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NLA fagdag i Stavanger
Den Norske Landskabsarkitekters

Forening, afdeling Rogaland af¬
holder fagdag i NLA 4. april 2008 i
Stavanger. Fagdagen afholdes som
et endags seminar med forelæs¬
ninger af bl.a. GiintherVogt (CH),
Udo Weilacher (D), Steen Høyer
(DK) og Martha Schwartz (US).
Inf. www.landskapsarkitektur.no

IFLA World Congress 2008
IFLA's verdenskongres 2008 har
temaet Transforming ivith Water og af¬
holdes i Apeldoorn 30. juni ril 3. juli.
Inf. PO Box 37756
1030 Bf Amsterdam, The Nederlands
www. ifla2008.com

IFLA studenterkonkurrence 2008

Afleveringsfrist: 1. maj 2008
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Redaktionsudvalgets tillykke
Redaktørens 25 års jubilæum blev
en overordentlig skøn eftermiddag
og aften, festliggjort ved de man¬

ge kolleger og samarbejdspartneres
tilstedeværelse, samtaler og også ta¬
ler, her redaktionsudvalgets:

'Det er en personlighed, der i dag
skal fejres. Du er sej. Du er stærk.
Du er disciplineret. Du er ikke ba¬
re ordholdende, du er også udhol¬
dende. Og så er du flittig. Du for¬
mår gang på gang at sammensætte
tidsskriftet LANDSKAU, så det både
er fagligt solidt og stærkt appetit¬
ligt, og du evner også igen og igen
at markere dig med bogudgivel¬
ser om landskab og havekunst, der
vækker international anerkendelse
Som redaktør har du gennem årene
styret, og styrer i høj grad stadig, en

udvikling mod et stadig mere inter¬
nationalt tidsskrift, der i øjeblikket
er det eneste af sin art i Norden.

Det er en balancegang at være tale¬
rør for både de store linier og ten¬
denser, tilgodese lokale hjertebørn,
og lægge spalteplads til en til tider
ophedet debat om fag, form og for¬
nemmelser. Men du formår at ba¬

lancere og give plads til både det
brede og det smalle. Det har gen¬
nem årene skaffet dig respekt både
i Danmark og udlandet, hvor du er
kendt som en overordentlig stor ka¬
pacitet på dit område. Du er med
på det nyeste, og giver det gerne

plads i LANDSKAB, som du med
sikker kunstnerisk fornemmelse har

lay-outet gennem alle årene.
I redaktionsudvalget fungerer du
som en generationsbrobygger. Du
følger nysgerrigt med i alt hvad
der foregår, og netværker fordoms¬
frit og usnobbet mellem unge og
ældre. Kombinationen af at kun¬

ne historien og samtidig være helt
opdateret med nuet gør dig til en
landskabsarkitekt i særklasse. Hu¬

moren og interessen for menne¬
sker brænder altid igennem og er

måske grundstenen for en næsten
overmenneskelig arbejdsindsats på
et højt fagligt niveau. '

Professor i byplanlægning med
fokus på 'den levende by'
Gertrud Jørgensen er per 1. sep¬
tember 2007 ansat som professor
med særlige opgaver i byplanlæg¬
ning ved Skov & Landskab på Kø¬
benhavns Universitet.
Gertrud Jørgensen er født 1959.
Hun er uddannet arkitekt og ph.d.
med speciale i byplanlaégning.
Hun har været ansat på Skov &
Landskab siden 1996, først som se¬

niorforsker, siden som forsknings¬
chef. Gertrud Jørgensen har gen¬
nem hele sit faglige virke været

engageret i bypolitik og -planlæg¬
ning, både som forsker, underviser
og via selvstændig virksomhed.
Gertrud Jørgensen leder forsk¬
ningsprogrammet Center for Stra¬
tegisk Byforskning og har stået for
udvidelsen af landskabsarkitekt¬

uddannelsen på Københavns Uni¬
versitet med bydesign og byplan¬
lægning.
Gertrud Jørgensens forskning er
især inden for byudvikling og

byomdannelse, brug og oplevel¬
se af byens miljø, samt bypolitik
og -planlægning. Forskningsresul¬
taterne fremgår af en lang række
publikationer og undersøgelser,
som kan findes på
www.SL.life.ku.dk

ARKITEKTEN — ny redaktør
Arkitekt MAA, lektor Kjeld Vin¬
dum er tiltrådt som ny ansvars¬
havende redaktør ved tidsskriftet

ARKITEKTEN, og bevarer samtidig
sin tilknytning til Kunstakademiets
Arkitektskole hvor han har været

ansat siden 1990.

Kjeld Vindum er født i 1950, og
efter en uddannelse som byggetek¬
niker gik han på Arkitektskolen

i Aarhus, hvor han tog afgang i
1979. Han var en drivende kraft i

etableringen af tidsskriftet Blød By
og siden medredaktør af adskillige
numre. Fra 1985-96 var han an¬

sat på Henning Larsens Tegnestue,
fortrinsvis som ansvarshavende re¬

daktør af det fornyende arkitektur¬
tidsskrift SKALA - magasin for ar¬

kitektur og kunst.
Som forsker og formidler har
Kjeld Vindum primært beskæftiget
sig med det 20. århundredes arki¬
tektur, især den funktionelle tra¬

dition., hvilket har udmøntet sig i
et hav af artikler og ikke mindst i
monografien Arne Jacobsen, som

KjeldVindum har sammen med
Carsten Thau skrevet monografi¬
en om Arne Jacobsen, som udkom
1998; senere med en engelsk udga¬
ve i 2001 og en tysk i 2002.
KjeldVindum modtog tre-årigt le¬
gat fra Statens Kunstfond i 1985
og N.L. Høyen Medaljen i 2000'.

Fynske planlæggere forår 2008
Kulturlandskabets udvikling - Er
kornet smukt eller noget vi spiser?
Med udgangspunkt i fremtidspla¬
nerne for to fynske herregårde dis¬
kuteres landskabets rolle for sam¬

fundsudviklingen i bred forstand
— som landbrugsressource, såvel
som æstetisk og rekreativ faktor.
Landskabsarkitekt maa, mdl Han¬
ne Bat Finke og medindehaver af
landskabsarkitektfirmaet LAND+

er foredragsholder.
Arrangementet er et samarbejde
med By og Land Midtfyn.
Torsdag den 27. marts 2008
kl. 19.30 på Ringe Bibliotek,
Algade 40, Ringe
Arr. AA-Østifterne, DDL Fyn,
IDA Fyn, DL Fyn, TL Fyn
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ARBEJDER FRA VIBEKE RØNNOWS TEGNESTUE

Annemarie Lund

V

V.

Tegnestuens gårdhave Montanagade, Århus:
med norsk Otta naturskifer og rosenespalier

• Office courtyard, Montanagade, Århus:
with Norwegian Otta slate and rose trellis

I 2008 har Vibeke Rønnows tegnestue praktiseret i hele tyve år — uden at der har været
vist noget her i LANDSKAB, og det selv om tegnestuen har en både omfangsrig, varieret
og bemærkelsesværdig produktion bag sig. Omfangsrig siger måske sig selv efter tyve år,
og bredden afspejles i de efterfølgende eksempler på såvel renovering som nyanlæg af bo¬
ligens og vejenes friarealer, byrum som kirkegårde. Det bemærkelsesværdige er den be¬
skedne tilgang til løsning af opgaverne, en særlig indfølingsevne rnht. beboernes ønsker og
behov samt omhu, der viser sig i de mange opgaver omkring bebyggelsers friarealer. De
første opgaver var, somVibeke Rønnow siger, hverken særlig meriterende i landskabsfaget
eller af samfundsmæssig høj prioritet. Men udformningen af friarealer til børn, gamle og
mindre begunstigede lønmodtagere gav en taknemmelig modtagergruppe, og de skærpede
færdighederne i terrænbearbejdning og kotering samt det muliges kunst. Det blev til an¬

læg med enkle og stærke elementer, træer, vildstauder og langt græs. Storskalaanlæggene
omkring motorvejene blev ligeledes udformet med enkle, letopfattelige elementer, affødt
af de kørendes høje fart.

Vibeke Rønnows eget landskabslaboratorium og inspirationskilde i den nære, lokale
og lille størrelse er i høj grad fritidsstedet Basbjerggård med en gammel, traditionel bon¬
dehave fra 1817. Her studeres det nordfynske særprægede landskab og stedlig planteskik;
her praktiseres gartnerfaget; her reflekteres over stoflige virkninger, skønhedsbegrebet etc.;
her trænes øjet og opfattelsen gennem bl.a. tegning og akvarelmaling.

Vibeke Rønnow er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole. Interessen for rum¬

lige omgivelser blev første gang vakt på Henning Larsens afdeling for fysisk planlægning,
ligesom tidlige opgaver pegede på en interesse i samme retning. Efter afgang i 1977 ud¬
arbejdedes for Undervisningsministeriet og i samarbejde med studiekammerater og do¬
cent Finn Barnow en lærebog i byudvikling med udgangspunkt i Nairobis byudvikling fra
1901 til 1980, dokumenteret ved opmåling af såvel europæernes velhaverkvarterer, asiati¬
ske bazarer som afrikanske squatterområder. Gennem dette arbejde skærpedes interessen
for planlægning, og registrering blev erkendt som et uundværlig arbejdsredskab.

Herpå fulgte fem års planlæggerarbejde, bl.a. i Ballerup Kommune og hos Møller &
Grønborg i Århus. Interessen og passionen for landskabsplanlægning og landskabsarkitek¬
tur som selvstændig disciplin brændte igennem i den efterfølgende ansættelse hos GBL i
Kolding, ikke mindst med forbillede i Ole Klåborg som en visuel begavelse og kompro¬
misløs udøver af faget. Et par års ansættelse på Valdemar Carlsens tegnestue gav grundig
indføring i landskabsfagets håndværksmæssige færdigheder.

Efter ansøgning og optagelse i DL startede Vibeke Rønnow tegnestue i 1988 — i sin
boligs stueetage, et 110 år gammelt byhus på Frederiksbjerg i Århus. Startgrundlaget var
en. bevarende lokalplan for øen Endelave, herefter fulgte en hel del opgaver med ud- el¬
ler omformning af boligbebyggelsers friarealer såsom Stautrupvænge, 1992, Frejaparken i
Esbjerg og Bispehaven i Århus, 2005.

Senere udvidedes spektret med byrumsopgaver i Videbæk, 2004 og Aalborg, 2004 samt
landskabsformning omkring de store veje, herunder jordvolde ved Låsby samt rasteplads
og søerne ved Herning, 2005, hvilket gav tegnestuen sin nuværende størrelse med 4-5 an¬
satte. Hertil kommer restaureringsopgaver som Mølleparken i Aalborg, 2004,Visborggård
herregårdshave, 2004 og Fjaltring Kirkegård, 2007.

Flere arbejder kan ses på www.vibekeroennow.dk AL
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HAVEN TIL BA^BJERGGÅRD

Vibeke Rønnow

Basbjerggård er en meget gammel firelænget
gård på en smal forblæst landtange nord for Ker¬
teminde. På grund af sin tætte beliggenhed til
fjorden var den i middelalderen bosted for sæl¬
fangere, som afskar sælerne fra havet med risgær¬
der mellem halvøen og en nærliggende lille ø.
For få år siden overgav mine forældre stedet til
næste generation, og sammen med min fami¬
lie tilbringes mange timer med at vedligeholde
bygninger og have og med at afdække og gen¬
skabe anlæggets oprindelige træk.

Haven er på en tønde land og formentlig an¬

lagt i 1817 samtidig med stuehuset, som er den
yngste bygning. Gården ligger hævet over haven
på en meterhøj stensætning, og det sydvendte
anlæg breder sig ud neden for denne og afgræn¬
ses mod øst og vest af henholdsvis Qorden og ha¬
vet og mod syd af de åbne marker.

Det er en typisk bondehave, som foruden
stensætningen rummer mange originale ele¬
menter. En tilhugget granittrappe flankeret af to

gamle søjletaks fører fra huset ned i haven, hvor
man ad slyngede havegange ledes forbi staude¬
bede til en to meter høje udsigtshøj i havens
hjørne. I bunden af haven, symmetrisk for stue¬
huset står et værnetræ i form af en kæmpe blod¬
bøg, formentligt plantet samtidig med haven.
Desuden er der valnøddetræer og et stort, gam¬
melt liggende morbærtræ. Et tæt syrenhegn ad¬
skiller prydhaven fra kalvehaven og giver læ for
den stærke vestenvind.

For fire år siden blev den oprindelige læ-
plantning af elmetræer udskiftet med høje aske¬
træer af typen Fraxinus excelsior 'Robusta', en

type som klarer sig godt i det saltholdige mil¬
jø, og som skygger mindre, hvilket har forbedret
vækstforholdene i haven betydeligt.

1 forhold til gårdens størrelse er det en meget

betydelig have, som med de daværende hjælpe¬
midler og i de barske omgivelser, må have kræ¬
vet en intens indsats. Jeg forestiller mig derfor, at

ejerne har været drevet af stor skønhedstrarig.
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt mdl

Udsigt mod fjorden og hestekastanietræer foran huset. Fotos:Vibeke Rønnow
•View toward the fjord and horsechestnut trees in'front of the house. Photos:Vibeke Rønnow
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I 1990erne ekspanderede den almene sektor, og

der blev bygget plejehjem, børnehaver og især
mange nye boligområder. Dengang som nu, hav¬
de udformning af friarealer til børn, gamle og

lønmodtagere ingen samfundsmæssig høj prio¬
ritet, og opgaverne var lavt honoreret. Sammen¬
sætningen af lave anlægsbudgetter og beboerde¬
mokrati, ofte kombineret med kuperet terræn

og for lidt plads, gjorde dem desuden komplice¬
rede og tidskrævende. Da EU-udbudscirkulæret
ikke eksisterede, udvalgte boligforeningerne selv
deres rådgivere efter omdømme og personlige
præferencer, og byggesagerne var sædvanligvis
op til 100 boliger ad gangen. Hermed blev der
plads til en nyetableret tegnestue, og det almene
byggeri blev hurtigt et kerneområde, som tillige
skærpede færdighederne i terrænbearbejdning

og kotering og i det muliges kunst. Gennem de
tyve år har tegnestuen udført bebyggelsesplaner
og friarealer til mere end 20.000 boliger og in¬
stitutioner.

Stautrupvænge
Boligbebyggelsen blev opført i 1992 efter en be¬
byggelsesplan udført af tegnestuen og boligpla¬
ner af Bredstrup Arkitekter. Området består af
110 almene boliger i to etager, der skulle pla¬
ceres på en uregelmasssig og stærkt skrånende
grund i et naturskønt område i udkanten af År¬
hus. Bebyggelsen er inddelt i tre kvarterer om¬

kring hvert sin lokale grønning sammenbundet
af et fælles grønt parkbånd.

En terrasseret grønning optager det skrånen¬
de terræn i en langsgående 1,5 meter høj skrænt.

En bæk langs skræntfoden opsamler tagvand fra
husene og ender i forsinkelsesbassiner syd for det"
store fælleshus. Skrænten er beplantet med vil¬
de stauder, lupin og storkenæb, der løber som et
blåt bånd gennem grønningen og omkranser sø¬
en. Bebyggelsens udearealer er enkle, men med
stærke elementer af vilde stauder, sibirisk kornel
samt hængepil omkring bække og søen.

Mod Skanderborgmotorvejen er overskuds¬
jorden oplagt i en 7 meter høj vold, udformet
som en del af det naturlige terræn. Fordi den lå
inden for byggelinien skulle placeringen god¬
kendes afVejdirektoratet, hvilket var anlednin¬
gen til den senere kontakt.
Vibeke Rønnow\ landskabsarkitekt mdl

BOLIGER - STAUTRUPVÆNGE

Vibeke Rønnow

Stautrupvænge, sø og grønning. Fotos:Vibeke Rønnow
• Stautrupvænge, pond and green. Photos: Vibeke Rønnow

Bebyggelsesplan • Site plan
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STATSVEJE -

JORDFORMER VED LÅSBY, SØERNE VED HERNING OG SØBY RASTEPLADS
Vibeke Rønnow

Plan af terrænformationer:Vibeke Rønnow. Luftfoto: Allan Kartin
• Plan of terrain formations: Vibeke Rønnow. Aerial photo: Allan Kartin

Udformning af omgivelser til storskalaanlæg
som veje er en særlig diciplin med mange bund¬
ne præmisser. Først og fremmest betinger den
høje fart enkle, letopfattelige elementer. Der¬
næst kræver de ekstensive og ofte aggressive om¬

givelser et godt kendskab til arter, der kan lykkes
under svære betingelser og med et minimum af
pleje, og endelig er den kreative udfoldelse un¬
derordnet en række sikkerhedsmæssige og tek¬
niske afstandskrav.

Som kompensation er der ofte gunstige øko¬
nomiske ramme for kreativ udfoldelse, eftersom
den æstetiske del i forhold til de samlede om¬

kostninger er ubetydelig. Desuden hersker der
i Vejdirektoratet stor lydhørhed og progressive
holdninger overfor æstetisk nytænkning. Derfor
kan den landskabelige bearbejdning ofte resul¬
tere i en ret betydelig visuel effekt, hvilket giver
stor faglig tilfredsstillelse.

Kløverbladet ved Århus
I 1998 bad Vejdirektoratets anlægsafdeling i
Skanderborg os om landskabsrådgivning til den
kommende motorvej mellem Låsby og Århus.
Opgaven bestod i placering af knap 1 mio. m3
overskudsjord fra vejen, og det blev indlednin¬
gen til et langt og spændende samarbejde om de
nye statsveje ved Herning.

Udgifterne på anlægsbudgettet vokser med
afstanden til udsætningsstedet. Ved kløverblads-
udfletningen ved den vestlige indfaldsvej til År¬
hus skulle de ca. 800.000 m3 overskudsjord fra
de to krydsende motorveje derfor placeres tæt¬
test muligt på udfletningen.

Landskabets morfologi med de bløde mo¬
rænebakker blev temaet for udformningen af en

langstrakt, krum vold, der følger vejkurverne.
Mod rampeanlægget formes den som en præ¬
cis række af parabler, der som en bølgebevægelse
følger trafikanterne med rundt i kurven. Volden
er overalt anlagt med 1 på 2 skråning, uden be¬
plantning, men dækket med fin lerblandet sand¬
jord og tilsået med høje græsser, hvis silkebløde
overflade bevæges af vinden.

Skråt igennem udfletningen føres Lyngby Å
igennem, formet i et stiliseret, mæandreret løb
og kantet af en tæt række rødel.
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Foto og plan af kraftværkssøen,Vibeke Rønnow
• Photo and plan of power plant pond, Vibeke Rønnow

Luftfoto af Knudmosesøen, Barker & Barker
• Aerial photo of Knudmosesøen, Barker & Barker

Som en sidegevinst dækker den 8 meter høje
vold for udsigt fra motorvejen til et planlagt in¬
dustriområde med skæmmende lagervirksom¬
hed.

Søerne ved Herning
Den nye motorvej mellem Herning og Brande
har transformeret landskabet omkring Herning,
hvor tilslutningsanlæg, rastepladser og dalbroer
er i stor kontrast til slettelandskabet. I tillæg har
vejen efterladt sig kraftige spor i form af søer ef¬
ter optagning af grus.

Vores opgave var at løse det tilsyneladende
paradoks at indpasse vejen i landskabet og samti¬
dig tilgodese trafikanterne med smukke udsigter.
Eftersom de store indgreb umuligt kunne sløres

i det flade landskab, blev anlæggene udformet
som skulpturelle elementer, der tilfører stræk¬
ningen ny identitet. Søer, dæmninger, rasteplad¬
ser og beplantninger langs motorvejen er således
udformet i den syntetiske geometris formsprog i
slægt med motorvejenes kurver.

Efter sidste istid var Skovbjerg, hvor Her¬
ning er funderet, omgivet af vand. I dag har mo¬

torvejens grusudgravninger skabt en ny perle¬
række af søer. Når der hentes sand til indbygning
under vejene, er udgangspunktet at indvinde en
maksimal mængde på et minimum af areal - og
så tæt som muligt på indbygningsstedet.

Dette levner forholdsvist snævre rammer for

en kunstneriske bearbejdning, og det er derfor
opgaven at afkode de geotekniske kort, så søer¬

ne med færrest mulige ændringer kan bibringes
deres iboende form.

Kraftværkssøen
Hvor rute 18 mellem Herning og Brande kryd¬
ser rute 15 mellem Bording og Herning, og hvor
varmekraftværket svæver som en stor mørk silhuet

over sletten, er der opgravet ca. 750.000 m3 sand
til det store udfletningsanlæg. Dette har efterladt
en 7 meter dyb sø på 30 ha. Kraftværkssøen, der
blev anlagt 2006, er formet som prismer, der som
knuste stykker spejl i den grønne flade flankerer
motorvejens afslutning mod Herning by. Søens
skarpe geometriske form kontrasterer rampean¬

læggenes svungne kurver. En trekantet fugleø er

udformet, hvor sandforekomsterne var af ringe

LANDSKAB 1 2008



«
Kraftværkssøen.

Luftfoto: Allan Kartin

Plan af poppelarboret ved
Kraftværkssøen.

Vibeke Rønnow Aps
• Power plant pond.
Aerial photo: Allan Kartin
Plan of poplar arboretum by the
Power plant pond.
Vibeke Rønnow Aps

Plan af Søby rasteplads • Plan of Søby lay-by

kvalitet. For enden af søerne er der placeret en

poppelskov med 15 forskellige arter - som en

grøn byport til Herning. I rampeanlæggene er

plantet birketræer i et modulnet på 3,5 x 3,5 m,
som af bilisterne vil opleves som et flimrende
mønster.

Åer og vandløb er via kanaler ledt omkring
søen, hvis klare grundvand hermed nærmest har
drikkekvalitet. 50.000 m3 hvidt sand hentet, fra

motorvejsbyggeriet er udlagt til badestrand for
et nærliggende etageboligområde. Stranden om¬

gives af et amfitratralsk anlæg med siddetrapper i
græs til rockkoncerter.

Knudmosesøen

Ved rute 18 fra Herning til Brande skulle der
bruges 1,3 mio. m3 sand til vejdæmninger. Syd/
øst for Kraftværkssøen blev derfor udgravet end¬
nu en sø på 70 ha. Mod vest grænser Knudmo-
desøen, der blev indviet 2007, op til de infra¬
strukturelle anlæg og mod øst til vilde moser

og engområder. Søens form har både elemen¬
ter fra den prismeformede sø ved kraftværket og
fra moselandskabet, hvor overgangen fra vejkur¬
verne til landskabets levende hegn' formidles via
søbreddens linier.
' På den buede tange er plantet en allé af
aspetræer, som formidler overgangen til den vil¬
de mose, mens en snorlige række søjlepopler på
dæmningen har referencer til landskabets kul¬
turplantager. og hegn.
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Tv. Græssende gotlandske får. Foto:Vibeke Rønnow. Th. Heden. Luftfotos: Barker & Barker
• Left: Grazing Gotland sheep. Photo:Vibeke Rønnow. Right:The heath. Aerial photos: Barker & Barker

Dæmningen er et tracé for varmeværkets trans¬
missionsledninger, mens den buede tange ude¬
lukkende er skabt af visuelle grunde til afgræns¬
ning af en mudret lavtvandssø til padder. Det
største område af søen bruges til vandski, og her
kan tangens krumme form medvirke til at dæm¬
pe bølgerne. Endelig er den tænkt som del af det
stinet, som Herning Kommune vil anlægge om¬

kring søen. Denne er hurtigt blevet yngleplads
for en stor mængde viber.

Søby rasteplads
Ideen til det runde rasteanlæg opstod i 2002 på
en markvandring med Vejdirektoratet. Da vi pas¬
serede den lille kvadratiske hede på 4 ha foreslog
projektlederen, at heden blev anvendt rekreativt
i et kommende rasteanlæg. I en traditionel ud¬
formning opfyldte rasteanlægget det meste af
lyngarealet, hvilket gjorde det nærmest umuligt
at bevare den. Derfor opstod idéen med at pla¬
cere rastepladsen i en ring omkring heden, om¬

givet af en vold.
Forslaget blev muligt, fordi naturbeskyt¬

telsesloven krævede en erstatningsbiotop, hvis
heden forsvandt. Med vores forslag var areal¬
forbruget det samme, i stedet blot med heden
indkapslet i rasteanlægget

Hedearealet omgives af en 2,50 meter høj
'Trelleborgvold', som skjuler parkeringspladser¬
ne fra motorvejen. Heden afgræsses af en flok får,
som holder ukrudt og uønsket trævækst nede.

Søby rasteplads. Fotos:Vibeke Rønnow • Søby lay-by. Photos:Vibeke Rønnow

Fra rastepladsen leder en trætrappe op til vold¬
kronen, så man kan spadsere på volden eller he¬
den og se på fårene, som holdes inde af et fåre¬
hegn og en færist for foden af trappen.

Mod det åbne land omgives rastepladsen af
et cirkulært bælte af hvidgran, en type læhegn
som næsten ikke bruges mere - men som tid¬
ligere var et karakteristisk landskabselement i
midtjylland

Belysningen er Icon-armaturer fra Louis
Poulsen på 9 m høje Kanyamaster fra Escofet.
De omgiver hele cirkelen og er skråtstillet 5 gra¬
der mod centrum, som en lysende ring på den
øde strækning. Masterne, som er i cortenstål, re¬
fererer til de rustne redskaber fra Søby Brun¬
kulslejer og områdets brune okkerholdige jord.
En cirkulær sti langs picnicpladser og legeplad¬
ser oplyses af matbrune pullertlamper 'Night-
watch'. Toiletbygninger er malet matsorte, og
affaldsbeholdere fra firmaet Escofet er i sort ter¬

razzo. Beplantningen er dunbirk, plantet i et re¬

gelmæssigt cirkelmønster over hele pladsen samt

naturgræsser. Belægninger er lys og mork asfalt,
og opstribninger er hvide cirkler.

Rastepladsen er en historisk fortælling med
moderne landskabselementer i en enkel geome¬
trisk form med hede, får og nåletræer, som en
lille tidslomme i motorvejens modernistiske in¬
frastruktur. Anlægget blev indviet og fårene luk¬
ket ud oktober 2007.

Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt mdl
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RENOVERING AF BISPEHAVEN
*

Vibeke Rønnow

Ny trappe til mellemniveau med butikker. 111.Vibeke Rønnow Aps
• New stairs to the middle level and shops. 111. Vibeke Rønnow Aps

Renovering af udearealer til almene boliger ny¬
der ikke stor prestige, men har været ønskeopga¬
ver med højt fagligt, om ikke økonomisk udbyt¬
te. Omkalfatring af de monotone omgivelser til
1970ernes etageboliger giver omgående beløn¬
ning, og beboernes taknemmelige tilegnelse af
uderummene far én til at føle sig som julemand,
der gavmildt deler ud af milde, grønne gaver.

Bispehaven
I 2005 vandt tegnestuen 1. præmie i en indbudt
konkurrence om renovering af Bispehavens
udearealer. Boligbebyggelsens 900 lejligheder
fra 1970 ligger i Århus Vest, og for at ændre dens
blakkede ry som indvandrerghetto med social
slagside havde Landsbyggefonden bevilget store
beløb til sociale og fysiske opretninger, herunder
20 mio. kr. til nye udearealer.

Bispehaven var fra starten en kostbar be¬
byggelse med parkeringen under dæk og store,

velproportionerede uderum sammenbundet af

et velfungerende stisystem. Området var imid¬
lertid nedslidt og præget af alt for store belag¬
te arealer og bastante betonstøttemure. En 20
år ældre renovering havde forsøgt at mildne det
hårde udtryk ved hjælp busketter og randplant¬
ninger, som havde taget magten og gjorde områ¬
det uoverskueligt og skummelt både indefra og
udefra.

Den tætte, uigennemtrængelige beplantning
er nu erstattet af grønne plæner med pinseiiljer,
legepladser og inventar i terrazzo og cortenstål
fra Escofet.

Skrænterne er ryddet for krat til fordel for
skulpturelle, lige rækker af himalayabirk, så be¬
byggelsen igen er synlig fra byen. Desuden er
de høje terrænmure kortet ned og har faet gen¬

nemsigtige værn i stål.
På udvalgte steder er dækkene jernet, så ni¬

veauforskelle optages af siddetrapper i fiberbe¬
ton, der giver adgang til små butiksdannelser i
de disponible rum.

Desuden er etabléret fire skulpturelle fodgæn¬
gerbroer i cortenstål, som belyses med farvet lys
i hver sin farve, og endelig er der indrettet en

mængde af aktivitetspladser, såsom danseplads
med effektbelysning, hævet koncertscene samt

pladser til bordtennis, skak, boldspil, streetlife og
work-out. De nye belægninger er holdt i enkle
sorte og hvide mønstre, som passer til facadefar¬
verne, og beplantningen er behersket og enkel,
med blåregn, liguster og græsser.

Også inden renoveringen var der over Bispe¬
haven en speciel, blid stemning, med byrumme-
ne tæt befolket af mennesker i farvestrålende ge¬

vandter, der nysgerrigt spurgte til ens gøremål.
Efter renoveringen og en positiv omtale er

Bispehaven blevet et eftertragtet boligområde
for studerende, og ventelisterne er for første
gang blevet meget lange. Anlægges afleveres en¬

deligt i maj 2008.
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt mdl
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Plan af konkurrenceforslag.Vibeke Rønnow Aps
Perspektiv og fotos.Vibeke Rønnow Aps
• Plan of competition proposal.Vibeke Rønnow Aps
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FJALTRING KIRKEGÅRD - RESTAURERING AF STENDIGER
*

Vibeke Rønnow

Fotos: Johannes Andersen. Fjaltring Menighedsråd
• Photos: Johannes Andersen. Fjaltring Parish Council

Fjaltring kirkegård er hegnet af et meget gam¬

melt, dobbelt stendige i flade, glatslebne søsten.
Kontrasten mellem de små, gråblå søsten og de
lave græsser får digemuren til at stå som en ly¬
sende streg med stor stoflig virkning i det svagt
kurvede højdedrag. Oven på diget var placeret et
1,5 meter højt såkaldt sihegn i sølvgrå lærkestave
på stolper afjernbaneskinner.

Både diger og sihegn var i stærkt forfald, og
der var i tidens løb anbragt en række kasserede
gravsten langs den indvendige side af stendiget.
Desuden var sihegnets stolper nedstøbt i beton,
som bevægede sig i blæsten og skubbede stenene
ud, og diget var mange steder helt sammenstyr¬
tet på grund af forkert fyld.

Istandsættelse

Stendigerne blev sat om efter opstalter med om¬

hyggelige højdeangivelser, gravstenene i bunden
blev erstattet med de oprindelige sten fra depot,
ligesom det fugtsugende fyld blev erstattet med
drænende materiale. t

Det oprindelige sihegn kunne ikke bevares
som planlagt, pga. gennemtæring af stolpefød¬
derne, og i stedet projekterede vi et nyt og lavere
sihegn med tilsvarende lærkestave på smalle stol¬
per i corteijstål. Porten skulle udvides med en

meter, og det var først tanken at skubbe den op¬

rindelige murpille med pyramidetop til den nye

placering. Desværre var mørtelen i de nederste
skifter smuldret, og i stedet blev stenene pillet
ned, renset og genopmuret med kalkmørtel.

Selv om det kunne lyde som en enkel opga¬

ve, var det ikke desto mindre et yderst vanskeligt
projekt. Dels fordi de få og enkle elementer kræ¬
vede en omhyggelig detaljering, men især fordi
projektet involverede ikke mindre end fem for¬
skellige instanser, med lige så mange meninger
om den rette fremgangsmåde.
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt mdl
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VISBORGGÅRD HERREGÅRDSHAVE - EN RESTAURERING

Vibeke Rønnow

Fotos:Vibeke Rønnow
• Photos:Vibeke Rønnow

Fremtidig helhedsplan
• Future site plan
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I 1994 udvalgte Skov- og Naturstyrelsen fem be¬
varingsværdige haver til et pilotprojekt for fred¬
ning af danske herregårdshaver.Vi fik tildelt den
fire hektar store have til Visborggård ved Had¬
sund, som rummer en psykiatrisk døgninstituti¬
on. Med udgangspunkt i Visborggård - en hapehi¬
storisk gennemgang af Lulu Salto Stephensen samt

grundige registreringer udarbejdede vi i 1996
Herregårdshaven til Visborggård - Bevaringsplan for
et renæssanceanlæg, som afstedkom fredning af ha¬
veanlægget i 2001.

Siden har vi i sammen med stedets byg¬
ningschef, Benny Schou, arbejdet på en trinvis
genopretning af det unikke og sanseligt smuk¬
ke haveanlæg. Der er udarbejdet plejeplaner og
målsatte opstalter for havens geometri, og på en

årlig havevandring drøftes kommende forbed¬

ringer og mulige problemer, f.eks. udskiftning af
døde træer. Fjernelse af uoriginale elementer og

implementering af originale træk sker primært
på baggrund af haveplan fra 1943 af I.P.Ander¬
sen, men havens karakteristiske korsformede lin-
debosquetter og inddelingen i de otte nuværen¬
de kvarterer er gengivet så tidligt som år 1720 på
et målsat pennerids.

Havens geometri er på plads med opretning
af grusgange samt hække og lindekupler, som"
ved indskæringen tillige har opnået en foryn¬
gelse. På ønskelisten er retablering af staudeha¬
ver og løvgange i de tredje kvarterer samt en

dyr, men nødvendig istandsættelse af det origi¬
nale væksthus fra 1880, hvis de originale blyind¬
fattede ruder og buede spær skal bevares.
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt mdl
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Tværgående pergola. Foto:Vibeke Rønnow
• Transverse pergola. Photo:Vibeke Rønnow

Rådgivergruppen Arkitektfirmaet C.F. Møller
A/S - Cowi A/S, Aalborg samt Vibeke Røn¬
now Landskabsarkitekter Aps vandt i 2004 en
indbudt konkurrence om Aalborg Havnefront.
På en strækning på godt en kilometer, fra Lim¬
fjordsbroen i vest til siloområdet i øst, ønskede
Aalborg Kommune en ny rekreativ havnefront.
Opgaven omfattede omlægning af Strandvejen,
promenader langs vandet, Jomfru Ane Parken
med byhaver samt ny slotsplads og park til nyt
Utzoncenter.

Arkitekt Eva Møller Sørensen fra C.F. Møl¬

ler har været hovedkraften bag helhedsplanen,
mens udformning af delområder samt design¬
strategi og detailprojektering af de mange ele¬
menter er udført i fællesskab og i tæt dialog med
kommunens havnefrontgruppe.

Aalborg Kommune har med fremsyn und¬
ladt at udstykke de dyre havnearealer, og bortset
fra et eksisterende pakhus tillades kun enkelte,
strategisk placerede bygninger på sokkelgrun¬
de med omgivelser underlagt havneparkens de¬
sign. En stor terminalbygning er desuden blevet
nedrevet for at forbedre slotspladsens kontakt til
vandet, og alt er således tilrettelagt for en unik
perlerække af byhaver ved byens fod.

Byhaverne, som vil stå færdige sommeren

2008, repræsenterer en lille del af havnefront¬
projektet, som ved en senere lejlighed omtales
grupdigere.

Jomfru Ane Parken
Havnefrontens belægninger er holdt i asfalt og

træ, mens lodrette elementer er udført i beton

og cortenstål. Som kontrast til de rå materia¬
ler, suppleres særligt udvalgte steder med deli¬
kate belægningsmønstre og blomsterflor i sarte
farver.

Byhaverne ligger som en række forsænke¬
de lommer i læ for blæsten og skærmes mod
Strandvejen af en betonbastion. Mod prome¬
naden kantes de af fortløbende trætrapper med
siddetrin.

Aktivitetsparken har asfaltbelægninger i et

slynget mønster af sorte og hvide bånd inspire¬
ret af landskabsarkitekten Burle Marx' moderni¬

stiske arabesker, et billedsprog, der også optræder



i fortovsmønstre og byhavens indretning. Bold¬
banerne er omkranset af et 5-9 meter højt wire¬
net i rustfrit stål, draperet på skråtstillede master,
som belyses af farvede uplights. Langs trædæk¬
ket mod aktivitetsparken er indfældet rektangu¬
lære bygninger i cortenstål til toiletter, kiosk og
redskabsrum.

Byhavens skærmes mod vestenvinden af en

pergola i cortenstål beklædt med en semiper¬
meabel skærm af trælister i et bølgende mønster.

Belægningerne er stenmel og skifer, og hævede
bede i byhavens sider er kantet med cortenstål,

og tilplantet med et blomsterflor i blåt og hvidt.
Pergolaen har ligeledes blå og hvide blåregn og

klatrehortensiaer, hvor farveholdningen refere¬
rer til blåt hav og hvide bølgetoppe

En græsflade i havens midte er indrettet
til solbad f.eks. efter en dukkert i havnebadet,
tegnet af JWH arkitekter. I plænen er plantet
kobberbirk og himalayabirk i hævede bede, og
flerstammede bærmispel er overstandere i stau¬
debedene. Havens træer belyses af uplights i kol¬
de og varme farver.
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt mdl

Perspektiv af trappeelementer. Vibeke Rønnow Aps
• Perspective of stairs. Vibeke Rønnow Aps
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PLAYSCAPES - bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum

Bettina Lamm •

Indlæg ved symposium _LANDSKAB OG LANDSKABSARKITEKTUR
Arkitektskolen Aarhus og Nordisk Fortning for Arkitekturforskning, april 2007

H.W. Bissen: Frederik VII, 1873. Christiansborg slotsplads.
Foto: Martin N. Henningsen
• H.W. Bissen: Frederik VII, 1873. Christiansborg palace square.
Photo: Martin N. Henningsen

Installationer i byens grå og grønne rum, der ak¬
tiverer, udfordrer og engagerer kroppen i fysisk
udfoldelse, synes at være opstået som ny genre af
formudtryk i det urbane landskab. Installationen
kan være et skulpturelt element, der kan indtages
kropsligt eller udgøre en speciel landskabsform,
der fordrer til leg og bevægelse. Det kan være le¬
gepladsen, der udformes med særlige formmæs¬
sige kvaliteter eller byrumsinstallationer, som in¬
viterer til inddragelse og aktiv deltagelse.

Uderumsinstallationen, der på en gang rum¬
mer æstetiske, arkitektoniske og legeengageren-
de egenskaber, er en ny arkitektonisk type, som
er dukket op i samtidens by- og parkrum. Sam¬
tidig kan de legeengagerende og de fysisk ak¬
tiverende installationer betragtes som katalysa¬
torer for en ny social dynamik i byens grå og

grønne rum.
Installationsformen kan ses i relation til

sin samtidskontekst som kulturelle udsagn, der
modsvarer nutidens kropskultur og som kulmi¬
nation af en række landskabsarkitektoniske og

kunsthistoriske tendenser: En ændret kropskul¬
tur med stigende tendens til at det urbane rum
danner ramme om aktiv rekreation, et ændret

værkbegreb for den offentlige kunst, der i større
grad skaber sociale og intervenerende situatio¬
ner i det offentlige rum og endelig et kig på fol-
lie-traditionen i den europæiske park, som har
ændret karakter og status genem tiden.

Kropskulturen i byrummet
I løbet af de sidste 100 år har vores anvendelse

af det offentlige uderuni ændret sig i takt med
samfundets udvikling. Jan Gehl og Lars Gemzøe
beskriver i bogen Det nye byliv, hvordan byens
udeliv har gennemgået en gradvis udvikling fra
det præindustrielle samfund med det nødvendi¬
ge byliv til fritids- og forbrugssamfundets valg¬
frie byliv.-Fra primært at være bevægelseszoner
for arbejdslivet er byens fællesrum nu i stigende
grad overgået til at være opholdszoner for det
sociale og rekreative liv.

Fra midtfirserne har et fortsat stigende udeliv
i byrummet ifialge Gehl og Gemzøe været inden
for netop den aktive rekreation med spil, sport og

leg som drivkraft. Det er sket sammen med en

generel øget fokus på motion og bevægelse som
sundhedsfremmende og rekreativ aktivitet.

Skulpturen — fra monument til movement
Monumenter er traditionelt mindesmærker, der
referer til vores historiske arv og værdier eller
samlingspunkter, der giver identitet og særpræg
til et sted. Men monumenter har forandret sig
gennem tiden. I løbet af de sidste 100 år er fle¬
re af monumenterne (parallelt med bylivets æn¬

dringer og gennem modernismen) trådt ned fra
soklerne for at blande sig med hverdagslivet.

På Christiansborgs Slotsplads i København
kan man for eksempel møde en statue af Frede¬
rik VII til hest, der fra sin sokkel skuer, pompøst
ud over byens liv. Monumentet står i skærende
kontrast til figuren Hyldemor fra 1989 af billed¬
huggeren Hanne Varming. Skulpturen står i et

hjørne af Kultorvet og forestiller en ældre mand
og kone, siddende hensunkne i egne tanker og

betragtende gadelivet. Den tiloversblevne plads
på skulpturens plint benyttes ofte af forbipasse¬
rende, som således kan gå ind og deltage i deres
betragtning af byrummet.

Der er altså sket et stort skred fra 1873 til

1989 i den måde, skulpturen eller monumen¬
tet indgår i byrummet og bylivet på. Figurerne
er kravlet ned fra deres piedestaler, hævet over

byen, for at blande sig i hverdagslivet. I Hylde-
moreksemplet inviteres vi endda til at indgå i fi¬
guren med en åben siddeplads side om side med
det gamle par.

I 2004 blev der afholdt et kunstarrangement
'MO NU MENT - samtidskunst i byrummet'.
Gennem en udstilling og en bog var ønsket at

undersøge, om samtidskunsten kunne medvirke
til at skabe levende byrum og give byens borgere
nye og mere tidssvarende oplevelser.

Elleve 'samtidsmonumenter' skabt til lejlig¬
heden af en række danske kunstnere blev mid¬

lertidigt opsat' i København hen over sommeren
2004. Et karakteristisk træk var, at flere af vær¬

kerne refortolkede monumentet som aktionsba-

seret, hvor aktiviteten blev det bærende element.
Det blev tydeligt, hvordan kunsten i stadig højere grad
vælger det dagligdags/sociale liv som lærred frem for
den 'kontemplative' sokkel' (Jensen m.fl., 2004)

Et eksempel på en aktionsbaserede og aktivitets-
skabende installation var kunstnergruppen Par-
fymes bud på et samtidsmonument. De etablere¬
de et minigolfanlæg på Halmtorvet i Kobenhavn.
Ideen tog udgangspunkt i det konkrete byrum
med et ønske om at tilføje mere liv og aktivitet
til den velfriserede og lidt kedelige plads. Parfy-
me mente, at der manglede liv, og at de med en

installation, der direkte iscenesatte en livlig akti¬
vitet, kunne bryde kedsomheden.

Minigolfanlægget var udformet som en sam¬

menhængende cirkulær installation bygget op
af mdf-plader, træspær og kunstgræs. Seks for¬
skelligt udformede baner pegede ind mod dens
midte og endte alle i samme hul. Forbipasseren¬
de blev inviteret til at deltage i minigolfspillet,
og udstyr kunne lånes i en nærliggende café.

Parfymes forslag til et 'nutidens monument'
danner en på en gang finurlig og en funktio¬
nel ramme om en række sociale udvekslinger
og handlinger. Den skulpturelle installation blev
katalysator for nye aktivitetsformer og bevægel¬
sesmønstre i byens rum.

J

Minigolfanlægget er en decideret underhol¬
dende og rekreativ aktivitet, der oftest er hen¬
lagt til campingpladser og familieorienterede
sommerlandskaber langt fra byens puls. Her blev
aktiviteten introduceret i en ny urban form og
kontekst. På den ene side læses byrummet som
et rekreativt rum på linie med familieferiecen¬
tret, på den anden side formes minigolfanlægget
til en urban handlingsscene for fysiske og sociale
udvekslinger.

Parfyme har videreført sine visioner for akti¬
verende legeredskaber som byrumsmonumenter
i senere projekter. I 2006 blev kunstgruppen in¬
viteret til at udvikle installationer på et græsare¬
al i Mimersgadekvarteret ved kunsteventen Sid
Ned, der indgik som et led i byudviklingspro-
cessen. Selve opbygningen af skulpturer og in¬
stallationer foregik på stedet og indgik i kunst¬
aktionen som et borgerinddragelsesprojekt. I
den måned, der blev bygget, kunne byrummets
daglige brugere følge aktiviteterne og komme
med forslag til, hvilke aktivitesinstallationer de
ønskede opført. Det resulterede i en skaterram-
pe, en fodboldbane og et udstrækningsredskab.
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Hanne Varming: Hyldemor, 1989. Kultorvet.
Foto: Jens Peter Munk
• Hanne Varming: Hyldemor, 1989. Kultorvet.
Photo: Jens Peter Munk

På kunstnergruppens eget initiativ blev der des¬
uden bygget en række kunstige bakker beklædt
med grøn filt. Bakkerne lå som abstrakte former
uden på forhånd bestemte brugsmåder, men åb¬
nede samtidig op for mange forskellige anven¬

delsesmuligheder. Børn løb og kravlede om¬

kring på bakkerne, og teenagere brugte dem
som hænge-ud steder, hvorfra de kunne over¬
skue byrumslivet. Med disse installationer blev
der givet mulighed for aktivitet og bevægelse
samtidig med, at der opstod et socialt liv om¬

kring installationerne, der fik funktion af at være
såvel scene som tilskuerplads.

Efter at Parfyme havde pakket ned og forladt
stedet, stod bakkerne klart tilbage som de af in¬
stallationerne, der havde længstvarende attrakti¬
onskraft i form af leg og ophold.

I bogudgivelsen til 'MO NU MENT sam¬
tidskunst i byrummet' forklarer Morten Sønder¬
gård, hvordan kunsten kan gøre en forskel som

byrumsmæssig og aktivitetsskabende medspiller.
Kunsten etablerer begivenhed, aktivitet eller si¬
tuation, en funktionel ramme, som brugeren kan
udfylde og mødes i.

Tv. og herover. Parfyme: Minigolf på Halmtorvet, 2004. Foto: Parfyme
• Left and above: Parfyme: Minigolf on Halmtorvet square, 2004. Photo: Parfyme

Parfyme: Bakker, Sid ned, 2006. Mimersgade. Foto: Parfyme (tv.), Bettina Lamm (th.)
• Parfyme: Hills, sit down, 2006. Mimersgade. Photo: Parfyme (left), Bettina Lamm (right)

Han siger videre, at kunsten for en stor del be¬
skæftiger sig med det, der også er byr'ummets
væsentligste funktion, nemlig at danne ramme
om udveksling af forskellig art mellem menne¬
sker.

Bevægelsesinstallationen kan som illustreret
betragtes som nutidssvarende by- og parkrums-
monumenter, der engagerer kroppen i bevæ¬
gelse. De kan være med til at etablere et socialt
og dynamisk handlingsrum i det offentlige ude¬
rum.
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Tv. Springvand,Versailles, 1700-tallet.Th. og herunder. Peter Walker:Tanner Fountain, 1984. Harvard Campus. Fotos: PWP Landscape Architecture
• Left: Fountain,Versailles, 1700's. Right and below: Peter Walker: Tanner Fountain, 1984. Harvard Campus. Photos: PWP Landscape Architecture

Springvandet -fra fontæne til sprayground
I relation til by- og landskabsrum kan man sige,
at springvandet har undergået nogle af de sam¬
me typer af transformationer som skulpturen. I
det klassiske byrum og parkanlæg vil et spring-
vandsmonumentet typisk bestå af et symmetrisk
kar med en vertikal skulptur i dets midte, hvor¬
fra vandet springer. Skulpturen er monumentets
centrale figur/krop, og den forbipasserende er
en udenforstående iagttager. Som i monumentet
referer springvandets figurative former til kul¬
turelle og historiske symboler. I billedeksemplet
fra Versailles er springvandet et monument over
storslåede-scener fra mytologien.

Kort kan man sige, at modernismens figu¬
rer og springvand måske forsøgte at frigøre sig
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fra sin betydningsreferende karakter og blev me¬

re formabstrakte. Men det er først for nyligt, at

springvand og skulpturer udformes, så de direk¬
te inviterer til, at mennesker aktivt og konkret
indtager dem og således kommer til at udgøre
en betydelig del af værkkonstruktionen. I dag
er også springvandet flyttet ned i jordhøjde med
vanddysser indlagt i belægningen og bevidst til¬
gængeliggjort for den forbipasserende.

Et af de første velkendte eksempler på en så¬
dan strategi er Tanner-fontænen af den ameri¬
kanske landskabsarkitekttegnestue Peter Walker
and Partners. I 1984 skabte tegnestuen spring-
vandsinstallationen Tanner Fountain til campus¬
arealet på Harvard Universitet i Cambridge,
USA. Ud over at tilføje stedet en rummelig,
æstetisk og konceptuel installation, var rnålet for
værket også helt bevidst at etablere et sted for
leg og ophold.

Fontænen karakteriseres ved sit horisontale

design og åbne kontakt til campusgrundens ter¬
ræn. 159 rå granitsten danner i en løs struktur en

cirkelfigur på ca. 20 meter i diameter. Stenene
står nærmest plantet i fladen og samler sig der,
hvor græsplæne og asfaltsti mødes.

I cirklens midte spreder 32 vanddysser en

em, der hænger over den centrale del af sten¬
cirkelen. Når solens stråler reflekteres, opstår der
regnbuer i luften. Bevæger man sig ind i cirk¬
len, kan man lade sig indsvøbe i vanddisén, mens

man fra de yderste sten kan sidde og betragte
den i tørvejr.

Sten og vand er placeret i en trafikal åre af
travle studerende og udgør på en gang en pause

og et levende teater. Sten kan både være sidde¬
pladser til afslapning, forhindringsbane i en leg,
et soppebassin og en skueplads. Ud over at være

en æstetisk og konceptuel markering, så indgår
springvandet således også som en aktiv ramme
om liv, bevægelse og ophold på campus.

Siden Tanner Fountain er der dukket et væld

af åbne tilgængelige springvand op i parker og

på pladser i mange vestlige byer fra Park dé la
Citroen i Paris til Solbjerg Plads på Frederiks¬
berg. Genren har endda fået sin egen betegnel¬
se, spraygrounds eller splash fountain (Wikipe-
dia, 2007) og kan være udvidet med interaktive

features, hvor vandets rytme reagerer på menne¬
skenes bevægelser.

Springvandet er som genrefigur i byrum¬
met således gået fra at være et monument, der
betragtes udefra, til at blive et instrument, som

kan opleves indefra. Springvandet opererer fra
et horisontalt plan og er ofte udlagt i en møn¬
sterstruktur uden et hierarkisk centrum.Værkets

centrale figur kan siges at blive aktøren i hand¬
ling med vandet og i bevægelse gennem instal¬
lationen. Situationen iscenesætter legen som en

orkestrereret performance af dynamik og bevæ¬
gelse.

Parken - frafollie til playterminal
Også de urbane parkanlæg undergår i disse år
forandringer, der i større og større grad tilgo¬
deser det aktive og rekreative fritidsliv i bevæ¬
gelse.

Parkanlæggets grundskabelon udgøres typisk
af et sammenhængende grønt og er møbleret i
punkter af pavilloner, skulpturer og fontæner.

1 den engelske landskabshave. Stourhead fra
1750 skaber historisk refererende monumenter

eller follies som ruinen, en minipantheon samt
en stenbro punkter i landskabsrummet. Punk¬
terne fungerer primært som visuelle markører
og pejlemærker, der sætter landskabssceneriet i
relief.

I den parisiske Park de la Villette af Bernard
Tschhumi fra 1982 refortolkes follietraditionen

gennem røde pavilloner nedlagt over parkruln-
met som punkter i et gridstruktur. Parkens in¬
stallationer bliver ankre for et program af kul¬
tur, aktivitet og underholdning. I hver pavillon
finder man kulturelle aktivitetsrum som museer,

cafe og biograf.
I Waldpark Potsdam i Tyskland viderefortol-

kes denne follietradition af landskabsarkitekterne

Bureau B+B, men nu blot med det bevægelses-
fremmende som primært program. I designet fra
2001 er fire store signifikante arkitektoniske ob¬
jekter i støbt beton udlagt som skulpturelle fiks¬
punkter i parklandskabet. Med deres skulpturelle
form og signalklare, røde farver skal de tiltrække
parkgæstens opmærksomhed som 'playtermina-
ler' for parkens dynamiske aktiviteter.



Tv. Pantheon, follie i parken Stourhead, England
Th. Bernhard Tschumi Architects: Rød follie i Pare de La Villette, Paris

• Left: Pantheon, follie in the park Stourhead, England
Right: Bernhard Tschumi Architects: Red follie in Pare de La Villette, Paris

SLA: Solbjerg Plads, Frederiksberg. O SLA/Foto: Jens Lindhe
• SLA: Solbjerg Square, Frederiksberg. © SLA/Photo: Jens Lindhe
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bureau B+B: Playterminals, 2001. Waldpark, Potsdam. Herover. Beachvolley med klatreinur.
Nederst tv.Trampoliner, nederst th.Tårn med ruchebaner. Fotos: Bettina Lamm
• Bureau B+B: Play terminals, 2001. Waldpark, Potsdam. Above: Beach volley with climbing wall.
Bottom left: Trampolines, bottom right: Tower with slides. Photos: Bettina Lamm

Playterminalerne tilbyder et kompakt program
af udfordrende aktiviteter, hvor flere funktioner
er indbygget i samme figur: En organisk formet
oval væg danner ramme om en sandflade med
beachvolley. Figurens vertikale yderside udgør
en lang klatrevæg. I væggens top giver store åb¬
ninger adgang til indersiden, hvor en blød kurve
etablerer et sted, hvorfra beachvolley og den øv¬

rige park kan betragtes.
En anden playterminal udgør en organisk

flade med indbyggede trampoliner. Flere for¬
skellige mindre trampoliner gør, at man ikke
blot kan hoppe sammen, men også hver for sig.

Den tredje playterminal er et højt tårn, der
rummer adskillige ruchebaner af varierende
størrelse og udfordring. Seks store metaltuber
snor sig ud af den røde betonfigur og lander i
forskellige hældninger og retninger på jordfla¬
den. På playterminalens side er der desuden klat¬
renet.

Hver terminal er således på en gang et arki¬
tektonisk udsagn og en åben form til leg og be¬
vægelse. Her bliver parkens monumenter til ak¬

tiverende, kropsinvolverende og iscenesættende
installationer. De er både visuelle markører som

i den engelske landskabshave og samtidig også
sociale og aktivitetsskabende scener.

Traditionen for at møblere parkrummet med
tematiske installationer og figurer har en lang hi¬
storie i landskabskunsten. Men installationernes

indhold og æstetiske funktion forandrer sig hele
tiden. Den kropsengagerende skulptur er således
en ny tematisk figur i det grønne rum, men med
aner langt tilbage i historien.

Sportsbanen - fra norm til form
I de foregående eksempler har jeg vist, hvordan
nogle strategier for kunst i det offentlige rum
er blevet mere aktionsbaseret og, hvordan krop¬
pen, bevægelsen og den sociale interaktion gø¬
res til primære aktører i disse værker. Men man
kan også finde eksempler på, hvordan byrum¬
mets velkendte formsprog og adfærdsreguleren¬
de figurer kan gøres til genstand for et kunstne¬
risk fortolkende blik og dermed koreograferer
nye bevægelsesmønstre.

Den tyske kunstnergruppe Inges Idee arbejder
med at transformere hverdagsobjekter til nye

former og størrelser for på den måde at brin¬
ge nye perceptioner på genkendelige objekter
og derigennem kortslutte de etablerede normer.
De fire kunstnere Hans Hemmert, Axel Lieber,
Thomas Schmidt og Georg Zey har siden 1993
samarbejdet omkring kunstprojekter til det of¬
fentlige rum.

Til den nationale haveudstilling i 2001 på
Bornstedt Field, Potsdam, skabte Inges Idee en

basketballbane, som dog ikke var helt almindelig.
Banen er udlagt som en flade i rød kunststof'like
a wet towel'(som de siger) hen over et græs¬
areal i parken. I hver ende af den rektangulære
bane står helt ordinære basketballpæle med ba-
sketboldnet. Banen overholder basketballbanens

standarddimensioner, men banens gulvflade har
en bølget form, idet den følger terrænets bevæ¬
gelser. Snarere end at presse en flad bane ned i
terrænet så vafgte gruppen at lade banen følge
landskabets kurver.

En ganske ordinær og velkendt figur - ba¬
sketballbanen - far med Inges Idee's fortolkning
et twist gennem et simpelt formbrud. Basket¬
ballbanen er fuldstændig konventionelt genken¬
delig, men samtidig helt og aldeles afvigende fra,
hvordan vi almindeligvis oplever basketballba¬
nen. Men formbruddet er mere en et rent æste¬

tisk og konceptuelt statement - det er en inter¬
vention; der direkte påvirker det spil, der kan
foregå på banen. Nye former giver basketballspil¬
let helt nye regler og vil kræve ændrede'teknik-
ker og praktikker af dens brugere. Alle må starte
forfra, om man så må sige. På denne bane far sel¬
ve spillet således også et helt nyt formudtryk.

Netop sportens formsprog er interessant,
fordi den fysiske udformning af idrætsarealet og
de regler, der determinerer bevægelse, er så tæt
sammenvævede og så standardiserede. Figurerne
og den adfærd, de koreograferer, er genkendelige
og derfor også ret lette at bryde. Nye former be¬
tyder nye spiloplevelser med ændrede regelsæt.

Med værket Encircling fra 2006 går kunst¬
neren Michel de Broin en anden vej, men med
et tilsvarende ærinde: at tolke eksisterende kon¬

ventioner for. det adfærdsregulerende uderum



Michel de Broin: Encircling, 2006.
Christchurch, New Zealand, 'scape biennale
• Michel de Broin: Encircling, 2006.
Christ church, New Zealand, 'scape biennial

om til nye former og bevægelsesmonster.Værket
blev skabt af den canadiske kunstner til bien¬

nalen 'SCAPE - Art in Public Space' i Christ¬
church, New Zealand.

På en plæne i en af byens parker etablerede
han en cirkulær bane i asfalt. Asfaltbanen runde

form er blød, som er den håndtegnet. I midten
af banen er der en gult stiplet linie, der korre¬
sponderer med vejenes afstribning. Foran banen
står et vejskilt med en signatur af figuren og ac¬
centuerer dermed vejallegorien.

På veje bevæger man sig fremad, i parken
dannes et cirkulært forløb.Veje udlægges til bilers
bevægelse, i parken er vejen mindre og tilpasset
kroppens skala. Figuren ligger som en markering
i fladen, men skaber en forskel og dermed en
ramme for bevægelse. Der løbes, cykles og ska¬
tes på banen, som med sin autolignende signatur
nærmes gør det ud for et slags minikøreanlæg i
børnehøjde. Værket kan både læses som en iro-
nisering over vejvokabulariet og som en ramme
om potentiel leg.

Det performative byrum
Denne nye vinkel på kunsten i det offentlige
rum som aktionsbaseret og aktivitetsskabende
synes at være en ny type, der naturligt føjer sig
ind i bylandskabets øvrige øgede fokus på akti¬
vitet og bevægelse. Med muligheden for at gøre

noget aktivt tillægges det offentlige rum således
yderligere en dimension i byens interaktionsfor¬
mer. Idrætsforsker Henning Eichberg definerer
kropskulturrummet som 'experience space', idet
bevægelse laver lokaliteter om til oplevelsesrum.

Begivenheder og bevægelsésformer lægger
et nyt lag ned over byens rum og gør dem til
scenografier for kropsudfoldelser. Minigolfba¬
nen på Halmtorvet omformer en ferielandsak-
tivitet til en urban handlingsscene for fysiske og-

sociale udvekslinger. De åbne springvand læg¬
ges frem som potentielle scener for leg og dy¬
namiske bevægelsesudtryk. Således kan bevægel-
sesinstallationerne læses som både et tilbud om

aktivitet og som skulpturer, hvor aktørens krop
i bevægelse indgår som en del af det formmæssi¬
ge udtryk. Med de urbane aktivitetsformer om¬

kring bevægelsesinstallationer bliver byrummet

en scene, arkitekturen et scenografisk bagtæppe
og byens inventar rekvisitter i en leg.

Oplevelsesrummet skaber således nogle so¬
ciale performative scener, hvor aktivitetsoplevel-
sen er todelt. Det bliver et bevægelsesrum for
den aktive, der kropsligt engageres i legeinstal¬
lationen. Samtidig udgør de samlede sceneri et

oplevelsesteater for forbipasserende. Der sker her
en konstant mediering mellem udøver og be¬
tragter og mellem arkitektur og bevægelse. Det
urbane liv tilføres en ny performativ dimension
af sociale udvekslinger.

Leg, glæde, spænding og ikke mindst den so¬
ciale begivenhed er elementer, der præger tidens
kropskultur og skaber liv og mangfoldighed i
by- og parkrummet. I det oplevelsesorienterede
og det sceniske ligger også en æstetisk og en so¬
cial dimension - vi har mere lyst til at bevæge og

opholde os i smukke, behagelige og interessante
rum og ruminstallationer. Mennesker tiltrækkes
af de steder hvor der sker noget.

Konklusion

I denne artikel har jeg gennem forskellige ek¬
sempler givet et billede af uderumsinstallatio-
ner, der med kunstneriske virkemidler former
og iscenesætter bevægelse og aktivitet i by og

parkrummet. Bevægelsesinstallationer kan alt¬

så ses i forlængelse af byrumsdesign, landskabs¬
arkitektur og ikke mindst som indskrevne i en

skulpturpraksis for offentlig kunst. Man kan sige,
at den offentlige kunst sammen med landskabs¬
arkitektur og byrumsdesign kan være katalysato¬
rer for et urbant udeliv, og at disse strategier må¬
ske i større grad i fremtiden kan anvendes til at
aktivere byens uderum.
Bettina Lamm, landskabsarkitekt maa, ph.d.,
lektor, afd.for Parker og urbane landskaber,
Skov & Landskab, KU
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DEBATDAG OM LANDSKABSARKITEKTUDDANNELSEN

Ulrik Kuggas

Foto: Dennis Lund

'Hvad er en landskabsarkitekt?'

'Hvilke kompetencer skal en landskabsarkitekt have i
fremtiden?'
'Generalist eller specialist?'
'Kunstner eller ingeniør — hvor går grænsen?'

Ovenstående er et udpluk af de spørgsmål, Dan¬
ske Landskabsarkitekter og Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd havde formuleret på indby¬
delsen til debatdag 26. oktober 2007 vedrørende
uddannelsen til landskabsarkitekt.

Mere specifikt omkring skolerne hed det i
indbydelsen: 'Set under ét er landskabsarkitekt¬
uddannelsens unikke muligheder for udvekslin¬
ger, krydsninger og kombinationer mellem flere
skoler ved at fortone sig i organisationsstruktu¬
rer.,.', og: 'Ligeså har praksis svært ved at følge
med i, hvad der foregår, fordi skolerne er i en

stadig (mere) ressourcekrævende proces med at

planlægge, udvikle.og fmindstille deres organisa¬
tion og strategier.'

På denne baggrund var repræsentanter for fire
uddannelsesinstitutioner sammen med repræ¬
sentanter for henholdsvis det private og offent¬
lige inviteret til at holde oplæg med efterfølgen¬
de debat.

De fire uddannelser
Benjamin i selskabet var Aalborg Universitets
Institut for Arkitektur og Design, repræsenteret
ved M. Sc. Eng. Architecture & Design, Lea L.
Holst Laursen. De uddanner ganske vist urban
designers og ikke landskabsarkitekter, men da
landskabsarkitekturen inddrages som væsentligt
læringsoniråde, og da kandidaterne fra instituttet
konkurrerer om de samme jobs som landskabs¬
arkitekter, yar de fornuftigt nok inviteret med.
Ca. 20 kandidater færdiggør årligt en uddannelse
som urban designer og ansættes i det offentlige
eller på tegnestuer.

På arkitektskolen i Århus har man relance¬

ret/rekonstrueret Institut for By og Landska.b,

som på debatdagen var repræsenteret ved lek¬
tor Ellen Braae og studieleder Niels Albertsen.
I Århus arbejder man med de studerendes selv¬
programmering i en undervisningsstruktur med
75% gruppearbejde og 25% kursusdeltagelse. For
at kunne kalde sig landskabsarkitekt fra AAA
skal man i tre semestre have arbejdet med land-
skabsorienterede opgaver og have gennemført et
praktikophold på en landskabstegnestue.

Kunstakademiets Arkitektskole, var på dagen
repræsenteret ved lektor Jonna Majgaard Kra¬
rup og professor Steen A.B. Høyer. En væsentlig
del af landskabsfagets formidling foregår bredt
ved afholdelse af kurser og undervisning for alle
skolens studerende. Et mindre antal studerende

vælger ved specialisering at blive landskabsarki¬
tekter. Selv om Kunstakademiets Arkitektskole

på flere fronter har nærmet sig den universitære
verden, er basis stadig kunstnerisk.

Som det må være dette blads læsere bekendt,
er det gamle KVL lagt under Københavns Uni-
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versitet, og landskabsarkitektuddannelsen blevet
udvidet med bydesign i regi af fakultetet KU
Life. 75 studerende optages årligt. Uddannelsen
sigter på at udbyde faget bredt og være professi-
onsorienteret snarere end videnskabsrettet. Man

har bevaret den særegne. praktikordning, hvor
den studerende bruger ca. halvdelen af sin prak¬
tiktid på et bachelorprojekt. KU Life var repræ¬
senteret ved lektor Per Stahlschmidt og professor
Thomas Randrup.

Branchen var repræsenteret ved landskabs¬
arkitekterne Rasmus Dragenberg (Schønherr
Landskab) og Kirsten Lund Andersen (stadsgart¬
ner i Aalborg kommune).

Debatten blev holdt i live af en ivrigt indpi¬
skende Dennis Lund.

Identitet og udveksling
Er uddannelserne ved at sande til i navlebesku¬

ende selvudviklingsprojekter? Af indlæggene fra
KU Life, AAA og KA fremgik, at man hver på
sin måde var i en omstillingsproces, men at man
ved implementering af Bologna-direktivet (3+2
- bachelor-/kandidatdel) var sikret flere udveks¬
lingsmuligheder.

I Aalborg oplever man, at mange udenland¬
ske studerende kommer til byen, mens deres eg¬
ne studerende næsten alle tager et semester et
andet sted, hovedparten i udlandet. Derimod har
man ikke den store udveksling med de tre be¬
slægtede uddannelser, som var repræsenteret på
debatdagen.

Jonna Majgaard Krarup fastslog, at man på
Kunstakademiet har godt gang i udveksling af
studerende. På kandidatdelen har man således

fire-fem fra KU Life siddende og et tilsvaren¬
de antal fra udlandet. Hovedparten af deres egne
studerende tager på udvekslingsophold i udlan¬
det. Generelt kommer de studerende dog tilbage
og tager afgang på afdelingen.

På KU Life, hvor undervisningen på kandi¬
datdelen fra 2008 udelukkende vil foregå på en¬

gelsk, er man naturligt nok optaget af at udforme
den nye uddannelse. Man satser på 'at kunne det
hele'og har i den forbindelse hyret Mike Rømer
for at give et kursus i 'Samtidskunst og byens
landskab'. Der blev spurgt til, om de studerende

mon kunne skræve over alt det. Per Stahlschmidt

svarede, at den enkelte studerende ikke behøve¬
de at rumme den fulde bredde.

På AAA oplever man, at de studerende shop¬
per rigtig meget, men ikke så meget mellem ar¬
kitektuddannelserne. Niels Albertsen mente, at

det er en god idé at tage bachelordelen ét sted
og kandidatdelen et andet sted. Et synspunkt,
som vandt mere og mere gehør, som debatda¬
gen skred frem.

Praksis kontra uddannelserne

Hvilke kompetencer skal en nyudannet land¬
skabsarkitekt have, set fra erhvervet? Skal man

konkludere noget på baggrund af oplæg og de¬
batbidrag fra Kirsten Lund Andersen og Rasmus
Dragenberg, må det være, at den sag er der nok
mange meninger om.

På Schønherr Landskab efterspørger man

kandidater, der er historisk velfunderede i fa¬
get, er dygtige formgivere med terræn-, mate¬
riale- og projektforståelse samt har arbejdsmeto-
dik. Herudover skal de ansatte have holdninger
og kunne udfordre.

Holdninger lægger stadsgartneren i Ålborg
også vægt på ved ansættelse af landskabsarkitek¬
ter — samt mod, tværfaglige kompetencer og lyst
til at udgyde hjerteblod. Gad vide, om det kun
var referenten, der funderede på, om det var et
bevidst valg, at man havde ladet praksis repræ¬
sentere ved henholdsvis en mand og en kvinde.

Malene Hauxner anlagde, i en kommentar
fra salen, et mere internationalt perspektiv på sa¬

gen, idet hun konkluderede, at den danske tradi¬
tion med at forene teknik og formgivning på det
nærmeste er unik. Udgangspunktet er det arki¬
tektoniske håndværk — smag og behag kan man
altid diskutere.

Skønhed og Landskab
'Ingen vil bo på betonvej - alle vil have et grønt

image', sagde Kirsten Lund Andersen i sit ind¬
læg og kom dermed med et bud på, hvorfor
landskabsarkitekter er så méget i vælten. Ras¬
mus Dragenberg Var inde på noget af det sam¬

me, da han redegjorde for, at den øgede fokus på
miljø, natur, livsstilssygdomme og offentlige rum

havde anbragt landskabsarkitekten i en gunstig
position som projektstyrende. En position, som

styrkes ved, at vi beskæftiger os æstetisk og tvær¬

fagligt med opgaverne og er i stand til at visua¬
lisere løsninger.

Begrebet skønhed blev vendt flere gange
under debatten. Steen Høyer mente, at skønhed
.ofte bruges om noget lækkert og statisk, men i
bund og grund er et sprog, man skal lære og si¬
den udvikle. Ellen Braae opfatter ikke skønhed
som ren æstetik. Etikken er en uadskillelig del.

Afrunding
Men hvad er en landskabsarkitekt overhovedet

for en størrelse? Per Stahlschmidt forsøgte sig
med følgende karakteristik: 'En landskabsarki¬
tekt er én, der kan definere den fremtidige brug
og udformning af de udendørs rum'. Ifølge Ras-,
mus Dragenberg er arbejdsområdet alt fra sok¬
lerne og udefter.

Et forsigtigt bud, på baggrund af de man¬

ge udsagn, der kom for dagen, kunne være, at
landskabsarkitekter er formede af den histori¬

ske bagage, der præger deres respektive uddan¬
nelser. Uddannelser, der introducerer, diskuterer
og udvikler landskabsarkitekters vidjsn og fær¬
digheder.

Landskabsarkitekter er ikke nogen fast stør¬
relse med ejerskab til rådgivning ved udform¬
ning af rummet mellem soklerne. Alle kan byde
ind! — hvad Aalborg Universitets Institut for Ar¬
kitektur og Design er et godt eksempel på.

'Hvorfor er vi her i dag!', spurgte Rasmus
Dragenberg polemisk til slut i debatten. 'Er det
DL, der mangler medlemmer eller hvad'?

Anledningen var, at formanden for DL —

Hanne Bat Finke - havde advokeret for, at vi
ville blive stærkere, hvis vi turde gå mere ud i
offentligheden. Efter Rasmus' mening er land¬
skabsarkitekttitlen en kendt størrelse i dag. No¬
get der står respekt om.

Måske blev udbyttet et andet end det tilsig¬
tede. Men mon ikke andre end undertegnede
følte, at det var helt rart at blive opdateret på
uddannelsesinstitutionernes gøren og laden - og
møde en outsider fra Aalborg.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt mdl
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MAN FAR SVAR - SOM MAN SPØRGER

Dennis Lund

Foto: Dennis Lund

'Rammen'
- er festauditoriet på det gamle KVL, en flot og

statelig bygning og et meget behageligt stor¬
rum.

DL og PLR havde som organisationer invi¬
teret til en debat om de forskellige landskabs¬
arkitektuddannelser, som er på banen i disse år.
Man gjorde noget lignende for et par år siden,
og denne debatdag skal ses som en opfølgning
herpå.

Ca. 70 personer, studerende, ansatte og en¬
kelte løse fugle er mødt op sammen med repræ¬
sentanter for de fire uddannelser på KA, AAA,
KU life og AU.

Oplæggene
- varierer i omfang, detaljeringsgrad og grafisk
formåen. Selv når man har et om end beskedent

kendskab til de fleste af uddannelserne og jævn¬
ligt har sin gang på skolerne, kan det være svært

at se, hvad, der er den enkelte skoles profil, hvor¬
dan de griber undervisningen an, og hvilken
kandidattype de satser på at levere til praksis.

Allerede efter de første par indlæg var mani
lettere forvirret - nogen måske på et højere plan.
Det blev lidt oplæsning fra lektionskatalogerne,
en beskrivelse af institut og studieafdeling, en

oplistning af kursusaktiviteter og en diskussion
af'det skønne', som alle uddannelserne bekender
sig til i et eller andet omfang.

Skønhedsbegrebet
Både auditoriet og spørgepanelet, der ud over

skolerepræsentanter var suppleret med to re¬

præsentanter fra hhv. pfivat og offentlig prak¬
sis, greb til diskussionen om skønhedsbegrebet
som element i uddannelserne. Man kunne næ¬

sten have debattørerne mistænkt for at ville be¬

nytte denne helt håbløse diskussion om 'det go¬
de og det onde' for at slippe væk fra det, sagen

egentlig handler om, nemlig: Hvorfor har vi fire
uddannelser inden for landskab og havekunst?
Er det hensigtsmæssigt og er der forskel på 'li¬
nierne'? Har vi et tilstrækkeligt samarbejde, og
kan uddannelserne i fællesskab højne standarden
i faget?

Alle veg udenom, idet man ikke ønskede at
fremhæve egne fortræffeligheder eller nedgø¬
re 'naboens' uddannelse. Trods alt er vi én stor

landskabsfamilie, så hvordan kan man forestille

sig, at vi kan fa en diskussion igang?

Ingen ville ud med sproget

Ingen ville ud med sproget: Det handler om, at
hver institution gerne vil beskytte sig og sine.
Hver institution måles på de studerende, de får.
Hver institution honoreres efter de studentertil¬

meldinger, man opnår. Hver lærerstol lever af et
. vist antal studerende, såfremt man ikke kan skaf¬
fe andre midler til at fastholde taburetten.
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Berøringsangsten var stor, og bedre blev det ik¬
ke af, at de to praktikere, som i panelet havde til
opgave at beskrive modtager/aftager-rollen, med
forskellige ord betonede, at man skal kunne lidt
af hvert, både hvad angår proces, kommunikati¬
on, IT, samarbejde osv..., alle de selvfølgelighe¬
der, som hører til at begå sig på-et arbejdsmar¬
ked, men som på ingen måde er specifikke for
landskabsarkitekten!

Ingen blev rigtig klogere. Skolerne ville ikke
ud med sproget og praktikerne kunne ikke præ¬
cisere de udfaldskrav, som er de mest nødvendi¬
ge for at kunne operere som landskabsarkitekt
på en tegnestue eller i en offentlig forvaltning.

Det sidste ord

PLR's formand Knud W.Ø. Larsen fik det sidste

ord på konferencen. Han kunne ikke £a øje på,
at der siden sidste konference for et par år siden
var sket et mærkbart ryk, dvs. kommet en tydeli¬

gere profil på uddannelserne, som praksis kunne
forholde sig til.

Måske har han ret i den forstand, at kon¬
ferencen ikke gav nogle klare svar. Men hvilke
svar kan man forvente, hvis man ikke stiller klare
spørgsmål til oplægsholderne. Folk har det med
at tale udenom, både fordi munden løber, og

fordi mange lider af en form for berøringsangst.
Men formandens vurdering kan også betviv¬

les, når man ser på den udvikling eller de æn¬

dringer, der rent faktisk er sket på alle skolerne
de sidste par år. Alene kravene fra Bologna-de¬
klarationen vender helt op og ned på mange un¬

dervisningsforløb. Så i den forstand er der sket
særdeles meget; det giver sig blot endnu ikke til
kende på arbejdsmarkedet.

Hvor er vi på vej hen?
Uanset om man vil indrømme det eller ej, har
vi 3-4 landskabsarkitektuddannelser, hvoraf den

ene er langt større end de andre tilsammen. Styr¬
keforholdet kan godt ændre sig over tid, idet ud¬
dannelserne stedse vil ligne hinanden mere og

mere, først og fremmest på det strukturelle ni¬
veau, dvs. studieplanernes tilrettelæggelse med
kursuspoint, bloksystemet, eksamenskrav, vurde¬
ringsgrundlag, udveksling mellem studierne etc.

Vi vil se et supermarked af forskellige kurser,
som måske ikke er så forskellige trods alt. Den
største forskel vil i fremtiden måske blive dels

undervisningsformens vægtning af projektarbej¬
de contra kurser + forelæsninger og dels den en¬
kelte lærers personlighed og interesser.

Således vil meget afhænge af den studerendes
nysgerrighed og vejlederens kvaliteter og langt
mindre af lektionskataloget opulente sprogbrug.
Og hvis det er tilfældet, er alt jo ved det gamle.
Dennis Lund, arkitekt maa
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SUMMARY

Work by Vibeke Rønnow's
tegnestue, p. 1
Annemarie Lund

2008 marks the twentieth anni¬

versary ofVibeke Rønnow's of¬
fice. These articles present a selec¬
tion of the office's wide variety
of works including renovations as
well as new schemes with housing
and road free-areas, urban spaces
and cemeteries.

Garden at Basbjerggård, p. 2
Vibeke Rønnow

Basbjerggård is an old four-wing
farm on a narrow, windblown

peninsula on Funen.The gar¬
den is about a ha and was es¬

tablished in 1817 together with
the farmhouse. We spend many
hours maintaining the buildings
and tjie gardens and recreating the
scheme's original character.

Housing - Stautrupvænge, p. 3
Vibeke Rønnow

The housing scheme Stautrup¬
vænge, built in 1992 from a site
plan designed by the office, con¬
sists of 110 public housing units in
two stories placed on an irregular
and steeply sloped property on a
scenic site. The scheme is divided
in three sections each around a lo¬

cal green tied together by a green
band of parks. A terraced green
resolves the slope of the site. A
stream along the base of the slope
collects the rainwater from the

buildings and ends in a retainment
pool. The outdoor areas are sim¬
ple but with powerful elements of
wild perennials, Siberian dogwood
and weeping willows.

State roads: Earth forms at Lås¬

by, ponds near Herning and the
Søby lay-by, p. 4
Vibeke Rønnow

At the interchange between Låsby
and Århus the problem consisted
of placing about one million m3
of surplus earth. The landscape's
morphology with soft moraine
hills was the theme for the design
of a long, curved embankment
with a one by two slope, sown
with tall grasses.

Along the new highway be¬
tween Herning and Brande the

problem was to integrate the road
with the landscape while provid¬
ing motorists with attractive views.
As the road was impossible to con¬
ceal in the flat landscape, the scheme
was formed as sculptural elements to

give a new identity.The Ponds, em¬

bankments, lay-bys and landscaping
along the highway were thus de¬
signed with a geometric form lan¬
guage. The Power Plant pond, a
7-meter deep, 30-hectare pond is
formed as a series of prisms, which
like a broken mirror reflect the sur¬

rounding on the green surface
flanking the end of the highway.

The Søby lay-by was placed
near an existing heath and is sur¬
rounded by an embankment. The
lay-by is an historical narration
with modern landscape elements
in a simple geometric form, like a

tiny time pocket in the highway's
modernistic infrastructure.

Renovation of Bispehaven, p. 8
Vibeke Rønnow

The housing scheme's 900 apart¬
ments from 1970 lie in Århus Vest,
and in order to change its shady
reputation as an immigrant ghet¬
to, a large budget was provided in¬
cluding 20 million kroner for new
outdoor areas. The dense, impen¬
etrable planting was replaced with
green plants, and playgrounds. The
thickets on the slopes were cleared
to allow sculptural, straight rows of
Himalayan birch, and the tall re¬

taining walls were lowered.

Fjaltring cemetery -

restoration of stone walls, p. 10
Vibeke Rønnow

Fjaltring cemetery is enclosed by
an old, double stone wall of flat,
smooth stones. On top of the wall
there was a 1.5 meter high, so-called
sieve fence of silver-grey larch,
which were both in a state of disre¬

pair. The stone wall was reestablished
according to elevations with metic¬
ulous height measurements and with .

the original stones from a depot.

Visborggård estate gardens
— a restoration, p. 11
Vibeke Rønnow

In 1994 the Forest and Nature

Agency selected five preservation-
worthy gardens for a pilot project

for the protection of Danish estate

gardens. We were commissioned to
work with the four-hectare gardens
atVisborggård. In collaboration with
the local building leader, we planned
a gradual restoration of the unique
garden complex. Maintenance plans
were created together with dimen¬
sioned elevations for the garden's ge¬

ometry including gravel paths, hedg¬
es and domed lime trees, which by
pruning have also been rejuvenated.

Aalborg Harborfront,
urban spaces and parks, p. 12
Vibeke Rønnow

Along a one-kilometer stretch of
the Aalborg Harborfront, the mu¬

nicipality wanted to create a new
recreational area. Architect Eva

Møller Sørensen from C.F. Møller

was responsible for the compre¬
hensive plan, while.the design of
the individual areas, the strategy
and the detailing was carried out
in a collaboration and dialogue
with the municipality. The harbor-
front's paving is asphalt and wood,
while the vertical elements are of

concrete and Corten steel. The

urban gardens lie as a row of de¬
pressed pockets, sheltered from the
wind and screened from Strand¬

vejen road by a concrete bastion.
Toward the promenade, they are

edged by a continuous wooden
stairway that serves as seating areas.

Playscapes - activating instal¬
lations in urban and landscape
spaces, p. 14
Bettina Lamm

The outdoor installation that has

aesthetic, architectural and play ac¬

tivating qualities is a new architec¬
tural type, which has appeared in
today's urban spaces and parks. The
play and physical activating instal¬
lations are considered catalyzers
for a new social dynamics in the
city's grey and green spaces.

The installation form can be

seen in relation to its contempo¬

rary context as a cultural statement
that corresponds to today's fitness
culture and as a culmination of a

number of landscape architectural
and art historical tendencies.

The article offers an impres¬
sion of outdoor installations,'
which with artistic means, form
and orchestrate movement and

activity in the urban spaces and
parks. Activating installations can
also be seen as an extension of ur¬

ban space design, landscape archi¬
tecture as well part of the sculp¬
ture practice for public art. One
can. say that the public art, togeth¬
er with landscape architecture and
urban space design, can be catalyz¬
ers for an urban outdoor life.

Debate day on the landscape
architecture education, p. 20

Ulrik Kuggas

'What is a landscape architect?'
'What competence should a land¬
scape architect have in the future?'
'Generalist or specialist?' 'Artist or

engineer — Where is the border?'
These are a sample of the ques¬
tions that The Association of Dan¬

ish Landscape Architects and the
Professional Landscape Architect's
Council had put forth for a debate
day in October 2007. The four
schools (Aalborg University's Insti¬
tute for Architecture and Design,
the Aarhus School ofArchitecture,
The Royal Academy ofArchitec¬
ture, and KU Life) were invited
together with representatives from
both the private and public sectors.

You get the answers you ask
for!, p. 22
Dennis Lund

Regardless if one will admit it or

not, we have 3-4 landscape ar¬
chitect educations, of which one

is much bigger than all the oth¬
ers together. The relative strengths
can change in time in that the ed¬
ucations will constantly become
more and more alike, primarily
on the structural level, that is the

planning of the curriculum with
course credits, block systems, exam

requirements, basis of evaluation,
student exchanges, etc. The great¬
est difference in the future will

perhaps be the amount of weight
placed on project work contra
courses and lectures as well as the

individual teacher's personality and
interests.

Thus much will depend on the
students' curiosity and the tutor's
qualities and less on the course de¬
scription's opulent language. And if
this be the case, then things will be
the same as ever.

Pete Avondoglio
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Kirkegårdskonferencen 2008
Årets kirkegårdskonference sætter
fokus på aktuelle' forandringspro¬
cesser og -muligheder.Vante fore¬
stillinger gives et eftersyn, så nye

muligheder kan vise sig — hvor fø¬
rer det os hen? Konferenceindlæg¬
gene omhandler praktiske erfarin¬
ger og teoretiske overvejelser om

forandring og ledelse. Myndigheds¬
krav for at sikre handicappede ad¬
gang til kirke og kirkegård bliver
berørt og Kirkeministeriets projek¬
ter vedr. økonomi, opgaver og sam¬

arbejdsmuligheder introduceres.

Uddrag afprogram:
Introduktion v. lektor Inge Lise
Pedersen, formand for Landsfor¬
eningen af Menighedsråd, og vice¬
direktør vicedirektør Kjell Nilsson,
Skov & Landskab.

Kirkeministeriets projekter vedr.
kirkegårdens økonomi, opgaver

og samarbejdsmuligheder v. Kom¬
mitteret i Kirkeministeriet Finn

Langager Larsen.
Debat: Nye samarbejdsformer -

belyst ved eksempler fra udvalgte
kirkegårde. Oplægsholderne svarer

på spørgsmål.

Ordstyrer Susanne Guldager, Skov
& Landskab

Fremtidens lederskab med udgangs¬
punkt i bogen Det nye lederskab v.

prof. Ole Fogh Kirkeby, CBS
Smag, mode og behag på gravste¬
der og i kirkegårdens drift - have,
park, naturen eller tivoli? Hvil¬
ket natursyn skal præge fremtidens
kirkegård? v. sociolog, ph.d.-stude-
rende Delia Markmann, KU

Projektet 'Tilgængelighed i Folke¬
kirken' - checkliste, vejledning og

anbefalinger for kirkegårde v. ar¬
kitekt maa Lone Sigbrand, Statens

Byggeforskningsinstitut.
Landskabsarkitektens arbejde med
tilgængelighed i praksis v. land¬
skabsarkitekt mdl, maa, kirke-
gårdskonsulent Charlotte Skibsted.
Pris ekskl. moms 1.100 kr.

Mandag 3, marts 2008
Hotel Nyborg Strand
Tilmelding: Skou & Landskab, KU
sl@life.ku.dk
www.sl.life.ku.dk

Arr. Skov & Landskab, KU, Landsfor¬
eningen af Menighedsråd, Foreningen
af Danske Kirkegårdsledere

Vores filosofi er at levere belysninger som giver atmos¬
fære, der i design, funktionalitet og kvalitet giver bru¬
geren gode oplevelser. Med udgangspunkt i helheden
af'det natlige billede, indgår også på ideal vis blikfang
som beplantning, skulpturer eller skilte. Som bestand¬
del af inventaret i byen eller landskabet er belysningen
en arkitektonisk vekselvirkning som øger attraktivitetein
og skaber liv og glæde.

Solar tilbyder den særlige kompetence i "møblering" af
udelyset, og stiller vores viden til rådighed i forbindelse
med. planlægning og udformning af et professionelt
udemiljø.

www.solar.dk

stronger together
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Denne side og modstående side øverst.

Basbjerggårds have på Nordfyn.
Fotos:Vibeke Rønnow

Vibeke Rønnow, olie på papir, 18 x 25 cm
• This page and opposite page, top.

Basbjerggårds garden at North Funen.
Photos:Vibeke Rønnow

Vibeke Rønnow, oil on paper, 18 x 25 cm



1. præmie. Cyber Plaza i Kista. Udarbejdet af SWECO FFNS

Kommentar til

LANDSKAB 8-2007:

Sønder Boulevard Minigolfbane
Sønder Boulevard med dens træ¬

rækker var engang en storslået
pendant til Frederiksberg Allé.
Et byrum formet efter trafikårene
og de opstammede trærækker —

Istedsgades klare modsætning.
Nu fremtræder boulevarden som

en langstrakt minigolfbane med
småskala, pyssenysse-rum og lidt
trærækker her og dér.
Hvor blev alléplantningen af, som
kunne matche husrækkernes for¬

skellighed og give mulighed for de
fleste af beboernes ønsker?

Rådgiverne anfører, at, det tradi¬
tionelle boulevardprincip med pa-
rallele trærækker er en 'skrøbelig'
løsningsmodel.
Sig lige dét i Paris, Berlin, Barcelona
og andre storbyer!
Søren Bisgaard, landskabsarkitekt maa,
Arkitema

Udvidelse af fredningen af
Kunstindustrimuseet

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at
udvide den eksisterende bygnings¬
fredning på ejendommen til og¬
så at gælde den indre have, kaldet
Grønnegården. Fredningen om¬
fatter herefter: Frederiks Hospital,
Kunstindustrimuseet, bestående af
det firefløjede hospitalskompleks,
gitre mod Bredgade, mure mellem
hospitalsbygningen og de fire pa¬

villoner, mur og gitter langs syd¬
skel, den omgivende brolægning
samt Grønnegården.
Når haven er fredet, skal der søges
om tilladelse til f.eks. fældning af
træer eller afholdelse af teaterfore¬

stillinger i haven, da forestillinger¬
ne bl.a. forudsætter etablering af

en midlertidig scene.
På baggrund af sagens forhistorie
præciserer Kulturarvsstyrelsen, at
en fredning af Grønnegården både
omfatter arealerne under havens

overflade og luftrummet over haven.

Kulturarvsstyrelsens begrundelse
Kunstindustrimuseets have udgør
en meget væsentlig del af den sam¬
lede helhed i det fredede bygnings¬
anlæg. Haven er som et centralt
placeret, udendørs, grønt rum et
kulturhistorisk vigtigt element i
det tidligere Frederiks Hospital,
hvor patienterne som en del af be¬
handlingen blev bragt herud for at
få lys og luft. G.N. Brandts nyfor¬
tolkning af det grønne anlæg som
museumshave med et helt enkelt,
symmetrisk udtryk og et tredi¬
mensionelt mønster af græs, linde¬
træer og brolægning indgår elegant
i samspillet med Eigtveds stramt

symmetriske bygningsanlæg, hvor¬
til kommer, at Grønnegården set
i et større perspektiv markerer sig
som et af de få tilbageværende vid¬
nesbyrd om Frederiksstadens før¬
hen så talrige haveanlæg.
Kulturarvsstyrelsen finder, at
Kunstindustrimuseets have, kaldet
Grønnegården (1923-24 af G.N.
Brandt), har de kulturhistoriske og

arkitektoniske værdier, der kan be¬
grunde en udvidelse af fredningen.
Kulturarvsstyrelsen finder, at de
bærende fredningsværdier i Grøn¬
negården især knytter sig til have¬
anlægget som et formaliseret, sym¬
metrisk anlagt haverum med dets
grønne græsflade, der kun brydes
af et omhyggeligt mønster af sty¬
nede lindetræer samt brostensbe-

lægning langs facaderne og i to

længdegående stier.
Kilde: Kulturarvsstyrelsen, dec. 07

Initiativpris til Kongens Have
Slots- og Ejendomsstyrelsen har
faet tildelt en initiativpris af For¬
eningen til Hovedstadens Forskøn¬
nelse.

Begrundelsen for prisen er den
perspektivplan, SES har udarbejdet
for Kongens Have, og den roses for
at have udpræget sans for Kongens
Haves særlige karakteristika.
Der lægges ligeledes vægt på, at

planen synliggør nogle af havens
historiske kendetegn, især forskel¬
lige renæssancetræk, der ikke læn¬
gere er så markante.
www.ses.dk

Cyber Plaza i Kista
Med forslaget Cyber Plaza har sta¬
den valt landskapsarkitekter for ett

nytt torg i Kista.
Urvalet skedde efter att flera arki¬

tektkontor fått arbeta fram sin vi¬
sion for torget.
Det vinnande forslaget fra SWECO
FFNS kånnetecknas av fem mycket
stora, fritt formade kar i stål med

planteringar som representerar
våxtsamhållen från olika vårlds-

delar.

Det mångkulturella Kista kommer
på så vis att reflekteras i torgets ut-

formning.
Från Nordamerika har man håmtat

en skog av tulpantråd, från Sibirien
en dunge av lårktråd och en kors-
bårslund får representera Ostasien.
Ett annat av karen innehåller en

svensk nåckrostjårn.
Torget får också en spektakulår
ljussåttning med diskusførmade
lampor i olika fårger som hånger
fritt, likt konfetti som singlar runt
i luften.

Till december 2009 ska torget stå
fårdigt.

Medarbetare i forslaget har varit
Jimmy Norrman, Lisa Hellberg,
Johan Israelsson och PeGe Hillin¬
ge. For ljussåttningen svarar Niklas
Odmann.

Inf. thorbjorn.andersson@sweco.se

Tankefuld i Svendborg
Tre projekter går videre i 2. etape
i byplankonkurrencen om Tanke¬
fuld, et 800 ha stort område ved
Svendborg:
- Elkier+Ebbeskov arkitekter, Lis¬
beth Westergaard Planning, 2+1
Idébureau og Claus Carstensen
- NORD, Holscher arkitekter,
Arup group og RTKL
- Karres en Brands landschaps-
architecten, POLYFORM,
Wittevfeen+Bos, Cenergia Energy
Consultants, Henrik Dahl og Uffe
Paludan

Den endelige vinder offentliggøres
28. marts 2008.

http://svendborg.dk/Tankefuld

Havebrugshistorisk Selskab
Efter generalforsamlingen 11.
marts kl. 19.30 afholder landskabs¬

arkitekt mdl Kirsten Lund-Ander¬

sen foredrag om sit projekt for re*-
staurering af herregårdshaven ved
Løvenborg, en del af Realdanias
herregårdshavekampagne omfat¬
tende ni herregårdshaver.
Rolighedsvej 23, 2.
1958 Frederiksberg C

Sir Geoffrey Jellicoe
Gold Medal

Nominations shall be sent before

May 2, 2008.
Inf.: www.iflaonline.org/uploads/File/
IFLA_GoldMedal.pdf
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1. præmie, best private plots 07. Jane Sarah Bihr-de Salis, Schweiz: Garten Lukoschus-Dinter.
Foto: Bernhard Kagi

2. præmie.
best private plots 07.
Ablinger, Vedral +
Partner, Østrig:
Hanging Water Garden.
Foto: Gisela Erlacher

best private plots 07
In September 2007 the winners of
the international garden architec¬
ture competition best private plots
07 — Die besten Garten 2007 were

announced.

Private open spaces completed in
the last ten years were recognized
for their excellent design.
The jury's criteria were: design
concept, artistic quality, use of
plants and materials, linkage of in¬
terior and exterior space, spatial
definition and structuring, techni¬
cal implementation and ecological
interrelationships.
1st Prize. Jane Sarah Bihr-de Salis,
landscape architect BSLA, Kallern,
Switzerland: Garten Lukoschus-
Dinter.

2nd Prize. Ablinger,Vedral + Part¬
ner, architects,Vienna, Austria:

Hanging Water Garden.
3rd Prize. Jonathan Bell/BBUK
Studio, landscape architect,
London, UK: Baron Garden
60 projects from 15 countries
were submitted; 3 prizes were
awarded. The 27 nominated pro¬

jects are presented in the bi-lingual
catalogue Internationale Beispiele zu
Gartenarchitektur - best private plots
07 — Die besten Garten 2007.

The publication also contains es¬

says.

www.privateplots.at

Aktuelle konkurrencer

Den levende by,
byrum og byliv i Herning
Aben idékonkurrence. Aflevering
19. december 2007.

Der indkom 40 forslag.

4 havne på Bornholm
Åben idékonkurrence. Konkurren¬

ceperiode: Indtil 9. maj 2008
Bornholms Regionskommune
har med støtte fra Realdania ud¬

skrevet en åben idékonkurrence

om 4 havne på Bornholm: Nør-
rekås (ved Rønne), Hasle, Allinge
og Aarsdale. Konkurrencen har til
formål at fremkalde ideer til, hvor¬
ledes havnene kan bevares og ud¬
vikles med de kvaliteter, der alle¬
rede findes.

En plads i tiden,
Gråbrødre Plads, Odense
Indbudt projektkonkurrence.
Konkurrencen afholdes som en

indbudt projektkonkurrence med
fem deltagerteams.
Frist for anmodning om deltagelse:
20. februar 2008, kl. 12.00

Købmagergade, Hauser Plads og
Kultorvet

Indbudt projektkonkurrence.
Følgende 12 deltagerteams er ind¬
budt til at deltage i konkurrencen
efter prækvalifikation:
- Arkitekt Kristine Jensens Tegne¬
stue med Tage Lyneborg, Sophia
Kalkau, Jesper Kongshau og Moe
& Brødsgaard
- Arriola & Fiol Arquitectes med
GYF Architects, Bet Figueras,
BOMA og GrupJG
- CEBRA a/s med Kragh & Berg¬
lund Landskabsarkitekter, Søren

Jensen Rådgivende Ingeniører,
Steven Scott Hermetic Light og

FOS Thomas Poulsen
- Christensen & Co arkitekter as

med Lisbeth Westergaard Planning
og professor Jens Kvorning
- COBE Copenhagen medTopo-
tek 1

- Dominique Perrault Architec¬
ture med Kant Arkitekter og Hein
Heinsen

- EDAW Plc med Arup, Speirs and
Major Associates, Intelligent Space
Partnership, Public Art Wales og

People Friendly Design
- Gehl Architects med Gross.Max,
ÅF Hansen & Henneberg og

Jeppe Hein
- Juul | Frost Arkitekter med
Grontmij | Carl Bro, Nils Erik
Gjerdevik, Flemming Brantbjerg
og John Pløger
- Møller & Grønborg med EF¬
FEKT, Hotel Pro Forma og 1508
- Polyform med Karres en Brands
Landschapsarchitecten og Oluf
Jørgensen A/S
- SLA med 2+1 Idebureau, Lem¬

ming & Eriksson og Bruce Mau
Design
Københavns Kommune ønsker

forslag til en gennemgribende for¬
nyelse og renovering af Købma¬
gergade, Hauser Plads og Kultorvet
med fokus på en konceptuel til¬
gang til løsningen. Projektet for¬
ventes at omhandle forslag til den
fremtidige udformning af Kultor¬
vet og Hauser Plads, pladsen ved
Trinitatis Kirke, nye pladsdannelser
samt principløsninger til udform- <

ningen af Købmagergade, inkl.
Frederiksborggade på strækningen
fra Kultorvet til Nørre Voldgade.
Det er Københavns Kommunes

hensigt, at den/de endeligt udvalg¬
te vinder(e) skal varetage totalråd¬
givningen i forbindelse med de¬
res vinderprojekts realisering. Det
forudsættes, at rådgivningsopgaven
overdrages det pågældende arki¬
tektfirma, landskabsarkitektfirma
eller ingeniørfirma, dvs. at rådgiv¬
ningsopgaven skal varetages af ét
firma som totalrådgiver med tilhø¬
rende underrådgivere.
De 12 udvalgte teams skal aflevere
der forslag inden 22. februar 2008.

Vordingborg
Indbudt byplan-idékonkurrence
Frist for anmodning om deltagel¬
se udløbet. Konkurrencen afholdes

som en indbudt idékonkurrence

med fem deltagerteams.
Konkurrenceperiode:
Indtil 27. juni 2008

Kløvermarkskvarteret, København
Indbudt idékonkurrence.Frist for

anmodning om deltagelse udløbet
Konkurrenceperiode forventes at
være fra primo februar til ultimo
maj 2008.
Københavns Kommune og Skan¬
ska afholder indbudt konkurrence

med 6 til 8 teams.

Med konkurrencen ønsker man en

strukturplan for hele det 140 hek¬
tar store Kløvermarkskvarter.

Planen skal give en vision for,
hvordan området kan udvikle sig
til at blive et attraktivt bykvar¬
ter med sin helt egen identitet,
som tager udgangspunkt i områ¬
dets idrætsarealer, beliggenheden
ved vandet og relationerne til det
historiske voldanlæg, Christians¬
havns Vold.

Konkurrencebesvarelsen skal end¬

videre belyse, hvordan man kan
sikre en alsidig befolknings- og

boligsammensætning med et bety¬
deligt indslag af billige boliger.
Konkurrencedeltagerne skal kom¬
me med forslag til en bebyggel¬
sesstruktur og en omgivende grøn/
rekreativ struktur, der skaber mu¬

lighed for bevægelse og idræt.
Samtidig skal en trafikløsning mi¬
nimere den interne biltrafik i om¬

rådet.

Københavns Kommune og Skan¬
ska vil lægge vægt på, at konkur¬
renceforslagene belyser, hvordan
man kan implementere en række
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3. præmie, best private plots 07 Jonathan Bell/BBUK Studio, UK: Baron Garden, Skåne. Foto: Jonathan Bell

energi- og miljømæssigt bæredyg¬
tige løsninger i området.
Københavns Kommune og Skan¬
ska Bolig forventer også, at kon¬
kurrencedeltagerne udarbejder en

bebyggelsesplan, som omfatter den
eksisterende bebyggelse på Kløver¬
marken og relevante dele af et til¬
grænsende område, Kløverparken.
Bebyggelsen skal udnytte og ud¬
bygge Kløvermarkens nuværende
kvaliteter. Bebyggelsesplanen skal
angive, hvordan byrum, friarealer,
parkering og intern trafik dispone¬
res. Derudover skal bebyggelsespla¬
nen belyse, hvordan bebyggelsen
kan etapedeles.
Det er Kobenhavns Kommunes og

Skanska vision, at Kløvermarks-
kvarteret skal udvikles som et vi¬

sionært kombineret fritids- og

boligområde med høj arkitekto¬
nisk og rekreativ kvalitet. Der vil
blive lagt vægt på, at de indkom¬
ne forslag arbejder med temaerne

bymæssig identitet, byliv, bolig¬
kvalitet og mangfoldighed, bæ¬
redygtighed og sammenhængen
mellem rekreation, idræt og et at¬
traktivt bymiljø.
Arkitekter, byplanlæggere, land¬
skabsarkitekter opfordres til at søge
om deltagelse — gerne i samarbejde
med sociologer, fremtidsforskere,
byrumseksperter, ingeniører, bære-
dygtighedseksperter, kunstnere et¬

nologer og sportseksperter.
Konkurrencens sprog er dansk og

engelsk.
Den samlede præmiesum udgør op
til 100.000 Euro. Der udbetales et

vederlag på 40.000 Euro til samt¬

lige konkurrencehold, der afleverer
et konditionsmæssigt forslag.
Akademisk Arkitektforening,
http; //www. arkitektforeningen .dk/
Konkurrencer/Aktuelle, aspx

Byrumsplan i Aalborg
Et byrums- og landskabsprojekt
skal sikre optimal sammenhæng
mellem Musikkens Hus, Nord¬
kraft, Kvægtorvet og havnefronten
i Aalborg. Projektet omfatter de
tre byrum, der er beskrevet i Coop
Himmelb(l)aus masterplan. Mu¬
sikkens Hus skal ikke blot være et

vartegn for Aalborg, men samtidig
fungere som et attraktivt byområ¬
de. Derfor har Realdania stillet 7

mio. kr. til rådighed til udarbejdel¬
se af en plan for byrum og land¬
skab.

Projektet udarbejdes af landskabs¬
arkitekt Jeppe Aagaard Andersen,
og planen vil blive udarbejdet si¬
deløbende med arbejdet med Mu¬
sikkens Hus.

Inf. www.realdania.dk/

Hasle Bakker i Århus
Hasle Bakker tegner sig som et

vartegn i vestbyen i Århus. De tre
bakker er dannet af en million ku¬

bikmeter overskudsjord fra byg¬
ge- og anlægsarbejder. Bakkerne
er gjort tilgængelige med anlæg af
stier, parkeringspladser m.m. An¬
læggelsen af bakkerne startede for
10 år siden.

De tre bakker er en del af kampag¬
nen Bedre Byrum, som Realdania
lancerede i 2002 for at styrke inte¬
ressen for byens offentlige rum og

skærpe opmærksomheden om den
funktion, byrummene har - både
fysisk og socialt.
Bakkeprojektet er udarbejdet af
Århus Kommune og arkitektfir¬
maet Transform i samarbejde med
interesserede borgere. De samlede
udgifter beløber sig til 9,2 mio. kr.
En af de væsentligste attraktioner
er den storslåede udsigt over hele

byen. I klart vejr kan man se helt
til Himmelbjerget.
Inf. ProjektchefNatur og Miljø, Århus,
Ole Skou Rasmussen, tel. 89 40 21 52

English Garden Tours 2008
The Sea Gardens of Cornwall
Sunday 13 April- Saturday 19 April
2008

Tresco Abbey (Isles of Scilly),
Trebah, Glendurgan,The Lost
Gardens of Heligan, St Michael's
Mount, Hepworth Sculpture Gar¬
den St Ives and the Eden Project

Chelsea Flower Show & The Late

Spring Gardens of England's
North West and North Wales

Sunday 18 to Sunday 25 May 2008
Levens Hall (Lake District), Bod-
nant (Wales), Biddulph Grange,
Little Moreton Hall.Tatton Park
and full day excursion to the Chel¬
sea Flower Show

The Treasures of North West England
& North Wales

Sunday 15 to Sunday 22 June 2008
Haddon Hall, Levens Hall (Lake
District), Chatsworth, Arley Hall,
Bodnant (Wales),Tatton Park,Wol-
lerton Old Hall

The Glories of the Summer garden
Sunday 3 to Sunday 10 August
2008

Levens Hall (Lake District),
Arley Hall, Chatsworth, Powis Cas¬
tle (Wales),Wollerton Old-Hall and
private gardens.
For programmes, bookings and further
information, contact:
Clare Littlewood, Via Roma 18,
Torrazza Coste, 21050 (Pavia)
Tel/fax 0383 11321 '
dare. littlewood@libero. it

INOXUNE
■ CONNECTING DESIGN

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

http • www.inoxline.dk
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- En havekunstner

Sven-lngvar Andersson & Steen
Høyers bog om en af det tyvende
århundredes største danske
havearkitekter, C.Th. Sørensen

Kr. 445,-

Europas store haver

Sven-lngvar Andersson &
Margrethe Floryans pragtværk,
der viser planerne til Europas

smukkeste haver

Kr. 995,-

Sven-lngvar Andersson 2002
- Havekunstens idé

Udstillingskatalog udgivet i
anledning af landskabsarkitekt,
professor Sven-lngvar Anderssons
75 års dag 22. august 2002
Kr. 198,-

fe



Search for a Representative / Importer
for German Quality Products

Erlau is recognised as Germany's
leading manufacturer of main¬
tenance-free and environment

friendly outdoor furniture.
We are searching for a

representative (a company or
an individual who represents
suitable products already) for
Denmark.
Contacts to the city council and
landscaping architects should
already exist. German or English
language skills are condition
to ensure the communication
to the German headquarters.

Kindly send your application to

Erlau AG
Mr. Manfred Loeffler
Erlau 16
73431 Aa'len/Germany

Manfred.Loeffler@erlau.com
Tel. +49 7361 595-3220
www.erlau.com

A
Erlau
A Member of the RUD Group

H RUD

BESTIL DINE SOMMERLØG

2008 NU!

• DAHLIA (GEORGINER)
• LILJER
• ZANTEDESCHIA
• CANNA (BLOMSTERRØR)
• ENDNU FLERE SPECIELLE

VARIANTER

www.ververexport.nl
agent thuesen jensen a.s.
jan iversen +45 23 43 25 45

VERVER
EXPORT

MEDIA INFORMATION 2008

Ring eller mail til

Lone Andersen, Tlf 3283 6969, la@arkfo.dk

ARKFOKUSARKITEKTURDK
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LP Hint

Design Helena Tatjana Eliason

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S ■ Gammel Strand 28 • 1202 København K • Tlf. 70 33 14 14 • Fax 33 29 86 79
info@lpmail.com • www.louispoulsen.com


