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37TH IFLA WORLD CONGRESS
2000 I COSTA RICA
The 37th IFLA World Congress, the
Millennium Congress, will be held in
Costa Rica, from September 30th to
October 3rd, 2000, under the honor¬
able patronage of Dr. Miguel Angel
Rodriguez, President of the Republic
of Costa Rica.
The year 2000 is very special for IFLA
and for all of us.

At the dawning of this new age, we
realize that the world's natural, cul¬
tural and landscape heritage is com¬

ing under increasing pressure from
tourism - now the world's largest
industry. According to a recent
report of the World Tourism Organi¬
zation, nearly a billion people vaca¬
tion to international destinations,
each year, making the protection of
natural and cultural values a press¬

ing issue.
The 37th IFLA World Congress,
therefore, focuses on the theme
'Conservation and Ecotourism' with
a view to form a multi-disciplinary
approach to sustainable tourism
planning, with emphasis on the key
role played by the landscape archi¬
tect. That same theme is reflected
in this year's international student
design competition: 'Archaeological
Sites and their Surroundings, includ¬
ing Facilities for Ecotourism'.
The congress' agenda of lectures by
recognized experts, complemented
by technical visits, will address
challenges faced by the landscape
architect, as designer, in striking the
subtle balance between tourism

development and the preservation
of natural, cultural and social values.
Emphasis will be on how to formu-.
late an overall strategy, which can
then be developed into substantive
master planning, landscape planning
and legislation.
The 37th IFLA World Millennium

Congress also offers the world's
landscape architects an opportunity
to experience 'tourism and conser¬
vation' in action, through an exclu¬
sive program of pre and post tours,
and to enjoy Costa Rica's world
renowned hospitality! Please join us!
Bienvenidos!
Millennium Natura Magistral-
Jean Pierre Knockaert,
President Organizing Committee
37th IFLA World Congress Costa Rica

Why Costa Rica?
Costa Rica, a recognized leader in
the area of sustainable develop¬
ment, is currently dealing with the
challenges of maximizing the bene¬
fits of tourism to the country's econ¬

omy and to its healthy social devel¬
opment, while maintaining the

integrity of its natural and cultural
values, which now attract over a
million visitors annually.
This tiny country also offers an
inspiring number of tourism activi¬
ties and projects that illustrate the
'Tourism and Conservation' theme of
the 37th IFLA World Congress.
In short, Costa Rica is a country
designed for landscape architects!

Call for papers
Participants who wish to present
papers are kindly requested to sub¬
mit their abstracts and curriculum
vitae, before May 15, 2000,
preferably by fax or e-mail, to the
Congress Secretariat

International student competition
organised by IFLA/UNESCO
The theme of the international stu¬

dent competition organised by
IFLA/UNESCO is 'archaeological
sites and their surroundings, includ¬
ing facilities for ecotourism'.
Information: magistra@sol.racsa.co.cr

Calendar
25-29 Sept.: IFLA World Council,
regional meetings, etc.
30 Sept.-3 Oct. 37th World Congress
Full Day of Sessions, Sept. 30 and
Oct. 3.
Technical Visits, October 1-2:
Centra Neotropico Sarapiquis
www.sarapiquis.org
Parque Nacional Volcån
Poås/INBioparque
www.minae.go.cr and
www.inbio.co.cr
The Rainforest Aerial Tram
www.rainforest.co.cr
Marriott Los Suedos Beach Resort
www.marriott.com
E.A.R.T.H./Costa Floras
www.earth.ac.cr

Organizers
Landscape Foundation Belgium,
P.O. Box 661-4005,
San Antonio de Belén, Costa Rica
Tel.+ 506 761 1004.

Fax+ 506 761 1415

magistra@sol.racsa.co.cr
www.sarapiquis.org

in co-operation with
Association Costarricense de
Arquitectos Paisajistas -

ASOPAISSAJE
Fax.+ 506 233 1479/+ 506 255 2811

Congress Secretariat
Horizontes Nature Tours
P.O. Box 1780-1002 P.E. San José,
Costa Rica
Tel.+ 506 222 2022/+ 506 255 4513
horizo.nt@sol.racsa.co.cr
www.horizontes.com
www.horizontes.com/ifla2000

KURSUS: BYOMDANNELSE I
ØKOLOGISK PERSPEKTIV
Den traditionelle byfornyelse erstattes
i disse år af en mere helhedsorien¬
teret bearbejdning af bykvartererne.
Den aktuelle byomdannelse har såle¬
des sit grundlæggende tankesæt til
fælles med byøkologi, der ligeledes
er helhedsorienteret i sit udgangs¬
punkt. Alligevel synes det vanskeligt
at få de økologiske problemstillinger
indarbejdet i byomdannelsen.
I kurset undersøges en række aktu¬
elle aktiviteter i byomdannelsen.
På tre niveauer - kvarter, bebyggel¬
se og bygning - belyses byens fysi¬
ske og sociale forhold samt dens
naturforhold. Kurset sætter fokus på
de muligheder og barrierer, der fin¬
des for at gennemføre byomdannel¬
sen med et økologisk sigte.
Kurset henvender sig til arkitekter,
planlæggere, kommunale embeds¬
folk og andre fagfolk, der i deres
daglige virke arbejder med byom¬
dannelse i praksis, ,

Kurset vil.dels bestå af besøg i gen¬
nemførte projekter, dels af foredrag
og tværfaglige diskussioner.
Oplæg ved: Claus Bech-Danielsen,
arkitekt maa, ph.d., seniorforsker
SBI; Peter Holst, landskabsarkitekt
mdl, lektor KA; Ole Michael Jensen,
dr. phil, seniorforsker SBI; Peder
Duelund Mortensen,arkitekt maa,

lektor KA; Karen Atwell, landskabs¬
arkitekt mdl, seniorforsker SBI: Ole
Svensson, arkitekt maa; seniorfor¬
sker SBI: Per Schultze, arkitekt maa,

Kvarterscenter Nordvest samt de

projektansvarlige i de gennemførte
projekter.
Tid: 2.-4. maj 2000, kl. 9-16
Sted: KA Holmen
Antal: højst 25 deltagere
Kursusleder: lektor, landskabs¬
arkitekt mdl Peter Holst
Pris: 4.500 kr.

Tilmelding: senest 3. april 2000 til
Efteruddannelsessekretariatet,
tel. 32 68 60 21 eller efu@karch.dk

PRAGA 2000

NATURA MEGAPOLIS
The conference is held in framework
of the 'Europe a Common Heritage'
campaign organised by Council of
Europe and is involved also in a pro¬
ject Prague European City of Culture
of 2000.
Its purpose is; to show long-term
interaction between man and nature
in cities, the preservation as well as
creation of natural values of the
environment in big cities as an
important part of human culture and
the importance of natural elements
in urbanised areas for citizens.
Constant urbanisation and strong
landscape exploitation deteriorate

natural values outside the cities.

By this process the natural values
of the cities become more and
more important and some biotopes
in the cities develop into refuges of
valuable plant and animal species.
The participants in the conference
will exchange experience with
practical conservation of valuable
natural sites in urbanised areas.

Strong attention will be afforded to
environmental education, communi¬
cation and public relations.
The conference will be held in

English with simultaneous transla¬
tion into Czech.
Date: 27 August-1 September 2000,
Prague with pre- and post confer¬
ence excursions: 24 to 26 August
and 2 to 4 September
Secretariat of the conference:

Magistråt hl. M. Prahy,
odbor zivotniho prostredi,
Råsnovka 8,
110 00 Praha 1
Tel. +422 24484437
Fax: +422 2491 1381

praga2000@imip.mepnet.cz

INTERNATIONALT SYMPOSIUM
DIE WELT ALS GARTEN
Fra 8.-10. juni afholdes et internatio¬
nalt symposium: Die Welt als Garten
i Hannover, arrangeret af BDLA m.fl.
og også støttet af IFLA og EFLA.
Information og tilmelding:
BGL. Alexander-von-Humboldt-Str. 4
D-53604 Bad Honnef.
Tel. +49 22 24 7707 0

info@galabau.de
www.galabau.de

GALABAU 2000

20.-23. september afholdes den 14.
europæiske fagmesse for have og
landskab, GaLaBau 2000, i Nurnberg.
Efter at have fået gode erfaringer i
1998 med Holland som partner ved
en tidligere messe er Skandinavien
i år udpeget som 'partner-region'
for GaLaBau 2000, og der forventes
udstillinger, mm. herfra.
På messen uddeles GaLaBau Inno¬
vation Medal for nye løsninger til
produkter og deres brug under
udførelse af landskabsprojekter.
For anden gang uddeles på GaLa¬
Bau 2000 desuden prisen 'Internati¬
onal Trend Prize for Ecological Con¬
struction & Landscaping'. Hertil
indkaldes hermed forslag fra land¬
skabsarkitekter og deres foreninger.
Information:

NurnbergMesse GmbH
Messezentrum
D-90471 Nurnberg
Tel.+49 9 11 86 06 0

info@nuernbergmesse.de
www.galabau.de
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ARRANGEMENTER PÅ FYN

Besøg i Boligforeningen Kristiansdal
Boligforeningen Kristiansdal har mod¬
taget en pris fra Odense Kommune
for de spændende ungdomsboliger.
Formand Georg Andersen og direktør
Erik Thomsen vil fortælle om bolig¬
foreningens planlægningsmæssige
strategier, og hvordan samarbejdet
sker før, under og efter at et nyt
byggeri kommer på tale og gennem¬
føres. Der er tale om en meget høj
grad af medindflydelse fra de kom¬
mende beboere, inden byggeriet
påbegyndes.
Onsdag den 26. april kl. 19.00 i
Boligforeningen Kristiansdal,
Valmuemarken 27, Odense S.

Skovsgaard på Langeland
Skovsgaard er beliggende ca. 12 km
syd for Rudkøbing direkte ud til Lan¬
gelandsbæltet og indtager en for¬
nem plads blandt de langelandske
herregårde med sit varierede land¬
skab, bøgeskove og kystnære belig¬
genhed. Den drives som en stor øko¬
logisk gård med, hvad det indebærer
i krydsfeltet idealisme og økonomisk
tænkning.
Naturvejleder Jens Hæstrup vil ori¬
entere om det økologiske landbrugs
muligheder og begrænsninger samt
føre os rundt i det naturskønne om¬

råde med dets marker, levende hegn,
vandhuller, skov, krat, eng og strand.
Fredag den 26. maj kl. 16.30 på
gårdspladsen på Skovsgaard.
Rundvisningen varer ca. 2 timer.
Praktisk tøj og støvler tilrådes.
Medbring evt. madkurv.
Alle arrangementer: tilmelding til
Grete Wang Poulsen tel. 66 13 13 72
lokal 2514 eller 2501

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Seminar 6.-7. april, Middelfart
Strategisk kommuneplanlægning
Om udfordringerne i fornyelse af
planlægningen: Hvordan kan kom¬
muneplanen bruges aktivt og strate¬
gisk i udvikling af kommunen, samti¬
dig med at den skal give overblik og
sikre helheden?

Seminar 12.-13. april, Skanderborg
Landdistriktspolitik
Udviklingen i landdistrikterne påkal¬
der sig stigende opmærksomhed og
politisk interesse. Men hvad er land¬
distriktspolitik? Hvordan kan den im¬
plementeres i planlægningen? Og
hvad betyder de nye støttemuligheder?

Seminar 13.-14. april, Kolding
Nye veje i byfornyelsen
Regeringen har netop afsat en pulje
på 585 mio. kr. til nye kvarterløftpro¬
jekter, og interessen for helhedsori¬
enteret byfornyelse er voksende.

Hvordan kan erfaringerne fra de
igangværende projekter bruges til
fortsat udvikling af en bæredygtig
byfornyelse? Arrangeres i samarbej¬
de med Statens Sekretariat for Kvar¬
terløft og Byfornyelse Danmark.

Tværfaglig konference 15.-16. maj,
Nyborg
Indvandrere - integration eller
segregation?
Konference med fokus på boligom¬
råderne. Skal vi have 'ghettoer' eller
'multietnisk sameksistens'? Bør vi
sætte grænser for bosætning og med
hvilke midler? Hvad er karakteristisk
for integrationsprojekter med succes?
Hvilken rolle har planlæggerne?

Kursus 15.-16. maj, Vejle
Planlægning af nye boligområder
Evaluering af nyere eksempler på by-
boliger, parcelhusområder og ældre¬
egnede boliger skal give inspiration
til, hvordan nye boliger og boligom¬
råder skal se ud, og hvilke behov de
skal dække. Hvordan kan kommuner¬
ne bedst ruste sig til de kommende
års bolig efterspørgsel? I kurset ind¬
går en ekskursion til 90'er byggerier.

Seminar 23.-24. maj, Næstved
'Bæredygtig regionplanlægning'
Hvordan giver vi de flotte ord om
bæredygtighed substans - og ikke
kun i miljøafsnittet? Hvordan reali¬
seres de nye krav om Agenda 21 i
regionplanlægningen? Erfaringer fra
pilot-amterne.

Studietur 14.-15. juni
Byrum og arkitektur i Oslo
Turen starter og slutter på Oslobåden
med oplæg og diskussion. I Oslo
skal vi se nye spændende eksempler
på arkitektur og byrum. Bl.a. har Jan
Gehl i 2 år arbejdet med byrumsfor-
bedringer på Aker Brygge. Turen
arrangeres i samarbejde med Jan
Gehl og Norsk Form (Senter for
design, arkitektur og bygningsmiljø).

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM
Kursus 4.-5. april, Stockholm
Skog i staden

Seminar 6. april, Helsingborg
Det grona boendet

Kursus 11.-12. april, Linkoping
Våxter vid vatten

Kursus 12.-13. april, Helsingborg
Vide till lek och lårande

Seminar 4. maj, Stockholm
Spånnande och sikre lekmiljoer

Kursus 9.-10 maj, Ultuna
Utbildning av kompostmastare
Konference 16.-17. maj, i
Lund/Alnarp
Att anlågga och vårda natur- och
kulturstråk i stadens nårhet

Studierejse Skolgårdar, pedagogiska
trådgårdar och andra morotter
6 dage i juni
Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40 46 08 45.
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

KURSUS:
GRAFISKE PRÆSENTATIONS-
MIDLER

Kurset 'Grafiske præsentationsmid-
ler' afholdes den 8.-10. maj på
IT-Universet, Uplandsgade 52 A,
2300 København S.
Prisen er 3.350 kr. for medlemmer af
DL og 3.850 kr. for andre.
Beløbet er inkl. materiale og frokost.
Tilmeldingsfrist: 13. april 2000.
Der kan arrangeres indkvartering
ved henvendelse til DL's sekretariat

på tel. 35 34 68 33.
Betaling herfor er særskilt.

Program
Kurset omfatter introduktion til pro¬

grammerne Photoshop og Pagemaker.
Der vejledes i principper i digital bil¬
ledbehandling, brug af digitalt ka¬
mera og flatbedscanner, desuden
billedbehandling af pixelbilleder og
det 'digitale lysbord', sammensæt¬
ning af images med perspektiv af
f.eks. ændringer i byrum, montage
af nye materialer, belægninger og
træer eller nedtagning af billeder fra
nettet og farvelægning af situations¬
planer og præsentationer samt redi¬
gering af foto, alt digitalt.
Alt bearbejdes videre til en opsæt¬
ning på det digitale lysbord med
undertekster eller til en evt. opsæt¬
ning af rapport.
Hele kurset beskriver endvidere de

forskellige fil-udvekslingsformater
mellem programmerne fra det digi¬
tale kamera, indskanning og bear¬
bejdning af den færdige fil-opløsning.

LAUSANNE-JARDINS 2000
Lausanne Jardins 2000 finder sted
fra 17.juni til 17. oktober.
Yderligere oplysninger:
Association Jardin urbain,

• Avenue de Villamont 4, CH-1005
Lausanne, Schweiz.
Tel.+41 21 323 07 57

MODEL RUM VÆRK
Til 24. april vises udstillingen
'Model Rum Værk' i Rundetårn.

Udstillingen viser arkitekturmodeller
med nogle af det 20. århundredes
mest betydningsfulde arkitekter,
112 huse af verdenskendte arkitekter
som Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Adolf Loos og Frank Lloyd Wright.
Rundetårn, København
www.rundetaarn.dk

UDSTILLING PÅ
ARKITEKTSKOLEN I AARHUS
8.-28. april
Lina Bo Bardi - arbejder af den
brasilianske arkitekt 1947-92
Arkitektskolen i Aarhus

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
Til 9. april
Fugls højde - Arkitektfirmaet C.F.
Møllers Tegnestue 75 år

Til 28. april
New Italian Blood - præmierede
konkurrenceforslag udført af unge
italienske arkitekter
1.-24. april
Bauen in Europa - østrigske arkitek¬
ters arbejder i det 20. århundrede

1.-24. april
København - Aarhus, udvalgte af¬
gangsprojekter fra Arkitektskolen i
Aarhus og Kunstakademiets Arkitekt¬
skole

29. april-21. maj
Rum og struktur - studier fra afd. S

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel 32 68 60 00. Fax 45 32 68 61 11
arkitektskofen@karch.dk

UDSTILLING I STUTTGART

KulturRegion Stuttgart arrangerer
fra 6.-28. maj en udstilling af projek¬
ter, der er tegnet af tegnestuer som
f.eks. Chora (London), Actar (Barcel¬
ona], Konigs (Køln), med landskabs¬
arkitekter som Stefan Tischer (Berlin),
Gabriele Kiefer (Berlin), Juurlink en
Geluk (Rotterdam), og kunstnere som
Julian Maynard Smith (London),
Maik and Dirk Lobbert (Køln), Albert
Weiss (Milnchen), Karin Sander
(Stuttgart).
Sted: BolzstraGe 3-5, nær SchloBplatz.
Sideløbende er der forelæsninger,
studieture etc., og projekterne doku¬
menteres i et udførligt katalog.
www.kulturregion-stuttgart.de



DEN FAGRE UNDERVERDEN — om parkeringskældre i Lyton

Ulla Strømberg

Det er uhyre sjældent, at en rejse ned i det underjor¬
diske er ukompliceret og tilforladelig. Men sådan er

det i Lyon, når underverdenen sættes lig med under¬
jordiske parkeringshuse.

For samtidig med at denne franske provinsby bevidst
har satset på en park-, plads- og belysningspolitik, er
trafikken og parkeringsspørgsmålet endevendt og løst.

Mulighederne var flere, og man valgte vel den mest

komplicerede løsning. Nemlig underjordiske parkerings¬
anlæg under de nye topdesignede pladser og grønne

anlæg. Nemt har det ikke været, dyrt må det have
været, men resultatet er interessant, og selve etablerings¬
fasen har vel kunnet planlægges fornuftigt.

For en dansker er disse midtfranske parkeringskældre
noget af en åbenbaring. Vi har alle prøvet at snige os

ned i en mørk snusket parkeringskælder, undgået at
røre ved for mange gelændere af angst for at fa til¬
smudsede hænder og holdt os for næsen på grund af
stanken. Men værst af alt er frygten for at blive over¬

faldet, slået ned og frarøvet bilnøglerne eller blive for¬
ulempet og smidt hen i en snavset krog, af hvilke der
findes et uendeligt antal. Tænk at ende livet der i-
mellem gamle colaflasker og snavsede Netto-poser.
Uanset om det er ved Israels Plads, i lufthavnen, eller
hvor man ellers færdes, er den såkaldte parkerings-
situation frastødende, afskyelig og uværdig.

For i Danmark har vi ingen respekt for det offent¬
lige eller halvoffentlige rum. Vi har overhovedet ikke
øje for de muligheder, der ligger i enhver ny form for

fællesrum. Derfor var det også godt, at en selvbestal¬
tet aktionsgruppe fik standset alle planer om at lade
Kgs. Nytorv blive omdannet til et underjordisk inferno
- for i Danmark kender vi ingen andre muligheder
end den værst tænkelige — hvad angår parkerings-
faciliteter.

Lyon by ved bedre
I parallelle beslutningsprocesser blev Lyons offentlige
pladser og parker henigennem 90erne forvandlet til
mere eller mindre kunstfærdige konstruktioner. Nogle
steder er arkitekter og skabende kunstnere måske gået
for vidt, men sammenlignet med alternativet: ingen¬
ting, ja, så foretrækker man vel alligevel det kunstfær¬
dige. På samme vis med de mange parkeringskældre.
16 i alt er det blevet til - fordelt med fra 3.000 plad¬
ser til kun 200 pladser på den mest mondæne. For
det er klart, at der også i disse underjordiske anlæg
spilles med musklerne, og et hierarki opstår. Natur¬
ligvis far man sine favoritter, selv om alle anlæggene
tilsyneladende er gennemtænkte og fornuftige.

Hovedtanken har været at få bilerne væk fra kant¬
stenene og at sørge for rimelige til- og frakørselsforhold.
At man samtidig også har tænkt, at bilerne i den en¬

somme menneskeforladte ventetid dernede skal have

det rimeligt - er det overraskende og springende punkt.
For der er jo ikke en sjæl dernede, kun åndsforladte
køretøjer. Men franskmændene har netop erkendt, at

mennesket selv både afleverer og henter bilen, og så
er der brug for æstetik og omtanke.

Pare Célestins
• Pare Célestins
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Parkeringsanlægget under
Place de la Republique:
Le pare République
Kunstneren Francois Morellets
Les Hasards de Li République
1992

I bogen Lyon. La ville, L'art &
la Voiture. Art/Edition. 1995

beskrives Lyons parkeringskældre
og ideerne bagved

Hovedlinierne kan vel sammenfattes således:

Under de nye smukke parkanlæg breder parkerings¬
kældrene sig. Disse anlæg er blevet til i et tæt samar¬

bejde imellem billedkunstnere, arkitekter og ingeniører.
Ved selve udformningen af kældrene har man bevidst
adskilt bilernes tilkørsel og sidenhen fodgængernes vej
til samme sted. Derved har man fået mulighed for at

gøre den gåendes vej mere attraktiv.
I kældrene er der lagt vægt på såkaldt visuel identitet.

Dvs. enhver lokalkendt ved forskel på de forskellige
kældre. Derved bliver byen mere organisk. Det har
været muligt, fordi mange forskellige arkitekter og

billedkunstnere har været involveret og selv ønsket at
markere et særpræg.

Men et gennemgående træk er renhed. Ligesom man
i Paris vasker kantsten, holder man også i Lyon orden
i det offentlige rum - og i kældrene. Men for at fast¬
holde denne renlighed må udgangspunktet være godt:
lyst og interessant. Oven i de forskellige visuelle løs¬
ninger, har man også installeret højttalere, så der
strømmer stille musik ud til folk og vogne. Hverken
muzak eller billig musik, men forskellige former for
musik fra opera og klassisk til det mere rytmiske.

Hvilken lise, Men det er nu det med renligheden,
som imponerer mest.

Det kan være svært at fremhæve et enkelt parkerings¬
anlæg, men Place des Célestins' Pare Célestins er sim¬

pelthen fantastisk. Det er midt inde i den klassiske
bydel ved et teater fra århundredskiftet. En lille plads
omkranset af 100 år gamle huse med eksklusive butik¬
ker. Der er gade hele vejen rundt, og her ved kanten
imellem grønt anlæg og vej er der et smukt lille glas¬
hus, som rummer elevatorer. Fodgængeren bringes
ned i det underjordiske, der giver mindelser om
Pantheon i Rom. Mændene bag dette sted er arkitek¬
ten Michel Targe, designeren Jean-Michel Wilmotte
og kunstneren Daniel Buren.

Den evindelige sneglerundtur, som mange parke¬
ringsanlæg ynder, er her udnyttet visuelt med kassette-
vægge og udkik i en såkaldt dobbeltcylinder på 6 etager.
Bilerne parkeres under kraftig oplysning, musikken
strømmer ud af små højttalere, og man trives med
den æstetiske nydelse. Lidt i fapiilie med ikke mindst
Louvre-metrostationen i Paris. For det hele er et spørgs¬

mål om farver, materialer og finish.
Eller skulle man begynde at indføre begreber som

moral. For hvad nytter det at bygge nyt, hvis man

ikke vedligeholder og respekterer arkitekturen?
I Lyon ved man godt, at byen har brugt mange

økonomiske midler på at genetablere byen. Hvis byen
ikke vedligeholdes, falder den simpelthen tilbage til
sin gamle status.

Hvornår bliver vi lige så kloge?
Ulla Strømberg, Journalist ved DR PI
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Pare Célestins

Udformning: arkitekten Michel Targe,
designeren Jean-Michel Wilmotte
og kunstneren Daniel Buren.
1994

Diameter 53 meter, dybde 22 meter

Under Place des Célestins ligger en
parkeringskælder. Man lægger ikke
mærke til den, heller ikke hvis man

kigger i endoskopet og ned under
overfladen. I stedet ser man et rum

af tomme åbninger og dets roterende
'

spejlbillede, der skaber en kalejdo¬
skopisk oplevelse af virkelighed og
fantasi. Det er Daniel Burens skulp¬
turprojekt Sans dessus dessous.
• An underground parking lot lies
under the Place des Célestins. Visi¬
tors do not notice it, even if they
look into the endoscope and down
under the surface. Instead, they see
a space with empty openings and
its rotating reflection, which creates
a kaleidoscopic experience of reality
and fantasy.

Tv. Jean-Michel Wilmotte:
projekt til Pare Célestins
• Left. Jean-Michel Wilmotte:

projekt for Pare Célestins
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LYON - BYEN OG DE STORE FLODER
Susanne Guldager

Notre-Dame-de-Fourviére
(1872-1896) konkurrerer med
'det lille eiffeltårn' om positio¬
nen som byens vartegn på
Fourviére
• Notre-Dame-de-Fourviére

(1872-1896) competes with
"the little Eiffel Tower" for the

position of the city's symbol in
Fourviére.

Allerede før romersk tid var der en keltisk bosættelse

på højderne Fourviére i Lyon, men byens egentlige
grundlæggelse og første storhedstid skyldes romerne.
Det romerske senat valgte på Cæsars tid stedet ti) place¬
ringen af en by, der skulle være et strategisk udgangs¬
punkt for romerriget i regionen. Byen hed dengang
Lugdunum og blev hurtigt et vigtigt centrum for ud¬
viklingen i Gallien og et knudepunkt for handel mel¬
lem Italien og Mellem- og Nordeuropa.

Den landskabelige placering - mellem Massif Cen¬
trale i vest og Alperne i øst - var fordelagtig. I den
forholdsvis smalle passage mellem de to bjergområder
mødes to af Europas største floder, idet Saonefloden,
der kommer fra nord, løber sammen med den noget

større Rhone fra øst, der fortsætter mod syd til Mid¬
delhavet. Denne situation, med gode muligheder for
handel og samkvem, var ideel" for en by og gav des¬

uden mulighed for kontrol af trafikken mellem Syd-
og Nordeuropa.

Romertidens bebyggelse blev hovedsageligt placeret
på højdedragene ved Saonefloden, idet Rhone danner
et stort sumpet område på den flade slette mod øst,
som dengang vanskeliggjorde bosætning. Der er mange
rester fra den romerske storhedstid i det 1. og 2. år¬
hundrede. På skråningerne mod Croix-Rousse - et
stort amfiteater formet som et Colosseum - og i
Fourviére - rester af templer og teatre m.m. Disse
arkæologiske fund er registreret af UNESCO som
World Heritage og er i dag den største koncentration
uden fbr Rom af tidens bygværker.

Efter Romerrigets fald blev byen invaderet af barba¬
rerne og i lange perioder derefter styret af magtfulde
katolske biskopper. Mange stridigheder tærede på
byen og dens borgere, men renæssancetiden bragte
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1. World Heritage fra romertiden - amfiteater Trois Gaules
2. + 3. Udformning og tilgængelighed til flodbredderne ændres med skiftende tiders krav og ønsker - Presqu'TIe og Cité Internationale.

4. Den nye station i Satolas.
• 1. World Heritage from the Roman Age - the Trois Gaules amphitheater

2. + 3. The design and accessibility to the river banks change with different ages' requirements and wishes - Presqu'TIe and Cité Internationale.
4. The new station at Satolas.

velstand på ny. Renæssancens by voksede op omkring
kirkerne i tre mindre bysamfund for foden af Fourviére.
I dag hører denne bydel - Vieux Lyon - også til blandt
kulturminderne med international status.

Med renæssancen kom nye varer og nye håndværks¬
traditioner til byen. De første trykkerier blev startet i
Lyon, og spinderier og væverier til bearbejdning af
silke blev grundlaget for en ny produktion af silke¬
stoffer, som blev eftertragtede i hele Europa. I de føl¬
gende århundreder var silkeindustrien en væsentlig
forudsætning for byens berømmelse og velstand, og
den nye bydel på Croix Rousse blev præget af de
karakteristiske bygninger, der var knyttet til silke¬
håndværket.

Lyon havde fået kongeligt priviligerede handelsret¬
tigheder i midten af 1400-tallet, og byen havde er¬

klæret sig for et uafhængigt borgerligt demokrati —

som en by for folket snarere end for konger. Men
kongemagten fattede interesse for Lyon, og dette førte
i perioden fra 1600-1750 til ændret status, hvor byen
langsomt mistede sin autonomi. Byen.fik derefter
især betydning som et kulturelt og administrativt
centrum.

Byens vækst medførte behov for arealer til ekspansion.
Først bredt byen sig langs floderne og på halvøen la
Presqu'ile, der oprindeligt var en ø mellem de to flo¬
der. Bydelen på Presqu'ile er fra 1700- og 1800-tallet,
og det er her, man i dag finder byens centrum med
de fine restauranter og forretninger, som Lyon også er
kendt for. Det er også her den meget bevidste og store

satsning på forbedring af bymiljøet, der blev sat i
gang i 1980erne, kommer tydeligst til udtryk. .

Men der satses også på byudvikling og byforbedring.
Bjergområderne mod vest og de store floder med det
vidt forgrenede forløb har oprindelig levnet begrænsede
arealer til byspredning. Specielt har det store, lavtlig¬
gende område øst for byen, hvor Rhonefloden deler
sig i mange mindre løb, tidligere begrænset byggemu¬
lighederne. Men efterhånden er floden blevet regule¬
ret og bygværker til sikring mod oversvømmelser er

blevet etableret. Byens udvikling sker derfor i dag mod
øst i det flade landskab. Her ligger de nyere forstads¬
kvarterer med forretningscentre og almennyttige

. boligbebyggelser.
Planen for Lyons udvikling - Lyon 2010 - har det

ambitiøse mål at hæve byen op på et kvalitetsniveau,
der er uden sidestykke i Europa og fastholde byen

som et både kulturelt og erhvervsmæssigt knudepunkt
også i det næste årtusind. Planen omfatter alle de 55
kommuner, som udgør Stor-Lyon og består af et stort
antal delplaner, der tænkes realiseret dels i bykernen og

dels i byens periferi. På la Presqu'ile skal fodgængerne
igen have 1. prioritet. Pladser og torve skal fornys,
bilerne skal anbringes uden for synsfeltet, og bygnin¬
gerne skal restaureres m.m. Arkitektonisk kvalitet,
rumlig nytænkning og utraditionelle virkemidler er

overskrifterne for denne indsats. I byens periferi for¬
nys de dårligste boligområder, og forbedringer af fri¬
arealerne indgår i fornyelsesplanerne.

CC

En del af den trafikale infrastruktur i Lyon følger |
stadig de gamle ruter bestemt af flodsystemerne.

I forbindelse med Cité Internationale, det kulturel- |
le og administrative storcenter, som er projekteret af
Renzo Piano i samarbejde med landskabsarkitekten
Michel Corajoud, indgår en ny motorvej langs Rhone
og offentlige stier langs floden. Flodbredderne, der
tidligere hovedsageligt var tilgængelige fra vandsiden,
indgår nu i anlæg til rekreative formål.

Den første jernbanelinie i Frankrig fra Lyon til
LU

St. Etienne blev anlagt i 1832 og udgik fra stationen i |
byens centrum. Den nye station til de hurtigtgående S
TGV-tog fra Paris til Marseille er placeret øst for
byen i forbindelse med lufthavnen i Satolas. Den ny

station, tegnet af arkitekten Calatrava, er formet som
et stort V, med en symbolik der ikke er til at tage fejl
af. Trafikken har skiftet element. Flytrafikken udgør
sammen med jernbanelinierne og motorvejsnettet i
dag den trafikale infrastruktur, der skal fastholder
Lyon som et knudepunkt og sikre byens velstand og

CC

position fremover i overensstemmelse med den ambi- ■ |
døse planlægning.

En sammenligning til danske forhold, hvad angår |
byens størrelse og arealmæssige udbredelse, kan være

af interesse. Lyon har i dag 1,3 mio. indbyggere inden
for storbyregionen, som omfatter et areal på 817 km2.
Man bor således langt tættere end i hovedstadsområ¬
det i Danmark, hvor 1,7 mill, mennejker breder sig
på 2.859 km2. Byen opleves også meget tæt, når man

som fagturist går på opdagelse i centrum og de nær¬
meste forstæder. Ambitionsniveauet i planlægning og

CC

de udførte projekter virker positivt overraskede be¬
folkningsgrundlagets størrelse taget i betragtning.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl, pir
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REJSENOTAT FRA

PLACE BELLECOUR OG PLACE ANTONIN PONCET
Steen Høyer

.....

i

Kommer man nordfra og krydser gennem midtbyen,
oplever man en del af Lyons nyrenoverede gader og

pladser, {it resultat af en langsigtet trafikpolitik der er
det økonomiske grundlag for en vidtgående trafiksane¬
ring, hvoraf byrummenes renovering kun er kronen
på selve værket. En trafiksanering der har til hensigt
at fastholde Lyon som det merkantile og kulturelle
centrum i Rhonedistriktet, ved at gøre byen tilgænge¬
lig og give byrummet en kvalitet og en brugsværdi —

i en tid hvor bilen har højeste prioritet. Gedigent
stenhuggerarbejde, gode materialer, frodige vækster
og masser af fontæner præger det nye byrum, der er
skabt af enkle arkitektoniske motiver i en næsten

konceptuel og minimalistisk typologi - som tiden nu
er gearet.

Derfor virker det overrasken'de at træde ind på
Place Bellecour fra Rue de la République. Place Belle¬
cour er en barokplads fra 1600-tallet, og den måler
ca. 200 x 300 meter. Målet i sig selv er ikke pointen,
pointen er, at pladsens størrelse er spændt til sit yderste

— og de 5-6 etagers huse, støttet af en række plataner,
lige når at fastholde rummet på de tre sider. Mod syd
står en flerrækket, magtfuld kastanjeallé, der skygge¬
fuldt optager leg, ophold og skiftende markedsfunkti¬
oner. Midt på pladsen er markeret en bevægelse mod
syd i form af et punkt, der dannes af solkongens rytter¬
statue. Et centralt punkt, der alligevel ikke dominerer
eller styrer pladsrummet. Pladsens gulv er grusbelagt
og erstattet af en asfalt i områder med underjordisk
parkering. Asfalten har samme rødlige farve som gru¬
set, men gruset kunne vel være bibeholdt med en for¬
holdsvis lille ekstraudgift.

De få og enkle elementer i rummet skifter karakter
og betydning i forhold til ens egen position, på grund
af rummets skala, der er forskudt så meget i forhold
de alment kendte menneskelige mål, at det ikke kan
bedømmes og indtages intuitivt.

Resultatet er, at man flyder eller svæver i et rumligt
hav, og at kroppen og bevidstheden bliver rummets
eksistens. En oplevelse af manglende tyngde og skala,
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Place Bellecour

1600-tallet

som bringer sindet ud i et befriende tomrum, og gen¬

kalder en åbenhed, der ellers er karakteristik for strand

og slette. Kropsfornemmelsen bliver intensiveret, sam¬

tidig med at sindet løftes af det frie rum. Et overor¬

dentlig stærkt udtryk - specielt når det modstilles den
tætte stenbys merkantile rum. Der er ingen tvivl om

symbolikken og bevidstheden bag effekten set fra en

1600-tals centralmagts synspunkt, hvor individet var

en uendelig lille brik i et ekstremt hierarkisk og geo¬

metrisk bestemt mønster, og en del motiver kan for
eksempel genkendes fra forpladsen til Versailles.

Men det interessante er, at pladsen Bellecour stadig
fungerer rumligt i relation til et menneske i 1990érne,
at oplevelsen virker stimulerende på trods af de lysår,
der er den ideologiske og kulturelle afstand. Det skyl¬
des sikkert, at de elementære menneskelige grund¬
vilkår ikke ændres nævneværdigt, og at eksistensen
sættes så præcist og klart på spil i denne meget enkle
scenografi. Denne tanke er egentlig et centralt kunst¬
nerisk spørgsmål, der handler om en uendelig kom-
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pleksitet skabt i et enkelt greb med en klar hensigt.
Lige præcis det forhold, der gør det kunstneriske ud¬
tryk levende på tværs af tiden - i modsætning til al
anden samfundsmæssig udvikling, der forældes.

Med eller uden disse tankers nødvendighed på dette
sted, opleves pladsens rumlighed befriende i forhold
til byens øvrige rum, der fremtræder med en næsten

tivoliagtig og markedsbestemt begrænsning i sin arki¬
tektoniske fortælling. Et forhold, der er nok så inter¬
essant set i lyset af de mange projekters baggrund i
den overordnede bystrategi. Eller handler det blot om

kunstnerisk præcision og tyngde, der ses så sjældent,
men som Louis Kahn, Richard Serra eller Per Kirkeby
stadig kan skabe i gode projekter.

Place Bellecour er i 1800-tallet forbundet med

Rhonefloden og dermed koblet på regionen via en

langstrakt arm på 60 x 200 meter, ved navn Place
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Place Antonin Poncet

Renoveret afarkitekt Michel-Louis Bourne
1990

Antonin Poncet. Koblingen mellem de to pladser
udgøres af tårnet fra et tidligere hospitalskompleks.
Forbindelsesledet er yderligere understreget af et hævet
grusparterre i cirka en meters højde, der fortsætter
som vandret græsparterre i siddehøjde ned mod floden.
Græsparterret afsluttes i et meningsløst, computersty¬
ret vandtæppe inden vejen og trappeanlægget mod
flodbredden. Et håndværksmæssigt, gedigent arbejde,
der ellers ikke hæver sig over gennemsnittet.

Den egentlige kobling mellem de to rum ligger
ved en tilfældighed da også på Place Bellecour. Den
består i den flerrækkede kastanjeallé, der set som en

stor togvogn, kan køres i remise i Place Antonin
Poncet - og fylde pladsrummet ud med sit volumen.

Hvorfor jeg foretager den bevægelse i tankerne,
skyldes vel afsøgningen af en enkel rumlig logik i et
uforløst forhold. Men uden andet resultat end de tan¬

ker, der leder opmærksomheden hen mod den diskus¬
sion omkring grundrummet, som Kulturministeriet
iværksatte i foråret 1999, men som forblev på et så
generelt niveau, at værdien i praksis blev minimal. '
Men den udpegede primært en anden type arkitekt,
med en holdning og et virkefelt der ikke var haute-
couturepræget - i lighed med de opmærksomhedsska-
bende og ekspressive projekter, der oftest indtager sce¬
nen og skaber debatten. Underligt, at netop

landskabsfaget ikke tog mere del i den diskussion,
eftersom den rumlige organisation-her står mere cen¬

tralt end den raffinerede detalje - eller har jeg mistet
fokus midt i det franske forår??

Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl,
professor ved Kunstakademiets Arkitektskole

"V lEV-S
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RUEDE LA RÉPUBLIQUE OG PLACE DES RÉPUBLIQUE
Søren Bøgeskov

Presqu'TIe.
Renoverede pladser og gadeforløb
siden 1990 er markeret med sort.

1. Place Terraux
2. Rue de la République og
Place de la République
3. Place de la Bourse
4. Place des Célestins
5. Place Antonin Poncet
6. Place Bellecour
• Presqu'TIe.
Redeveloped public spaces since
1990 in black.
1. Place Terraux
2. Rue de la République and
Place de la République
3. Place de la Bourse
4. Place des Célestins
5. Place Antonin Poncet
6. Place Bellecour

På den centrale del af Presqu'ile, der i dag er Lyons
egentlige centrum med hoteller, restauranter, stormaga¬
siner, specialbutikker m.m., er Rue de la République
et af hovedstrøgene. Den løber parallelt med floderne
Saone og Rhone, d.v.s. i nord-sydlig retning, og en

stor del af strækningen er gågade.
Rue de la République udspringer i det nordøstlige

hjørne af Place Bellecour, der er halvøens største grøn¬

ne pladsdannelse, og løber herfra mod nord, passerer
Place de la République, fortsætter mod nord, tangerer
Place de la Bourse og fortsætter videre mod nord for
til sidst at ende i Place de la Comedie, der er ligger ud
for Operaen. Gågadestrækningen omfatter ca. 2,5 km.

En del af gågadestrækningen Rue de la République
samt Place de la République er omlagt i begyndelsen
af 1990erne. De resterende strækninger henligger fore¬
løbig med det traditionelle tværprofil.

Place de la République er en markant og rektangu¬
lær pladsdannelse på gågadestrækningen Rue de la
République. En relativt homogen 5-6 etagers høj be-
byggelse fra slutningen af forrige århundrede afgræn¬
ser pladsen, og facaderne fremtræder i lyse farver.

Bebyggelsen omkring pladsen indeholder diverse
specialforretninger, stormagasiner, restauranter og

hoteller. På pladsens nordvestlige del er placeret en
kiosk med salg af årstidens blomster m.m. Pladsdan¬
nelsen anvendes på traditionel vis til ophold og iagt¬
tagelse og med mulighed for at opstille enkelte større

legeredskaber f.eks. en karrusel.
På pladsens nordlige og sydlige del passeres denne

af kørende trafik vinkelret på gågade forløbet. Køre-
zonerne er her smalle og markeret med støbejernssteler,
som er placeret ganske tæt for at forhindre parkering
på pladsen.

Centralt på pladsen mellem de to tværgående køre-
zoner er placeret et ca. 800 kvm stort bassin, forsæn¬
ket 40-50 cm i forhold til'den omgivende plads.

Langs bassinets sider og midte er placeret et antal
dyser som med regelmæssige mellemrum springer med
vekslende styrke og højde, således at vandet skiftevis
fremtræder som en egentlig skulptur og i perioder blot
ligger hen som et stort vandspejl.

Ved mørkets frembrud suppleres bassinet med en

kunstig belysning placeret i tilknytning til dyserne på
bassinets bund. Denne illumination giver pladsen
endnu en dimension og understreger den centrale be¬
tydning for byrummet.

Vandet spiller her en aktiv og samlende rolle for hele
pladsen døgnet rundt både visuelt og lydmæssigt.

Place de la République er i hele bredden belagt
med en lys granitflise, opdelt i længderetningen med
et smalt bånd af en mørkere granitflise. Belægningen
og opdelingen fortsætter gennem bassinet. Belægnin¬
gen er fint bearbejdet i detaljen og giver pladsen et
enkelt og sammenhængende udtryk som et opholds-
venligt byrum. Mod nord afsluttes pladsen med tre
trin op til Rue de la République.

Pladsens almene belysning består af en række væg-

hængte armaturer fra jugend-perioden suppleret i for¬
bindelse med pladsens omlægning med parkarmaturer
med et enkelt udtryk.

Beplantningen består af nogle fa ældre store plata-
*

ner, der i forbindelse med renoveringen er suppleret
med en række plataner langs pladsens vestside.

Rue de la République fortsætter mod nord på den
første strækning som gågade. Belægningen er her om¬

lagt i forbindelse med renoveringen af Place de la
République. Man har naturlig valgt, at videreføre
belægningstypen fra pladsen til gågaden.

På strækningen er med jævne mellemrum skiftevis
langs gågadens øst- og vestside placeret bede med
grupper af plataner i en fodpose af Skimmia.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl
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Place de la République
Renoveret afarkitekt Alain Sarfati

1990erne

lw/<;.
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REJSENOTAT FRA PLACE DE TERREAUX
Steen Høyer

Den rektangulære plads er defineret af palæer fra det
17. og det 18. århundrede på de tre sider - samt en

række almindelige 5-6 etagers pudsede og malede be¬
boelseshuse som den fjerde side. Pladsen er på størrelse
med en fodboldbane, har et svagt diagonalt fald mod
nordvest og fremtræder som et enkelt og klart rum i
den tætte midtby.

Projektet er meget enkelt. Et stort tæppegrid er spændt
ud over pladsen som længde- og breddegrader og truk¬
ket lidt ind under husene for at klare hjørneafslutnin-
gerne i de tilstødende gaderum. Griddet er små 6 meter,

og det er bestemt af det store palæs modulinddeling.
Så har vi det globale og lokale spændt ud som den
grundlæggende spilleplade. Nettet er tegnet af granit¬
bånd, der yderligere er underdelt i 5 stk 10 centimer
brede sorte og hvide striber - der alle ligger nord/syd.

Pladsens pointe er en 30 x 75 meter stor fontæne
bestående af 20-40 centimeters berceaustråler. 15x15

moduler skyder de små vandpaddehatte direkte op af
belægningen i rolige intervalskift. De enkelte fontæne¬
stråler ligger i sorte granitskiver i niveau med pladsens
asfalt, men friskåret af en to centimers vandrende. De

levendé små tykke vandstråler fanger lyset om dagen
og belyses om aftenen nedefra.

iHHSsi
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Place Terraux

Renoveret afarkitekt Christian Drevet og billedkunstneren Daniel Buren
Anlagt efter konkurrence i 1991

Den store vandplads spænder rumrriet helt op og

fungerer overbevisende stærkt som rumlig og æstetisk
kontrast til den brusende Bartholdifontæne fra forrige
århundrede.

Vandstrålernes levende, stille puls med det simple
overraskelsesmoment har helt sikkert også fornøjet en

del barnligt fodtøj gennem tiden. En vandkunsteffekt
fra renæssancen, der heldigvis er genopdaget i det
seneste tiår, og som blandt andet kan genfindes foran
Citroenparkens væksthuse.

De små lysende og pulserende paddehatte er en

gigantisk spejlende vandpladefontæne. Et minimalistisk
stykke megakunst, der fanger al opmærksomhed i
det relativt beskedne byrum, som pludseligt er ud¬
spændt i det uendelige. Virkningen er tydeligst i
skumringen - inden palæernes gule natriumbelysning
— af ganske uforståelige årsager - skal overdøve den
smukke fortælling.
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I tre modulrækker, hvor granitbåndet i krydsnings¬
punkterne bliver til kubiske klodser og søjler, opstår
der en særlig aura af stribet lakridskonfekt, som sik¬
kert ikke er tilstræbt. Men søjlerne homogeniserer den
ukurante husrække og bringer denne i (fjern) familie¬
mæssig relation med palæerne. Samtidigt støtter søj¬
lerne den opulente 1800-tals fontæne, der er flyttet
fra længde- til tværaksen, og som ellers ville have haft
en højest usikker fremtid midt på den asymmetriske
og anonyme hus'række.

Søjlerne støtter desuden rumforløbet i det vigtige
gågadestrøg langs pladsens rolige side mod syd. Søjle¬
rækken og Bartholdi-fontænen støtter også pladsens
caféborde, der betjenes fra husrækkens stueplan. Plad¬
sen er trafikdæmpet og har kun kørende trafik langs
nord- og vestsiden.

Alt i alt en ret simpel og regulær løsning, der udnyt¬
ter pladsens solorientering og opholdsmuligheder -

og løser eh række rumlige problemer med enkle mid¬
ler. Bevarelsen af den store Bartholdi-fontæne synes dog
at have sat arkitekt og billedkunstner på urimelige op¬

gaver, og resultaterne styrker ikke projektet.
Den sort-hvide opstribning virker en kende an¬

strengt, selv om den formodentlig skal associere til
den bil- og vejæstetik, som er pladsrenoveringens
egentlige fundament i bogstavelig, parkeringsmæssig
forstand. Dette motiv fremtræder dog mere klart i
Palais Royal i Paris, hvor Daniel Buren har stået for en

lignende renovering. Koblingen mellem bygningens
og vejens æstetik er her spændt tydeligere op mellem
1700-tals pælæerhes pilastre, søjlerne, søjleplanet og

opstribningens nedfældede kørebanelys.
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Som helhed kan projektet tolkes som en fortælling
om rationalitet, skala og æstetik, der med enkle mid¬
ler er omsat til et komplekst kunstnerisk udtryk. Som
type har pladsen sine rødder i amerikansk og europæisk
minimalisme fra 1960erne. Et sprog der har arkitek¬
tonisk relevans på grund af sin stringens og nøgterne

poesi, der alene bygger på den eksisterende virkelighed,
uden at forfalde til den friere ekspressivitet, der har
kendetegnet det arkitektoniske marked i 80erne og

90erne. Som type er Place des Terraux og andre af
Lyons nyere pladser i familie med byrumsudviklingen
i 80ernes Barcelona - men generelt har de opnået en

større frodighed, uden at præcisionen er gået tabt.
Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl,
professor ved Kunstakademiets Arkitektskole
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PLACE DE LA BOURSE - EN GRØN OASE
Rita Larsen

På halvøen mellem floderne Saone og Rhone, mellem
de to store travle forretningsgader, Rue de la Répub-
lique og Rue de la Bourse, ligger Place de la Bourse.

Rue de la République er en af Lyon-halvøens vigtigste
gader. Den er byens forretningsstrøg med mange hand¬
lende. Tidligere var der ikke mulighed for at stoppe

og holde et tiltrængt hvil. Men efter omlægningen i
90erne, hvor bilerne blev henvist til det underjordiske,
er der skabt et grønt pusterum mellem de to gader.

Den franske landskabsarkitekt Alexandre Chemetoff

har skabt et roligt og enkelt anlæg. Det bærende ele¬
ment er de parallelle linier, der strækker arealet visuelt
og ændrer pladsens dimensioner, fremhæver dens funk¬

tion som forbindelse mellem Rue de la République
og Rue de la Bourse. Beplantningen dominerer plad¬
sen, og umiddelbart virker det som en have, men skif¬
tene mellem planterækker og ganglinier skaber en ud¬
talt bymæssig rytme, der bevirker at stedet dybest set
er et velgennemtænkt byrum.

Teknisk set har det underjordiske parkeringsanlæg
været bestemmende for pladsens udformning og place¬
ring af de enkelte plantninger. Der er givet mulighed
for at plante ahorntræer i enkelte rækker på langs af
pladsen. Men ellers er det de store terrakottakrukker
med formklippede buksbom, der dominerer pladsen.
Tilsyneladende minder det lidt om en planteskole
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Place de la Bourse

Landskabsarkitekt: Alexandre Chemetoffog Bureau des Paysages
1990erne

SØREN BØGESKOV

med flere lige rækker, men bænkepladserne bryder
rækkerne og skaber mindre rum. De er omgivet af
Rhododendron- og Skimmia japonica-plantninger.
Det er ikke så poetisk som de store krukker med
citrontræer, som vi kan se og fornøje os over i de
gamle italienske haver, men det er grønt og frodigt,
og der er skabt et anderledes opholdsrum sammen¬

lignet med Lyons øvrige pladser.
Skab noget grønt, en grøn oase, et pusterum midt i

en travl by. Opgaven er løst. Place de la Bourse er det
fredelige, grønne mødested midt i en travl og frem¬
synet fransk by.
Rita Larsen, landskabsarkitekt mdl
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PLACE DES CELESTINS - AFDÆMPET ELEGANCE
Marianne Weeke Borup

Place des Célestins ligger foran tea¬
tret og er på de øvrige tre sider om¬
givet af smalle gader og bagvedlig¬
gende byhuse. Pladsen når helt ud
til vejbanen, men er hævet to trin
over denne, hvilket elegant holder
biltrafikken i periferien af pladsen.
Adgangene til parkeringskælderen
under pladsen er diskret placeret og
udformet. Kun det absolut nødvendi¬
ge er synligt. Trappe og elevator lig¬
ger i kanten af pladsen bag beplant¬
ningen. Ned- og opkørsel er placeret
i gaderne bag teatrets facade
• The Place des Célestins lies in
front of the theater and is surrounded
on the other three sides by narrow
streets and town houses. The square
reaches all the way out to the street,
but is raised two steps above it, ele¬
gantly keeping vehicular traffic on
the periphery of the square.
Access to the underground parking
lot is discretely designed and located.
Only things that are absolutely nec¬
essary are visible. The staircase and
elevator are on the edge of the
square behind plantings. Entrance
and exit ramps are placed in the
streets behind the theater's facade.

I det centrale Lyon, i et beboelseskvarter med små
butikker i smalle gader, åbner Place des Célestins sig
mellem byhusene og Theatre des Célestins. Place des
Célestins er både teatrets forplads og kvarterets bypark.

Pladsen er udformet som en stor sandstensflade,
der er fæstnet til teaterbygningen. Med to trin er den
hævet let over de smalle gader, der omgiver pladsen.
Denne forskydning i terrænet fastholder diskret bil¬
trafikken i periferien af pladsen.

Den geometriske udformning af pladsen tager ud¬
gangspunkt i teatrets facade. På den store sandstens-
flade er udlagt fire lige brede bånd, tre med beplant¬
ning og et af vand, der indrammer et kvadratisk trædæk.
Alle båndene er brudt af en smal åbning, hvis forlæn¬
gede akser danner et kors.. I midten af dette står et

endoskop af kunstneren Daniel Buren. Gennem dette
kan man se ned under jorden og ind i en kunstnerisk
bearbejdet parkeringskælder.

Plantebåndene, der ligger vinkelret på teatrets facade,
er tilplantet med magnolie, azalea og rhododendron,
der står spredt, men tæt i en bund af kirsebærlaurbær.
I båndet parallelt med teatrets facade, længst væk fra
denne, forsætter den lave beplantning, der skaber

indblik til pladsen og åbner hen imod teatret.
Båndet nærmest teatret er udformet som et klassisk

spejlbassin, der adskiller og forbinder pladsen med
teatrets monumentale trappeanlæg.

Om aftenen, når gaderne kun oplyses af lyset inde
fra lejlighederne og magnoliaerne træder frem af mør¬
ket omkring teatrets store, smukt oplyste facade, er

pladsen første del af teateroplevelsen...
Marianne Weeke Borup, landskabsarkitekt mdl
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Landskabsarkitekt: Desvigne & Dalnoky v. Michel Desvigne og Christine Dalnoky
Medarbejdere: Bernard Rouyer og Pauline E. Levy
Anlagt i 1995 efter konkurrence udskrevet i 1991

Størrelse: 3.600 kvm
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• The two beds perpendicular to the theater's
facade contain magnolia, azalea, and rhododendron
scattered, but in a dense ground of cherry laurel.
When it is dark, the magnolias are illuminated
from below, emphasizing the plantings' delimita¬
tion of the square.
The benches, designed by Jean-Michel Wilmotte
especially for the city, have replaced the mobile
chairs originally envisioned by Desvigne & Dalnoky.
The quarter's children run over the wooden deck*
between the pools, up the stairs in front of the
theater, down again, to the pool, swish their
hands in the water, fetch a bike, ride around the
endoscope, get off the bike, try to stretch to look
down, tramp along the wooden deck, cycle to the
bench, fetch the ball...

I de to bede, der ligger vinkelret på teatrets facade,
står magnolie, azalea og rhododendron spredt,
men tæt i en bund af kirsebærlaurbær. Når det.er
mørkt, oplyses magnoliaerne nedefra, hvilket
fremhæver beplantningens afgrænsning af pladsen.
Bænkene, som er designet specielt til byen af
Jean-Michel Wilmotte, har erstattet de mobile
stole som Desvigne & Dalnoky oprindelig havde
projekteret.
Kvarterets børn løber hen over trædækket, mellem
bassinerne, op ad teatrets trappeanlæg, ned igen,
hen til bassinet, stikker en hånd i vandet, op igen,
henter cyklen, rundt om endoskopet, af cyklen, for¬
søger at nå op for at se ned, tramper på træ¬
dækket, cykler hen til bænken, henter bolden...
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Vand er et gennemgående
element på de nye pladser
i Lyon. På Place des
Célestins er vandet samlet

, i et spejlbassin foran teatret.
Overfladen kan sættes i

bevægelse, hvorved vandet
skaber en smuk lydkulisse
ved indgangen til teatret. I
mørke oplyses vandet i
bassinet
• Water is a recurring ele¬
ment in Lyon's new squares.
At the Place des Célestins,
water is collected in a

reflecting pool in front of
the theater. The surface
can be set in motion, creat¬
ing a lovely "sound set" at
the entrance to the theater.
The water in the pool is
illuminated at night.

i
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NATUR I KULTUR - LE PARC DE LA TÉTE-D'OR
Le jardin de plaisance public Lulu Salto Stephensen

Den 105 ha store Pare de la Tete d'Or blev 140 år

sidste år. Den ligger i hjertet af Lyon og gæstes af op
til 45.000 mennesker hver søndag - af folk, der spad¬
serer, cykler eller jogger. Det synes af meget af en be¬
folkning på 422.000 in'dbyggere, der inklusivt forstæ¬
der er på 1,3 mio. (1990). Mandag morgen strejfer
kun et par enkelte joggere gennem den menneske¬
tomme park.

Det idyllisk-maleriske er et væsentligt karaktertræk
ved denne park, der fremtræder åben og lys og med
mange overraskelsesmomenter. Man får hurtigt en
fornemmelse af, at den er lagt an på at underholde, at
blive brugt. Det var da også tanken med den, da den
i sin tid blev plahlagt.

Den oprindelige idé til parken kom fra præfekten
for Rhone-departementet, Jean-Claude Vaisse. Han
ville give Lyons befolkning et område, der kunne hen¬
ligge i landlig stil, som en ø af grønt skulle den ligge
mellem byens to floder, Rhone og Saone, for foden af
Fourviére-bjerget. Det havde man allerede bestemt inden
området blev overtaget af Tete d'Or Domaine i 1856.

Parken anlagdes i årene 1857-1859 af brødrene Buhler,
Denis (1811-1890) og Eugéne (1822-1907), som an¬

lagde mange parker og haver. Forbilledet for denne
park blev hentet i Bois de Boulogne i Paris (på 846 ha),
som Napoleon III i 1852 havde givet til byen, for at
den kunne blive omdannet til offentlig promenade og

et sted for udendørs rekreation. Parken påbegyndtes i
øvrigt anlagt samme år som Central Park i New York
(af arkitekten Frederick Law Olmsted).

Parken i Lyon anlagdes på et tidspunkt, da indbyg¬
gertallet var på 319.000 (i 1850). Ti år forinden havde
det kun været på 177.000, og 20 år efter var det steget
til 323.000 (i 1870). Denne stigning i befolkningstil¬
væksten skal tilskrives de opgangstider, byen igen op¬
levede i løbet af 1800-tallet, hvor byens industri eks¬
panderede kraftigt.

Planen til parken blev tegnet af Denis Buhler i 1856.
Planen viser, at parken (dengang på 117 ha) blev an¬

lagt uden for byens volde, formentlig på det gamle
demarkationsterræn, hvilket forklarer, hvordan det
kunne lade sig gøre ,at anlægge så stor en park i byen
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Pare de la Tete d'Or

Anlagt afDenis og Eugine Biihler
1857-1859

A roierale de concoi

B ile dec Tamarls

C Ile det cygnet (mo
D grande roterale
E |ardln lutcleu
F part aux dalmt
C grandes ferret
H lardln zoologlque
I vélodrome

I lardln alpin
K terret de culture
L lardln botanlque
M éléphants
N glrafes
O fauverie
P orangerie

1 embarcadére
2 buvene

3 buvene
4 potte det gardet

6 poneyt
7 mini-kart«
8 buvette
9 bureaux dlrectl
10 mlnl-golf /
11 |eu de boulei/
12 direction 100/
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- det var simpelt hen nyt land, der blev inddraget.
Den illustrativt farvelagte plan viser en stor sø (som
var noget af det første, der blev dannet (på 16 ha), og

et gennemartikuleret gangsystem, der bevæger sig
gennem plantetykninger og åbne plæner forbi bl.a. en

planteskole (med 16.000 træer) og et stort væksthus.
Efterhånden føjedes flere elementer til parken: en

cykelbane, og en såkaldt svaneø. I 1858 bl.a. et oran¬

geri og en botanisk have med væksthus, i 1865 opfør¬
tes endnu større væksthuse og et væksthus til agaver,

mens de allerstørste væksthuse opførtes i 1877-1880.
En zoologisk have hører også til en af parkens attrak¬
tioner - med bl.a. flamingoer, løver og elefanter; i
1922 kom en elefant fra Indokina, kaldet Loulou.

Dyrehaven hører også til en af de populære attraktio¬
ner, det samme gør rosenhaven, der er på 5 ha og

indeholder 50.000 roser repræsenterende 350 arter.
Den er anlagt i 1930 og præsenterer sig halvcirkulært
og omfatter indtil flere pergolaer til slyngroser - hele
anordningen og ikke mindst pergolaernes udformning
er typisk for den tid. Denne særhave restaureredes i 1980.

Alt virker umådelig velholdt og delikat. Parken vedlige¬
holdes af 45 gartnere og gartnermedhjælpere.

I bedste landskabshavestil bliver man ledt rundt af

svungne stier, hvor det er meningen, at man efter næ¬

ste ombøjning skal overraskes. Og det bliver man i
denne park, der udgør en sammenkomponeret, male¬
risk helhed - både på det overordnede og på det nær^

plan. Overordnet er der lange perspektiviske kig over

sø og plæner, hvor kulissetræer eller velplacerede træer
former scenisk velafvejede rum. På det nære plan er

der mindre vegetationsscenerier som for eksempel et

alpint landskab, små damme med hjemmhørende
planter og stemningsgivende landskabsudsnit omkring
de forskellige dyrearter i den zoologiske have - hvor
sceneriet tager afsæt i og formes efter dyrenes egenart.
Væksthusene udgør nogle monumentale bygværker i
denne park, og man forstår hvorfor Crystal Palace,
der blev til i samme århundrede, blev så berømmet

og betog så mange. Ét af parkens glashuse minder om

Decimus Burton og Richard Turners palmehus fra
1844 i Kew Garden, omend i mindre format. Men
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det er ikke kun det ydre, der imponerer, men også den
hjertevarme interesse og nysgerrighed over for frem¬
med vækstlighed, dér stråler ud af disse glaskonstruk¬
tioner. Man kan godt forstå, at alle disse glashuse er

nødvendige for haven, for de skal kunne opbevare og

fremelske eksotika og fremstille udplantningsblomster.
De leverer blandt andet de gamle roser til rosenhaven
og de mange udplantningplanter til de hortikulturelle
pragtssmykker, der pryder græsset foran orangeriet og

inde i den botaniske have. Derinde vil man nok kal¬

de dem tæppebede. Runde og firkantede er de bygget
sirligt op i farvestrålende bede, og den slags var popu¬
lære i 1800-tallet. I dag ses de pietetsfuldt eftergjort,
også i den populære form, hvor de runde hvælves og

udstyres med stjernemønster - så de tæt sammenstil¬
lede blomster, som en præsenterbakke, bedre kan ses.

Den slags bede fik også deres toppunkt markeret af
en enkelt, særlig eksotisk plante. Allerhelst af en agave
eller en anden plante med karakterfulde blade.

Parken har maleriske kvaliteter. Det er uomtvisteligt.
Men den ligner ikke de tidlige landskabshaver stil¬
mæssigt.

Hvad er så forskellen? Er det den tidlige landskabs-
havestils ruiner og grotter, der her er erstattet af den
zoologiske haves beboede sten- og grottescenerier?
uden sentimentale undertoner? og hvad med den
enligtstillede figur eller vase? den synes at have sam¬
me funktion som i den tidlige landskabsstil, men ind¬
holdsmæssigt? og grusgangene? de er både bredere og

slår større, mere regelmæssige sving, og hvorfor gør
de det? er det for at der kan færdes flere mennesker

på gangene samtidig? og ikke som i den tidlige land-
skabshave, hvor man i eftertænksom vandring skulle
være alene, hensat i grublende ensomhed?

Meningen med denne park er i hvert fald ikke til
at tage fejl af: det er en have til fornøjelse. Her er

både karrusseller, beværtninger og vandcykler. Og der
er plads til mange. På én gang.
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Bænke til ophold er selvfølgelig en vigtig rekvisit i en

park af denne karakter, og der er mange af dem, men

alligevel færre, end man kunne have forventet.
Ligesom i Buttes-Chaumont i Paris, anlagt omtrent

samtidig (i 1864-1869, af G.E. Haussmann, J.-C.-A.
Alphand og J.-P. Barillet-Descamps), genfindes gren¬

værk i form af støbejern, beton og cement.
1800-tallets interesse for naturen inspirerede til gad¬

emøbler formet over et repertoire af stiliserede plante¬
former: bænke, kandelabre eller flerarmede gadelygter,
fontæner og søjler. Det gjaldt både de brugsmæssige og

de dekorative.

Parken afspejler fortsat drømmen om det ideale
landskab, og når brudepar i dag lader sig fotografere
her,- så er det udtryk for en drøm om at lade sig iscene¬
sætte af og i lykkeland — hvilket fortæller, at Pare de
la Tete d'Or stadig udtrykker en ultimativ iscenesæt¬
telse afArkadien, og at menneskets drøm om det ideale
landskab er til alle tider.

Knap så idealt forekommer den del af Cité Internatio¬
nale de Lyon, som er tegnet af Renzo Piano, assisteret
af Paul Vincent i samarbejde med landskabsarkitekt
Michel Corajoud. Dette stykke bystruktur ligger i til¬
slutning til parken. På dens anden side afgrænses det
af en motorvej langs med Rhone.

Den er tænkt som en art fremtidsby, hvor første
fase stod færdig omkring 1995. Her er der mere lagt
vægt på pomp og udstyr end på menneskelige dimen¬
sioner. Det er ikke dér man. ønsker at lade" sig fotogra¬
fere som nygift, til gengæld stiller man gerne de tyls-
og blomsterdekorerede biler fra sig på denne fremtids¬
bys endnu lerede parkeringsplads, mens man lykkeligt
forsvinder ind i le Pare de la Tete d'Ors buskadser og

lader sig forevige.
Lulu Salto Stephensen, fil. dr., kunsthistoriker
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FRIAREALFORNYELSE-LYON
Susanne Guldager

La Part-Dieu umiddelbart øst for Rhone er et nyere

center fra 60erne, der markerer sig i bybilledet, bl.a.
med en høj betonsilo, der ses viden om. Længere øst¬

på ligger Villeurbanne,.som også er en nyere bydel
med mange boligområder.

Som i andre storbyer præges mange af de store be¬
byggelser fra midten af dette århundrede af sociale
problemer. Lyon 201 O-planen for byens fornyelse og

udvikling sigter mod at afhjælpe dette, og 50% af de
samlede udgifter til forbedringer skal da også bruges i
yderdistrikterne. Dette har medført, at nogle bebyggel¬
ser er blevet nedrevet, mens andre er blevet renoveret.

Under stor opmærksomhed er en enkelt højhusbebyg¬
gelse blevet sprængt væk. Forbedringer efter Lyon 2010-
planen omsættes kontant i handlinger af denne art,
men planen beskæftiger sig også med naturen i byen
og naturbeskyttelse blandt andet af de mange vådom¬
råder i tilknytning til Rhone.

Et eksempel på anvendelsen af de penge, der skal
bruges i yderdistrikterne, fandt vi i Cité Pélisson i
Villeurbanne. Dette er et typisk problemområde med
stor arbejdsløshed og mange indvandrede familier.

I forsøget på at give de nedslidte friarealer mellem de
fem etager høje boligblokke nyt liv og identitet blev
to lokale landskabsarkitekter af kommune og bystyre
anmodet om at udarbejde et forslag til friarealforbedring.

Arbejdet blev udført i 1992-94 efter et projekt, der
var udarbejdet af landskabsarkitekterne Annie Tardivon
og Emmanuel Jalbert. For de sparsomme midler, der
var til rådighed, har de arbejdet med terrænets model¬
lering og med etablering af robuste beplantninger.
I 1997 fik de for dette arbejde en ministeriel hæders¬
bevisning nemlig prisen 'Trophée du paysage', som
uddeles til unge landskabsarkitekter for et projekt,
der i særlig grad udmærker sig.

Arbejdet med terrænet understreger de rumlige og

funktionelle forløb og støtter beplantningens volumen
og skærmvirkning. De åbne grøfter, som opsamler
regnvand giver vegetationen en naturdimension, og

de smalle, men kraftige randbeplantninger er yderst
virkningsfulde.

Grøfternes funktion som afvandingskanaler er væsent¬

lig i Rhone-dalen med stiv lerjord og høj grundvands¬
stand. Den biotopvariation, det på den måde bliver
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Cité Pélisson

Rue PierreJoseph Proudbon
Lyon Øst
In Situ landskabsarkitekter v. Annie Tardivon og EmmanuelJalbert
1992-94

Friarealforbedring i Cité Pélisson:
Pergola i let jernkonstruktion -

med fåreskind - multikulturel
robusthed
• Improving recreational areas in
Cité Pélisson: A pergola made of
light-weight iron - with sheep¬
skin - multicultural robustness

O

muligt at opleve, er et væsentligt træk i anlægget.
Et andet er den gennemgående pergola i en let kon¬
struktion af galvaniseret jern, der dels fungerer som
fælles tørrestativ for beboerne og dels som bærer af
slyngplanter, men derudover' skaber rum til leg og op¬

hold og muliggør passage. Denne multifunktionalitet
gør stedet levende, men pergolaen er desuden i høj
grad et strukturerende element, som har stor arkitek¬
tonisk virkning méllqm de forholdsvis intetsigende
boligblokke.

Det samme princip med afskærmning af multifunk¬
tionelle friarealer med kraftige plantebælter er anvendt
i flere gårdrum, hvis form lægger op til andre aktivite¬
ter, f.eks. boldspil. Robusthed i materialevalg og ud¬

formning er væsentligt på dette sted, hvor behovet for
udendørs råderum er dels kulturelt dels pladsmæssigt
betinget. De enkle virkemidler, der er anvendt med
stor disciplin af landskabsarkitekterne, har givet et

meget tiltalende og funktionelt resultat.
Princippet med en behersket modellering af terræn¬

formen har de samme landskabsarkitekter brugt ved
udformningen af et andet bolignært friareal i Ville-
urbanne. Jardin des Charmettes har et centralt græs¬

areal udformet som en blødt bølget flade.
Utraditionelt, men parkens størrelse taget i betragt¬

ning er de begrænsninger for boldspil, som dette med¬
fører, relevante og udtrykket interessant.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl, pir
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Le Jardin René og Madelaine Caille
Quartier États Unis, Lyon Øst

Landskabsarkitekt: Desvigne & Dalnoky v. Michel Desvigne og Christine Dalnoky
1992

Ca. 4.000 kvm

Dette friareal optager en karré og ligger i kanten åf en bebyg¬
gelse, der er tegnet af arkitekten Tony Garnier 1920-35.
Hovedkompositionen i planen følger bebyggelsens gavle, linier
etc. Selve bebyggelsen og dens friarealer er under renovering,
ledet af arkitekten Bruno Démetier.
En eksisterende række plataner i midten er bevaret, på hver
side heraf er to brede bånd, dels plantning, dels en rød grus¬
belægning, der igen underopdeles af belægningsstriber og
betonelementer.
Jardin René og Madelaine Caille er plantningsmæssigt et
frodigt, forfinet anlæg - med rhododendron, fyrretræer m.m„
men samtidig brugsmæssigt robust og anvendeligt til boldspil
og lign. " , -
• This recreational area fills a city block and lies on the edge of
a housing complex designed by Tony Gamier in 1920-35. The
plan's main composition follows the complex's gables, lines,
etc. The complex and its recreational areas are being
renovated under the direction of Bruno Démetier.
An existing row of plane trees in the center has been pre¬
served. On each side are two broad bands, partly planted and
partly covered with red gravel, subdivided by stripes of paving
and concrete elements.
The Jardin René and Madelaine Caille: a lush, refined park with
rhododendron, pine trees, etc., but robust and suitable for ball
games and other recreational activities
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In Lyon - the city and the great rivers, p. 44
Susanne Guldager
Although there was a settlement in Lyon in
pre-Roman times, the city was founded and
flourished under the Romans. Its location
between the Massif Centrale in the west and
the Alps in the east made it a crossroads in
a north/south direction. Expansion from
the Renaissance spread along the river banks
and the Presqu'tle peninsula, now the city
center. This is where the results of efforts to

improve the urban environment begun in
the 1980s can be seen most clearly. The
Lyon 2010 plan covers all 55 communes
that make up greater Lyon. Urban renewal
will be carried out in the most run-down

housing areas on the periphery. River banks
that were previously accessible only from
the water will be opened for recreational
purposes. Squares will be renovated and
vehicular traffic directed elsewhere.

The planned improvements are very
ambitious considering the number of
inhabitants in Lyon, which has a much
higher population density than Copenhagen,
for example.

Travel notes from Place Bellecour and
Place Antonin Poncet, p. 46
Steen Høyer
In a rather poetic report, the author describes
two squares in Lyon, the Baroque Place
Bellecour (c. 200 x 300 ) and the Place
Antonin Poncet (60 x 200 m), which con¬

nects it with the Rhone. The two squares
are actually linked by several rows of chest¬
nuts forming an avenue, which seems like a
large railway carriage driving into the "shed"
of the Place Antonin Poncet. The unresolved

arrangement brings to mind the discussions
that the Ministry of Culture initiated in
1,999, but remained so general that their
value was minimal. It was curious that

landscape architects did not take a more
active part in this discussion, since spatial
organization is more important than refined
details.

Place de la Republique, p. 50
Søren Bøgeskov
The Rue de la Republique is one of Presqu'ile's
main streets. Much of it is a pedestrian mall,
running parallel with the Saone and Rhone
from the Place Bellecour to the Place de la

Republique, to the Place de la Bourse, and
then to the Place de la Comedie, stretching
some 2.5 km. Part of the street and the
Place de la Republique were renovated in
the early 1990s.

The Place de la Republique is a distinctive
rectangular space centering around a 800
sq.m. sunken pool. Jets are placed along the
edges and in the center of the pool and are
illuminated at night. The Place de la
Republique is paved with granite, divided
with a narrow band of the same stone in a

darker shade.
General lighting is provided by Art Nou-

veau lamps, and plantings consist of a few
large plane trees supplemented with a row
of new ones on the west.

Travel notes from the Place de Terreaux,
p. 52
Steen Høyer
This rectangular square is defined by man¬
sions from the 17th and 18th centuries on

three sides and a row of ordinary apartment
houses on the fourth. The project for the
square is simple: a grid with a module of
nearly 6 m in granite, further subdivided by
5 10-cm black and white stripes all aligned
north/south. The stripes form a pattern
that supports the spatial progression along
the important pedestrian mall on the south.
A 30 x 75 m fountain made up of 20 40-cm
jets provides the focal point and a contrast
to the 19th-century Bartholdi fountain.
As a whole, the project is a narrative about
rationality, scale, and aesthetics transformed
into a complex artistic expression with simple
means. As a type, the Place des Terreaux
and other recent squares in Lyon resemble
urban developments in Barcelona in the
1980s, but Lyon's squares have a greater
lushness without a loss in precision.

Place de la Bourse - a green oasis, p. 56
Rita Larsen
The place de la Bourse lies on a peninsula
between the Saone and the Rhone and two

busy shopping streets. After cars were chan¬
neled underground in the 1990s, a green
oasis was created by the landscape architect
Alexandre Chemetoff.

The main element is parallel lines that
extend the area ånd change the square's
dimensions. Plantings were determined by
the underground parking lot. There are sin¬
gle rows of maple along the square, but
large terra-cotta jugs with clipped box dom¬
inate the square.

Although they are not as poetic as the
potted lemon trees found in old Italian gar¬
dens, they distinguish the Place de la
Bourse from Lyon's other squares. Benches
break up the regular "nur.sery" rows and
create smaller spaces, surrounded by rhodo¬
dendron and Skimmia japonica. The Place
de la Bourse is a peaceful, green oasis in the
midst of a busy and far-sighted French city.

Place des Célestins — subdued elegance,
p. 60
Marianne Weeke Borup
The Place des Célestins is located between
town houses and the Theatre des Célestins
in the heart of Lyon, in a residential quarter
with little shops and narrow lanes.

The Place des Célestins is both the
theater's forecourt and the quarter's urban
park. It is a large sandstone surface raised
two steps above the surrounding streets. The
sandstone is broken by four bands, three
planted and one a classical reflecting pool.

The plants are magnolia, azalea, and
rhododendron, scattered but in a dense
ground of cherry laurel. In the evening,
when the streets are lit only by lights from
the apartments, and the magnolias can be
seen against the theater's dark, illuminated
facade, the square is the visitor's first the¬
atrical experience.

Nature in culture - Le Pare de la Téte-d'Or,
p. 64
Lulu Salto Stephensen
Each Sunday as many as 45,000 of Lyon's
422,000 inhabitants visit the 105-ha, 140-
year old Pare de la Tete d'Or in the center
of Lyon, promenading, cycling, or jogging.
The Pare de la Tete d'Or was laid out at

the same time as Frederick Law Olmsted's
Central Park in New York, but was modeled
on the Bois de Boulogne in Paris.

Denis Biihler's plan from 1856 shows
that it was laid out outside the city walls on
unbuilt land, which explains its unusual
size. It initially contained a large lake and
systems of paths running through thickets
and open lawns and past a plant school and
large greenhouse. Later a cycling track, a
"swan lake," even larger greenhouses, and a
zoo were added. The greenhouses bear wit¬
ness to an interest in and curiosity regard¬
ing exotic vegetation, and are necessary if
the park is to produce its own plants.

The rose garden, laid out in 1930, con¬
tains 50,000 roses of 350 types and was
restored in 1980.

Le Pare de la Téte-d'Or reflects the
dream of the ideal landscape. Although it
has picturesque qualities, it does not stylis¬
tically resemble early landscape gardens. Its
purpose is to delight and entertain.

Its contrast is the adjacent Cité Interna¬
tionale de Lyon (designed by Renzo Piano
and Paul Vincent in collaboration with the

landscape architect Michel Corajoud). This
"town of the future" is where bridal couples
park their cars on their way into the Le
Pare de la Téte-d'Or, a favorite spot for
wedding photographs.

Renovating recreational areas - Lyon,
p. 68
Susanne Guldager
Like many other cities, Lyon is facing social
problems in the residential districts built in
the middle of the 20th century. Fifty percent
of the funds set aside for Lyon's 2010 plan
will be used to improve outlying districts;
some have been torn down while others
have been renovated.

Cité Pélisson in Villeurbanne has typical
problems: high unemployment and many
immigrant families. Two local landscape
architects, Annie Tardivon and Emmanuel
Jalbert, carried out a project to model the
terrain and plant robust vegetation. Open
ditches collect rainwater and give a natural
dimension, while powerful ribbon plantings
are highly effective. A varied biotope is one
important feature. Another is the light-weight
galvanized iron pergolas that can be used
both for drying clothes and for supporting
creepers. The pergolas contribute an impor¬
tant architectural accent to the anonymous
apartment houses.

The same landscape architects modeled
the terrain in nearby Jardin des Charmettes,
which has a gently rolling central lawn.
Martha Gaber Abrahamsen
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Konkurrenceprogrammer kan ses og
hentes på DAL/AAs hjemmeside på
www.dal-aa.dk og rekvireres skriftligt
eller afhentes hos DAL, Strandgade
27 A, 1401 Kbh. Ekspeditionstid for
bilagsmateriale er ca. 6 dage.

ET KNUDEPUNKT I KONGENS
ENGHAVE

Kongens Enghave Bydel og Køben¬
havns Kommune udskrev i august
1999 i samarbejde DAL en åben
idékonkurrence om udformningen af
området omkring Sydhavn Station
og Sydhavns Plads kaldet 'Et knude¬
punkt i Kongens Enghave'.
Initiativet til konkurrencen kommer
fra borgere i bydelen. Afholdelse af
konkurrencen indgår i aftalen mel¬
lem Københavns Kommune og Rege¬
ringens Byudvalg om kvarterløft i
Kongens Enghave.
Formålet med konkurrencen var at

indhente ideer til, hvorledes områ¬
det kunne bibringes en ny og for¬
bedret identitet og en bedre fuktio-
nel udformning.
Samtidig ønskede man forslag, der
kunne medvirke til at understrege
området som et bindeled mellem

bydelens boligkvarterer, Sydhavn
Station og Teglværkshavnen.
Der indkom i alt 52 forslag, som alle
blev optaget til bedømmelse.
Dommerkomiteen bestod af følgen¬
de personer:
For Københavns Kommune: Bydels-
formand Susan Hedlund, Kongens
Enghave Bydel (fmd.); overborgme¬
ster Jens Kramer Mikkelsen, Køben¬
havns Kommune, borgmester Søren
Pind, Københavns Kommune: Orla
Graff Larsen, borger i bydelen Kon¬
gens Enghave, repræsentant for
kva rte r I øftp roje ktet, ove ra rk i tekt
MAA Sven Felding, DSB bygning.
Udpeget af DAL: arkitekt MAA Erik
Bystrup; arkitekt MAA, MDL profes¬
sor Steen Høyer: arkitekt MAA Jim¬
my Richter Lassen.
Konkurrencens sekretær var arkitekt
MAA Bent Kolind, DAL/AA's konkur¬
rencesekretariat.

Forslagene blev bedømt ud fra føl¬
gende kriterier: Planlægningsmæssig
og arkitektonisk kvalitet, herunder:
arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet -
i rumlig, formmæssig, funktionel og
landskabelig henseende. Forslagene
skulle endvidere være såvel teknisk
som økonomisk realistiske.

1. præmien udarbejdet af arkitekt MAA Søren Heil Hansen, Frederiksberg

Dommerkommiteen har i præmierin¬
gen søgt en bred belysning af opga¬
vens program.
1. præmien på 300.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet af arkitekt
MAA Søren Heil Hansen, Frederiks¬
berg, fordi forslaget med stor kunst¬
nerisk styrke tegner en struktur, der
kan blive en forbilledlig model for
områdets udformning og udbygning
som helhed.
To forslag tildeltes hver en delt 2.
præmie på 125.000 kr. for potentia¬
let i henholdsvis bebyggelsesstruk¬
tur og grøn kile. Det ene forslag var
udarbejdet af Holscher Arkitekter
AS MAA PAR København v/arkitek¬
terne Nils Holscher, Knud Holscher
og Claus Pedersen. Medarbejdere:
arkitekt MAA Lise Fuhrmann, arki¬
tektstuderende Anne Møller Søren¬
sen og trafikkonsulent Filip Zibrandt-
sen. Det andet var udarbejdet af
Michael Andersen, Mads Mandrup-
Hansen og Ulrik Raysse, arkitekter
MAA samt Jacob Kurek og Anders
Sælan, arkitektstuderende, Køben¬
havn.
Tre forslag tildeltes hver et indkøb
på 50.000 kr., fordi de hver for sig
tegner en enkel og klar arkitektonisk
indgang til den komplekse problem¬
stilling. De tre forslag var udarbej¬
det af hhv.:
Karsten Gori, arkitekt MAA Gori +

Ventegodt Arkitekter og Helena
Westerberg, arkitekt MAA. Køben¬
havn
Torben Schønherrs Tegnestue Land¬
skabsarkitekter MAA MDL, Århus v.

landskabsarkitekt Torben Schønherr.

Medarbejdere: arkitekter MAA Wibke
Neymeyr, Jørgen Becker Christensen
og Louise Schønherr.
Dan Cornelius, Nanna Voge og Peter
Zinck, arkitekter MAA, København.

BYNÆRE HAVNEAREALER
Århus Byråd udskrev i august 1999
en åben international byplan-idekon¬
kurrence om Århus' bynære havne¬
arealer.
Gennem konkurrencen ønskede
Århus Kommune at få forslag til en
planlægning, der
- muliggør en visuelt og funktionelt
tættere forbindelse mellem byen og
de bynære havnearealer og bugten
- stipulerer en anvendelse, der er
forenelig med en fortsat erhvervs¬
mæssig aktivitet på de tilgrænsende
havnearealer, herunder tager hensyn
til trafikbetjening og -afvikling
Et udgangspunkt for konkurrencen
var et krav om, at Århus Havn kan
vedblive med.at udvikle sig som en
aktiv erhvervshavn.
I alt indkom der 150 konditionsmæs¬

sige tonkurrencebesvarelser, heraf
64 udenlandske.

Vi har udviklet det mest kom¬

plette system der findes, til
begrønning af bygninger.
Jakob Green Line kataloget in¬
deholder alt om plantevalg,
klimazoner, dimensionering og
valg af korrekt wiresystem.
Med kataloget i hånden kan du
få komplet anvisning på, hvor¬
ledes facader og bygninger kan
begrønnes.

Henvendelse
76 240 234

CarlStahl
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Carl Stahl A/S

Snaremosevej 21 • 7000 Fredericia
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BESKÆRING

Forslagene blev bedømt af en dom¬
merkomite, der bestod af følgende
personer:
For Aarhus Kommune: Flemming
Knudsen, borgmester og formand for
dommerkomiteen: Hans Schiøtt, råd¬
mand for Magitratens 2. afd. samt
byrådsmedlemmerne Søren Egge
Rasmussen, Margrethe Bogner
Dorthe Laustsen, Brian Korsgaard og
Jens Winther,

Udpeget af DAL: arkitekt MAA
Svend Axelsson: arkitekt MAA Kent
Martinussen og stadsbyggnadsdi-
rektør, arkitekt SAR Mats Olsson,
Malmø.
Konkurrencens sekretær var arkitekt
MAA Bent Kolind, DAL/AA's konkur¬
rencesekretariat.
Til grund for bedømmelsen lå føl¬
gende kriterier:
- Strategisk værdi, dvs. muligheden
for - over en årrække - at føre pla¬
nen ud i livet, med 'Indre Havn' (del¬
afsnit 3) som første prioritet.
- Muligheden for planlægnings¬
mæssige og arkitektoniske løsninger
af høj kvalitet.
1. præmie på 500.000 kr. tildeltes et
forslag udarbejdet af arkitekter
MAA Knud Fladeland Nielsen og
Peer Teglgaard Jeppesen, Køben¬
havn.
Om vinderforslaget udtaler dommer¬
komiteen bl.a.:

•Det er dommerkomiteens opfattelse,
at vinderforslaget byder på en rigt
facetteret og gennemarbejdet plan
for, hvorledes Århus i fremtiden kan
udvikle et velfungerende forhold til
sin havn samtidig med, at der ska¬
bes et centralt og bynært havnerum
af højeste arkitektoniske kvalitet.
På baggrund af en historisk analyse
af Århus konkluderer forslagsstiller¬
ne indledningsvis, at byen bør afkla¬
re og definere sin kant mod havet
med særlig fokus på byens to synli¬
ge grænser ved henholdsvis Marse¬
lisborg og Risskov.
I forlængelse heraf fremsættes for¬
slag om at tydeliggøre forbindelsen
mellem disse samt at tilstræbe en

differentiering mellem havnen og
byen. Dette opnås i forslaget gen¬
nem en re-definering af kanten mel¬
lem by og havn ved hjælp af et over¬
ordnet landskabsstrukturerende

element, der genfremkalder og
fremhæver den oprindelige kystlinje
- et sammenhængende promenade¬
forløb, og.der argumenteres for, at
der med dette indledende greb er

grundlagt et robust byarkitektonisk
greb, som kan være strukturerende
for den øvrige udvikling.
Med baggrund i de landskabelige "og
trafikale dispositioner anviser forsla¬
get - gennem en etapedeling - den
mulige udvikling af byens forhold til
havnen på helhedsplans-niveau.

Forslaget anviser derudover en mere
detaljeret løsning for det centrale
havneområde.
For det centrale havneområde fore¬
slås en ikke uvæsentlig ombearbejd-
ning af de indre pierer og kajanlæg.
Dette giver ikke alene anledning til
en større manøvrefrihed for de gen¬

placerede færger. Det åbner også
det indre havnebassin og bringer
således en større og mere sammen¬
hængende vandflade helt frem til
byens nye og opstrammede havne¬
plads med Toldbodbygningen som et
markant element herpå.
Den nye havneplads flankeres af to
store, men lave offentlige bygnings¬
anlæg på hver sin bastion — terras¬
seret mod havnepladsen. Disse byg¬
ninger tænkes i forslaget
gennemført som markante bygninger
- eksempelvis et bibliotek og en
svømmehal.

Forslaget beskriver og antyder i-øv¬
rigt en række andre trafikale løs¬
ningsmuligheder på lang sigt -
blandt andet mulige tunnelløsninger.
Dommerkomiteen finder at projektet
generelt er båret af en fornuftig ind¬
sigt i realistiske trafikale muligheder,
idet der dog mangler entydige og
dokumenterede trafikløsninger.

•Projektets rige og realistiske
behandling af helhedsplanen og
dets overlegne bearbejdning af det

centrale havneområde gør, at dom¬
merkomiteen finder, at dette projekt
på særlig bemærkelsesværdig vis
svarer på mange af idékonkurren¬
cens komplekse spørgsmål.
Dommerkomiteen finder, at forslaget
hævder sig markant ved sit enkle
arkitektoniske greb på en byrums-
mæssig skala. Byens historiske cen¬
ter træder - med sin akse fra Dom¬
kirken til havnen - frem på scenen
og ind på pladsen i byens nye og
dynamiske havnerum, der mildt klas-
sicerende,stabiliseres af en antydet
symmetri. Det nye havnerum frem¬
kalder således hidtil usete kvaliteter
ved denne oversete side af byen -

kvaliteter man måske anede eksiste¬
rede, men ikke før har set artikuleret.
En delt 2. præmie på 250.000 kr. til¬
deltes et forslag udarbejdet af
Alt.itude Arkitekt Tegnestuen, Århus
ved Chris Thurlbourne.
En delt 2. præmie på 250.000 kr.
tildeltes et forslag udarbejdet af Jan
W. Hansen arkitekter, Århus v.

Jan W. Hansen og Hans Jørgen
Vesthardt.
En delt 3. præmie på 175.000 kr. til¬
deltes et forslag udarbejdet af
Charlotte Hågg, Oslo.
En delt 3. præmie på 175.000 kr. til¬
deltes et forslag udarbejdet af Chora
Architecture and Urbanism, London
v. Raul Bunschoten.
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5 indkøb på hver 90.000 kr. tildeltes
forslag udarbejdet af hhv.:
Aarhus Arkitekterne A/S.
Arkitektstuderende Ole Smith, afde¬
ling Y, Arkitektskolen i Aarhus.
Arkitektstuderende Kristian Langkil¬
de Larsen, afdeling Y, Arkitektskolen
i Aarhus.
Arkitekterne Bjarke Ingels, Alan
Koch, Lyn Rice, Galia Solomonoff og
Linda Tallman, New York.
COWI Rådgivende Ingeniører AS,
Århus ved Jens Christoffersen.

EUROPÆISK FOTOKONKURRENCE
Sideløbende med kampagnen 'Europe,
a common heritage' har Council of
Europe udskrevet en fotokonkurren¬
ce, der er åben for amatørfotografer
og professionelle.
Temaet er netop 'Europe, a common
heritage', og skal tolkes bredt: natur,
kultur, by eller landskab
1. præmie er på FRF 15.000 (2286 Ecu)
2. præmie er på FRF 10.000(1524 Ecu)
3. præmie er på FRF 5.000 (762 Ecu)
14. til 13. præmierne er på FRF
1.000(152 Ecu)
14. til 50. præmierne er 10 film.
Indsendelsesfrist for forslag, max. pr
person 3 papirfarvefotos i størrelsen
13 x 18 cm, er 31 maj 2000.
Yderligere information:
www.nature.coe.int

culture.coe.fr/patrimonium
Council of Europe, Centre Naturopa
Photography competition
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel.: 33 3 88 41 31 91/97
Fax: 33 3 88 41 27 15

centre.naturopa@coe.int

ZIEZO

As part of the restructuring of Zut-
phen's mediaeval town centre, a
multi-purpose work of art has been
created: the 'zieZo'. The zieZo is not

only for looking at - it is also for sit¬
ting on. It has been designed by
OKRA Landschapsarchitecten in

ZieZo

association with the architectonic

designer Jacqueline Moors, and is
executed in stainless steel.
The zieZo now forms part of the Ver-
wo Projekten b.v. range of street
furniture.
The zieZos, arranged in threes, form
a prominent and sparkling addition
to the street scene, the zieZo is a

spacious seat.
The zieZo is made from folded
sheets of 316i-grade stainless steel,
with a micropeened surface.
The seat itself is slightly convex to
repel water. The hollow areas of the
structure have been filled in and
there is an edging of black Hakorit
at ground level. The zieZos are fixed
by means of a base plate twenty
centimetres below ground, enabling
the street paving to be continued
uninterrupted under the seat.
Photograph by Frank Colder.
Information:
J.G. Dijkmans, Verwo Projekten b.v.
P.O. Box 73. 2450 AB Leimuiden
The" Netherlands
Tel. +31 71 331 9500,
fax+31 71 331 9501

verwoprojekten@struykverwo.nl

PRODUKTER FRA SØLUND A/S
Firmaet Sølund A/S i Tappernøje har
i samarbejde med industriel desig¬
ner Sten Nielsen MOD, udviklet en

lang række nye produkter til have, •

park og vej, som danner et komplet
serie.

Serien indeholder bænke, borde,
cykelstativer i flere variationer, over¬
dækkede cykelparkeringer, papirkurve
i fire størrelser, skiltning, afskærm¬
ning, rækværk, pullerter samt belys¬
ning.
Materialet er stål, som varmgalvani¬
seres, eller leveres i farver efter
kundens ønske.

Montering kan foregå med special¬
udviklede beslag, f.eks. kan bænke
og borde fastboltes til en nedstgta-
vet sokkel. Andre produkter kan ned-
støbes.

Overdækkede cykelparkering,
bænk og papirkurv

Sølund-serien er robust og konstrue¬
ret til at kunne modstå hårdt slid.
Som noget særligt tilbyder firmaet
ændringer og variationer i produkter¬
ne, så særlige ønsker kan opfyldes.
Sølund-serien er bl.a. opsat på Tårn¬
by Station, ved Tranegårdsskolen i
Gentofte of ved Institut for legems¬
øvelser, København 0.
Information:
Sølund A/S. Karlshøj 14
4733 Tappernøje.
Tel. 55 56 51 01, fax 55 56 51 02

DC COATING
DC Coating er et verdenspantenteret
naturprodukt, der fremstilles ved at
smelte to indgredienser - Waxco-
voks og kvartsand - sammen til en
fast masse der knuses til granulat.
DC Coating kan forsegle fugerne i
brolægning, uanset denne belæg¬
nings mønster og form.
DC Coating granulat smeltes ned i
brolægningens fuger ved hjælp af
en mobil DC coating-vokshærder,
der føres hen over brostensoverfla-
den og opvarmer DC Coating granu¬
latet til 120 grader.
DC Coating forsegler løse fugemate¬
rialer i brolægninger, og forseglin¬
gen er ikke gennemtrængelig for
vand og ukrudt.
En brolægning behandlet med DC
Coating danner en slidstærk, stabil
og homogen overflade, der kan mod¬
stå moderne renholdningsmaskiners
effektive fejekoste og kraftige sug.
Det er muligt fordi DC Coating har
den særlige egenskab, at den først
smelter ved 120 grader.
På internetadressen www.ibg.dk/dc
vises bl.a. referencefotos af belæg¬
ninger ved Entreprenørforeningen og
på Pilestræde i København, Lakse¬
torvet i Randers og Them Kirke.
Information:
DC Coating
Erik Klippingsvej 1
8900 Randers
Tel. 86 40 98 21, fax 86 40 10 14

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: I ■

ToDdressinaSvær Super-Muld I ww ■ ■ ■
D-Gro A

Fairway Mix DANSK JORDFORBEDRINGBold-Mix Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene
Green-Mix Telefon 43 99 50 20 • Telefax 43 99 52 31 W



POUL

2
KJÆRHOLM

»Man ville gerne have kendt ham, s/nes man,
når man bladrer og læser i bogen.«
Poul Erik Tøjner i Weekendavisen

Undertegnede bestiller hermed
af bogen POUL KJÆRHOLM
Pris: 465 kr. inkl. moms men ekskl. porto.

Navn:

Tlf.:

. eksemplarer

Gade/vej:

Postnr:

B*L

Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard
VISA Dankort

Kortnummer-

. Mastercard

Udløbsdato:

(g) POST)—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K

Møbelkunstneren og arkitekten Poul Kjær¬
holm 'var kompromisløshedens mester,

Hans arbejde danner kulminationen på

guldalderen i dansk møbelkunst, og ud¬

trykker en lyrisk perfektion, som er uden

sidestykke i dansk møbelkunsts historie.

Pris: 465 kr.

Bogen er på 19.2 sider i rigest tænkelige

udstyr med duplex, partiel lak og 4-farve
illustrationer. Indbundet.

Fås også i en tysk og en engelsk version

Eyt. gennem boghandler:



KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
TELEFON 43 63 01 22
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650824

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt l-DA

Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand

*
Ring og få vor referenceliste på tlf. 5819 6005

MSkælskør Planteskole" & Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENORER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf, 5819 6005 - Fax 5819 0081

Anlæg med grøn garanti

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
s 48 18 33 18-Fax 48 18 33 98

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

(O. yen-

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art. \oL

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

BIRK

Aflæg planteskolen
et besøg

HOLM
Farremosen 4 • 3450 Allerød • Tlf. 48 17 31 26* • Fax 48 14 09 86 • E-mail: birk-holm@lnternet.dk



Skulpturer

Abekatten har udviklet en skulptur, der kombinerer dekorativ klippe¬
formation med den traditionelle klatrevæg. Skulpturerne er håndlavede.
Der er ingen vedligeholdelse og holdbarheden er ubegrænset. Vi kan
designe Deres egen skulptur i den ønskede størrelse.
Ring for yderligere information og uforbindende tilbud.

Voerbjergvej 35 • 9400 Nørresundby
Tif. 98 19 39 30 ■ Fax 98 19 39 31 • www.abekatten.dk

Danmarks eneste specialist i klatrevægge.
Alle vore produkter lever op til Dansk Standards krav.

i11 £

i il

. Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Ung dansk arkitektur Et design

21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en

arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 cm, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen
er med dansk og engelsk tekst.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27 A, 1401 København K
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk

bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed eksemplarer
af bogen Ung dansk arkitektur Et design
Pris: 278,- kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.

Tlf.:

Gade/vej:
Postnr.:

Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
_ American Express Eurocard Mastercard

VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K


