plantehøjbede),
så mellemgrunden bortskæres, og oplevelsen
afdet nære (her plastikgræs i stedet for revet
grus) og det fjerne (blå himmel med flyvere i
stedet for Mount Fuji) intensiveres.

Hvor Bjerget er bygget eksklusivt for dets
beboere, er BIG's tredje bebyggelse i Øresta¬

den mere offentlig i sin karakter. 8-tallet er
en oplevelse. Ikke udefra ganske vidst, hvor
den mest minder om et fodboldstadion, men

indvendig, hvor et snurrigt system af ramper
leder rundt og rundt og rundt. Besøger man

bebyggelsen på en søndag, ligner den deling
rødklædte HOME-mæglere, der viser poten¬
tielle købere rundt, aktørerne i et stykke per¬
formanceteater. Bebyggelsen er med andre
ord bygget for at blive oplevet, og jeg tror ikke,
man holder længe som beboer, hvis man har
noget mod at lade sig beglo.

En anden og helt afgørende forskel på
Bjerget dg 8-tallet er, at sidstnævnte naturligt
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Tv. 8-taIlet, rum mod syd
Th„ øverst: 8-tallet, rum mod nord
Th., nederst: 8-tallet, rampe

Fotos Ulrik Kuggas
Left. Thefigure 8, space toward south
Right top. Thefigure 8, space toward north
Right bottom. Thefigure 8, ramp

Photos Ulrik Kuggas

nok har to fællesrum. Ved udformningen af
disse burde konteksten have raget nogen en
skid. For man skulle tro, at når man binder en

sløjfe på fælleden, så vil der i de to øjer være

netop fælled. Måske transformeret, vendt
på hovedet, kogt ind eller hvad ved jeg, men
immervæk fælled. Når man som her stiller op
med to bakkelandskaber fra modelværkste¬
det, ender man med at lægge noget til, som i
det samlede billede trækker fra. På en gang for
meget og for lidt.

Af et interview, Bjarke Ingels har givet til
Ud & Se, fremgår det, at tegnestuen har mange
fjender. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke
regner mig som en af dem. Når BIG er bedst,
udfordrer de alle konventioner. Men der er

noget, jeg ikke rigtig kan blive klog på. For det
forekommer mig, at der er en enorm kontrast
mellem den herligt udogmatiske og meget dri¬
stige tilgang til opgaverne, som tegnestuen
praktiserer, og den opfordring til lydighed og
veltilpasset adfærd, som deres udearealer ofte
signalerer. Se bare på disse to landskabs-pan¬
tomimer. Særligt det nordlige rum, er en ren

skueret, der ville have været et bankhoved¬
sæde værdigt.

Måske handler det også om noget andet.
For i takt med at den verdensøkonomiske
boble voksede op gennem OO'erne, skete der et
og andet med (landskabs-)arkitekturen. Som
Pernille Steensgaard fremhæver i sin artikel
Bjerget må komme til byen (Weekendavisen
2011-05-27), hvorfra jeg har planket indled¬
ningscitatet, er der i dag gået politik i natu¬
ren for alvor: "Den skal ikke bare se ud, den
skal også lave noget". Vi kræver med andre
ord noget helt andet afvores omgivelser i dag,
end vi gjorde tidligere.

Da jeg studerede, brød man sig (på bjerget!)
ikke meget om Burle Marx. Den brasilianske

landskabsarkitekts projekter (som bl.a. tæller
den kendte sort-hvide belægning i bølgemøn¬
steret på Copacabana) blev anset for at være
overmættede og upoetiske. Måske var forhol¬
det det, at verden endnu ikke var blevet mere

global, end at de stedlige forhold stadig satte
et markant aftryk, og at Burle Marx som bra¬
silianer blot lod regnskovens tæthed slå igen¬
nem i sine projekter.

Den samme tæt- og mættethed har imid¬
lertid også grebet store dele af den danske
landskabsarkitektur. Gamle dyder om (blot)
at føje noget til og udvise interesse for det
eksisterende har ringe betingelser.

Egentligt paradoksalt i en tid, hvor vi taler så
meget om bæredygtighed, og hvor noget af det
mest bæredygtige, man kan gøre, er at undla¬
de at rydde alt og erstatte det med nye overfla¬
der. Måske er det en angst for at være kedelig,
der hersker. Det er som om, alle overflader ak¬
tiveres. Alting blinker.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL
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DEBAT ET NYT PARADIGME FOR
LANDSKABSARKITEKTUR?
Ib Asger Olsen

Dette er en kommentar til Stig Lennart
Anderssons oplæg til en anden naturre¬
lation, en artikel bragt i Weekendavisen
17. juni 2011

Historien viser, at et arkitekturparadigme af¬
løses af et nyt med en anden tilgang til brag af
naturen. Renæssancen, barokken og roman¬
tikken har hver deres formsprog og brag af na¬
turen. Med funktionalismen får man forskel¬

lige paradigmer i hurtig rækkefølge, f.eks.
efterkrigstidens frodige bevoksninger mellem
bygninger, 1960'ernes store monokulturer,
hvor naturen mellem husene er undertrykt,
1970'ernes humanistiske tæt-lave bebyggel¬
ser og nutidens dekorative friarealer med ti¬
volikarakter, hvor planter f.eks. .er brugt som
fritstående elementer frem for til dannelse af

beskyttende rum.
Før et nyt paradigme ser dagens lys, kæm¬

pes der fagligt om indhold og form.
Stig Lennart Andersson fra tegnestuen

SLA-har nu formuleret et nyt paradigme, som
han kalder procesurbanisme. I en artikel i
Weekendavisen 17. juni 2011 definerer han
begrebet, som kort fortalt går ud på at inte¬
grere naturen stærkere i nærmiljet og gøre
den påvirkbar og rig på uforudsigelige ople¬
velser. Da naturen jo har sine egne livsfor¬
mer og udtryk, påpeger han, at arkitektur¬
æstetikken pga. det store indslag af natur må
blive en anden end den traditionelle. Måske
kan man så ikke længere bruge Elias Cornells
klare definition af arkitektur: "Arkitektur er

en æstetisk organisation af en praktisk virke¬
lighed."

Begrundelsen for det nye paradigme er en
voldsom kritik af 1960'ernes byplanlæggere
- vel også arkitekter og landskabsarkitek¬
ter - for deres funktionelle by, hvor intet var
overladt til tilfældighederne. Her glemmer
han, at den store indvandring fra landet og
udvandring fra byerne med behov for 50.000
boliger om året krævede en vis orden for at
undgå kaos. I øvrigt tror jeg ikke, at folk, der
kom fra små, mørke lejligheder og slumagtige
baggårde; er så utilfredse i de store bebyggel¬
ser fra 1960'erne med rummelige lyse boliger,
børneinstitutioner, skoler og gode trafikfor¬
bindelser.

I et for mig uforståeligt afsnit begrunder
han, hvorfor den traditionelle byplanlægning
ikke dur:

"I traditionel byplanlægning har man pri¬
mært fokuseret på mindskning af energiud¬
ledningen, reduktion af brændstofforbruget,
minimering af privatforbruget, hurtig afled¬
ning af regnvand og i det hele taget fravalgt
meget af det, der gør verden så fantastisk at
leve i. Med en sådan praksis vil man aldrig
kunne gøre nogen by virkelig bæredygtig."

Med undtagelse af den hurtige afledning af
regnvand troede jeg, at alle disse faktorer var

nødvendige for at skabe den nye supernatur,
men også for at gøre plads til de mange men¬
nesker på den overbefolkede klode.

Ønsket om en tættere kontakt med natu¬

ren er i øvrigt ikke ny. En bebyggelse som

Tinggården fra 1970'erne er udformet, så
beboerne let kan påvirke deres omgivelser,
hvilket også gøres, og i de senere år er park¬
forvaltningerne begyndt at lægge store area¬
ler ud til naturens egne processer.

Man kan selvfølgelig undre sig over, at der .

er få svaler som Tinggården, men det skyldes
givet den politiske påvirkning, hvor man vil
have kontrol med bebyggelsen fra boligfor¬
eninger og kommuner.

Stig Lennart Andersson fremhæver, at
naturen ikke må fremtræde som et billede,
men udførte projekter fra hans tegnestue
viser netop sådanne symbolske elementer,
som forskellige biotoper i afgrænsede kar og
på minimale arealer. Men det er måske pæda¬
gogiske input til forståelse af naturens mange
muligheder i venten på den forjættede super¬
natur.

Som afslutning vil jeg referere Stig Len¬
nart Anderssons beskrivelse af procesurba¬
nisme: "Procesurbanisme fordrer en balance

og synenergi mellem de mange dynamiske
elementer, der findes i en bys system. Viden
om vind, vejr, vand, lys, energi, kredsløb, poli¬
tik, sundhed, urbanitet, tæthed og bæredyg¬
tighed samles i ét urbant økosystem, der hele
tiden udvikles og ændres. Et sådant system
kan man ikke forklare eller afbilde i ét bil¬
lede." Det er et ambitiøst program, men jeg er
åben for det nyeparadigme.,

I øvrigt var alle disse faktorer til stede i
•min barndoms landsby i 1940'erne.
Ib Asger Olsen, prof., landskabsarkitekt MDL
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Liv og død i Grønland
Lone van Deurs: Vi går gerne langt for vore
døde. Kirkegårde og landskaber i Grønland.
Introduktion afKaren Nørgaard. Vandkunsten,
2011. 274 s400 kr. ISBN 978-87-7695-226-6

Kirkegårdene i Kallaliit Nunaat (Grønland)
har fået et smukt mindesmærke, en stærkt
anbefalelsesværdig bog.

Døden er altid tæt på i Grønland. Uven¬
tet, pludselig og tragisk. Et stort, vildt og
nådeløst landskab og et iskoldt hav kræ¬
ver sine ofre. Mange blev derude og var væk
for altid. De, der døde under skindene der¬
hjemme, blev båret væk og dækket med sten,
så ravne og ræve ikke skulle æde ligene. 11721
kom Hans Egede til landet og prædikede kri¬
stendom. Om sjælens udødelighed og kødets
opstandelse. Og en langsom proces skulle
over tid ændre grønlændernes opfattelse af
liv og død. Nu skulle det døde legeme stedes
til hvile i indviet jord og ikke blot efterlades,
hvor den døde nu havde opgivet ånden. Der
blev oprettet kirkegårde. Og her tager Lone
van Deurs fat i sin prægtige bog: Vi går gerne

langtfor vore døde. Kirkegårde og landskaber
i Grønland.

Bogen indledes med kapitlet Fra åndetro
til kristentro af eskimologen Karen Nørre¬
gaard, en fin introduktion til den grønland¬
ske forestillingsverden. Kultur og religion
udformes af den geografi, menneskene lever
i. Og eskimoernes kultur har gennem de sid¬
ste 4.500 år udviklet sig materielt og kultu¬
relt under de, for os at se, næsten umenneske¬
lige naturforhold. Det fortæller kapitlet kort
og meget præcist om. Om åndemanerne, der
med fare for deres liv kunne nærme sig Havets

Upernavikpå Grønlands vestkyst. Herfindes intet
muldlag, men kun den rå klippe, så graven dækkes af
sten afdækket med et betonlignende materiale.og lig¬
ner mest afalt sarkofager, som det er skikpå katolske
kirkegårde. Stenkasserne er bevokset afen cinnoberfar-
vet lav, som lyser oppå den grå stenflade. I byenfindes
kun én kirkegård, der igennem tiden er blevet udvidet
Upernavik on Greenland's west coast. There is no soil
layer here, only naked rock, so the graves are topped
with stone and covered with a concrete like material,
and look almost like sarcophagi, which is the custom
at catholic cemeteries. The stone coffers are overgrown

with a cinnabar colored lichen, which brightens the
grey stone surface. There is only one.cemetery in the
town, which has been enlprged over the years
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Denne side. Tiniteqilaagpå østkysten. Den velordnede
nye kirkegård. Her i bygden findes også en Fjeldkirke¬
gård, som er denførste kirkegårdpå stedet. I Grønland
foretages kun én begravelse i hvergravplads, så når
arealet erfyldt, må et nyt stedfindes. På grund afvin¬
terens snemængder er der udenfor kirkegården blevet
opført tre vintetopbevaringshuse, hvor vinden sørger

for snefrit, tilgængeligt areal. Såjordbegravelsen kan
udskydes tilforåret
Thispage. Tiniteqilaag on the east coast, the well-
ordered new cemetery. Here in the village, there is also
a Mountain Cemetery, which was thefirst cemetery
established here. In Greenland, there is only one burial
at each burialplace, so when the area isfilled up,

a newplace must befound. Due the large amounts of
snow during the winter, three winter storage buildings
were built outside the cemetery, where the wind
ensures a snow-free accessible area. So the ground
burials can be postponeduntil spring

ler kommer til syne. Hen over gravene vokser
en mangfoldighed afgræsser og vilde planter.
Godt næret af gravenes omsatte indhold selv
her efter mange, mange år. Så smukt sluttes
kredsen.

Kirkegårde og landskaber i Grønland er en
flot og sigende undertitel. Man er ikke i tvivl,
det grønlandske landskab er besjælet. Eget
møde med de grønlandske ismasser i Syd¬
grønland kan til stadighed frembringe en ro.
Hvorfor kan ikke forklares, det skal opleves.

Der er heller ikke tvivl om, at denne bog,
er blevet skabt - efter adskillige rejser - af en

ildsjæl med forståelse og interesse for grøn¬
landske kirkegårde og landskaber.

Moder og frisætte de bundne fangstdyr, så
livet fortsat kunne opretholdes. Om den altaf¬
gørende kraft Sila. En kraft, der var den stør¬
ste enkeltfaktor i kampen for livet. Sila bety¬
der den dag i dag vejr på grønlandsk. Enhver
med blot den mindste interesse for Kallaliit

Nunaat, som landet rettelig hedder efter selv¬
styrets indførelse, får en rigtig god introduk¬
tion til eskimoisk forestillingsverden uden at
skulle pløje sig gennem Knud Rasmussens
omfattende værker.

Der fortælles om kristendommens indfø¬
relse. Om Hans Egedes relative fiasko med at
omvende grønlænderne til den strenge, tørre
evangeliske lære og om herrnhuternes suc¬

ces med deres følelsesmæssige og sangglade
udgave.

Den kristne begravelse var i indviet jord og
omkranset afvolde, stakitter og adgang gen¬
nem 'himmelporte'. Hvide kors og selvlysende
plasticblomster. Øjet tiltrækkes og fascineres.
Alene Lone van Deurs smukke fotografier er
hele bogen værd.

Minderne om den døde falmer, plastic¬
blomster og kors forgår, og stormene tager
dem til sidst. På en smuk, højtliggende ljeld-
helle i udstedet Kangaamiut med udsigt over
Davisstrædet ligger en samling grave. Her er
hverken himmelport eller dige, blot lave, sam¬
mensunkne grave, hvor hovedskaller og knog¬
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Kulusuk Fjeldkirkegård. Der er hele tre kirkegårde i
denne bygd, der liggerpå Grønlands østkyst, Fjeldkir¬
kegården, Bydgekirkegården og Lufthavnskirkegår-
den, hvis navne talerfor sig selv. Sidstnævnte på grund
afplaceringen ved vejen til lufthavnen medflyforbin¬
delse til Island

Chiliastic Field Cemetery. There are three new cem¬
eteries in this settlement, which lies on Greenland's
west coast, The Fjeld Cemetery, Bydge Cemetery and
the Airport Cemetery, the names ofwhich speakfor
themselves - the latter due to the location on the road

to the airport and the air connection to Iceland

Bogen er opdelt efter geografisk område og
omfatter kirkegårde fra det gråhvide nord til
det grønne syd. Hver kirkegård er veldoku¬
menteret med tekst og smukke fotografier.
Lidt mere plan- og kortmateriale havde været
ønskeligt, men måske findes det ikke.

Kirkegårdene er, som i Danmark, oftest
hegnede og indgangen markeret af en port.
Placeringen i landskabet er bestemt af en
storslået udsigt over havet - og tilgængelig-
hedskravene langt fra opfyldt. Ligesom de her
gældende love og bekendtgørelser for kirke¬
bygninger og kirkegårde (første udgivelse i
1992) ikke gælder for Færøerne og Grønland.
Og Gud være lovet for det.

Gravpladserne er enkeltgrave, oftest af¬
grænset med kanter og forsynet med et hvid¬
malet trækors, der kan fungere som stativ
for blomster- og uldkranse. Undergrundens
beskaffenhed tillader ikke dybe grave, hvor¬
for graven dækkes med sten og, hvor det er

muligt, også med muld. Gravstedet fremstår
derfor som en hævet flade, beklædt med sten
og/eller laver og græs. I Grønland forekom¬
mer kun kistebegravels^r, idet der ikke fin¬
des noget krematorium i landet.

Ønsket om at skabe paradisets have findes
også her, og kunstige blomster tilfører stedet
alle palettens farver. Et sted til glæde for de
levende.

Selvoplevet er kirkegårdene i Qaqortoq, der i
juli måned er totalinvaderet af polarvalmue
og lupin. Her var ingen synlige gange blot for¬
dybningerne mellem de hævede grave. Natu¬
ren gør sit arbejde, og menneskene kan blot
se til, og sådan er forståelsen og indstillingen.

Det er svært at fremhæve den ene kirke¬

gård fremfor den anden, men følgende tre kir¬
kegårde er de, som har fascineret os mest ud
fra de illustrative fotos: Kulusuk Fjeldkirke¬
gård, Tiniteqilaag på østkysten og den velord¬
nede nye kirkegård i Upernavik på Grønlands
vestkyst

Bogen inspirerer i den grad til selvsyn, og
det er en unik registrering anno 2010. Som det
forstås, er udviklingen i Grønland, som her i
Danmark, også med til at forandre kirkegår¬
denes udseende.
Gunnar Christensen, pensioneret skoleinspek¬
tør, gennem 14 år bosatpåforskellige steder i
Grønland og tager stadig hvert andet år van¬
dreture i den grønlandske ødemark med gode
kammerater

Solveig Stenholm, landskabsarkitektMDL,
novice udi Grønland, har kun besøgt
Sydgrønland i 2001
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BOGOMTALE Ruder i børnehøjde blev et kendetegnfor 1960'ernes
standardiserede institutionsbyggeri.
Foto Morten Bo, 1968
Windows at children's level were characteristic ofthe
standardized institution buildings ofthe 1960's.
Photo Morten Bo, 1968

Barndom og arkitektur
Ning de Coninck-Smith i samarbejde med Jens
Bygholm: Barndom og arkitektur: Rum til dan¬
ske børn gennem 300 år. Forlaget Klim, 2011.
269 s., 349 kr. ISBN 978-87-7955-872-4

Kan man forstå et samfund gennem dets arki¬
tektur? Og kan man zoome helt ind til kernen
ved at se på, hvordan dette samfund bygger til
sine yngste borgere? Ja, det kan man godt, og
det er både underholdende og lærerigt.

Ning de Coninck-Smith er dr. phil. og pro¬
fessor ved DPU, Århus Universitet. Hun har
gennem mange år beskæftiget sig med sam¬
menhængen mellem børn, samfund og arki¬
tektur. I Barndom ogArkitektur afdækker hun
et hidtil sparsomt belyst område af arkitek¬
turhistorien ved at samle den danske historie
om hvordan, og ikke mindst hvorfor, vi bygger
og har bygget til vores børn.

Dansk arkitekturhistorie og -litteratur
rummer ikké, med undtagelse af enkelte
kendte og prisbelønnede byggerier, meget
materiale om byggeri til børn. Det er, og har
altid været, hverdagsarkitektur, der nok fylder
på de kommunale og statslige budgetter, men
sjældent i de glittede tidsskrifter. Barndom og
Arkitektur er ikke arkitekturhistorie i traditi¬
onel forstand. Ning de Coninck- Smith insiste¬
rer på at fortælle historien om børnenes rum
ud fra en social, pædagogisk og filosofisk vin¬
kel. Hun styrer udenom en egentlig arkitekto¬
nisk kvalitetsbedømmelse og medtager i ste¬
det loyalt de eksempler, der i sig selv fortæller
om den tid, de er skabt i. Feriekolonier, der

for længst er bygget om til ukendelighed, og
1970'ernes standardiserede typebørnehaver
i (kilo)metermål står derfor side om side med
kendte og anerkendte byggerier som Skolen
ved Sundet og Munkegårdsskolen. Dette per¬
spektiv gør Barndom og Arkitektur til en vidt¬
forgrenet fortælling om arkitektur såvel som
fattigdom og familiestrukturer, svagbørnsko¬
lonier og spædbørnshjem, kønsroller og klas¬
seindretning samt selvfølgelig ro, renlighed &
regelmæssighed.

'Her er sjældent tale om (særligt) kendte
arkitekter, men om mere beskeden hverdags-
og brugsarkitektur. Den kulturhistoriske værdi
ligger ofte et andet sted end i de entydige arki¬
tektoniske værdier. Den opstår i mødet mellem
arkitekturen og barndommen og i de fortæl¬
linger om tilblivelsen afdet moderne børneliv
og om et samfund, hvor omsorg, opdragelse og
opvækst i stigende grad er blevet et offentligt
anliggende.' Side 31

Barndom og Arkitektur er opdelt i syv ind-
holdskapitler, der omhandler forskellige typer
afbygninger til børn. I en fyldig indledning og
epilog perspektiveres emnet, så de forskellige
kapitler sættes i sammenhæng. Eksemplerne
strækker sig tilbage til 1700-tallet, men natur¬
ligt nok udgør byggerier fra 1930'erne og frem
langt størsteparten afbogens materiale, hvil¬
ket i sig selv udgør fortællingen om velfærds¬
statens fødsel og udvikling.

Legepladsens udviklingshistorie behand¬
les i et selvstændigt kapitel. Fra soppesøer
og sandkasser i starten af det 20. århundrede
over skrammellegepladsens sejrsgang op
gennem 1940'erne og 1950'erne til 'kompan¬
revolutionen' i 1970'erne. Skolens udearea-
ler berøres ganske kort og kunne måske have
fortjent lidt mere opmærksomhed, mens en
række nyere legepladser fremhæves for den
tematiske udformning, der skaber rammerne
for et fantasiunivers, barnet selv kan springe
ind i, frem for at tilbyde nogle forudbestemte
legemuligheder.

Bogen er smukt illustreret med både nye
og ældre fotografier og tegninger. Størstede¬
len af bogens billedmateriale er farvefotos af
(den nu afdøde) fotograf Jens Bygholm, der
har fotograferet stort set alle bogens (eksiste¬
rende) eksempler. De fleste billeder er, emnet
taget i betragtning, sært børnetomme, hvilket
står i kontrast til tekstens fokus på netop de
børn, der bygges til. Men det er indtagende
billeder, der følsomt fanger skønheden i hver-
dagsbyggeriet med dets, gennem mange års
brug, slidte detaljer.
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Dorthe Mandrup Arkitekters muliihus 'Prismen'
kombinerer sport og kultur i et senmoderneformsprog.
Foto Jens Bygholm
Dorthe Mandrup Arkitekter's multipurpose center
'The Prism' combines sportand culture in a late
modernform idiom. Photo Jens Bygholm

Barndom og Arkitektur skal læses for sit om¬
fattende materiale og for sit sociale og sam¬
fundsmæssige blik tværs gennem arkitek¬
turhistorien. Arkitektur som form og rum er

interessant, men når det sættes i sammen¬

hæng med sin tids idealer, visioner og princip¬
per og kobles med økonomiske konjunkturer
og politiske vinde, bliver det til vedkommende
og lærerig arkitekturhistorie.
Caroline Andersen, landskabsarkitekt MDL

Nederst, fra venstre. Forsøgslegeplads med sand
vedKøbenhavns Rådhus, 1907
Børnenes Paradis, Cottageparken, forslag af
C.Th. Sørensen og Hans Dragehjelm, 1937
Hulebyen i Virum, Erik Mygind, ca. 1957.
Lyngby-Tårbæk Stadsarkiv
Himmelhøj, Amager Fælled. Alfio Bonnano, 2004.
Foto Jens Bygholm
Monstrums legeplads, Brumleby, København 2008.
Foto Morten Vest

Bottom, from left. Testplayground with sand at
Copenhagen Town Hall, 1907
Children's Paradise, Cottageparken, proposal by
C.Th. Sørensen and Hans Dragehjelm, 1937
Hulebyen in Virum, Erik Mygind, ca. 1957.
Lyngby-Tårbæk municipal archives
Himmelhøj, AmagerFælled. Alfio Bonnano, 2004.
Photo: Jens Bygholm
Monstrum'splayground, Brumleby, Copenhagen
2008. Photo: Morten Vest
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PORTRÆT
MARINA BERGEN JENSEN OG HENRIK VEJRE
Katrine Harving Holm

Marina Bergen Jensen er uddannet hor¬
tonom fra Den Kgl Veterinær- og Land¬
bohøjskole. Siden 2004 har hun arbejdet
som seniorforsker ved Skov & Landskab,
KU LIFE. Her er hun netop blevet ansat
som professor i et nyt professorat, Design
and Construction of Urban Landscapes
adapted to climate change. Marina Ber¬
gen Jensen arbejder bl.a. med at udvik¬
le værktøjer til, hvordan vi kan nytænke
byens landskab og bruge byrum, parker
og gader som buffer over for f.eks. kraf¬
tig nedbør og hedebølger. Hun har udvik¬
let den patenterede metode 'dobbeltporøs
filtrering', der er en teknologi til rensning
afvejvand, som dermed kan anvendes til
rekreative anlæg i byen

Kan du nævne et godtprojekt, hvor det er lyk¬
kedes at tænke investeringer i regnvandshånd-
tering sammen med andre byudviklingsformål?
Det bedste eksempel, vi har, er Augustenborg
i Malmo. Det er en karrébebyggelse fra efter
2. verdenskrig, som blev opført som prestige¬
byggeri, men forslummede gennem 70'erne
og 80'erne, og folk flyttede væk. Her fik man
sat en proces i gang, hvor omdrejningspunk¬
tet blev at tage hånd om bydelens regnvands-
system, der også var problematisk. Hver gang
det regnede kraftigt stod der kloakvand i
kældrene, både i Augustenborg og i de ned-
strøms bydele. Men så fik man afkoblet tage,
parkeringsarealer og køreveje fra kloakken
og førte vandet ud i bydelens grønne områ¬
der, hvor det forsinkes og fordamper. Sådan
løstes selve regnvandsproblemet. Tiltagene
blev derudover tænkt ind i en byplanproces
med borgerinddragelse, og Augustenborg er i
dag et rigtig flot sted med mange fine opholds¬
rum og masser afvariation

Vi har også et godt dansk eksempel. Det
er Stenløse Syd i Egedal Kommune, hvor
man har kombineret regnvandshåndtering,
som foregår lokalt, med regnvandsopsam-
ling. Regnvand opsamles i tanke og bruges til
tøjvask og toiletskyl. Det overskydende vand
ledes ud i en ellesump. Når der således bru¬
ges mindre vandværksvand, spares på grund¬
vandet.

Den måde, du arbejder (ned at aflede regnvand
på, er det en metode, som kan bruges i et allere¬
de bebygget område, ellermå det etableres ifor¬

bindelse med et nybyggeri, som dufor eksempel
hargjort det i Ørestaden?
Vores udfordring er at få lavet et projekt, der
svarer til Augustenborg, dvs. en landskabs-
baseret regnvandløsning i 1:1 i eksisterende
by med tilhørende dokumentation af såvel
løsning som proces. Vi har en del tiltag om¬
kring nybyggeri, men egentlige omdannelses-
projekter, der foregår inde i byen efter LAR-
metoden, er kun så småt ved at dukke op. Vi
forsøger at dreje vores forskning i retning af
eksisterende bebyggelser, for det er der, det er
sværest.

I København har vi især kigget på de by¬
dele, der ligger langs Harrestrup Å. Det er

Valby, Vanløse, Brønshøj og Husum, som
afvandes til fælleskloak, der løber til Dam¬
husåens renseanlæg. Fælleskloakken har
kapacitetsproblemer, og ved kraftig regn udle¬
des kloakvand til Harrestrup Å. Vi har lavet en

masterplan for, hvordan regnvand kan afkob¬
les i de forskellige bydele, og hvilke mulig¬
heder der er for at skabe synergi med andre
formål. Københavns Kommune vil for eksem¬

pel gerne lave nogle bedre stiforbindelser,
og de investeringer kan fint passes sammen
med nogle strukturer, der midlertidigt kan
have vand på overfladen. Udvalgte villaveje
kan ombygges, så regnvand kan tilbagehol¬
des i laguner og nedsives via grønne elemen¬
ter, men så trafikken stadigvæk kan afvikles.
Det måske bliver lidt mere besværligt at bruge
lige netop den vej, cykelstien er sandsynligvis
smallere i regnvejr, men til gengæld får bebo¬
erne et mere spændende gaderum med mere

grønt og langsommere trafik.

Hvordanfungerer det i praksis at bruge nogle
afde værktøjer, du udvikler til regnvandshånd¬
tering, og hvor meget modstandmøder man?
Lige nu er der en stor begejstring omkring det
at håndtere regnvandet og bruge det til noget.
Det er meget spændende at opleve. Men der

vil nok indfinde sig en fase, hvor begejstrin¬
gen lægger sig lidt, og hvor man begynder at
se, at det kan være omstændeligt at indføre de
her tiltag. Det er svært at sige, hvad budgettet
er, og vi ved ikke, hvor nemt det er at drive så¬
danne anlæg. Der ligger meget arbejde i at få
tilladelser til nedsivning fra miljømyndighe¬
derne, og der er reelt usikkerhed omkring for- «
ureningsrisici. Desuden kræver de her syner¬
gimuligheder et større samarbejde, end folk er ,

vant til, bl.a. i forhold til byplanlægning, tra¬
fik, vand og miljø.

Som praktiserende landskabsarkitekt,
tror jeg at man vil støde hovedet mod mange
barrierer. Det er lettere i vores forsknings- og
innovationsprojekter, hvor kommuner, virk¬
somheder og forskere samarbejder, og alle
er del af læreprocessen. Det er sværere, når
man kommer udefra og skal have tilladelser
til at gøre, som man har tænkt sig. Wilhelm
Thomsens Alle ér en andelsboligforening i
København, som i forbindelse med en kloak¬
renovering koblede regnvandet fra ved hjælp
af render, nedsivningsområder og faskiner.
Processen med at få tilladelse har vist sig at
være lang og besværlig, men er lykkedes.

Hvordan formidles din forskning, så man kan
bruge dine metoder i konkreteprojekter?
Meget formidling foregår direkte ved net¬
værksmøder, næsten i takt med at viden op¬
står. Takket være innovationsprojekter som
19K, 2BG, Vand i byer og Byer i vandbalance
har vi et stort netværk inden for både spilde- .

vandshåndtering og landskabsarkitektur. Vi
opbygger hjemmesider, bl.a. laridanmark.dk,
bidrager til kataloger, bl.a. Københanvs Kom¬
munes LAR-katalog, ligesom vi udarbejder
kompendium for vores studerende. I år har vi
afholdt temadagen Rent regnvand og planlæg¬
ger en om Permeable befæstelser i september.
Augustenborg. Foto 1:1 landskab
Augustenborg. Photo 1:1 landskab
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Henrik Vejre er uddannet agronom fra
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj¬
skole. Siden 1998 har han forsket og un¬
dervist i landskabsøkologi og naturfor¬
valtning, og han er netop blevet ansat
som professor i et nyt professorat, multi¬
functional cultural landscapes ved Skov &
Landskab, KU LIFE. Bag det tema, der slås
an i titlen på det nye professorat, ligger en
problemstilling: At der bor så mange men¬
nesker i byerne, lægger pres på landska¬
bet som ressource. Vi har ikke længere
plads nok til at funktionsopdele, så nu må
vi arbejde på at kombinere funktionerne
på samme areal. Det kan gøres ved hjælp
afsåkaldte commons, fælleder, som er fæl¬
les driftsområder, ejet af et kollektiv

Hvad kunne være et godt eksempelpå et velfun¬
gerende og visionært multifunktionelt kultur¬
landskab? .

Der er to kategorier. I den ene planlægger
man et landskab til direkte at opfylde flere
funktioner. Her kan man fremhæve et ek¬

sempel som Drastrup oppe ved Aalborg. For
15-20 år siden havde man en masse vandind¬

vinding inde midt i byen, som blev forurenet
af skadestoffer fra industrien. Så besluttede
man sig for at flytte vandinvindingerne ud på
landet sydøst og sydvest for Aalborg med det
resultat, at der fra landbruget udledtes nitrat
og pesticider i stedet. Derfor besluttede man
at lave en langsigtet strategi, der handlede om
at sikre sig rent grundvand ved at ekstensivere
landbruget, dvs. omlægge fra konventionelt til
økologisk. Derudover ville man plante skov og
bruge det som rekreativt område. Vi har nu et
område med landbrug, skovbrug, rekreation,
naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse og
bosætning på samme tid og samme sted.

Der er dog mange afvores landskaber, der
opfylder flere funktioner. Vi har alle dage både
boet og produceret i landskabet. Landbruget
har traditionelt skabt halvnaturområder som

overdrev, enge, moser. Men der har været en
tendens til, at det industrialiserede landbrug
presser bosætning og natur væk.

Hvordan bpnås større indsigt i commons som

forvaltningsredskab? .

Forskningen består til dels i aktionsforskning,
hvor man forsøger at påvirke nogle processer.
Vi har bl.a. Diaplan-projektet, hvor vi samar¬

bejder med nogle kommuner om at prøve at
skabe en fælles bevidsthed om lokale landska¬
ber sammen med borgere, ngo'er, lodsejere og
den kommunale administration. Vi rejser en
debat om, hvad er det for et landskab vi har, og
hvor vil vi gerne hen med det.

Den proces kan man også forskningsmæs¬
sigt gå ind i. Man kan stille sig i iagttagerens
rolle og undersøge, hvordan sådan en bevidst¬
hed udvikler sig. Der er nogle, der kalder det
placemaking. I stedet for bare at bo i et hus,
så har vi her et lokalområde, som vi udvikler
en bevidsthed omkring. Det gør man i samar¬

bejde med kommunen som har ansvaret for
det åbne land.

En anden måde at undersøge, hvordan de
her funktioner i landskabet udvikler sig på,
er en mere empirisk forskning. Vi prøver at
lave et indeks for, hvad det er for en type land¬
brug, vi har. Det gør vi ved at samle data ind og
interviewe landmændene om deres produk¬
tion. På den måde måler vi landbrugsejen¬
dommenes udvikling over tid. Tager de mere
eller mindre hensyn til naturen i dag end for
10 år siden? Bliver de mere monofunktionelle
eller mere rekreativt anlagte?

Hvis man beslutter sigfor atforsøge at etablere
et multifunktionelt kulturlandskab, hvad kan
man såforvente afden forhandlingsproces, der
måforegå mellemparter med megetforskellig¬
artede interesser?
Man kan altid forvente, at lodsejere vil stå
stejlt på deres rettigheder. Man må stille sig
meget åbent an i en forhandling, og aldrig
lægge sig fast på et bestemt resultat, man

gerne vil opnå. Jeg snakker her om det gene¬
relle åbne land, hvor man gerne vil øge adgan¬
gen for befolkningen og styrke naturindhol¬
det, hvad der ofte er dagsordenen.

Det er meget risikabelt at præsentere en

løsning på forhånd. Det bedste man kan gøre
er at starte en dialog: Hvor vil vi hen med vp-

res landskab, og er vi tilfredse med det? At få
de almindelige borgere til at deltage i en dia¬
log kan gøres meget simpelt ved at spørge:
Hvis du skal lufte din hund, hvor går du så
hen? Så svarer de måske: "Der er ingen steder
at gå hen, nu hvor markvejen er blevet pløjet
op". Den slags udtalelser påvirker også lods¬
ejere, og holdninger vil begynde at flytte sig.
De første tre år i sådan en proces kan sagtens
gå udelukkende med at tale om det, skrive til
lokalsprøjten og lave en hjemmeside.

Men der er sket en forskydning af magt¬
forholdene med kommunereformen. De deci- ,

derede landkommuner er der kun meget få
tilbage af. Der er en større by i næsten hver
kommune nu, hvilket betyder, at der er en

befolkning, som har en interesse i at få adgang
til det åbne land. Landbruget beskæftiger ikke
ret mange mennesker, og det er blevet meget
vigtigere for kommunerne at tiltrække virk¬
somheder, der kan skabe mange arbejdsplad¬
ser. Landbruget har ikke samme indflydelse
som før, hvilket måske gør det lettere at sætte
en udvikling i gang.

Formidles dine forskningsresultater via en
kanal, som kafi benyttes i konkreteprojekter?
Vi skal jo publicere internationalt med artik¬
ler i tidsskrifter. Vi skal også omsætte resul¬
taterne i tekster og medier, som er let tilgæn¬
gelige. Vi skriver artikler til fagtidsskrifter.
Sådan noget her vil man typisk skrive om til
Vækst og Jord og Viden. Vi har også vores vi¬
dentjeneste, hvor man kan abonnere på f.eks
park-, landskabs- eller friluftsserien. Der er

nogle ark, der bliver sendt rundt til abonnen¬
ter. Der er altid 2 siders forskningsresultater,.
virkelig kondenseret og hurtigt læst. Så tager
vi til konferencer, eksempelvis Åben Land,
som arrangeres i samarbejde med Dansk By¬
planlaboratorium.
Katrine Harving Holm, stud.arch.
Foto Inger Grønkjær Ulrich Photo Inger Grønkjær Ulrich
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SUMMARY

Professional history 1, p. 117
Annemarie Lund

Landscape architect Karen Permin turned
90 on August 23, 2011. For more than twenty
years, Karen Permin has been a driving force
in the Nordic collaboration between the land¬

scape architect associations in Norway, Swe¬
den, Iceland, Finland and Denmark. As sec¬

retary for the Nordic collaboration as well as
the daily professional secretary for the Dan¬
ish Landscape Architect Association, she has
arranged Nordic congresses and annual au¬
tumn conferences, which have had both a high
professional level and been held in exquisite
landscapes. Also as editor of this magazine,
Karen Permin gathered project presentations,
discussion contributions, etc. from the Nordic
countries. Karen Permin was also appointed
as an honorary member of both the Norwe¬
gian and the Danish Landscape Architect As¬
sociations. Just as thin and frail as she can ap¬

pear, just as strong and persistent drive has
characterized her professional commitment.
This has been implemented by a series ofpor¬
trait articles on the efforts of prominent park
leaders and influential landscape architects,
and articles about the seven association lead¬
ers during her time as secretary. All togeth¬
er to map out and assemble the jigsaw puzzle
that makes up the profession's history, and in
which Karen Permin herself has become an

important piece.

Congratulations Gavle!, p. 118
Stina Elonsson, Anders Jonsson and
Thomas Andersson
On September 1, 2010 the new Stortorget
square and its edge on Nygatan street in Gavle
were completed. After an open prequalifica-
tion tender round, Gavle municipality, in
March 2006 invited four landscape architec¬
ture offices to participate in a design compe¬
tition. The winner was Andersson Jonsson

Landskapsarkitekter AB in collaboration with
Sture Koinberg AB.

The Stortorget square was divided in
three characteristic areas; the open square,
the small-scale square and the market square.
These were tied together in a uniform whole
by the paving's discrete nuanced but charac¬
teristic geometrical granite pattern. The open
square is framed by Erik Hoglund's concrete
relief pylons from the 1970's, which together
with the tall lime trees were preserved in
order to maintain and accentuate Gavle and
the square's history. The paving on Stortorget
is the most prominent characteristic. It con¬
sists solely of Swedish stone. The rectangular
fabric-like paving of granite pavers is based
on three different types of stone with a clear
difference in color nuance. Together with two
different surface treatments a pattern results,
which varies in color and sheen depending
on the season, wetness and light. The square

stretches out over Nygatan street, which has
achieved a soft and warm expression. The
square's central paved area with granite pav¬
ers is surrounded by classic sett stone paving
laid in an arched pattern with four different
types of stone.

Biilows Plads in Fredericia, p. 124
Jonas Maria Schul
In 2009, a competition was arranged for the
design of Biilows Plads. The reason was that
property management group Realdania Byg
had invested in an extensive renovation of
architect Meldahl's town hall from 1860. Via
a simple and easily understood plan, Bill¬
ows Plads is strengthened in the total urban
space hierarchy. The front plaza serves as a
calm resonator for the town hall, whose rich
ornamentation and special detailing thus re¬
ceive greater attention. The primary pedestri¬
an and seating surfaces are paved with stone
sett. The existing stones were taken up and
sorted according to color and regularity and
a uniform paving was relaid as the main ar¬
rival path, and the most dissimilar stone was
laid along the edges. The same method was
used in the sorting of the original worn sett
paving. In this way a controlled graduation of
paving was achieved within the fixed sett axes
and this accents the beautiful, classical char¬
acter of the wear of time while increasing ac¬
cessibility. In front of the town hall's main en¬

trance, new fired granite sett was layed.

The urban landscape - Holstebro's new city
space, p. 128
Jonas Maria Schul
In a collaboration with OKRA from Holland,
the office won a competition for a new city
space in Holstebro. The project site covers
an area of ca. 14,000 sqm and lies in the cen¬
ter of Holstebro near the Storåen stream and
the concert hall. The municipality's basic wish
was to convert the 'rear to the front' and en¬

sure that the new public squares and spaces
around the theater buildings gradually would
be able to offer new life to this part of the city.
The area is divided in two parts; the stream
side and the theater square, which in the proj¬
ect is enriched with a large outdoor stage. A
major part of the square consists of a classi¬
cal 'horizontal fountain' that invites play and
acoustically dampens the traffic noise in the
background. At large events, the water can be
turned off and thus a large stone-paved area is
added to the first 'stage.'

The stream landscape has been altered
and the water edge has been t-erraced with
ramps, paths and retaining walls. In some

places the paths widen and form small squares
that offer seating on the many walls, edges and
staggered levels. In the southeast part, a den-'
sification of the planting provides a needed
textural effect. The lighting plan supports the

intention of creating differentiated spaces in
the total landscape and to add a sense of inti¬
macy and security.

A central connection to the theater was

created by a new bridge and seating area,
which in its form language and material is
designed in keeping with the stream edges.
The bridge is made of azobé wood, which is
repeated in the bands on the square, by the
sheet pilings and retaining walls. The path of
the bridge is irregular, which creates an inte¬
grated seating area and thereby supports the
dynamic movement in the landscape.

Everything is blinking, p. 134
Ulrik Kuggas
"Nobody gives a shit about the context any¬
more," said architect Bjarke Ingels from
somewhere in Japan. If one wishes to be at a

, good and safe distance from the, architectur¬
ally speaking, cohesive Denmark, then Japan
is a good choice. There is something about
the mountains I think and reflect back on my
visit to Bjerget, BIG's second building scheme
in Ørestaden. Is this unique housing project
a grafting of a Danish row house on a Swiss
mountain village? I don't know. I just feel that
the effort of slamming a sloping plateau with
courtyard houses together with a parking ga¬
rage is extremely unique. And a bit Japanese,
especially in the garden courts which provide
flashbacks to the Japanese temple gardens
where 'borrowed landscapes' were employed.
Where the Bjerget is built exclusively for its
inhabitants, BIG's third scheme, The Figure 8
in Ørestaden is more public in character. The
Figure 8 was built to be experienced. Anoth¬
er and quite significant difference between
the Bjerget and The Figure 8 is that the lat¬
ter quite naturally has two common spaces.
When BIG is at its best, all conventions are

challenged. But that is something that I don't
really understand, as there appears to me to
be an enormous contrast between the delight¬
ful undogmatic and extremely bold approach
to the projects that his office produces, and
the challenge for obedience and fitting be¬
havior that their outdoor areas often signal.

Perhaps it is also about something else.
Today we demand something completely dif¬
ferent from our surroundings than we did pre¬
viously. Old virtues about (only) adding things
and exercising an interest in the existing con¬
ditions are not doing so well anymore. This is
actually paradoxical at a time where we speak
so much about sustainability and when one of
the most sustainable actions one can make is
to avoid clearing everything and replacing it
with new surfaces. Perhaps it is a fear ofbeing
boring that reigns at the moment. It is as if all
surfaces are being activated. Everything is
blinking.,
Pete Avondoglio
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Av Komplot Design (DK) for Nola

Concrete Things og Grid
Nola Industrier AB Headoffice: Repslagargatan 15b 118 46 Stockholm +46(0)8 702 19 60 Showroom: Skeppsbron 3 211 20 Malm8 +46(0)40 17 11 90 www.nola.si



Efterårets arrangementer på Fyn
Thomas B. Thriges Gade - Fra gade til by. Præ¬
sentation afvinderne afprojektkonkurrencens
fase 1. Er afholdt.

Nyborg Slot
Lørdag 24. september, kl. 10.00
Hovedindgangen til Nyborg Slot, Slotsgade 34
Nyborg er et af de vigtigste kulturarvsmonu-
menter fra Danmarks middelalder. Nyborg
Kommune og Østfyns Museer vil med de øv¬
rige kulturinstitutioner i byen arbejde intenst
på at virkeliggøre visionen om optagelse af
slottet på UNESCO's verdenskulturarvsliste.
Museumsdirektør for Østfyns Museer Erland
Porsmose fortæller om visionen, tankerne bag
og det forventede potentiale.
Tilmelding senest 19. september til
Vestergaard-Fibiger@mail

Tankefuld - bæredygtige byggerier
Tirsdag 25. oktober, kl. 17.00 hos
C&W arkitekter, Kullinggade 31 e, Svendborg
Vi skal fra arkitekt Poul Mathiesen, Svend¬
borg Kommune, høre om intentionerne i
plan/konkurrencegrundlaget, herefter vil bo¬
ligprojektets rådgivere vise, hvordan grundla¬
get blev til virkelighed, ligeså vil C&W arkitek¬
ter gennemgå vinderforslaget for SEF+Hus.
Tilmelding senest 21. oktober 2011

Besøgpå Odense Adelige Jomfrukloster
Klostret er overtaget afRealdania Byg som er
i gang med et spændende restaureringspro-
jekt. Klostrets historie går tilbage til 1500 tal¬
let. Leder, arkitekt Mogens Victor Andersen
vil fortælle om centrets aktiviteter.

Tirsdag 22. november, kl. 17.00, på Albani Torv
Tilmelding senest 18. november 2011

Ola Melin ny stadstrådgårdsmåstare
i Malmo

Ola Melin eftertråder den 1 oktober Gunnar
Ericson som stadstrådgårdsmåstare och av-

delningschef for stadsmiljoavdelningen på
gatukontoret i Malmo.

Landskapsarkitekten Ola Melin år 36 år
och har nårmast varit chef for Sofiero och
Fredriksdals museer och trådgårdar i Helsing¬
borg. Innan dess var han fakultetsdirektor på
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.
Ola Melin har också arbetat som odlingschef
på SLU.

Ola Melin ser fram emot att arbeta lång-
siktigt med overgripande och strategiska frå-
gor kring stadens offentliga rum och aktivt ta
del i den fysiska utvecklingen i Malmo:

'I Malmo finns det ett driv och en vilja
att ligga i framkant vad gåller det offentliga

REKREATIVE OMRÅDER - BETTER CITY, BETTER LIFE

Helt i tråd med Expo Shanghai 2010 viser FSB 2011 nye veje til at imødegå de
aktuelle udfordringer inden for byplanudvikling. Kom og oplev de mangfoldige og
innovative fremtidsløsninger i form af oplevelses-, møde- og rekreationsverdener
i det urbane rum.

SPORT - SPORT GOES GREEN

På FSB 2011 står varige idealer og koncepter for nutidens og fremtidens
sportsanlæg i fokus. Greenbuilding er det centrale nøgletema for materialer
og byggematerialer, energisanering og .miljøbevidst ledelse af sportsanlæg
med positiv miljø- og energibalance.

BADEANLÆG - FRITID FORGENERATIONER

FSB 2011 tager sigte på de forandrede krav som opstår gennem den demo¬
grafiske udvikling. Desuden er holdbarhed for fritids- og badeanlæg i særlig
fokus. De kan yderligere drage fordel af den enestående synergieffekt med
aquanale 2011, som afholdes samme tid og sted.

SPAR TID OG PENGE!
Køb Deres adgangskort online på www.fsb-cologne.com

Besøg samtidig aquanale 26.-29. oktober 2011
videre informationer på www.aquanale.com

Intermess ApS
Rådhusvej 2
2920 Charlottenlund ■ Danmark
Telefon +45 45505655 Telefax +45 45505027
info@intermess.dk

0

koelnmesse

www.fsb-cologne.com

INTERNATIONAL FAGMESSE FOR REKREATIVE

OMRÅDER, SPORTSANLÆG OG SVØMMEHALLER

KØLN, 26.- 28. OKTOBER 2011
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Vind en smuk
bænk i beton

rummet. Dessutom har medarbetarna på
gatukontoret en våldigt hog kompetens och
detta sammantaget gjorde att chefstjansten
på stadsmiljoavdelningen var otroligt lock-
ande', sager Ola Melin. Ola Melin ar uppvuxen

på Osterlen, utanfor Tomelilla. Efter mellan-
landningar for studier i Stockholm, Uppsala,
Paris och USA bosatte han sig i Malmo.

Gunnar Ericson, som Ola Melin efter-
tråder, har fyllt 65 år i sommar, men pensio¬
nerar sig bara från chefskapet. Han fortsatter
på gatukontoret i en senior roll direkt under
gatudirektoren Kerstin Gustafsson.
Ola Melin,+46 709-3416 72
Gatudirektor Kerstin Gustafsson,
+46tel 0709-3413 70

Topos Landscape Award 2011

Topos - The International Review of Land¬
scape Architecture and Urban Design has
awarded the Topos Landscape Award 2011 to
the German landscape architect and profes¬
sor Antje Stokman.

This year the prize goes to an individual
who gets things off the ground for the profes¬
sion on many levels. Antje Stokman receives
the Topos Landscape Award 2011 primar¬
ily for her commitment to multi-thematic
work and her achievements in various plan¬
ning groups, where she has been successful in
gaining support from experts in technical dis¬
ciplines for landscape architecture. Her abil¬
ity to motivate enables her to get things done.

This award also emphasises the fact that
complex eco-systemic tasks today need to be
resolved with multi-disciplinary approaches
and that capable landscape architects - and
above all female landscape architects - can

play a leading role in this effort.
www.topos.de/landscape-award

Kender du et sted - en park, have, gade, havneareal,
firmadomicil eller andet - hvor en af disse bænke passer ind,

så send os et billede med beskrivelse af stedet.
Hvis dit forslag bliver valgt, belønner vi din indsats med en

bænk, som bliver din til evigt eje.

Lajers er en innovativ dansk
designvirksomhed, der henvender sig til arkitekter,

landskabsarkitekter og større virksomheder, som ønsker at
indrette byer og rum med stil.

Der arbejdes primært i beton og vores arbejdsdag foregår i et
gammelt nedlagt betonlaboratorium i Roskildes

kreative bydel: Musicon.

Vi tilbyder dels et standardsortiment samt udvikling
af specialdesignede møbler. Lad os give et uforpligtende oplæg

næste gang, I skal indrette et rum hvor stil, kvalitet og
funktionalitet er vigtigt.

Lajers, unikt møbeldesign
Musicon, Rabalderstræde 10 - 4000 Roskilde,

tlf. 22.48 312.3, www.lajers.dk
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Sir Geoffrey Jellicoe Award 2011
The International Federation of Landscape
Architects (IFLA), announced that Corne¬
lia Hahn Oberlander is the winner of the Sir

Geoffrey Jellicoe Award for 2011.
Cornelia Hahn Oberlander has made an

outstanding contribution to Landscape Archi¬
tecture through her life-long commitment to
her chosen profession. Her achievement in
all aspects of landscape architecture - land¬
scape planning, landscape research, landscape
design and landscape management has been
quite phenomenal.

Despite the breadth of her endeavors, one
common thread stands out: her concern for
environment and people. She has continued
to develop and expand her skills over a life¬
time as needs and opportunities have evolved
- starting at the local community level and
expanding her horizons as her focus has gone
first nationally in Canada, continentally to
North America, to a global perspective with
her focus on sustainability and matters relat¬
ing to climate change.

Ms Oberlander has been producing
designs for a greener future for six decades.
Working initiallywith low-income communi¬
ties, her attention has broadened to include
playgrounds and parks, and latterly to more
global perspectives. She has shown a deep
commitment to environmental sustainabil¬

ity not only through her designs and the qual¬
ity of her work, but also through sharing her
knowledge and ideas by writing books, pre¬

paring exhibitions and presenting lectures.
Ms Oberlander continues to make signif¬

icant contributions featuring collaboration
with architects and engineers on projects of
international recognition. Her ability to work
creatively as a member of an inter-disciplin¬
ary team with architects and engineers, bas¬
ing all projects on design concepts and find¬
ing technical solutions through research, is
demonstrated in her long list ofbuilt projects.
She has achieved an uncommonly high level
of respect ånd recognition from members of
landscape architecture's related professions
of architecture, planning and engineering.

As a female pioneer in the field of land¬
scape architecture she decided from her 11th
year onward that she had only one goal; to
become a landscape architect to design out¬
door spaces for the enjoyment of all in our

urban environment. She was one of the first
females to graduate from Harvard University
Graduate School of Design and started up her
own design business collaborating with mod¬
ernist architects.

Her motto for solving difficult tasks
on each project is the five P's: Persistence,
Patience, Politeness, Professionalism and
Passion. Ms Oberlander has done so with a

passion and an innovative approach to her
chosen profession that is a model for any
aspiring landscape architect. She has clearly
had a unique and lasting impact on the wel¬
fare of society and the environment and on
the promotion of the profession of landscape
architecture and is a most worthy recipient of
this year's IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award.
www.iflaonline.org

Zaune, Mauern, Hecken
Martina Rahner og Jorg Schierwagen: Zåune,
Mauern, Hecken, Design am Grundstiicksrand.
Callwey, 2011. Sprog: tysk. 176 s., 50 €

Som titlen antyder, beskæftiger bogen sig med
alle former for afskærmninger og barrierer. Et
kort historisk overblik starter ved et irsk fæst¬

ningsanlægs stablede mure fra stenalderen og
slutter ved Versailles' hække. Ud fra udvalgte
værker fra forskellige stilperioder diskuteres
afgrænsningens skiftende signalværdi og ud¬
tryk. Lidt tilfældigt.

Dernæst følger en række eksempler på
hegn, mure og hække udført i forskellige tra¬
ditionelle materialer, organiseret efter kate¬
gorierne iscenesat klarhed, naturlig harmoni,
ornamental pragt og kreativ mangfoldighed.
De valgte eksempler fokuserer især på heg¬
net/muren/hækken som designobjekt. For¬
stået på den måde, at selve objektets opbyg¬
ning, materialer og detaljer sættes i centrum,
hvorimod samspillet med omgivelserne bliver
noget sekundært.

Det er måske lidt mærkværdigt at vælge
at skrive en bog om tre elementer med samme
funktion, nemlig at clanne rum, afgrænse og
skærme, uden rigtig at fortælle hvordan de så
kan udnyttes til at opnå forskellige rumlige
virkninger gennem placering og form.

Til gengæld kan bogen bruges som et kata¬
log over typer, materialer og detaljer. Hele
spektret er repræsenteret: Fra det transpa¬
rente og føjelige til det bastante, fra det tradi¬

tionelle til det moderne. Men der er nu ikke
de store overraskelser, og eksemplerne vir¬
kervisse steder nærmest som lokale kuriosi¬
teter. Afsluttende indeholder bogen ni korte
interviews, bl.a. med den London/Stuttgart
baserede designer Matthias Megyeri og det
hollandske designfirma Demakersvan. Begge
kendetegnes ved at arbejde med hegnets sig-

• nalværdi igennem brug af figurative gim¬
micks. KHH

Nykilde
Nykilde udvikler, producerer og markedsfø¬
rer produkter og løsninger til den grønne sek¬
tor. Det gælder bl.a. grønne tage, frø af vilde
blomster, dækafgrødefrø, græsfrø og grønne
facader.

Sky Garden BioDrain er en vegetations-
måtte, der kan lægges på tagflader. Den yder
bygningsbeskyttelse og kan tilbageholde og
filtrere vand ved intensivt nedbør. Vanding
er ikke nødvendig, da måtten kan lagre store
vandmængder. Vegetationsmåtten bliver
fremstillet af genanvendeligt PU-skumstof.

Sedum Tagvegetationsmåtter er ideelle til
grønne tage. Måtten består af 7-8 forskellige
Sedumarter, hvilket sikrer, at der altid er flere
forskellige arter, der vil trives, uanset place¬
ring. Derudover indeholder måtten et ca. 3
cm tykt vækstlag, et vækstlag som er næsten
100% uorganisk. Derved sikres et vækstlag
som holder i rigtigt mange årtier, og som ikke
er brandbart, ligesom planterne ikke er det.

GroWorld er et nyt, naturligt og verdens-
patenteret vækstmedie baseret på forskellige
vulkanske sten og ler. Det holder længere, kan
genbruges og er yderst miljøvenligt.

GroWorld optager vand og udskifter ilt
langt bedre end noget konkurrende materi¬
ale-og bevarer sine positive egenskaber. Det
kan bruges ved etablering af grønne tage, til
indendørs og udendørs beplantninger og ved
renovering af kompakte jorder, f.eks. foran
fodboldmål eller på greens.

Et produkt, som fortsat er under udvikling
er blomstermåtter/-tæpper til udlægning på
skrænter, diger, volde eller omkring bytræer
o.l. Disse tæpper er imprægneret med frø af
forskellige slags, som efter udlægning etab¬
lerer sig med langt mindre konkurrence fra
ukrudt end ved normal udsåning. KHH
Nykilde Aps, Lundbæksvej, Slagelse
www.nykilde.dk
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stronger together

Træningspavillonen
12003 opstillede TræningsPavillonen de før¬
ste danske udendørs træningsredskaber i
samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.
De seneste seks år har TræningsPavillonen
sat sit præg på udviklingen af en udendørs
træningskultur i forskellige udendørs om¬

givelser, og i dag er der opstillet knap 100
træningspavilloner på 43 forskellige steder
i Danmark. TræningsPavillonen er et uden¬
dørs træningscenter og kobles ofte på løbe- og
motionsruter. Alle modeller af TræningsPa¬
villonen har overdækning og er forsynet med
træningsinstruktioner. Pavillonerne er udvik¬
let med henblik på voksne, men af hensyn til
børn er hver pavillon typegodkendt iht. DS/
EN 1176 om sikkerhed på legepladser.

Rudersdalruten er et sammenhængende
stiforløb, der snor sig gennem Rudersdal

Kommune. Ruten strækker sig fra Vedbæk i
øst til Birkerød i vest og fra Sjælsø i nord til
Mølleåen i syd og består af otte temaruter,
der tilgodeser motionister i alle aldre og med
forskellige præferencer. Rudersdalruten er

forsynet med tre aktivitetspladser med træ¬
ningspavilloner. Aktivitetspladserne består
af tre små træningspavilloner, som hver inde¬
holder af en række træningsredskaber. Red¬
skaberne er til styrke-, balance- og koordina¬
tions- og bevægelighedstræning. Pavillonerne
er udformet, så de kan modstå årstidernes
påvirkning. Bærende dele er udført i galvani¬
seret stål. Overdækning er udført i en stærk
ikke-brændbar polyestermembran. Berø-
ringsdele er udført i egetræ.

I 2007 blev træningspavillonen tildelt
Den Danske Design-pris. KHH
www.trainingpaviIion.com

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

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

Brugen af LED til udendørs belysning, giver mange for¬
dele, bl.a. den ekstra lange levetid, mindre effektbehov,
natsænkning osv. Netop denne kombination gør det mu¬
ligt, at opnå store besparelser på lysanlæg og er derfor
langt mere energibesparende end traditionelle lyskilder.
Dette er selvfølgelig uden at gå på kompromis med be-
lysningsniveauet og kyaliteten.

www.solar.dk
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Nyhed
Montagepositioner -

En nytænkning
af industrialiseret arkitektur

Nils-Ole Lund

320 sider, 23,50 x 29,50 cm, rigt illustreret
Arkitektens Forlag ■

Pris: 480 kr.

Særtilbud: 336 kr. (spar 30%)

I bogen formuleres og diskuteres måder at betragte
montagearkitektur på, og der gives bud på, hvad der skal til
for at udnytte nyindustrialiseringens arkitektoniske

potentiale. Det kræver bl.a. et ændret syn på det at skabe

arkitektur, på arkitekturens designproces og rolle i

byggeriet.

Charlotte Bundgaard
14B sider, 23 x 23 cm, rigt illustreret
Arkitektskolens Forlag

Udkammer primo oktober
Pris: 278 kr.

Månedens særtilbud

Nordisk arkitektur

Denne bog skildrer de vigtigste tankegange, der har

præget arkitekturen i de nordiske lande siden

Stockholmudstillingen i 1930 og frem til 2000.

Bogen er inddelt i temaer, og hvert tema er belyst med

eksempler hentet på tværs af landegrænserne.
Denne bog er den første, der behandler den nyere

nordiske arkitektur under ét. Den internationale udvikling
har fremkaldt et behov for at genoplive tanken om

Norden som det sted, hvor den moderne arkitektur i
modificeret form har overlevet.



Bestsellers

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 15% rabat på alle bøger i butikken
(udsalgsbøger undtaget). Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog.
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Livet mellem husene

Jan Gehl

Arkitektens Forlag
Pris: 248 kr.

A New Nature

Anders Abraham

Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
Pris: 500 kr.

Transformation

Red. Martin Keiding
Arkitektens Forlag
Pris: 288 kr.

Sustainable Compact City/

Bæredygtig kompakt by
Poul Bæk Pedersen

Arkitektskolens Forlag
Pris: 190 kr.

Rummets Arkitektur

Lars Marcussen

Arkitektens Forlag
Pris: 399 kr.

Finn Juhl
*

Esbjørn Hiort
Arkitektens Forlag
Pris: 229 kr.

jåaa

Arkitekternes egne boliger

AproPQS

Arkitektur, Pædagogik og Sundhed
Red. René Kural, Bjarne Bruun Jensen,

Inge Mette Kirkeby
Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
Pris: 220 kr.

Nye enfamiliehuse /
New Single-Family Houses
Made by Nordic Architects
Red. Martin Keiding. Arkitektens Forlag
Pris: 295 kr.

Arkitekternes egne boliger
- med arkitekternes egne ord

Mogens Stærk og Kirsten,Grønborg
Arkitektskolens Forlag
Pris: 385 kr.
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