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Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Fokdal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

R MALMOS A/S
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• 100% dansk produceret
• 25 års erfaring
• Bredt produktsortiment
• Specialist i fremstilling af individuelle løsninger

www.hitsa-hejls.dk

« hitsa hejls a/s
PRODUKTION AF GADE OG PARKUDSTYR

■■ Søren Jessensvej 1-4 A 9430 Hejls • Tlf. 7557 4155 • hitsa@hitsa-hejls.dk
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Vind en smuk
bænk i beton

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

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

bænk, som bliver din til evigt eje.

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

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

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

kreative bydel: Musicon.

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

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

L,ajers, unikt møbeldesign
Musicon, Rabalderstræde 10 - 4000 Roskilde,

tlf. 2.2.48 312.3, www.lajers.dk

Alt om fortidsminder
Rundt om i landet står gravhøje og stendys¬
ser som pejlemærker om vore forfædres liv.
Skal fortidsminderne kunne fortælle historier

også til næste generationer, skal de plejes og
passes, ellers gror de til, og i værste fald bli¬
ver de ødelagt. Usynligt, når rødderne graver
sig ned i fortiden. Synligt, når træer vælter i
storme og rykker alle spor af fortiden i stum¬
per og stykker.

Ansvaret for at passe på fortidsminderne
tilhører ejerne af fortidsmindet, typisk kom¬
muner eller private lodsejere.

En ny portal, altomfortidsminder.dk giver
svar på, hvordan ejerne sikrer fortidsmin¬
derne bedst muligt og eventuelt kan få støtte
til arbejdet. Portalen indeholder viden og svar
på alt om Danmarks mere end 30.000 frededfj
fortidsminder, inkl. videovejledning, fakta og
gode råd om korrekt pleje af fortidsminder.
Websidens er udformet i et samarbejde mel¬
lem Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen.
Irtf.: Kulturarvsstyrelsen: arkæologLarsBjarke
Christensen, larsbc@kulturarv.dk
Naturstyrelsen: Eva Torning Svendsen,
evats@nst.dk
altomfortidsminder.dk

Havekulturfondens Hæderspris 2011
Som inspiration til dette års, og kommende
års, uddelinger-anmoder Havekulturfondens
bestyrelse om nomineringer til modtagere af
Havekulturfondens Hæderspris.

Havekulturfonden har siden 1993 uddelt
sin Hæderspris, De kurtiserende Traner, til en
person der i særlig grad har virket for have¬
kulturens fremme. Havekulturfondens for¬
mål er at fremme havekulturen, idet ordet
'have' tages i videste betydning som beplant¬
ning i forbindelse med bebyggelse. Alle opfor¬
dres derfor til at nominere anlæg, personer,
virksomheder, institutioner, organisationer
eller lign.

Hædersprisen består af et kontant beløb,
samt bronzeskulpturen De kurtiserende Tra¬
ner, der er udarbejdet af kunstneren Helen
Schou (1905-2006).

Nomineringer til Havekulturfondens
Hæderspris 2011 bedes sendt til
Havekulturfonden
Jægerfsborgvej 47
2800 Kgs. Lyngby
senest den 1. maj 2011
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Gørmindrefor at opnå mere, synes at være Chemetoffs credo. Alexandre Chemetoff, Ile deNantes. Foto Ellen Braae

LANDSKAB 2 2011

Ansv. redaktør
Annemarie Lund, landskabsarkitektMDL
Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14,4. stil
DK-1799 København V
Telefon +45 39 69 06 33, +45 26 21 06 33

landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Ulrik JCuggas (fmd.), Charlotte Horn, Bettina Lamm, Liv Oustrup,
Pernille Pføug, Lulu Salto Stephensen, Maja Johansen (suppl.)
Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist, Finland; Valdimar Harda'rson,
Island; Anne Tibballs, Norge; Camilla Anderson, Sverige

Annoncer

Steffen Petersen, sp@arkfo.dk
Lone Andersen, la@arkfo.dk
Telefon +45 32 83 69 69

Abonnementspriser 2011
I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse.
Norden, Grønland og Europa og resten afverden 584 kr.
Priser uden forDK er eksklusive moms og.porto.
Løssalg 125 kr. inklusive moms, eksklusive porto.
Landskab udkommer 8 gange om året

Abonnement

Arkitektens Forlag Pasteursvej 14,4. sal DK-1799 København V
Telefon+45 70 25 12 22 (10.00-12.00) Fax +45 32 83 69 41
Giro 9 00 3134

abonnement@arkfo.dk

Udgiver
LANDSKAB udgives af Danske Landskabsarkitekter
i samarbejde med Arkitektens Forlag , .. i

Reproduktion og tryk
Arco Grafisk, Skive
Medlem afDanske Specialmedier
ISSN 0023-8066

Forside

33 Hvad er supernatur
Annemarie Lund

34 Kommentar til udbygningen afHelsingørmotorvejen
Margrethe Holmberg, Sonja Poll, IbAsger Olsen,
Jens PeterLinnet, John Norrie, Torben Christian Zinn

38 Den globale have
SteenHøyer

40 Konferencen As Found - som fundet
Svava Riesto ogEllen Braae

43 Holmenkollen nasjonalanlegg
PerHeikki Granroth

48 "... og selvstændige landskabsarkitektoniske værker"
Mogens A. Morgen

50 Hortus apertus
- og skoven som en designintervention i den grænseløse by
Stefan Darlan Boris

53 Bogomtale
B+B

Supernatur
56

Summary
PeteAvondoglio

NotestrtfA10, A12, Å14, Al5

LANDSKAB 2 2011 All



Rapport fra DL's IFLA/EFLA-delegat
Siden foråret 2010 har jeg været til IFLA-mø-
de i Kina, EFLA-møde i Bruxelles og nordisk
møde i Malmø. IFLA's 47. møde blev afholdt
i Suzhou i Kina i maj. Mødet bestod af IFLA's
generalforsamling for delegater og en faglig
kongres, som var åben for alle. Dagene i Suz¬
hou var intense med generalforsamling, so¬
ciale arrangementer, faglige diskussioner og
formelle pligter. Som ny delegat varmin rolle
meget tilbagetrukket, og jeg prøvede at finde
rundt i procedurer, formaliteter, alliancer og
gamle venskaber.

Den daværende præsident Diane Menzies
holdt en formandsberetning om, hvad IFLA
har udrettet på fagets vegne de senere år, f.eks.
mere synlighed (repræsenteret i flere organi¬
sationer), ny hjemmeside, et samlet IFLA/
EFLA, sekretariat i Bruxelles, flere medlems¬
lande. DianeMenzies har som præsident rejst
rundt for at hjælpe foreninger og skoler med
at opbygge og forbedre landskabsarkitektud¬
dannelserne. Foruden præsidenten gjorde
delegaterne kort status på de emner og pro¬
blemstillinger, der rører sig i de enkelte lande.
Det var interessant at høre om fagets brede
vifte af udfordringer f.eks. genopbygning af
infrastruktur i Chile efter jordskælv og plan¬
lægning af nationalparker i New Zealand.
Trods så forskellige lande og kulturer var der
også mange fælles emner som f.eks. bæredyg¬
tighed, kulturarv og professionens profil ind¬
adtil og udadtil. Ved mødet blev Desiree Mar¬
tinez fra Mexico valg til ny præsident. Se også
Tore Bergausts rapport fra IFLAWorld Coun¬
cil 2010 i LANDSKAB 5-2010 s. A38

De nordiske lande har et godt samarbejde,
som sidste år blev understreget af en nordisk
samarbejdsaftale. Samarbejdet handler om
erfaringsudveksling og rum for faglig udvik¬
ling og om at opnå fælles nordisk enighed,
fordi det styrker mulighederne for at få ind¬
flydelse på de beslutninger, der på verdensni-
veau tages i IFLA. Derfor handler de nordiske
møder om at forberede sig til næste IFLA og
EFLA-møde. Det nordiske samarbejde kom¬
mer også IFLA og de øvrige lande til gode. Om
mødet i Malmø, se LANDSKAB 7-2010, s. A54.

Det årlige EFLA-møde blev afholdt 26.-28.
november 2010 i Bruxelles. Mødets primære
formål er afholdelse af generalforsamling for
delegater og præsidenter. I år var der koblet
en fagligt program om den europæiske land-

skabskonvention på. På EFLA-mødet drøftes
de sager, som har med de europæiske forenin¬
ger at gøre, bl.a. godkendelse af nye forenin¬
ger fra Letland og Kroatien. Endnu en gang
er et DL-medlem blevet kasserer i EFLA, idet
Jeremy Dennis har overtaget pladsen efter
Poul Børge Pedersen. Ved mødet i Bruxelles
underskrev de nordiske lande den nordiske

samarbej dsaftale.
Siden mødet i Kina har den primære ar¬

bejdsopgave været at evaluere den europæi¬
ske landskabskonventions (ELC) indflydelse
på planlægningen i Danmark. De forskel¬
lige landes erfaringer med ELC samles i en
arbejdsgruppe under IFLA, som har til opgave
at formulere en global landskabskonvention
(GLC). Professor Kathryn Moore fra England
er IFLA's tovholder påGLC-projektet. DL har
i efteråret holdt møde med By- og Landskabs-
styrelsen ogKU LIFE, der har erfaringer med
ELC's implementering i den danske planlov¬
givning.

Derudover har de nordiske lande taget
initiativ til at evaluere sammenlægningen af
IFLA og EFLA.

Hvorfor er IFLA så vigtig
Efter min deltagelse i møderne i Kina, Bru¬
xelles ogMalmø giver det for mig endnumere
mening, at DL er medlem af IFLA og EFLA.
Det giver mening at mødes med fagfæller fra
hele verden og udveksle viden og erfaringer.
Det giver mening, at så mange andre rundt
i verden også arbejder med bæredygtighed,
kulturarv og formgivning. Og derudover sæt¬
ter det vores egen hverdag i perspektiv, at de
andre stedermå kæmpe for at få en uddannel¬
se og en plads på arbejdsmarkedet.

IFLA's arbejde med at give landskabs¬
arkitekterne synlighed og indflydelsé hos
beslutningstagerne kommer ogsåDL til gode.
Udover videndeling handler IFLA om net¬
værk, og netværk betyder bl.a., at DL møder
internationalt anerkendte landskabsarkitek¬

ter, som lettere kan inviteres som gæsteforlæ¬
ser i Danmark og omvendt.
•Alle burde og kan opleve glæden ved at

mødes med fagfæller fra hele verden. Enten
ved at deltage i næste IFLAWorld Congress
27-29. juni i Ziirich. Eller ved at deltage i
næste nordiske kongres, som afholdes i Dan¬
mark 2.-4. september.
Anja Boserup Quist, landskabsarkitektmdl

DL's Tænketank

På DL's generalforsamling 2010 blev som

noget nyt etableret en såkaldt tænketank,
der skal byde ind med faglige vurderinger og
holdninger i den offentlige debat. Der er ud¬
valgt en gruppe aktive, erfarne og analytiske
landskabsarkitekter, som løbende har påtaget
sig at drøfte aktuelle sager og formulere klare
budskaber om landskabets betydning. Ideen
udsprang afbestyrelsens ambition om, at DL
skal styrke sin synlighed. Det er et af forenin¬
gens formål og et ud af fire fokusområder for
2010-11.

Medlemmerne er udpeget afbestyrelsen,
og der blev hurtigt samlet en gruppe, som fra
første møde har været dybt engageret i aktu¬
elle spørgsmål.Åretsmøder har været fulde af
engagement, diskussionslyst og seriøst ana¬
lytisk arbejde. Gruppens medlemmer repræ¬
senterer bredden i faget og foreningens med¬
lemmer. Det gælder såvel den kunstneriske,
den teoretiske som den tekniske side samt

erfaringmed projektering, planlægning, drift,
forvaltning, udvikling mv. Medlemmerne er

specialister inden for landskabsarkitektur og
-planlægning, nogle medviden om gældende
lovgivning og erfaring i at analysere lovtek¬
ster, andre med viden og evner til at analysere
projekter og deres konsekvenser for landska¬
bet og bymiljøet. ■

Gennem sommeren 2010 har vi arbejdet
med Vejdirektoratets WM-redegørelse om

udbygningen af Helsingørmotorvejen mel¬
lem Isterødvej og Øverødvej, og kommentar
er afsendt til trafikministeren og miljømini¬
steren (se side 50).

I efteråret 2010 er udarbejdedet et hø¬
ringssvar til Københavns Kommunes forslag
til kommuneplanstrategi 'Grøn vækst og livs¬
kvalitet'. Gruppen har taget hul på en stor og
interessant problematik, i tråd med bestyrel¬
sens fokusområde Udpå Landet. I vinter har
vi overordnet diskuteret lovgrundlaget i det
åbne landskab og skal nu til at konkretisere
problematikken. Vi håber på at arrangere
årets høstkonference om emnet. Medlem¬
mer er pt. Margrethe Holmberg, Sonja Poll,
Ib Asger Olsen, Jens Peter Linnet, John Nor¬
rie og Torben Christian Zinn.
Margrethe Holmberg, landskabsarkitektmdl,
maa, medlem afDL's bestyrelse
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HVAD ER SUPERNATUR?
Annemarie Lund

IGrandPalais' storslåede rum med

kupler afglas og grønmalet støbejern
var der i oktober mimet en klassisk

fransk have. Kurvede og arabeskforme¬
de sortefigurer, udformet afkul, dan¬
nede et labyrintiskparterrepå en bund
afhvidtgrus og medmedpartier afgrå
skærver. Centraltplaceret var tre store,
brusendefontæner, sekunderetafet 80-
mands orkester. Det var rammen om

Chanelsmodeshowforforåret/somme-
ret 2011. Foto CHANEL

Last October, in the GrandPalais'gran¬
diose rooms with their domes ofglass
andgreen-painted cast iron one could
experience a simulation ofa classic
French garden. Curved and arabesque
formed blackfigures, sculptedfrom coal
formed a labyrinthineparterre on a

floor ofwhite gravel. In the center there
were three large gushingfountains,
accompanied by an orchestra ofeighty.
This created the settingfor Chanel's
fashion showfor spring/summer 2011.
Photo CHANEL

Supernatur, hvad mon man skal forstå ved det, og hvordan giver en
sådan sig til kende? I den nyligt udkomne bog Supernatur beskrives
det, hvordan landskabsarkitektoniske strømme og tendenser har fluk¬
tueret og skiftet, punkteret og krydset hinanden gennem de seneste 40
år. Hvor landskabsarkitekturen i parker, boligbebyggelser og forstæder
gennem 1970'erne stadig tog inspiration fra det gammelkendte land¬
brugslandskab med langt græs, løvenge, frugtplantager og skovbryn
og gerne fremelskede artsrige, naturprægede bevoksninger ved brug
af stedlige planter, er vi i dag et helt andet sted.

Fra at have sværmet for naturpræg fremstår nullernes landskabs¬
arkitektur ofte som såkaldt supernatur. 'Man må gerne blande' hed¬
der det nu; ude og inde, sort og hvidt, sandsten og gummi, tamarisk og
tjørn, grafitti og treillage, genbrug og high tech, teknologi og økologi,
fortid og nutid.

Det skulle være den hollandske arkitekturteoretiker, urbanist og
arkitekt Rem Kolhaas, grundlægger afOMA, der iDeliriousNew York:A
RetroactiveManifestoforManhattan (1978), så at sige lanceredebegre¬
bet. Dette, også i dagmeget citerede manifest, er en fortælling om Man¬
hattans arkitektoniske udvikling fra til ø til superblokby, ogKolhaas ser
Manhattan som det ekstreme udviklingstrin på vestlig kultur, med en
både hektisk og revolutionerende livsstil, der udkrystalliseres i en sær¬

lig storbyurbanisme. Denne storbyurbanisme genererer så helt andre
landskaber end dem, vi var vant til.

Bogen Supernatur er anmeldt afHenrik Reeh sidst i bladet", men
forskellige eksempler på supernatur-tankegangen findes også på andre
sider. MVRDV's koncentrede pavillon af stablede landskaber på Expo

2000 skulle bl.a. problematisere Hollands eskalerende befolkningstal/
fødevarebehov/energiforbrug set i forhold til landets ringe geografiske
størrelse, og sammen med B+B's have omkring visualisere et eksempel
på en ny supernatur. Steen Høyers har lige nu på DanskArkitekturcen¬
ter skabt en global have, et univers med popkorn, paprika og en antik
hest. Hans personlige urlandskab afspejler 2011-hverdagens sammen¬
sathed, 'hvor Anders And og Shakespeare lever side om side'.

Alexandre Chemetoff, der sidste år forlæste på konferencenAs
Found, arbejder i sine byomdannelsesprojekter efter sine egne, noget
anderledes spilleregler. Hans sympatiske tilgang er mange gange at
gøre mindre for at opnåmere, og han tager udgangspunkt i de mate¬
rialer og strukturer, som findes på det enkelte sted.

I det hele taget er udviklingen ikke ganske entydig, feltet spreder
sig, og det supernaturlige har langt fra en naturlig plads alle steder.
Der er også modstrømme og protester. En gruppe landskabsarkitek¬
ter har gennem DL gjort indsigelse mod den påtænkte urbanisering i
forbindelse med Helsingørmotorvejens udvidelse, hvor eksisterende
varierede hegn og artsrige bevoksninger tænkes erstattet afensartede
systemplantninger. Eller, som det beskrives i artiklen om skove og
skovhaver, er der folkelige ønsker om at etablere og udvikle nye steder
med biologisk mangfoldighed i by- og boligmæssige sammenhænge.

Dagens urbanitetsdominerede livsstil afføder klart enændret land¬
skabsarkitektur, ikke som almengyldigt fænomen, men som et tidsty¬
pisk, punktvis motiveret indslag. Det er sådan, som jeg lige nu opfatter
begrebet supernatur.Men det er damuligt, atMalene Hauxner vil sige,
'det har du fuldstændigt misforstået'. Så læs hellere selv. AL
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KOMMENTARTIL
UDBYGNINGENAF HELSINGØRMOTORVEJEN
MargretheHolmberg, Sonja Poll, Ib Asger Olsen, Jens Peter Linnet, John Norrie, Torben Christian Zinn

Tænketankens første opgave blev en kom¬
mentar tilVejdirektoratetsmateriale vedr.
udbygningen afHelsingørmotorvejen mel¬
lem Isterød og Øverødvej. Materialet er
udsendt i 2009 som enWM-redegørelse
i tre hefter, nr. 346-348. Herafer nr.346
den sammenfattende rapport, hvori inten¬
tionerne for behandlingen af landskab og
beplantning bieskrives i tekst og illustrati¬
oner. Tænketankens kommentar til denne
del afprojektet er sendt til trafikministe¬
ren ogmiljøministeren i september 2010.
•Det er længe efter udløbet af høringsfri¬
sten, men vi har fundet det helt nødven¬
digt at komme med en faglig vurdering af
det foreliggende koncept, så den forestå¬
ende detailprojektering ikke fastlåses af
konceptets oplagte fejlgreb

Følgebrev, 15. september2010

Transportministeriet
Att. Transportminister
Hans Christian Schmidt
Frederiksholms Kanal 27F
1220København K

Kommentar til Vejdirektoratets WM-rede¬
gørelse sammenfattende rapport nr. 346 -
udbygningen afHelsingørmotorvejen mel¬
lem Isterødvej og Øverødvej
Foreningen Danske Landskabsarkitekter sen¬
der hermed vores kommentar til Vejdirekto¬
ratetsWM-redegørelse vedr. udbygningen
afHelsingørmotorvejen mellem Isterødvej og
Øverødvej.

Vi håber, at vores vurdering bliver inddra¬
get i den efterfølgende projektering og reali¬
sering afmotorvejsstrækningen, samt at der
bliver taget højde for vores vurdering i frem¬
tidige motorvejsprojekter iVejdirektoratet.

Kommentaren er også fremsendt miljømi¬
nisteren og sendes efterfølgende til borgme¬
strene i de berørte kommuner.

Kommentaren er udarbejdet af Danske
Landskabsarkitekters Tænketank.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis mini¬
steren har yderligere spørgsmål og går også
meget gerne i dialog samt stiller fageksperti¬
sen til rådighed, hvis dette ønskes.
Med venlig hilsen
Jacob Kamp
FormandforDanske Landskabsarkitekter

34 LANDSKAB 2 2011



Modstående side. Eksistendeforhold
Th. Nuværende ogforeslået udformning

vedElieslettegårdsvej
Oppositepage. Existing deisgn

Right. Existing andproposed design
atElleslettegårdsvej

2. september 2010

Transportministeriet
Att. Transportminister
Hans Christian Schmidt
Frederiksholms Kanal27F
1220 København K

Kommentar til Vejdirektoratets WM-rede-
gørelse sammenfattende rapport nr. 346 -
udbygningen afHelsingørmotorvejen mel¬
lem Isterødvej og Øverødvej
I forbindelse med beslutningen om en snar¬

lig igangsættelse af den planlagte udvidelse
afHelsingørmotorvejenmener Foreningen
Danske Landskabsarkitekter, at det er magt¬
påliggende at kommentere de dele af projek¬
tet, som har mest relation til den landskabe¬
lige behandling.

Sammenlignet med de tidligere udførte
motorvejsanlæg udtrykker det foreliggende
projekt et besynderligt holdningsskift i be¬
handlingen afmotorvejenes omgivelser.

Den aktuelle strækning er den ældste af
vore motorveje, og den gennemløber nogle
af vore meget fine landskaber, som netop
ved deres forholdsvis lille skala er særdeles

ømfindtlige for store indgreb. Her forekom¬
mer den påtænkte "urbanisering" af vejan¬
læggetmeget brutal. Det gælder systemplant¬
ningerne, såvel som ønsket om fældning langs
vejens sider og ideen om at opbygge de stejlest
mulige skråninger ud mod landskabet.

Inden for de sidste 60-70 år harVejdirek¬
toratetmed stor dygtighed etableret det dan¬
ske motorvejsnet og samtidigt skabt tradition
for at samle kompetente team af rådgivere
helt fra projekteringens start. Blandt ingeni¬
ører, vejteknikere, arkitekter m.fl. har land¬
skabsarkitekter i disse forbindelser bidraget
med tidlige analyser af landskabet og lokalise¬
ring afvejens tracé, med tilslutningen til det
omgivende landskab ogmed udformningen af
terræn og beplantning afvejenes nærmiljø.

Modsat f.eks. kongevejene fra 1700-tal-
let, der blev anlagt efter et koncept eller en
idé om magt, er de danske motorveje anlagt
efter tyske og amerikanske forbilleder ud fra
en kontekstuel tankegang med udgangspunkt
i stedet og landskabet.

Herved inddrages det omgivende landskab
i bilistens oplevelsesfelt for at berige kørslen

for den vejfarende, og vejen inddrages i land¬
skabet som underordnende eller understre¬

gende element.
Denne holdning ligger tilsyneladende også

bag udvidelsen afmotorvejenmellem Isterød¬
vej ogØverødvej i så høj grad, at man fasthol¬
der de etablerede grænsermod bebyggelserne
og udvider vejen asymmetrisk. Man und¬
går således at begynde fra et nyt nulpunkt og
opnår tilmed at kunne inddrage åbne landska¬
ber til den side, hvor vejudvidelsen skal ske.

Det kan derfor undre, at mulighederne
for en landskabelig bearbejdning af disse are¬
aler ikke er nøjere beskrevet i rapporten. Der
skrives om fældninger langs motorvejens si¬
der, men ikke om konstruktive genplantnin-
ger. Det antydes - nærmest som et ønske - at
vejen efter udvidelsen fremtræder mere syn¬
ligt i landskabet.

Dette understreges af de foreslåede sy¬
stemplantninger i tilslutningsanlæggene.

Det ensartede koncept med rækkeplant¬
ninger af stammede træer i en græsflade med
én træart i hver udfletning forekommermon¬
strøst og virker ikke overbevisende i forhold
til bilistens behov for klar orientering i de ofte
komplicerede udfletninger.

Her har der ellers været gode erfaringer
med rumligt styrende plantninger i motor-
vejsplanlægningens historie.

Som "fornyende" landskabselement duer
systemplantningerne ikke
De er helt ude af kontakt med de omgivende
landskaber. De breder tilkørselsanlæggenes
arealer ud og understreger på en meget uhel¬
dig måde de tilfældige udsnit af landskabet,
som dannes af ramper og tilkørselsveje. Og de
fastholder vejanlægget som en teknisk nød¬
vendighed uden raffinement eller kunstnerisk
bearbejdning.

Tilslutningsanlæggenes nuværende biologiske
mangfoldighed vil ødelægges afsystemplant¬
ningernesformålsløse ensartethed
Med det fremtidige indhold afnogle få arter af
ved- og urteagtige planter vil arealerne være
ude af stand til at understøtte det omgivende
landskabs biologiske mangfoldighed. Der fin¬
des i dag adskillige værdifulde plantninger i
rudearealerne. Også nogle, som kun perifert
berøres af udvidelsen. (Det gælder f.eks. den
skovagtige plantning, som Arboretet har ud¬

ført i den østlige rude ved TSA10. Hørsholm
Kongevej.)

Disse plantninger opretholder forbindel¬
sen mellem landskaberne på de to sider af
motorvejen og bidrager derved til sprednin¬
gen af planter og insekter.

Motorvejen er også en biologisk barriere,
og derfor er det ikke rimeligt at forværre for¬
holdene yderligere.

Anlægsteknisk kan systemplantningerne ikke
udføres med tilfredsstillende resultat
Det ønskede resultat af de foreslåede plant¬
ninger er i fig. rapporten: "... træer i et stramt
rækkesystem og stående i en græsflade." Der
er gjort adskillige triste erfaringer medplant¬
ning afstore solitære træer langs motorveje.

De lykkes sjældent, fordi de nødvendige,
store jordarbejder med efterfølgende for¬
sømmelser afdybdebearbejdning ogmulStil-
førsel m.m. ødelægger vækstgrundlaget.

Men derudover kan de unge træer ilcke
etablere sig i den hårde konkurrence med den
ønskede græsflade, som forbruger vandet og
næringen i de øverste jordlag.

Med de varierede jordbundsforhold,
som findes inden for arealerne, vil træerne
yderligere få meget forskellige vækstvilkår,
og i løbet af få år vil anlægget få et forarmet
udtryk med mange dårligt voksende og døde
træer, samt græsarealer der er næsten umu¬
lige at pleje på tilfredsstillende måde. Og der¬
ved vil ideen med systemplantningerne være

gået tabt.

Økonomisk er systemplantningerne både i
anlæg og i vedligeholdelse noget afdet mest
bekostelige, man kan foreslå
Indkøb og etablering af stammede, skolede,
klumpholdende træer koster hurtigt 3.000 kr.
pr. stk., og den nødvendige ekstra behandling
og regulering af de mellemliggende græsare¬
aler vil dernæst give en betydelig merudgift
i forhold til den hidtidige praksis med over¬

vejende naturprægede plantninger. Drifts¬
mæssigt betyder det flere timer til de enkel¬
te anlæg og større krav om styring af driften.
Derved øges udgiften med flere hundrede %.

Eksempelvis koster driften af naturpræ¬
gede arealer inkl. naturskov omkring 2 til 5 kr.
pr. kvm årligt. Drift afarealer med rabatgræs
eller fælledgræs og fritvoksende, højstam¬
mede træer, som der er tale om langs Helsing-
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Foreslået og nuværende udformning ved
Hørsholm Kongevej
Proposed andexisting design at
Hørsholm Kongevej

ørmotorvejen, vil komme til at koste et sted
mellem 10 og 15 kr. pr. kvm årligt for græsare¬
alerne. Hertil skal lægges pleje af de enkelte
fritvoksende træer, som vil koste omkring 40
kr. årligt pr. træ.

Trafiktekniskforekommer systemplant-'
ningernemereforvirrende end retledende
Den fantasiløse gentagelse af rækker afensar¬
tede træer i alle tilslutningsanlæg giver ikke
præcise genkendelsesmuligheder.

En motorvej er et storskala-anlæg. Der er
behov for store træer og for karakteristiske
beplantninger, som i samspillet med omgi¬
velserne er umiddelbart genkendelige, set
på afstand - med 110 km i timen (et eksem¬
pel kunne være de nu fældede popler i Iste-
rød-udfletningen). I tilslutningsarealerne er
der brug for rumdannende plantninger, som
med tydelig afgrænsning mod vejbanen leder
bilisten gennem udfletningen, også i mørke
og usigtbart føre, og som skærmer for blæn¬
dende lygter og afskærer udsigten til vejan¬
læggets mange modgående linjer og uved¬
kommende trafik.

Den ensidige anvendelse afstøjskærme og op¬

bygning afstejle, præcise skråninger ud mod
landskabet virker ikke gennemarbejdet
Pladshensyn kan nødvendiggøre både støj¬
skærme og stejle skråninger, men på stræk¬
ninger, hvor vejen ligger højt over terrænet,
giver kombinationen af støjskærme og stejle
skråninger en så ubehagelig barriere i land¬
skabet, at disse hensyn ikke bør være enerå¬
dende. Grellest bliver dette forhold mellem
GI. Holtevej og Elieslettegårdsvej, hvor den
fredede, men meget støjbelastede dalsænk¬
ning på vejens østside vil forringes yderligere.
Med en omhyggelig terrænbehandling og

kraftige plantninger kunne det eksisterende
landskabs potentiale derimod understreges,
og dalen opnå en rekreativ værdi, som ikke er
til stede i øjeblikket.

Konklusion
AfWM-redegørelsens sammenfatning frem¬
går det, atWM-undersøgelsen skal sikre, at
anlægget udformes, så dets virkninger på mil¬
jøet minimeres. Som det fremgår af det oven¬
stående, er det foreningen Danske Landskabs¬
arkitekters holdning, at dette ikke er lykkedes
med det foreliggende koncept. Der findes også
her muligheder for at udforme en smuk mo¬
torvej i sammenhæng med det rige og variere¬
de landskab og på den måde minimere anlæg¬
gets negative virkninger påmiljøet.

Foreningen vil hermed anbefale Vejdirek¬
toratet at se bort fra det eksisterende koncept,
nårmotorvejen skal projekteres og undersøge
mulighederne for en både mere driftsikker,
mere trafiksikker og miljømæssigt mere for¬
svarlig løsning, hvor hele vejstrækningen bli¬
ver behandlet landskabsarkitektonisk i for¬
hold til såvel terræn, som beplantning, både
langs vejen og i tilslutningsanlæggene.

Helt generelt må det kraftigt anbefales at
basere udformning af vejanlæg og vejnære
arealer på kvalificerede analyser omkring de
landskabelige sammenhænge i kommende
WM-redegørelser. Netop behandlingen af
terræn, beplantning og anlæggets relation til
omgivende landskab er en væsentlig del afen
miljømæssig vurdering.
MargretheHolmberg, Sonja Poll,
IbAsger Olsen, JensPeterLinnet, John Norrie,
Torben Christian Zinn

Kommentar til Vejdirektoratets WM-rede-
gørelse er udarbejdet af foreningen Danske
Landskabsarkitekters nedsatte Tænketank/
analysegruppe som pt. har fig. medlemmer:
• Sonja Poll, landskabsarkitekt MDL, inde¬
haver af Sonja Poll og Knud Lund-Sørensen
Landskabsarkitekter
• Ib Asger Olsen, professor, landskabsarki¬
tektMDL
• Jens Peter Linnet, landskabsarkitekt MDL,
medindehaver afBOGL Bang og Linnet Land¬
skab
• John Norrie, landskabsarkitekt MDL, inde¬
haver afTegnestuen Norrie
• Torben Christian Zinn, landskabsarkitekt
MDL, ansat i Albertslund Kommune
• Margrethe Holmberg, DL bestyrelsesmed¬
lem, landskabsarkitekt MDL, ansat ved tegne¬
stuen Opland Landskabsarkitekter

Nærværende brev er desuden sendt til

Miljøministeriet
Att. MiljøministerKaren Ellemann
Højbro Plads 4
1200København K
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Skitse tilfremtidig udformning, Øverødvej.
Alle illustrationer erfra rapporten:

Udbygning afHelsingørmotorvejen mellem Isterød
og Øverødvej. Rapport 346. Vejdirektoratet, 2009.
Luftfoto Barker & Barker Luftfotografi.
VisualiseringerClausBjarrum Arkitekter
Sketch ofproposed design at Øverødvej.
All the illustrations arefrom the report:
Udbygning afHelsingørmotorvejen mellem Isterød
og Øverødvej. Rapport 346. Vejdirektoratet, 2009.
AerialPhoto Barker&BarkerLuftfotografi.
Visualizations Claus BjarrumArkitekter

Modtaget 8. oktober2010

Danske Landskabsarkitekter
Att. FormandJacob Kamp
Strandgade 27A
1401 København K

Kære Jacob Kamp ,

Tak for jeres henvendelse af 15. september
2010 vedrørende VejdirektoratetsWM-rede-
gørelse om udbygning afHelsingørmotorvejen
mellem Isterød og Øverødvej fra 4 til 6 spor.

I fremlægger en detaljeret faglig vurde¬
ring af især den landskabelige bearbejdning
af projektet. Det er jeres håb, at vurderingen
vil blive inddraget i den kommende projekte¬
ring og realisering afmotorvejsstrækningen,
samt at der vil blive taget højde for jeres vur¬
dering i fremtidige motorvejsprojekter i Vej¬
direktoratet.

Jeres faglige betragtninger virker både
relevante og interessante. Det er oplagt, at
vi skal være meget opmærksomme på, hvor¬
dan vi indpasser sådanne store anlæg, som
motorveje er, i det omgivende landskab. Vi
skal kunne glædes over landskabet, når vi fra
omgivelserne ser på motorvejen, og når vi
færdes påmotorvejen.

Jeg har fået oplyst afVejdirektoratet, at
man i forbindelse med den afsluttende offent¬

lige høring om udbygning afHelsingørmotor-
vejen har modtaget bemærkninger og syns¬
punkter fra Rudersdal Kommune, Danmarks
Naturfredningsforening, landskabsarkitekter
og andre omkring det forslag til landskabsbe-
arbejdning, som blev fremlagt iWM-redegø¬
relsen.

Jeg har forstået, at Vejdirektoratet vil
foretage en revurdering af, hvordan det land-
skabsarkitektoniske udtryk skal være i den
videre detailprojektering.

Jeg har da også forstået, at der nu er ud¬
budt en rådgiveropgave på æstetik og land¬
skab i forbindelse med detailprojekteringen
afudbygningen afHelsingørmotorvejen, hvor
der så er mulighéd for at komme med friske
bud på opgaveløsningen.
'

Jeg håber derfor på et fortsat godt samar¬
bejde baseret på faglig kompetence og iderig¬
dom.

Med venlig hilsen
Hans Chr. Schmidt

Modtaget 4. november2010

Fmd. Jacob Kamp
Danske Landskabsarkitekter
ArkitekternesHus

Strandgade 27A
1401 København K

Kære JacobKamp
Tak for dit brev af 15. september 2010 og dine
kommentarer tilWM-redegørelsen for ud¬
bygningen af Helsingørmotorvejen mellem
Isterødvejen og Øverødvej.

Som du ved, har Folketinget den 18. maj
2010 efter afslutningen af den offentlige
høring afWM-redegørelsen vedtaget en an¬

lægslov for projektet, og som sagen ligger
oplyst for mig, er Vejdirektoratet for tiden i'
gangmed detailprojekteringen.

Det er Vejdirektoratet, der har stået for
WM-processen. By- og Landskabsstyrelsen
har i forbindelse med behandlingen af lovfor¬
slaget til anlægsloven alene meddelt princip¬
godkendelse til projektet som et vejanlæg i det
åbne land i henhold til naturbeskyttelseslo¬
vens § 20.

Vejdirektoratet har oplyst, at den iWM-
redegørelsen beskrevne landskabsbearbejd-
ning er en ideskitse. I forbindelse medWM-
processen har Vejdirektoratet tilkendegivet,
at der ved detailprojekteringen vil blive fore¬
taget en revurdering af, hvordan det land-
skabsarkitektoniske udtryk af projektet skal
være.

Når Vejdirektoratet har afsluttet detail¬
projekteringen, skal By- og Landskabsstyrel-
sens principgodkendelse i henhold til natur¬
beskyttelseslovens § 20 udmøntes i en endelig
godkendelse. Jeg har tillid til, at Vejdirekto¬
ratet på det tidspunkt vil have forholdt sig til
de forbehold, der er nævnt i principgodken¬
delsen, og foretaget en fornyet vurdering af de
fremtidige beplantningsforhold.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Eksisterendeforhold, Gøngehusvej
Existing conditions, Gøngehusvej
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DEN GLOBALE HAVE
Steen Høyer

Udstillingen handler om fantasi og oplevelse - og hvorledes man
etablerer et landskab mellem skoletjeneste, café og rengøring -
i et opløst rum med mange funktioner - ved hjælp afgrus, pop¬
korn, paprika, svesker og en antik hest

Udstillingens idé
Udstillingen er en form for urlandskab, der er skabt af de grundstoffer,
som er legens og fantasiens landskaber. De landskaber vi tidligt selv
skaber - og som bliver en del af os selv i resten aflivet.

Det er den umiddelbare sanselige fantasi, der skaber de reneste og
smukkeste landskaber, og det er udstillingens enkle budskab.

Projektets idé er at finde de menneskelige værdier og oplevelser,
der går på tværs af tid og sted i en kollektiv erfaringsverden, og som
derfor er råstof i et arkitektonisk arbejde.

Udstillingen er naturligvis speciel - men tanken er, at alle kan finde
og genkende oplevelser fra deres egen verden og selv bygge videre.

Fantasi, sansning og leg er projektets nøgleord.

De fleste udstillinger etablerer deres eget univers i et isoleret rum som
en egen drømmeverden. Denne udstilling bygger videre på verden, som
den er, og bruger DAC med café, konferencer og skoletjeneste som et
blandet aktiv - og derfor er computere, caféborde, legetøj, designer-
stole og kaffe en del af det samlede udstillingslandskab.

Udstillingens titel, Den globale have, henviser til hverdagens sam¬
mensathed i en større almen skala, hvor Anders And og Shakespeare
lever side om side i den samme verden. Alt indgår i den horisontalitet,
der er landskabets definition.
Steen Høyer

Udstillingen er kurateret afarkitekt Sophie Sahlqvist
og sponseret afDreyers Fond ogRealdania
Udstillingpå DAC, Strandgade 27B, 1401 København K
fra 5. marts til 24. april 2011
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Andrea Kahn, professor vedColumbia Unversity, New York temasatte konferencen heltfra start:
Hun tog klar afstandfra en måde at tale om det stedsspecifikke på, som har domineretmeget afarkitektur¬
debatten i de seneste årtier: Genius loci, ogformulerede alternativemåder atforholde sig til den enkelte
grundpå. Foto Lise Thorsager
AndreaKahn,professor at Columbia University, New York set the themefor the conferencefrom the very
beginning:She strongly repudiated the often used cultural reading ofa specific locality, which has domi¬
natedmuch ofthe architectural debate during recent decades: Genius loci, and she articulatedalternative
ways that one can relate to aparticularplace. Photo Lise Thorsager

KONFERENCEN
AS FOUND - SOM FUNDET
Svava Riesto ogEllen Braae

Et nyt forår er på vej og dermed en ny Ver¬
den iDanmark-konference om internatio¬
nale nybrud i landskabsarkitekturen. Som
en invitation til at komme og blande sig
i diskussionen ved næste konference d.
27. maj 2011 vil vi her resumere de vigtig¬
ste emner fra sidste år. hvor konferencen
vatr en udvidet version. Som sædvanlig var
der en dag, hvor landskabsarkitektoniske
frontfigurer præsenterede egne projek¬
ter, men i tillæg også én dag med oplæg fra
forskere om deres aktuelle arbejde. Kon¬
ferencen havde fuldt hus med 150 gæster
fra over 40 forskellige lande, så verden i
Danmark var en træffende titel

Temaet var As Found - et begreb, som stam¬
mer fra 1950'erne. Udtrykket blev først intro¬
duceret afkunsthistorikeren Reyner Banham
og er tæt knyttet til kunstnerne omkring The
Independent Group og arkitekterne Alison og
Peter Smithson. 11950'erne blev As Found

brugt til at beskrive en arbejdsmåde, hvor ar¬
kitekter ikke bare indsætter allerede udtænk¬
te former, men tager udgangspunkt i materi¬
aler og strukturer, som findes på det enkelte
sted. Med en særlig opmærksomhed på hver¬
dagskultur forsøgte ægteparret Smithson at
knytte an til dét, dé fandt, samtidig med at de
ville forbedre det eksisterende sted. Konfe¬
rencens mange diskussioner viser, at en sådan
arbejdsmetode er højaktuel i landskabsarki¬
tektur, arkitektur og urbant design, men dog
på ingenmåde er hverken ligefrem eller upro¬
blematisk.

Andrea Kahn, USA
Diskussionen fik fundament og vinger helt fra
startmedAndrea Kahn, professor ved Colum¬
biaUniversity,NewYork;Hun tog klar afstand

fra en måde at tale om det stedsspecifikke på,
som har domineret meget afarkitekturdebat¬
ten i de seneste årtier: Genius loci. Mange for¬
binder begrebet med arkitekturteoretikeren
Christian Norberg-Schulz, som beskrev ste¬
dets ånd som en fast størrelse, der blot ven¬
ter på at blive opdaget. I skarp kontrast hertil
var Kahn optaget af, at der ikke findes abso¬
lutte stedskvaliteter, men at den måde, hvorpå
vi undersøger en grund (på engelsk site), har
betydning for, hvordan vi opfatter den.

Kahn stillede nogle meget enkle spørgs¬
mål, hvor det dog ikke varmuligt at give enkle
svar: Hvordan afgrænserman en grund? Byen
kan godt deles op i byggegrunde og ejen¬
domme, men arkitekter og planlæggere ved
jo, at byens grunde hænger sammen og ikke
fungerer som øer. Den enkelte grund påvir¬
ker de sammenhænge, den indgår i, spm et
nyt boligområde forandrer sine omgivelser.
Og den enkelte grund bliver påvirket af de
sammenhænge den indgår i, nære som ijerne.
F.eks. påvirker et indkøbscenter ved hoved¬
vejen udviklingen af det historiske centrum,
ligesom beslutninger i Bruxelles indvirker på
jysk landbrug. Dette ved vi godt, men det har
konsekvenser for den måde, vi arbejder med
byen på, påpeger Kahn. Med en forståelse for,
at grunde knytter an til hinanden på forskel¬
lige måder og med vidt forskellig udstræk¬
ning, bliver en klassisk inddeling i skalaer
meget problematisk, påpegede Kahn. Der fin¬
des ikke noget, der kun eksisterer i bygnings-,
kvarter-, by- eller regional skala.

Med det afsæt er det ikke tilstrække¬

ligt med traditionelle planer, der i øvrigt tit
netop viser den enkelte byggegrund som en
ø. Hvordan kan en forståelse af byen, som
lægger vægt på relationer og foranderlighed
afbildes? Her ligger iflg. Kahri en opgave i at

udvikle nye typer af visuelle repræsentatio¬
ner. Og det er svært! Det er ikke nødvendig¬
vis fotogene objekter eller endelige planer, de«
skal til. Det står i skarp kontrast til, hvad vi er
vant til og opdraget med, påpegede Kahn, og,
sagde, at siden modernismen har arkitektur
ofte været afbildet som enkeltobjekter. Selv
om Le Corbusiers huse er tit blev præsente¬
ret som enkeltstående værker, var han ikke så
ignorant over for grundens relationer, som det
kan se ud som.

Netop modernitetens tankegods og fysi¬
ske manifestationer viste sig at være et vig¬
tigt emne for mange af de forskere, der var
kommet til konferencen. Fra f.eks. Japan,
Brasilien, Frahkrig og Norge kom der bud
på, hvordan vi i fremtiden kan forholde os
til modernismens store boligkomplekser og
industrilandskaber. Et andet tema, som præ¬

gede de over 50 forskerpræsentationer, var
bæredygtighed og landskabsbaseret byud¬
vikling. Hvilke muligheder og problemer duk¬
ker op, når forståelsen af grunden ikke bare
indbefatter materialer og hverdagskulturer,
•men også hydrologi og klima? Og hvadmed de
grunde, som tilsyneladende ikke bliver brugt
eller værdsat af nogen - rummer netop de
særlige kvaliteter? Et overordnet tema var,
hvordan en ny relationel og processuel steds-
forståelse kan udmønte sig i praksis, og her
har landskabsarkitektur meget at byde på,
som førstedagens præsentationer fra hoved-
forelæserne vidnede om.

Giinther Vogt, Schweiz
Landskabsarkitekt GiintherVogt fra Schweitz,
som i øjeblikket arbejder med Carlsberg, åb¬
nede gennem et udvalg af projekter for sin
'værktøjskasse' til behandling af det 'mo¬
nument', som han ser landskabet som. Han
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Da arkitekter og kunstnere begyndte at bruge begrebetAs Found i 1950'erne var de optaget af, hvordan nye indgrebforholder sig til de materialer og strukturer, der allerede
findespå en grund. En lignende tilgang brugerAlexandre Chemetoff, som her i omdannelsesprojektet Ile deNantes har overbevist bygherren om, at de i stedetfor at tegmS en
masterplan skal undersøge stedet, gøre små tilføjelser og hele tidenfølge med i, hvordan de virker, inden næste skridt bliver taget. "Gørmindrefor at opnå mere" synes at være

Chemetoffs credo. Alexandre Chemetoff, Ile deNantes. FotoEllen Braae
When architects andartists began to use the notion As Found in the1950's, they were occupied with the question ofhow new measures were related to thematerials and struc¬
tures that were alreadypresent on the site. A similar approach was employed byAlexandre Chemetoff, who here with this conversionproject ile de Nantes convinced the client
that insteadofdesigning a masterplan, they should explore theplace, make minor additions and constantly observe how they worked before taking the next step.
"Do less to achievemore" seems to be Chemetoff's credo. Alexandre Chemetoff, Ile deNantes. Photo Ellen Braae

DetmastodontiskejustitspaladsafJean Nouvel til
venstre i billedet er ikke så spændende i sig selv, som
det er, nårmanbliver opmærksom på netop kontrasten
mellem dette og de omgivende små bygninger, siger
Alexandre Chemetoff. I opgaven med at omdanne hav¬
neområdet Ile deNantes har han set sin rolle som at

bidrage til sammenføjninger, kontraster og nyeforbin¬
delser i det offentlige rum og ikke at indstifte en helt ny
fortælling eller gøre alt til én helhed.
Alexandre Chemetoff, Ile deNantes. Foto Ellen Braae
Thegigantic JusticeSquare by Jean Nouvel at the
left in thephoto, is not especially exciting in its own,
as much as it is when one becomes aware ofthe con¬

trast between it and the surrounding small buildings,
saysAlexandre Chemetoff. With theproject to convert
the harbor area IledeNantes, he consideredhis main
task to be that he contribute to the associations, con¬
trasts and new connections in thepublic space and not
to institute a completely new narration or bring every¬

thing together as a whole. Alexandre Chemetoff, lie de
Nantes. Photo Ellen Braae
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mener, at landskabet vidner om tidligere kul¬
turelle, botaniske, geotekniske og andre pro¬
cesser, som han tager højde for i enhver in¬
tervention. Ved hver afgørende beslutning
gennem designprocessen formår han at un:
dersøge den konkrete situation og derpå vifte
et sæt afvalgmuligheder ud.

Alexandre Chemetoff, Frankrig
Den franske landskabsarkitekt og arkitekt
Alexandre Chemetoff viste kun ét projekt,
men gik desto mere i dybden. Det var der god
grund til, idet Chemetoff med projektet til
omdannelse af et industriområde, øen Ile de
Nantes i Nantes, i flere henseender udfordrer
vores tænkemåder og praksisformer i forbin¬
delse med byomdannelse.

Sammen med Jean Louis Bethomieu har
Chemetoff arbejdet med at omdanne øens

gamle værfter, lagerpladser, m.m. til nuti¬
dige formål. Og ganske vigtigt: Chemetoffhar
ikke tegnet nogenmasterplan. Udviklingen af
området hviler derimod på et sæt afgrundlæg¬
gende principper: Enhver indgriben ændrer
ikke alene dét, som forandres, men indirekte
også det omkringliggende. Det er i tråd med
den relationelle forståelse, Kahn opfordrede
til. Denne tilgang rummer en kompleksitet,
der leder videre til næste princip. En refleks
siv planlægning, der anerkender, at udgangs¬
punktet i kraft af de løbende indgreb og ikke
kontrollable forandringer hele tiden ændrer
sig, og man derfor må tage ét skridt ad gan¬
gen, vurdere, lære, justere og gå videre. Og
helst med så små virkemidler som muligt.
Det fordrer en løbende vurdering af poten¬
tialer, virkemidler og delmål. Chemetoff har
udviklet en såkaldt 'plan guide', som er blevet
revideret hver tredje måned gennem de ti år,
han har været på opgaven, og har den kvali¬

tet, at den inden for en overskuelig tidshori¬
sont viser både, hvad der ér, hvad der ér sket,
og hvad der vil ske.

Ile de Nantes er nu overgået til arkitekten
Kees Kristiaanse, som har allieret sig med den
portugisiske landskabsarkitekt Joao Nunes;
der også var hovedtaler på konferencen.

Joao Nunes, Portugal
Nunes viste en række yderst velartikulerede
projekter fra sin tegnestue, PROAP, som nok er
mest kendt for sit samarbejde med amerikan¬
ske Hargreaves om den store Parque do Tejo
e Traneåo i Lissabon, opført ved EXPO '98.

Diskussion og afrunding
Dagen kulminerede med en dybtloddende dis¬
kussion mellem netop Chemetoff og Nunes
om, hvordan 'erindring' kan forstås og spille
med i omdannelsesprojekter. Begge havde en
klar opfattelse af, at deres egen rolle ikke var
at skulle levere den rigtige 'store fortælling'
om et sted, som altid kommer til at overskygge
andre fortolkninger - ikkemindst fremtidens.
Det synspunkt blev sat på spidsen, da norske
Tone Lindheims spurgte: 'Hvordan håndterer
vi levn fra fortiden, som vi måske helst var for¬
uden?'.

De mange substantielle oplæg på konfe¬
rencen blev afrundet afprofessor Thomas Sie¬
verts, som har været en afhovedkræfterne bag
IBA Emscher Park i Ruhr-distriktet i Tysk¬
land. Hans refleksioner efter mere end fem
årtier i arkitekturdiskussionen vil sammen
med projektpræsentationer og artikler indgå
i en ny forskningspublikation, som udgives af
Arkitektens Forlag senere i år.
Svava Riesto, ph.d.-studerende, mag.artog
Ellen Braae, prof., landskabsarkitekt,
Skov & Landskab, KU

I den nordportugisiske by Viseufik PROAP til opgave
atforny den historiske oktagonale voldstruktur, Cava
do Viriato, og give den en ny rolle i byen. Projektteam¬
etforholdt sig ikke bare til selve opgaveområdet, men
undersøgte hvordan det relaterede til sig til det loka¬
le marked og demangeforskellige landbrugs- og by¬
mæssige områder tætpå. Besvarelsen blev en enkel og $

radikal løsning: en sammenbindende stimed rekrea¬
tivemuligheder. Såledesfik selve den grund, som land- t

skabsprojektet udfoldede sig på, en afsmittendeposi¬
tiv effektpå de omkringliggende områder. Projekt af
PROAP, Joao Nunes, InakiZoilo, 2000-08for Viseu
Polis, SA. TegningPROAP©
In the north Portuguese city Viseu, PROAPwas com¬

missioned to renew the historical, octagonal rampart
structure, Cava do Viriato, andgive it a new role in the
city. Theproject team did notjust consider theprob¬
lem area, but also investigated how itwas related to
the local market and themany different near by agri¬
cultural and urban areas. The solution was a simple
and radical one; a connectingpath with recreational
opportunities. In this way the site was developedwith
apositive effect on the surrounding areas. Project by
PROAP, JoaoNunes, Inaki Zoilo, 2000-08for Viseu
Polis, SA. DrawingPROAP©

Svava Riesto og Ellen Braae stodfor koncept
og indhold ved konferencen As Found, der var
arrangeret i samarbejde med Kulturarvssty-
relsen og støttetafDreyerfonden. Planlægnin¬
gen afden næste 'Verden i Danmark' er ifuld
gang under overskriften 'Fear ofNature'. Som
tidligere år bliver det et én-dags arrangement
med en ny håndfuld internationalefrontløbere
i landskabsarkitektur.

Verden iDanmark
As Found: www.windk2010.dk
Fear ofNature: www.windk2011.dk
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HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG
PerHeikki Granroth

Samtlige øvelser har sin egen layoutpå stadion.
Dette eksemplet viSerfellesstart. Illustrasjon: Grindakeras
Allofthe exercises were based on the same stadium layout.

This example shows the common start. Illustration Grindaker as
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Stadium Layout
Cross Country Mass Start F - M 6x8,3km

I forbindelse med at Oslo ble tildelt ski-
vm i 2011 har Grindaker as landskapsar-
kitekter vært engasjert i planleggingen av
Holmenkolleil nasjonalanlegg. Oppdraget
har hatt en stor spennvidde fra analyser,
separate utredninger og regulering, til de-
taljprosjektering ogbyggeoppfølging av en
komplett ny ogmoderne sportsarena

Vinteren 2005 gjorde Grindaker as landskaps-
arkitekter sammenmed ØKAW arkitekter og
Multiconsult en utredning avmuHgheter for
ny storbakke i Holmenkollen. Dette arbeidet
ble utvidet til også å inkludere mulighetsstu-
dier for en komplett skiarena for nordiske gre¬
ner tilpasset dagens krav fra Det Internasjo-
nale Skiforbundet (FIS).

Arbeidet resulterte i et konsept for en
samlet arena i Holmenkollen med stadion
for langrenn og skiskyting, ny storbakke og
ny normalbakke i Midtstuen. Denne planen
lå som grunnlag for Oslo kommunes søknad

om ski-vm i 2011. Etter å ha blitt tildelt vm,
lyste Oslo kommune ut en åpen, internasjonal
arkitektkonkurranse om nytt tilløp i Holmen-
kollbakken. Denne konkurransen ble vunnet
av det dansk/belgiske arkitektkontoret JDS
architects.

Prosessen videre ble utført i to prosjekte-
ringsteam hvor ØKAW arkitekter, Grindaker
ogMulticonsult hadde ansvaret for den over¬
ordnede planen, Nye Midtstubakken, lang-
rennsarenaen og løypene, mens JDS, Nor-
consult og Grindaker hadde ansvaret for Nye
Holmenkollbakken.

LANDSKAB 2 2011 43



Holmenkollen Nasjonalanlegg, Oslo
Ferdigstillelse: 2011
Byggherre: OsloKommune
Landskapsarkitekt: Grindaker as landskapsarkitekter
Arkitekt: ØKAWarkitekter, JDS architects (Holmenkollbakken)
Rådgivere:Multiconsult, Norconsult (Holmenkollbakken)
Kostnad: ca 1.8mrdNOK

Landskapsplan. Illustrasjon: Grindaker as Landscapeplan. Illustration Grindaker as

Utviklingen i skisporten
Langrennssporten har vært, og er fremdeles
i konstant utvikling. En tendens er at det går
mot en stadigmer publikumsvennlig og sta¬
dion-nær idrett med flere øvelser som felles-
start. Eksempelvis har 50 km langrenn tid¬
ligere gått i én, to og tre runder. Under vm i
2011 blir det seks runder å 8,3 km. Denne ut¬
viklingen og to teknikker (fri og klassisk) gir
et økt plassbehov i både løyper og på stadion.
Gjeldende FIS krav er at løyper i stigende ter-
reng skal ha en bredde påminst 9 meter, i fal-
lende terrengminst 6 meter og på flat mark
minst 7 meter.

I tillegg er det, spesielt i hopp ønskelig å nøy-
tralisere konkurransefortrinn og ulemper
som vær- vind- og føreforhold. Dette gjør at
lokalisering har blitt viktigere.

Arenaplan
Foruten de rent sportstekniske forhold har en
av de største utfordringene vært å ivareta de
ulike brukergruppenes behov for separat tra-
fikkflyt.Media, presse, funksjonærer og andre
akkrediterte er avhengige av å komme seg ef¬
fektivt og uhindret på tvers av de tre delarena-
ene og til de respektive pressesentre, interyju-
soner, kommentatorbokser o.a.

På samme tid ønsker man at publikum skal
kunne bevege seg med god flyt fra billettso-
ner og sikkerhetssjekk til sine tribuneplasser
og til de aktuelle fasiliteter.

Til sist harman den tredje og kanskje vik-
tigste gruppen, idrettsutøverne som effek¬
tivt skal komme seg fra sine nasjonsboder til
glidtest og oppvarming, startområde og likele-
des framålområdet, via intervjusoner, tilbake
til nasjonsbodene. Disse premissene har ligget
'sterkt til grunn for arenakonseptet.

I planen ble det innført en egen akkredi-
tert vei som binder anlegget sammen fra Hol-
menkollveien i vest til Midtstuen i øst. For-
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Th. Skibroene er bygget av utsprengt stein i anlegget. Foto VM2011
Midte. Langrennssporten utvikler segmotå bli en stadigmerplasskrevende
idrett. Bildefra Prøve-vm i 2010. Foto VM2011
Nederst. Arenaplanen i en tidlig utgave. De oransjefeltene viser akkrediterte
soner og veier. De grønnefeltene viserpubliumssoner. Illustrasjon Grindaker as
Right. The ski bridges are constructed ofstone, blasted out ofthe area.
Photo VM2011

Middle. The development ofthe cross-country skiing sport has implied a constant
increase in the needfor space. Picturesfrom the Test-world championships in
2010. Photo VM2011

Bottom. The arenaplan in an early version. The orange areas show the accredited
zones andpaths. The green areas are thepublic zones. Illustration Grindaker as

bindeisen går via hoved-pressesenteret på
parkeringsplassen øst for Holmenkollveién.
Derfra kan man som akkreditert komme seg
via underjordiske ganger til sub-pressesenter,
kommentatorbokser, tv-studioer med mer.
Publikum ledes i anlegget på egne veier som
i hovedsak er lagt med krysninger under løy-
penettet.

Forholdet mellom arkitektur og landskap
Planleggingen og formgivningen av anleg¬
get er i stor grad styrt av brukernes behov
og idrettens normer og krav. Utover dette er
formgivningen tuftet på ét konsept om forhol-
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Holmenkollbakken - et nytt landemerke i Oslo. Foto VM2011
Holmenkolljump - a new landmark in Oslo. Photo: VM2011

3dmodeIlen har blitt brukt som arbeidsverktøy i allefaserfra
utredning, siktstudier, til bygging. Illustrasjon Grindaker as
The 3dmodel was used as a tool during allphases ofthe
projectfrom planning and view studies, to the building.
Illustration Grindaker as

det mellom bygg og landskap hvor Nye Hol¬
menkollbakken er ikonet og landemerket.
Resten av anlegget underordner seg denne
og konkurrerer ikke om oppmerksomhet. De
fleste bygg er derfor i all hovedsak lagt enten
under terreng eller som en integrert del av
landskapet. Dette gjelder særlig Midtstubak-
ken med tilhørende bygg og subpressesenter
for hopp og langrenn.

Lokalisering og bygging av en ny " . -

normalbakke i Midtstuen

Nye Midtstubakken er plassert i urørt mark,
noe som selvsagt medfører store terrengar-
beider. Av hensyn til miljø, samt anleggets be-
liggenhet har det vært en målsetning å holde
inn- og uttransport avmasser og byggemateri¬

aler til et absolutt minimum. Foruten dette er
vær og vindforhold sentrale premissgivere for
vellykkede hopprenn, og plasseringen i land¬
skapet er derfor avgjørende for hvor vellyk¬
ket anlegget blir både funksjonelt og estetisk.

For å imøtekomme disse premissene ble
bakken plassert slik at den i størst mulig grad
underordner seg landskapet og får naturlig
vindskjerming av skogen og terrenget rundt.

Digitale planleggingsverktøy har gjort det
mulig å prøve ut ulike plasseringer av hopp-
bakken i anlegget med direkte synliggjøring av
konsekvenser formassebalanse og inngrepsa-
real. Hoppbakken, slik den er bygget, har ført
til et masseuttak på om lag 130.000 m3. Disse
massene er sortert; bearbeidet og anvendt
internt i anlegget både som fyllmasser for å

fylle opp 4en store landskapsformen som til-
løpet ligger på, som steinvarer i ulike fraksjo-
ner til kvalitetsfyllinger, oppfylling i løyper og
som vekstmedium for revegetering av skogen.
Videre er stein fra masseuttaket benyttet som
fasademateriale på de fleste bygg og konstruk-
sjoner, deriblant starthuset, dommertårn og
driftsbygg. Som en effekt av dette har behovet
for inntransport avbyggematerialer ogsåblitt
vesentlig redusert.

3D-modellen har i tillegg blitt brukt i
siktstudier for de ulike brukergruppene, med
hovedtyngde på NRK. Alle kameraplasserin-
ger er lagt inn i modellen slik at tv-bildene kan
planlegges ogman har kontroll på visuell støy.

Til sist har den samme terrengmodellen
blitt videre anvendt i anleggsmaskinenes sty-
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Den gamle granskogen skjermer hoppkant og kul inntil den nyplantede skogen
overfarpå sikt. FotoHeikki Granroth
The old spruceforest conceals thejump complex until the newlyplantedforest
eventually takes over. PhotoHeikkiGranroth

Hoppbakken underordner seg landskapet både material-
og terrengmessig. Foto HåvardGraffer
The ski-jump respects the landscape both in terms ofmaterial and
the terrain. PhotoHåvardGraffer

ringssystemer slik at terrenget har blitt som
planlagt.

Forholdet til marka

Anlegget har en kvalitet i nærheten til marka
og naturen. Det har vært en sterk intensjon å
ivareta denne kvaliteten. For å gjenopprette
skogskarakteren etter anleggsfasen er det be¬
nyttet stedegne planter som furu, gran, osp,
rogn, bjjark, eik og gråor (ammeplante). Drøye
150 av disse trærne ble kontraktsdyrket og le-
vert som 5-6 meter høye planter. De største
trærne er benyttet rundt tilløpet og ved kulen
påMidtstubakken og bidrar til vindskjermin-
gen av hoppbakken'. Ut over de største trærne
blir det plantet om lag 10.000 pluggplanter og
1500 småtrær.

Som en del av det nye snøproduksjonsan-
legget er det etablert tre nye tjern: iiye bes-
serudtjernet ved Peisestua, seterdammen og
det største, Midtstudammen. Sistnevnte får
sitt tilsig både naturlig fra bekkene i Styggeda-
len og kunstig fra en boret flelledning fra tid¬
ligere Besserudtjernet i Holmenkollbakken.
Denne dammen vil i sommerhalvåret kunne

tilby turgåere bademuligheter.

Breddeidrett
Til sist, som en del av satsingen på breddei¬
drett, vil det i løpet av 2011/2012 bli bygget yt-
terligere fire mindre hoppbakker, HS 11, HS
22, HS 44 ogHS 66. Disse blir liggende like syd
for Midtstubakken og vil sammen med denne
utgjøre et komplett rekrutterings- og tre-

ningsanlegg for landsdelen. I tillegg asfalteres
5 km av langrennsløypene for rulleskiløping
om sommeren, og Midtstubakken og rekrut-
teringsbakkene får plast for sommerhopping.
PerHeikkiGranroth, landskapsarkitektMNLA
Grindaker as landskapsarkitekter
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"... OG SELVSTÆNDIGE
LANDSKABSARKITEKTONISKEVÆRKER"
MogensA. Morgen

HolbækSeminariumfra 1965, tegnet afarkitekt Gehrdt Bornebusch, hører til blandt de yngstefredede bygninger.
Også de åbne arealer omkring seminariet, skabt aflandskabsarkitekt Sven Hansen, ermed ifredningen. Foto Kulturarvsstyrelsen
TheHolbækSeminarium, teachers collegefrom 1965 was designed by architect Gehrdt Bornebusch and is one ofthe newestprotected buildings.
The open areas around the college, planned by landscape architectSven Hansen, are alsoprotected. Photo Kulturarvsstyrelsen

"... og selvstændige landskabsarkitektoniske
værker". Med disse fire ord blev der sidste år
åbnet mulighed for at sikre en række betyd¬
ningsfulde værker inden for nyere have- og
landskabskunst. Da Folketinget i april 2010
vedtog enændring afbygningsfredningsloven,
betød det blandtmeget andet, at bygninger og
landskabsarkitektoniske værker, herunder
haveanlæg, fremover er ligestillet. Lovens § 3
(stk. 1) lyder nu:

"Kulturministeren kan frede bygninger og
selvstændige landskabsarkitektoniske værker
afvæsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk
værdi, som-er over 50 årgamle. Uanset deres
alder kan bygninger og selvstændige land¬
skabsarkitektoniske værker dogfredes, når det
er begrundet i deresfremragende værdi eller i
andre særlige omstændigheder."

I Kulturarvsstyrelsen er vimeget tilfredse
med lovændringen, der længe har stået på øn¬
skesedlen.

De landskabsarkitektoniske værker befandt

sig nemlig tidligere i et lovgivningsmæssigt
tomrum: fordi det ikke var bygningsværker,
kunne de ikke fredes efter bygningsfred¬
ningsloven, og samtidig var det heller ikke
natur i naturbeskyttelseslovens forstand. Nu
har landskabsarkitekturen heldigvis fundet
sin plads inden for bygningsfredningslovens
rammer.

Første fredning efter nye regler
Med den nye lov i hånden igangsatte Kul¬
turarvsstyrelsen i efteråret den første fred¬
ning af et "selvstændigt landskabsarkitekto-
nisk værk". Det drejer sig omVor Frue Kirkes
Plads i Kalundborg, hvor C.Th. Sørensen og
hans medarbejder Ole Nørgård i 1952-55 an¬

lagde et geometrisk haveanlæg. Den trekan¬
tede kirkeplads fremstår som et tæppe med et
zigzag-mønster afhækomkransede kvadrater
på 4,5 x 4,5 meter. Det grønne parterre danner

en ensartet forgrund til Kalundborgs impone¬
rende femtårnede kirke fra 1200-tallet og bin¬
der den sammenmed de to omgivende rækker
af historiske huse til et fælles rum. Vor Frue
Kirke Plads er - ikke uden grund - blevet be¬
tegnet som et afDanmarks mest interessante
byrum fra efterkrigstiden og et af de stærkeste
eksempler på geometriske haveanlæg.

Det er ingen tilfældighed, at det er et af
C.Th. Sørensens arbejder, der formentlig bli¬
ver fredet som det første "selvstændige land¬
skabsarkitektoniske værk", for Sørensen står
som en af 1950'ernes førende landskabsar¬

kitekter, også i international sammenhæng.
Hans forkærlighed for geometriske former
var banebrydende ogmed til at placere dansk
landskabsarkitektur helt i front.

Fredningen afVor Frue Kirkes Plads er i
offentlig høring frem til den 21. marts, og der¬
efter tager Kulturarvsstyrelsen endelig stil¬
ling til, om anlægget skal fredes.
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C.Th. Sørensen og hans medarbejder OleNørgård
skabte i1952-55etgeometrisk haveanlægforan den
Jerntårnede VorFrue Kirke i Kalundborg. Haveanlæg¬
get, der giver en enestående rumfornemmelse, er nu
underfredning som detførste "selvstændige landskabs-
arkitektoniske værk". FotoKulturarvsstyrelsen
In 1952-55, C.Th. Sørensen and his assistantOleNør¬
gård created a geometricalgarden scheme infront of
thefive-towered VorFrue Church in Kalundborg. The
scheme, which offers a unique spatial experience is now
in theprocess ofpreservation as thefirst "original work
oflandscape architecture."Photo Kulturarvsstyrelsen

De fredede bygningers omgivelser
Fredning afhave- og parkanlæg, pladsermv. er
ikke noget helt nyt. Siden 1980 har det været
muligt at frede de umiddelbare omgivelser til
en fredet bygning for at sikre den arkitekto¬
niske og kulturhistoriske helhed. Bestemmel¬
sen er især blevet anvendt til gårdspladser og
gårdrum mellem fredede bygninger, bl.a. på
herregårde, bondegårde og ved byhuse.

Den mest vidtrækkende omgivelsesfred-
ning er utvivlsomt fredningen afden romanti¬
ske park til Liselund GI. Slot påMøn. Her blev
den hidtidige bygningsfredning af slottet og
et antal mindre bygninger i 2003 udvidet til
også at gælde det oprindelige have- og park¬
anlæg fra slutningen af 1700-tallet, inklusiv
det omfattende system afkunstige søer, øer og
vandløb, træer, beplantninger og monumen¬
ter, der tilsammen udgør den fornemme og
yderst velbevarede landskabshave.

Af mere moderne eksempler på land¬
skabsarkitektur, der er fredet som omgivel¬
ser til bygninger, kan nævnes C.Th. Sørensens
haveanlæg ved Atelierhusene påGrønnemose
Allé i Søborg (1943) og de åbne arealer om¬
kring Holbæk Seminarium fra 1965, skabt af
landskabsarkitekt Sven Hansen.

Med sidestillingen af bygninger og land-
skabsarkitektoniske værker er det ikke læn¬

gere et krav, at haver mv. skal have tilknyt¬
ning til en eller flere fredede bygninger. Det
har særlig betydning for den del af den nyere
havekunst, der ikke er "tilbehør" til slotte,
herregårde eller villaer, men netop værker i
deres egen ret. Lovændringen giver også Kul¬
turarvsstyrelsen mulighed for at frede frem¬
ragende haveanlæg, der ligger i forbindelse
med bygninger, som ikke i forvejen er fredéde,
og som ikke har de tilstrækkelige arkitektoni¬
ske og kulturhistoriske værdier til, at der kan
gennemføres en fredningssag. Populært sagt:
de tilfælde, hvor haven er bedre end huset.

Kulturarvsstyrelsen er som nævnt godt
tilfreds med, at vi nu har fået fuld lovhjemmel
til at frede og dermed beskytte en så væsent¬
lig del afvores arkitektoniske kulturarv, som
landskabsarkitekturen er. Med fredningen af
Vor Frue Kirkes Plads har styrelsen taget et
første skridt ind på dette nye område, og vi vil
senere udarbejde en strategi for, hvilke selv¬
stændige landskabsarkitektoniske værker der
bør fredes, og i hvilken takt det kan ske.
Mogens A. Morgen, kontorchef, arkitektMAA

i

Mulighedenfor at lade en fredet bygnings umiddelbare omgivelser indgå ifredningen er især blevet anvendt til at
sikre gårdrum oggårdspladser som herpå denfynske herregård Krengerup. FotoKulturarvsstyrelsen
Thepossibility ofincluding aprotected building's immediate surroundings in thepreservation is especially em¬

ployed in the case ofcourts and courtyards such as here at the Funen estateKrengerup. Photo Kulturarvsstyrelsen

VedLiselund GI. SlotpåMøn er hele den
velbevarede romantiskeparkfra slutnin¬
gen af1700-talletfredet.
Foto Kulturarvsstyrelsen
AtLiselund GI. Slot estate onMøn, the
entire well-preserved romanticparkfrom
the endofthe 1700's has beenprotected.
PhotoKulturarvsstyrelsen
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HORTUS APERTUS
- OG SKOVEN SOM EN DESIGNINTERVENTION
I DEN GRÆNSELØSE BY
Stefan Darlan Boris

Figur 1 Figure 1 Figur2 Figure 2

"A list of things that should be said now weighs
aforest on your tongue."
(Eistrup 2010)

Skoven og den grænseløse by
Siden etableringen af de første bosætninger
har skoven spillet en hovedrolle i udviklingen
af den vestlige verdens civilisation. På én og
samme tid har den fungeret som afgrænsning
og forbindelse til et andet, ydre domæne, som
mennesket har spejlet sin indre, kultiverede
verden i (fig. 1). Hvor de første bosætninger i
bogstavelig forstand ryddede et rum i skoven,
har den kulturhistoriske udvikling ført til, at
det i dag er os, der (gen)skaber skoven i vores
eget billede. Med afsæt i de nationale inten¬
tioner om en omfattende skovrejsning og en
deraf følgende fordobling af det danske skov¬
areal forholder jeg mig i min ph.d.-afhandling
Urban skov og landskabsinfrastruktur til den
udvikling fra en designorienteret vinkel.

Afhandlingen er udarbejdet på Institut for By
og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus, men
er samtidig en del af forskningscentret Center
for Strategisk Byforskning (CSB) og det tvær¬
institutionelle forskningsprojekt Den græn¬
seløse by.

Som landskabsarkitekt er jeg afden opfat¬
telse, at en stor del afdet foreløbige skovrejs-
ningsarbejde fokuserer på tekniske løsnin¬
ger i etableringen, driften og forvaltningen af
skoven, hvor rekreation ofte bliver betragtet
ud fra et entydigt kontemplativt paradigme
(fig. 2). I min afhandling fremhæver jeg i ste¬
det skoven som en designintervention, ogjeg
påpeger, at rekreation skal forstås som en til¬
bagevendende (gen)skabelse af egne hver-
dagslandskaber. Det gør jeg, fordi rekreation
i den grænseløse by ikke begrænser sig til fri¬
tidsaktiviteter eller en søndagstur i skoven,
men skalanerkendes som en tilbagevendende
kultivering af hverdagslandskabet på tværs af
tidligere grænsedragninger.

Sletten
»

- et urbant landskabslaboratorium
Den grænseløse er et nyt, men overset fæno¬
men, ogjeg påpeger i min afhandling, at skov¬
rejsning altid skal ses i relation til menneske¬
lig praksis og inddrage kropslige erfaringer.
Først i en designproces, der består af en sam¬
menfletning af forståelse og rum, begynder
den grænseløse by at tale. I min afhandling
bruger jeg derfor landskabslaboratoriet Slet¬
ten ved Holstebro som ét af mine egne per¬

sonlige laboratorier, hvor jeg forholder mig
accepterende til relationen mellem den en¬
kelte og dennes tilegnelse af den grænselø¬
se by. Jeg beskriver skoven i Sletten som en
designintervention, der er i stand til at skabe
forbindelser mellem den enkelte og hverdags-
landskabet på tværs af skala.

Sletten blev påbegyndt i 1996 som et kom¬
bineret byudviklings- og skovrejsningsprojekt
i et samarbejdemellem Holstebro Kommune
og Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU).
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Figur S Figure 3

Den bærende idé bag projektet er en 1:1 plat¬
form, hvor forskere, praktikere og beboere
kan mødes og samarbejde om udviklingen og
afprøvningen afnye designkoncepter for etab¬
lering og forvaltning af nye skpve i bymæssig
sammenhæng.

Sletten er struktureret omkring en land-
skabsring med otte indlejrede skovlandsbyer,
der hver består af30-40 huse omkring en fæl¬
les grønning, og som alle er omkranset afskov
(fig. 3). Området dækker ca. 160 ha og inde¬
holder landskabstræk, der spænder fra (1)
den overordnedelandskabsring, over (2) land¬
skabskiler og (3) skovlandsbyer til (4) lokale

haver i forbindelse med boligerne i skovlands¬
byerne.

Sletten er relevant som laboratorium for

designinterventioner åbne over for den enkel¬
tes tilegnelse af den grænseløse by, fordi der i
skovbrynet mellem de lokale haver og skoven
er etableret en såkaldt fællesskabszone. I den
kan beboerne udfolde en virketrang, der går
ud på at nedbryde barrierer. Fællesskabszo-
nen har flere steder udviklet sig i hele skovens
bredde, og der er opstået en lang række selv¬
organiserede skovhaver, som viser, at skoven
fungerer som et mulighedsrum, der appelle¬
rer til følelserne og inddrager kropslige erfa¬

ringer (fig. 4). Skoven fremstår som en mosaik
af åbne og halvåbne skovhaver under fortsat
udvikling og forfald.

Hortus apertus og situationshaven
Modsat haven som et afgrænset domæne, hor¬
tus conclusus, er skovhaverne i Sletten steder,
hvor relationer, dvs. forbindelser, til byen og
landskabet som et fælles domæne bliver kulti-

*

veret. Det er derfor væsentligt at hæfte sig ved
den dimension, havearkitekt C.Th. Sørensen
kalder grostedet. Det er i Slettens skovhaver,
at mødet mellem biologisk og kulturel mang¬
foldighed danner grundlag for en kultivering

Figur 4 Figure 4
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Figur 6 Figure 6

afhverdagslandskabet, hvori det enkelte men¬
neske er en aktiv og skabende del.

Jeg kalder sådanne åbne haver for hortus
apertus, der er karakteriseret ved en åbenhed
over formenneskelig handling, interaktion og
formål integreret med naturlige processer og
fænomener. Hortus apertus er således ikke en
afgrænsning, men tværtimod en midlertidig
og generativ åbning til andre verdener, natur¬
lige fænomener og andre mennesker (fig. 5).
Den er et situeret mødepunkt, en situations-
have, hvis styrke ligger i måden, den tillader et
åbent og simultant møde mellem den enkelte
og den verden, denne agerer i. Et møde der
rækker ud over den enkelte have og medvir¬
ker til at skærpe vores opmærksomhed over
for den grænseløse by.Hortus apertusmedvir¬
ker til, at vi igen og igen (gen)skaber, rekree¬
rer, den grænseløse by som hverdagslandskab.

Skoven som et grænseting
i den grænseløse by
Ved at bruge Sletten som laboratorium viser
jeg, hvordan udformningen af skoven som de¬
signintervention i den grænseløse bymå blive
et fælles anliggende og ikke et fagspecifikt og
strategisk domæne adskilt fra andre domæ¬
ner eller den enkeltes hverdagslandskab. Det
indebærer, at vi som have- og landskabsarki¬

tekter, og dermed designere afmulighedsrum
i bredest mulige forstand, gennem vores de¬
signpraksis åbner op for udvekslinger mellem
mennesker, ting, drømme, ideer og synspunk¬
ter på tværs af skala (fig. 6). Udvekslinger der
i mit arbejde med skoven som en designinter¬
vention i den grænseløse by antager forskel¬
lige former, hvor det ikke nødvendigvis hand¬
ler om enighed, men altid om skoven som et
fælles anliggende.
Stefan Darlan Boris, landskabsarkitekt,
cand.arch., ph.d.

Eistrup, Kasper (2010). "AMouthful ofWasps".
På: Kashmir (2010). Trespassers, Columbia/
SonyMusic Entertainment, København

Afhandlingen blevforsvaret 30. august 2010
på Arkitektskolen Aarhus medprof. Malene
Hauxner (KULIFE),prof. Roland Gustavsson
(SLU) og lektor Claus PederPedersen (AAAj
som opponenter. Vejleder underforløbet var
prof. Ellen Braae (KULIFE), lektor OleMou-1
ritsen (AAA) ogprof. Thomas Sieverts

Artiklen er baseretpåph.d.-afhandlingen
'Urban skov og landskabsinfrastruktur',
december 2010. Afhandlingenforventes
udgivetpå dansk og engelskprimo 2012

Figur 5 Figure 5
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BOGOMTALE

Bureau B+B

MarinkeSteenhuis, EstherDarley, Noel van
Dooren, Lilli Licka, Lodewijk Wiegersma,
Lara Voerman: Bureau B+B. Urbanism and

LandscapeDesign:A Collective Genius, 1977-
2010. NAi Uitgevers/publishers, 2010. Parallel
hollandsk og engelsk tekst. ISBN978-90-5662-
756-0. 600 s., 45€

Bogen giver et omfattende overblik over Bu¬
reau B+B's udvikling igennem 33 år. Tegnestu¬
en blev startet i 1977 af Biek Bakker ogAnk
Bleeker, som mødtes i 1973 gennem Fred
Zandvoort's tegnestue, der allerede havde
etableret en usædvanlig dagsorden. Zand-
voort ville bryde ud af den funktionsopdeling
af efterkrigstidens bydannelser, der fandt
sted, ved at introducere integrerede flerfunk-
tionelle miljøer med en egen identitet. Biek
Bakker og Ank Bleeker startede få år efter
deres egen tegnestue med ambitionen om at
introducere fordelene ved landskabsarkitek¬
tur til bymæssige rum, med vægt på den arki¬
tektoniske side afdisciplinen.

50 projekter tegnet fra 1976-2010 beskri¬
ves hver især kort og gennem meget varie¬
ret tegningsmateriale og tekst. Blandt sær¬

lig kendte kan nævnes arealet omkring den
hollandske pavillon på verdensudstillingen

Expo 2000 i Hannover. MVBDV's kompakte
pavillon af stablede landskaber gav god plads
til B+B's pionerhave, der med sitmidlertidige,
skiftende udtryk skulle illudere et endnu ube¬
nyttet terræn. Konceptet var at skabe en start¬
situation, som ændredes med vind, vejr og
brug uden noget endeligt mål.

Waldpark i Potsdam stod færdig i 1991 og
supplerer byens traditionelle parkers funk¬
tion med sports-, lege- og udflugtsfaciliteter.
Skoven fik en central rolle som rekreations¬
område i planen for et nybygget boligdistrikt.
Spor fra tidligere anvendelse som militært
øvelsesterræn samt naturværdi blev prio¬
riteret og bevaret i projektet. Projektet har
tre hovedtræk. 1. Biotoper blev klassificeret
efter deres følsomhed, og efterfølgende blev
de mest følsomme indhegnet med træstam¬
mestabler. 2. Der blev udlagt et netværk af
stier, hvis tæthed bestemtes af biotopernes
følsomhed. 3. Placering af fire murstensrøde
betonterminaler, hvis umiddelbare funktion
ikke lader sig aflæse, men som kan bruges til
leg og udflugtsmål.

Bogen giver et detaljeret billede af tegne¬
stuens særlige kultur og designpraksis. Der
peges på det tværfaglige fokus og et uhierar¬
kisk miljø som medvirkende årsager til teg¬
nestuens succes. Tegnestuen har flere gange

formået at foregribe paradigmeskift, hvilket i
denne bog illustreres bl.a. ved at inddele teg¬
nestuens projekter i tre strategier og sætte
årstal på: 'City centres and parks asmotors for
a vital city' 1986-99, Landscape as Identity for
Living and Becreation' 1991-97 og 'Besiden-
tial landscapes' om projekter fra 1990 og frem.

Bureau B+B har fungeret som platform
for hollandsk landskabsarkitektur gennem
tæt kontakt til de hollandske landskabsarki¬
tektuddannelser og efterfølgende udvikling af
nyt talent.West 8, Karres & Brands, Bietvelt
Landscape og landskabsarkitekter somAdri-
aan Geuze, Alle Hosper ogMichael van Gessel
er alle udsprunget afBureau B+B.

Bogen inkluderer desuden essays om kon¬
kurrencer, eksempler på tegnestuens udvik¬
ling af tegneteknikker, billedkunst og ende¬
lig et kapitel om tegnestuensmåde at arbejde
med og komponere plantninger. Afslutnings¬
vis er der en liste over samtlige af tegnestu¬
ens projekter.
KatrineHarvingHolm

Programmeretforvandlingskugle,
Den hollandske have, Expo 2000
Programmed Gobstopper.
Dutch Garden, Expo 2000

Waldpark Potsdam, 1998-2001
Waldpark Potsdam, 1998-2001
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Vandringer i en vilter have
MaleneHauxner:Supernatur. Fra naturlig na¬
tur til supernatur. Europæisk landskabsar¬
kitektur 1967-2007, setfra Danmark. Ikaros
Press, 2011. 300 s., 345 kr.

'SUPERNATUR' står der med sølv på profes¬
sor Malene Hauxners seneste opus. Ordet
er præget i selve omslaget og inviterer læse¬
ren ind i de seneste fyrre års europæiske ur¬
bane landskabsarkitektur. Allerede Sigfried
Giedion havde i 1928 lagt sit modernistiske
programskrift Bauen in Frankreich, Bauen in
Eisen, Bauen in Eisenbeton sådan til rette, at
den travle læser skulle få indblik bare ved at
se på illustrationerne og læse billedtekster¬
ne. Også i Supernatur, spændstigt tilrettelagt
afgrafikeren Michael Jensen, er der både bil¬
leder og billedtekster, som med det samme
tager læseren med på vandring i en labyrin¬
tisk byhave med masser af hjørner og kryds¬
forbindelser.

I de godt 430 illustrationer og tilhørende
uddrag fra hovedteksten passerer historien
revy, og problemstillinger træder frem under
poetiske, principielle kapiteloverskrifter
som 'Det givne og det skabte', 'Overdrev og
løvenge', 'Plantager og alleer' samt 'Vildnis og
voids'. Det pædagogiske engagement og den

faglige etik er ikke til at tage fejl af: Malene
Hauxner vil både yde det enkelte projekt ret¬
færdighed og etablere kontakt mellem vær¬
ker, skabere, rumtyper, problemstillinger og
socio-kulturelle tendenser. Og hendes frem¬
stilling er hverken lineær eller simpelt kro¬
nologisk.

Som man kan forvisse sig om i bogens
nyttige indeks, vender visse hovedprojekter
og -personer tilbage i bogens løb. Det gælder
ikke kun skandinaviske formgivere som Sven-
Ingvar Andersson og Steen Høyer, men også
internationale holdepunkter: konkurrencen,
om Pare de la Villette i Paris (1982-83) eller
arkitekter som franskmændene Michel Cora-

joud, Gilles Clement, Yves Brunier ogAlexan¬
dre Chemetoff samt hollænderne Adriaan
Geuze og Rem Koolhaas. Alskens hovedpro¬
jekter fra Frankrig, Holland, Spanien, Tysk¬
land, Danmark, Sverige og anderswo i den
vestlige verden (inkl. USA) præsenteres og
kommenteres. Det er overvældende.

Samtidig er bogen struktureret, både be¬
grebsligt og historisk. I begyndelsen lægger et
citat fra danske G.N. Brandt op til en koncep¬
tuel skelnen mellem hyrdens have og gartne¬
rens gård. Malene Hauxner understreger den
markante spænding mellem det pastorale,
organiske landskab på den ene side og det ord¬

nede, nytteorienterede på den anden. Hertil
svarer modsætninger mellem det groede og
det dyrkede, det landskabelige og det arki¬
tektoniske, det naturalistiske og det sociale
- modsætninger, som genfindes i enkeltpro¬
jekter, i bestemte perioder, ja, i hele det 20.
århundredes landskabsarkitektur.

Malene Hauxners tilgang er ikke mindst
historisk. I disputatsen Fantasiens have fra
1993 var mellemkrigstidens naturalisme og
dyrkelse af det pastorale et vigtigt punkt.
Til gengæld spiller den aktive dyrkning og
sociale tæmning en hovedrolle i efterkrigsti¬
den, skildret i Med himlen som loft iva 2002.
Hvor hyrdens have havde overtaget førAnden
Verdenskrig, ligner tiden efterverdenskrigen
snarere gartnerens gård, nu socialt udformet
som led i en urban civilisation.

Hvad kan man så uddrage af århundre¬
dets sidste tredjedel, som behandles i Super¬
natur, det afsluttende bind i MaleneHauxners
trilogi? Bogen spænder fra ungdomsoprøret
i 60'erne til årene efter terrorangrebet på
World Trade Center i 2001. Som det frem¬

går - bl.a. i en velgørende sammenfatning
på engelsk, der med et snuptag forvandler
bogen fra frugtbar ogvilter have til velformet
og overskueligt landskab - er tiden fra 1967 til
2007 ikke så entydig som de to første tredje-
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Den hemmelige have, BoOl, Malmø. Adriaan Geuze, West 8,1999.
'Haven kan ses som udtrykfor relationen mellem produktion og rekreation,
mellem bygning og landskab ogmellem natur og menneske. Denforegiver
at være et koncentrat afdet svenske landskab iform afet stablet, transplan¬
teret landskab affyr, blåbær, skaller og klipper'
The secretgarden, BoOl, Malmø. Adriaan Geuze, West 8,1999.
"The garden can be seen as an expression ofthe relationship between pro¬
duction and recreation, between building and landscape and between na¬
ture andpeople. It attempts to appear as a concentrate ofthe Swedish land¬
scape in theform ofa stacked, transplanted landscape ofpines, blueberries,
shells and rock"

AlexandreChemetojfs tegnestue, Gentilly, Paris.
'Murenfor enden afhaven viste sig at være en romersk
akvædukt, der havde transporteret vand langvejsfra
til bassinerne i Luxembourghaven. Efter denne opda¬
gelse overgikprojektetfra at dreje sig om at bygge et
hus til at være en måde at indtage en grundpå. Læs¬
ning afdeændringer, der havdefundet sted tidligere,
blev dynamikken i omdannelsesprojektet'
Alexandre Chemetoff's office, Gentilly, Paris.
"The wall at the endofthegarden turned out to be the
remains ofa Roman aqueduct that had transported
waterfromfaroffto thepools in the Luxembourg
Gardens. After this discovery, theproject was altered
from an attempt to build a building to becoming a way
to take in the site. The interpretation ofthe changes
that hadpreviously takenplace became the dynamics
ofthe conversionproject"

Pare JoanMiro, Barcelona, Andreu Arriola m.fl., 1981.
'Rektanglet og kvadratet er gennemgåendefigurer. De
tegner konturerne aflysninger ipalmelunden, bassinet
påpladsen ogfelter i belægningen. Palmerpå række
danner lunde og skaber rum til boldbaner og legeplad-,
ser. Kanter afhvidbeton regulerer terræn og regnvand,
når det kommer i styrtendemængder'
Pare JoanMiro, Barcelona, AndreuArriola et.al. 1981.
"The rectangle and the square are the recurrentfig¬
ures. They give the contoursfor the clearings in the
palm grove, thepool on the square and thepavingpat¬
tern. Thepalm rowsform.thegroves and create space
for ball courts andplaygrounds. The white concrete
edges regulate the terrain and the rainwater when it
comes in large torrents"

dele af det 20. århundrede. En længere peri¬
ode i 1960'rne og 70'rne er præget af pasto¬
rale tendenser, hvor det 'naturlige' dyrkes
under inspiration af landsbyens fællesrum.
Fra 1980 vinder parkens urbane dagsorden
frem, nu med inspiration fra kulturlandska¬
bet. 11990'rne slår afindustrialiseringen for
alvor igennem, suppleret af økonomisk vel¬
stand og bykulturel orientering. Efter 2001
synes det pastorale at melde sig igen.

Alt i alt blotlæggerSupernatur ikke en sim¬
pel pendulbevægelse. Det er tværtimod Ma¬
lene Hauxners iagttagelse, at det urbane land¬
skab efterhånden er kommet til at indeholde
begge komponenter, både det groede og det
dyrkede, det pastorale oghortus-conclusus.
Og polerne holdes sammen af en 'opposition
til modernismens tillagtemangel på mangfol¬
dighed, folkelighed, naturindhold og fortæl¬
linger' (s. 272).

Supernatur.rummer mere, end det loves
i første del af værkets titel: Fra naturlig na¬

tur til supernatur. Som undertitlen annonce¬
rer, omhandler bogen intetmindre end Euro¬
pæisk landskabsarkitektur 1967-2007, set fra
Danmark. PåMalene Hauxners velskrevne og
skarpsynede rejser i den europæiske byhave
får værkerne lov til at træde frem. Det ermin¬
dre intentionerne bag end værkets faktiske
udformning, som optager Malene Hauxner.
Hun anskuer enkeltværket som et sprog i sig
selv - et sprog, der kan give udtryk for sin tid
og nogle gange pejle tider, som følger efter.Alt
dette kan læseren lære af. For både fagfolk og
lægmænd, formgivere og kulturelt interesse¬
rede sprederSupernaturæstetisk glæde og by¬
landskabelig eftertanke.
Henrik Reeh, lektor, ph.d., InstitutforKunst-
ogKulturvidenskab, Københavns Universitet
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SUMMARY

Comment to the extension ofthe Helsingør
highway, p. 34
Margrethe Holmberg, Sonja Poll, Ib Asger
Olsen, Jens PeterLinnet, John Norrie,
Torben Christian Zinn
In connection with the planed extension of
the Helsingør highway, the Association of
Danish Landscape Architects feels that it is
urgent to comment on the specific parts of
the project that have the greatest relation to
the landscape treatment. Compared to pre¬
vious highway projects, the current project
expresses a peculiar change in attitude to
the treatment of the highway surroundings.
The stretch in question is the oldest of our
highways, and runs through some of our fin¬
est landscapes, which especially due to their
comparatively small scale are quite sensitive
to major encroachments. In this case, the
planned "urbanization" of the road complex
seems extremely brutal. This includes the sys¬
tematic planting as well as the desire to cut
down trees along the sides of the highway and
to build the steepest possible slopes facing the
landscape.

We strongly recommend that the design
of the highway complex and the adjacent
areas be based on qualified analyzes of the
landscape context in futureWM reports.
Especially the treatment of the terrain, land¬
scaping and the scheme's relation to the sur¬

rounding landscape are an important part of
an environmental evaluation.

The globalgarden, p. 38
Steen Høyer
The exhibition dealtwith imagination and ex¬

perience, and how one establishes a landscape
between the school service, café and clean¬
ing - in an inhomogeneous space with many
functions -with the aid ofgravel, popcorn, pa¬
prika, prunes and an antique horse. The ex¬
hibition is a kind of talus landscape, created
by the elements,which are the landscapes of
play and imagination, the landscapes'we pre¬
viously created ourselves and which become
part of us for the rest ofour lives.

It takes a really sensuous imagination to
create the purest and most beautiful land¬
scapes, and this is the exhibition's simple
message. The idea of the project is to find the
human values and experiences, which run
across time and place in a collective experi¬
ence, and which therefore are the raw mate¬

rials in an architectural work. The title of the

exhibition, The global garden, refers to the
daily complexity in a larger common scale,
where Donald Duck and Shakespeare live side
by side in the sameworld.

ConferenceAs Found, p. 40
SvavaRiesto ogEllen Braae
As an invitation to the nextWorld inDenmark
conference on May 27, 2011 we sum up here
the most important subjects from last year,
when the theme was As Found. In the 1950's,
AsFoundwas used to describe awork method
with which architects not only inserted previ¬
ously conceived forms, but was based on ma¬
terials and structures that are found at the site
in question. The conference's many discus¬
sions revealed that this work method was of

great interest at the moment in landscape ar¬
chitecture, architecture and urban design, but
was in no way forthright or unproblematic.

The conference Fear ofNaturewill be a

one-day eventwith a new handful of inter¬
national front runners in landscape architec¬
ture: Fear ofNature: www.windk2011.dk

Holmenkollen national skifacility, p. 43
PerHeikki Granroth
In connectipnwith Oslo being named as the
host city for the world skiing championships
in 2011, Grindaker landscape architects were
commissioned to carryout the planning ofthe
Holmenkollen national facility. The project
was extensive, ranging from analyses and in¬
dividual investigations to detail project Work
and the building supervision of a completely
new and modern sports arena. The planning
and design of the scheme were to a great ex¬
tent determined by the users' needs and the
sport's norms and demands, but the design
is also based on the concept of the relations
between town and landscape, where the New
Holmenkollen ski jump is an icon and a land¬
mark. The rest of the scheme respects this and
does not compete for attention. The scheme
has a quality by virtue of its nearness to the
countryside and nature. Amajor goal was to
exploit this quality. In order to reestablish the
character of the forest after the building peri¬
od, indigenous trees such as pine, spruce, pop¬
lar, ash, birch and oak were planted. As part
of the aim for a wide range of sports, during
2011-12, the schemewill be enlarged with four
more, smaller ski-jumps. .

"... and individual landscape architectural
works,"p. 48
Mogens A. Morgen
"... and individual landscape architectural
works."With these five words, the opportu¬
nity arose last year to ensure a number of im¬
portantworks of recent garden and landscape
art. In 2010, when the Danish Parliament
approved a change in the building protec¬
tion act, it implied that buildings and land¬
scape architecture works, including gardens,
would be given the same status in the future.
In the Heritage Agency of Denmark, we are
quite satisfied with this change in the legisla¬
ture,whichwe have hoped for, formanyyears.
Previously, the landscape architecture works
lay in a legislative vacuum: as theywere not
buildings and could not be protected accord¬
ing to the building protection laws, neither
were they nature in terms of the nature pro¬
tection laws. Now landscape architecture has
fortunately found a place in the framework of
the building protection laws. <

Hortus Apertus - and theforest as a design
intervention in the boundless city, p. 50
Stefan Darlan Boris
Since the establishment of the first settle¬
ments, the forest has played an important
role in the development of the western civi¬
lization. It has served as both a boundary and
a connection to a different, outer domain in
which mankind has mirrored its inner, culti¬
vatedworld. Where the first settlements lit¬

erally cleared a space in the forest, the cul¬
tural historical development has led us up to
todaywhere it is we who re-create the forest
as we imagine it should be. Based on the na¬
tional intentions for an extensive reforesta¬
tion and the resulting doubling of the Danish
forest area, in my Ph.D. treatise, Urban skov
og landskabsinfrastruktur, I treat the devel¬
opment from a design-oriented point ofview.
The treatise was composed at the Institute for
city and landscape at the Aarhus School of
Architecture, and is also part of the research
center, Center for Strategic Urban Research
(CSB) and the inter-institutional research
project Den grænseløse by (The boundless
city).

The treatise is planned for publication in
Danish and English early 2012.
PeteAvondoglio
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Danske Landskabsarkitekters

rejselegat til studerende
Studentermedlemmer afDL kan inden 1. april
2011 søge om DL's rejselegat på 7000 kr.
Se www.landskabsarkitekter.dk

Architecture and Design Award for
Students and Young Professionals
The International Olympic Committee
(IOC), the International Paralympic Commit¬
tee (IPC) and the International Association
for Sports and Leisure Facilities (IAKS) are
launching the first Architecture and Design
Award for Students and Young Professionals
on innovative designs and concepts for sports,
leisure and recreational facilities.

Inspired by the IOC/IAKS Award, the
IOC, IPC and IAKS now call on young archi¬
tects and designers to dedicate their enthu¬
siasm and imagination to create areas and
spaces for active living.

This award aims at young architects and
designers currently studying architecture,
landscape architecture, interior design and
general design, and at young professionals
being in their first 2 years of their professional
practice. All participants must be under the
age of 30 years to participate.

Eligible to enter the competition is any
kind of design work which has as theme the
creation of spaces and areas to be used for
sports and leisure activities in the broad¬
est sense. It is provided that the design con^
cept targets on encouraging sports practice
among the youth. By bringing sport to the
youth, where they are (e.g. in an urban envi¬
ronment), the project should aim at creating
a high sports legacy.

The awards are: Gold: 1.000 euros; Silver:
500 euros; Bronze: 300 euros.

Complete competition rules and submis¬
sion form: www.iaks.info
The closing datefor document entry is the
30th ofApril 2011.

European 11: Resonance between territo¬
ries and lifestyles:What architectures for
sustainable cities?

Europan offers young professionals of archi¬
tectural and urban design a unique platform
to develop their ideas and vision around a se¬
ries of questions crucial to the future of Eu¬
rope's cities.

Some fifteen countries and around fifty towns
and cities across Europe are proposing ur¬
ban-scale sites for this session and looking
for innovative ideas and projects. They in¬
clude: Austria: Graz, Linz and Vienna; Bel¬
gium: Marche-en-Famenne and Sambre-
ville; Croatia: Dubrovnik; Denmark: Allerød,
København and Rødrove; Finland: Porvoo
and Turku; France: Clermont-Ferrand, Neuil-
ly-sur-Marne, Reims, Savenay, Stains, Tou¬
louse; Hungary: Szeged; Germany: Bitter-
feld-Wolfen, Ibbenbiiren, Ingolstadt, Selb,
Wittstock and Wiirzburg; Ireland: Dublin
and Swinford; Kosovo: Péje; Netherlands: Al-
mere, Amsterdam, Capelle aan den Ljssel, De-
venter, Eindhoven and Leeuwarden; Norway:
Haugesund, Oslo and Skien + Porsgrunn; Po¬
land: Warszawa; Portugal: Guimaråes; Spain:
Alcalå de la Selva, Alcorcon, Cerdanyola, Ge-
taria, San Bartolomé and Sestao; Sweden:
Malmo, Norrkoping, Nynåshamn and Sim-
rishamn; Switzerland: Aigles, Monthey and '
Romainmotier.
Deadlinefor registration: 10 June 2011
Deadlinefor submissions: 30 June 2011

Find all the information about the topic,
the timetable and the 10 points ofEuropan 11
at www.europan-europe.com

Ph.d.-afhandling: Det sammensatte.
Samtidslandskabets fotografi
I ph.d.-afhandlingenDef sammensatte. Sam¬
tidslandskabets fotografi, udarbejdet ved
Kunstakademiets Arkitektskole, undersø¬
ger arkitekt, ph.d. Christina Capetillo, hvor¬
dan vor tids landskab kan forstås og fortolkes
Fra: Det sammensatte. StenbrudBornholm
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Fra: Detperformativtæstetiske byrum. High Line iNYC

fotografisk. Gennem ti kunstneriske arbej¬
der afprøver hun forskellige fotografiske mu¬
ligheder for rumligt ogæstetisk at mediere
det sammensatte landskab og derved udvide
vores natursyn. Målet er at udvikle en arki¬
tekturfotografisk praksis, som har sit omdrej¬
ningspunkt i mødet mellem natur og kultur.

Termen 'det sammensatte' henviser også
til en kunstnerisk og fotografisk fremgangs¬
måde, hvor konkrete fotografier sættes sam¬
men i serier, typologier og andre interrelate-
rede former.

Det er afhandlingens tese, at det sammen¬
satte billede som billedkunstnerisk strategi er
særlig relevant for samtidens arkitektur- og
landskabsfotograf! og den arkitektoniske dis¬
kurs, idet det peger på et rumligt potentiale
ved at skildre komplekse helheder og relati¬
oner igennem forskellige sammenstillinger.
Christina Capetillo,
christina.capetiIIo@karch.dk

Ph.d.-afhandling: Det performativt
æstetiske byrum
I et samarbejde mellem JUUL | FROST Arki¬
tekter og Institut for Miljø, Samfund og Rum¬
lig Forandring på Roskilde Universitet har
Kristine Samson, cand.mag., ph.d., udarbej¬
det afhandlingen Detperformativt æstetiske
byrum. Med analyser af blandt andet JUUL
| FROST Arkitekters udviklingsarbejde om¬
kring Varvstaden i Malmø og af High Line
i New York, kortlægninger af hvordan man

planlægger i en verden under forandring samt
en kulturhistorisk udlægning af den perfor¬
mative æstetik i det 20. århundrede præsen¬
teres forskellige perspektiver på det perfor¬
mative byrum.

Ud fra en tværfaglig tilgang undersøges
der iDetperformativtæstetiske byrum, hvilke
sammenhænge der er mellem den æstetiske,
fysiske udformning af byrummet, de ople¬
velser og erfaringer, der finder sted i det, og
de sociale processer, der udspiller sig i byens
rum. Afhandlingens overordnede mål er at
diskutere byrummets æstetiske kvaliteter
som en specifik byudviklingsstrategi, der sæt¬
ter en åben scene for performative handlinger
i byens rum.
Inf.: www.juulfrost.dk, hvorfra Detperforma¬
tivt æstetiske byrum kan downloades

La modular
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Månedens særtilbud til
Landskabs abonnenter

tilbuddet er gældende
til og med 3D. april 2011

Kristian Vedel

Alle kender dem. De røde, hvide, gule og blå melamin ægge- og
askebægre. Men kun få ved, hvem der står bag denne uopslidelige
serviceserie. Designeren og møbelsnedkeren Kristian Vedel er et af
dansk designs hidtil oversete navne, selv om den store amerikan¬
ske designmæcen Edgar Kaufmann junior allerede i I960 udtalte,
"at Vedels design vil starte en ny trend for amerikanske designeres
brug af plastik". I bogen præsenteres hovedsagelig projekter fra
40rne, 50erne og GOerne udvalgt fra hans egen tegnearkiv.

Red.: Lise Schou

96 sider, 24 x 30 cm, indbundet, illustreret
Arkitektens Forlag
Pris: 248 kr.

Særtilbud: 174 kr. (spar 30%)

Se flere gode tilbud på www.arkfo.dk/shop

Stelton-Esticon
Stelcon er et tysk betonstøberi, som ved siden
af betonprodukter til miljø- og trafikområ¬
det tilbyder store betonfliser med og uden
stålramme i målene 1 x 1 m og op til 2 x 2 m.
Fliserne er velegnede til store belastninger,
eksempelvis til transportcentre og ved hav¬
neanlæg. Under navnet "Esticon" findes fli¬
ser til belægning, som er velegnede som be¬
lægning i byområder omkring huse, torve og
'parker. Belægningen, som er brugt bl.a. ved
Frederiksberg hovedbibliotek er af denne
type. OgsåHamburgs overløbssikrede havne¬
front Am Sandtorkai i Hafencity er forsynet
med en bane afStelcon-Esticon betonplader,
der fremstår med børstet overflade og stål¬
rammer. Stelcon leverer desuden løsninger
til bæresporplader og sporplader til jernba¬
nespor, som krydses afveje.

Betonstøberiet har mere end 90 års erfa¬

ring med fremstilling af betonfliser og har en
kontinuerligt høj kvalitet gennem moderne
fabriksanlæg, egen kvalitetskontrol såvel som
overvågning af produkterne af anerkendte
eksterne institutioner. Stelcon-Esticon® lever

op til de gældende normer og fremstilles med
henblik på stor belastningsevne. Overfladerne
er modstandsdygtige over for frost og tøsalt.
Desuden sørger den glatte finish i kombina¬
tion med gode friktionsegenskaber for en høj
grad af sikkerhed. Stelcon bistår bygherrer
og projekterende gennem projektsupport og
-rådgivning på stedet. Med Esticon tilbyder
Stelcon sikkerhed gennem flere årtiers erfa¬
ring inden for produktion og udlægning afare¬
albefæstelse. KHH

Inf. www.stelcon.de

Øverst. Hafencity am Sandtorkai, Hamburg
Herunder. Plads vedFrederiksberg hovedbibliotek. SLA
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Bliv opdateret om det bedste og nyeste i dansk arkitektur
Tegn abonnement på Arkitektens Forlags magasiner og bliv å jour med de vigtigste faglige nyheder om konkurrencer,
projekter, byfornyelse, restaurering, design, møbelmesser, indretning, materialer og produktnyheder. Du får 25% rabat ved
tegning af et nyt abonnement, hvis du allerede abonnerer på et andet af forlagets magasiner. Som abonnent af forlagets
magasiner får du også 15% rabat på alle bøger i webshoppen www.arkfo.dk/shop (udsalgsbøger undtaget).

ARKITEKTEN - 12 numre årligt, 1610 kr. (DK) Løssalgspris: 130 kr.

Arkitekten 12-2009: Arkitekten 04-2010: Arkitekten 05-2010:

Cities on Speed Det offentlige rum Robusthed

ARKITEKTUR DK - 6 numre årligt, 1345 kr. (DK) Løssalgspris: 250 kr.

Arkitektur DK 02-2009: • Arkitektur DK 01-2010: Arkitektur DK 06-2010:

DR Byen Ombygning og bære- Export
dygtighed

LANDSKAE - 8 numre årligt, 930 kr. (DK) Løssalgspris: 125 kr.

if-£
LANDSKAB
LANDSCAPE

Landskab 06-2008: Island

+ Sven-Ingvar Anderssons
modeller

Landskab 05-2009:

Hamborg

Landskab 07-2009:

Malmø



KHA pullert

Denne elegante pullert serie er velegnet
i mange sammenhænge. KHA er en
robust pullert i en vandalsikker kon¬
struktion med afskærmning i UV stabili¬
seret transparent polycarbonat (IK10). .

KHA føres med energieffektive lyskilder
i kompaktrørs udgave for direkte/diffus
lysudsendelse eller metalhalogens versi¬
oner forsynet med et avanceret reflek¬
torsystem, som kun tillader lys under
horisontal og dermed ingen lysforure¬
ning eller blænding. www.solar.dk stronger together

KHA- Pullertrør og top er produceret i
extruderet aluminium med lakeret over¬
flade i mat sort eller metalgrå. Alle typer
er forsynet med et anti-vacum system,
der forhindrer kondens i armaturet.

Ligeledes er der lagt vægt på høj grad
af montagevenlighed mht. kabelindgang
og let at vedligeholde. KHA er en lang¬
tidsholdbar lysløsning i nye anlæg eller
renovering af eksisterende.


