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Annemarie Lunds biografi om Jorn Palle
Schmidt tager udgangspunkt i hans virke
som landskabsarkitekt gennem mere end
50 år og her især i anvendelsen af plantnin¬
ger og plantemateriale. Jørn Palle Schmidt
har i sit virke med stor spændvidde skabt
grøn form omkring bebyggelser ved at
gentage, bearbejde og variere de motiver,
der kan uddrages fra landskabets plantnin¬
ger.

Med stor indlevelse i og fornemmelse for
menneskers basale behov har han skabt

plantninger, der udviser robusthed og fro¬
dighed samt udstråler vitalitet og frugtbar¬
hed.
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44th IFLA World Congress
Kuala Lumpur, Malaysia
Malaysia indbyder alle kolleger
til at deltage i '44th IFLA World
Congress' i Kuala Lumpur, i
dagene 27.-31. august 2007.
Congress Theme:
EDEN-ingThe Earth
The sub-themes:

1. Landscape and Parks as Natural
Resources; 2. Biodiversity & Land¬
scape Planning; 3. Sustainability in
Landscape Planning & Design;
4. Disaster Management & Land¬
scape Architecture; 5. Cultural
Landscape in the Era of Globali¬
sation

Call for papers and posters,
tentative timeline:

30.12 Call for papers
28.2 Submission ofAbstract

31.3 Notification ofAcceptance
31.5 Full Papers Submission

Inf.:
Institute of Landscape Architects
Malaysia (I LAM)
50-3 Jalan Dagang SB 4/2,
Taman Sungai Besi Indah,
43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan.
Tel.: +603-8943 6760

enquiry@ifla2007.com
www.ifla2007.com

International IFLA

student competition
The competition is sponsored by
the IFLA, and is directed by Insti¬
tute of Landscape Architects Ma¬
laysian (ILAM).The competition
invites submissions from teams of

students in Landscape Architec¬
ture programs or other allied di¬
sciplines.

Theme: EDEN-ing the Earth
The participants can submit the
entry related to the 5 sub themes:
However, the prize will only be
given to overall winner.
No prize will be given according
to the sub themes.

Awards

1st Prize $3,500 US and certificate
(IFLA Prize)
2nd Prize $2,500 US and certificate
(IFLA Zvi Miller Prize)
3rd Prize $1,000 US and certificate
(Merit Award-ILAM)

Judgement
The entrants will be blind reviewed.

The panel of juries will consist of
five members, in which two will
be from the host country and the
other three will be representatives
from IFLA Competition Rules fic
Submission Requirements

Timeline

30.12 Guidelines and rules

31.7 Deadline for delivery
26.8 Jury Session
27.8 Announcement of finalists

26. - 30. 8 Exhibition of top 10
finalists at Congress venue
30.8 Announcement of the

winners and presentation of prizes

Questions and submission:
44th IFLA World Congress 2007
Student Design Competition
Department of Landscape
Architecture, Faculty of Design
and Architecture

Universiti Putra Malaysia,
43400UPM, Serdang, Selangor
Malaysia.
Att. Dr. Osman MohdTahir, AILA
Tel. +60 3 89464092

osman_mtahir@yahoo.com
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1 en monteringshøjde på bare 0,9 m er Orus en unik
ing til funktionel og energieffektiv vejbelysning til de
aer, hvor traditionelle master af tekniske eller æstetiske
iger ikke kan anvendes. Eksempelvis i områder med
reme vejrforhold, i lufthavne og på broer hvor lav
illationshøjde er vigtig.

montagehøjde i kombination med den innovative
Deam® optik og anvendelsen af små keramiske
}lhalogenlyskilder giver et jævnt lys med minimal
riding til både fodgængere og bilister. Orus er IP66,
;an monteres ved hjælp af bøjle eller på pullert.

Thorn Ligl
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TEGNESTUEN LAND+

Danske Landskabsarkitekter

afholder i marts 2007 sin generalforsamling
på Odense Slot.
LANDSKAB 2-2007 har besøgt
tegnestuen LAND+ på Nordfyn
og viser derudover eksempler
på nyere landskabsarkitektur på Fyn:
havneomdannelse i Odense, Middelfart og Svendborg,
byrum i Ringe og Odense,
idrætslegeplads i Vollsmose
og urnekirkegård i Tornbjerg.

Modsatte side, th.
Forarbejder til patienthave på Rigshospitalet
Modsatte side, tv.

Forslag tildelt 1. præmie i konkurrencen
'Kulturmaskinen', Odense, udført i
samarbejde med Praksis Arkitekter aps
og (ireo Arkitekter A/S
• Opposite page:

Preliminary work for the patient garden
at the National Hospital.
Opposite page, bottom left:
First prize proposal in the 'Culture Machine'
competition, Odense. Carried out in collaboration
with Praksis Arkitekter aps and Creo Arkitekter A/S

Tegnestuen LAND+,
Fra venstre Michael Finke, Hanne Bat Finke,
Rune Bugge Jensen og Anne Ramborg
• The office LAND+,
From left: Michael Finke, Hanne Bat Finke,
Rune Bugge Jensen and Anne Ramborg

Der etableres forholdvis sjældent nye tegnestuer af yngre landskabsarkitek¬
ter, og endnu sjældnere tegnestuer på Fyn. Der skal både uforfærdethed, et
godt drive og en god portion optimisme til at starte fra så at sige scratch.
Tegnestuen LAND+ etableredes i efteråret 2002, og de opgaver, der fik de
to indehavere til at turde satse, var opgaven om omdannelse af Svendborg
Havn og haven til Rigshospitalet. Det er karakterisktisk for tegnestuen, at
den arbejder såvel i den store som i den ganske lille skala: landskabsplanlæg¬
ning, lokalplanlægning, konkurrencer, byrumsopgaver, parkanlæg, friarealer,
inventar mm. Og i takt med opgaveudviklingen er der kommet yderligere to
medarbejdere til, begge uddannet fra (det tidligere) Landbohøjskolen: Rune
Bugge Jensen og Anne Ramborg.

Tegnestuen LAND+ ligger egentlig centralt, dvs. midt i Danmark, men
fornemmes alligevel lidt afsides placeret, i den lille landsby Hemmerslev på
Nordfyn. Bag boligen, en solid rødstensvilla fra først i 1900-tallet, har teg¬
nestuen til huse i en tidligere, nu meget ombygget, ornecentral - med smuk
udsigt over et åbent marklandskab. Egentlig en optimal situation for en land¬
skabsarkitekt: at arbejde på jorden og ved jorden. •

Tegnestuens indehavere, der også er ægtepar, er begge tilflyttere uden an¬
den tilknytning til det fynske end det, at de har arbejdet her nogle år. Mi- •
chael Finke fik den første del af sin uddannelse hos prof. Gustav Lange i
Kassel. Under studiet virkede han samtidig der som undervisningsassistent,
ligesom han også nogle år arbejdede på Gustav Langes tegnestue i Hamburg.
1 1996 blev Michael Finke gæstestuderende hos Steen Høyer på Landskabs-
afdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole i København. Landskabsarkitekt¬
studiets afgangsopgave blev udarbejdet både dansk og tysk regi, nemlig med
et forslag til den åbne arkitektkonkurrence i 1997 om 'Fremtidens lege¬
plads', hvilket resulterede i en 3. præmie.

Efter studiet fulgte ansættelse på den kendte og progressive tegnestue
Biiro Kiefer i Berlin, hvor Michael Finke var hovedansvarlig ved udarbej¬
delsen af konkurrencer. Allerede Vi år efter vendte han dog tilbage til Dan¬
mark — og Hanne.

Hanne Bat Finke havde fuldført 1. år som agronomstuderende, før hun
begyndte på Kunstakademiets Arkitektskole, og her afsluttede hun studiet på
landskabsafdelingen med prof. Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer som
lærere.

Da Hanne fik ansættelse i Odense Kommune i Odense Kommune i Park¬
og Vejafdelingen, startede Michael Finke så småt egen virksomhed. I en pe¬
riode havde han dog ansættelse hos Stærmose & Isager med ansvaret for at
etablere en landskabsafdeling og tegne firmaets grønne profil, og også Hanne
var som chefarkitekt ansat her et års tid, inden der rigtig blev satset på teg¬
nestuen i Hemmerslev.

Den geografiske placering på Fyn giver mulighed for et bredt samarbejde
med.bygherrer og arkitekter over hele landet. Og med Michael Finke besty¬
relsespost i PLR og Hanne Bat Finke som medlem afDL's bestyrelse har man
uanset den landlige placering et tæt og pulserende kontaktnet. Den efterføl¬
gende præsentation fokuserer, som hele dette nummer, på projekter på Fyn.
Undtaget er dog haven til Rigshospitalet og hot pot-projektet.
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Herover. Ny have til børnekræftafdelingen, Odense Universitetshospital, 2006
• Top. New garden for the child cancer department, Odense University Hospital, 2006

Et af tegnestuens tidligste projekter drejede sig
om udviklingen af Svendborg Havn. Opgaven
omfattede afholdelse af en workshop og en kort-
lægningsproces for havne- og banearealerne i
Svendborg, en slags perspektivplan for byens
havneområde netop på det sted, hvor den oprin¬
delige naturhavn møder byskrænten. Gennem
planlægningsprocessen besluttedes det at stile hen-
imod, at udviklingen og den ny bebyggelse ik¬
ke skal gå for stærkt og at fremme en blanding
mellem erhverv og boliger. Det skal være en er-
hvervshavn og max. 30 % boliger.- Desuden ud¬
arbejdedes en designmanual, der gik på kvalitet
frem for egentligt design og en overordnet dispo¬
sitionsplan omfattende offentlige grønne arealer.

I 2003 markerede tegnestuen sig stærkt og

tydeligt i Realdanias konkurrence om bedre by¬
rum, en konkurrence, hvortil der indkom om¬

kring 130 idéforslag. Forslaget fra LAND+'blev,
sammen med 30 andre, udpeget til at kunne vi-
derudvikles, og efterfølgende udvalgtes det som
et blandt syv til at kunne opnå 50% medfinan-
ciering ved eventuel udførelse. Det valgte byrum
i Ringe er et ganske typisk sted i nutidens by,
beliggende på bagsiden af en gågade, hvor den
næste husrække og eventuelle haverum har måt¬
tet vige for en stor parkeringsplads. Tegnestuens
forslag baserede sig på et ønske om multiple use,
de ville blande funktionerne i stedet for, at are¬

alet udelukkende anvendes til parkering. Såle¬
des er parkering stadig den primære funktion i
dagtimerne på det 6.000 kvm store areal, mens
stedet om aftenen skifter karakter. Lyssætnin¬
gen ændres og hæve-sænkepullerter anviser fire
særlige felter, en 'natplads', et boldspilsareal, bib¬
liotekindgang og et siddested. Trods medfinan-
ciering var der.begrænsninger for omformnings-
graden af den tidligere parkeringsplads. Man
måtte bevare det eksisterende bundlag, acceptere
koterne og et længdefald på ca. 3 meter.

Et andet tidligt arbejde, der endnu ikke
er færdigt udført, førdi der ud over midler fra
driftsbudgettet også sideløbende har skullet skaf¬
fes mange fondsmidler, er et haverum på Rigs¬
hospitalet. Det startede som et ønske om en
mindre legeplads i hjørnet ved Ronald McDo-
naldhuset. Men lysten til at ændre hele gårdrum¬

met tog over. Dette blev bl.a. muligt, fordi mem¬
branen over hele gårdrummets underjordiske
rum alligevel skulle udskiftes. Det er et gårdrum,
der for en stor del udelukkende opleves oppe¬

fra, for andre er det afgørende at kunne opholde
sig afskærmet, og andre igen har brug for et le¬
geområde. Tegnestuens haveplan brød med sine
slyngende linier helt med hospitalets modulære
opbygning. Den nye have sigter mod at skabe
et modbillede til hospitalsbyggeriet. Man måtte
ganske vist respektere brandveje, statik og muld¬
tykkelser ned til 50 cm, men satsede alligevel på
et planterigt haverum med skiftende skyggebil¬
leder fra tempeltræernes løvtag og takshække¬
ne, med frodighed og farver fra blomsterbede og
med humor fra Monika Goras organisk formede
legeskulpturer. Orange parasoller og orange stål¬
kanter bidrager til det farverige indtryk.

Ved Middelfarts havnefront har tegnestu¬
en ønsket at bibeholde indtrykket af en offent¬
ligt frit tilgængelig havnefront, uanset at der er

opført fem boligblokke, indeholdende 36 boli¬
ger, langs selve havnekanten. Boligblokkene skal
ses som stående på én stor flade, der er uhøj¬
tideligt udformet, men har stor langstidshold-
barhed. Udtrykket fra en tidligere forstrand er
anvendt som motiv, såvel i plantningernes vari¬
erede græsbede som i belægningen, der består af
tre slags granit, lagt i faldende længder og spæk¬
ket med pigstensfelter. Belysningen var tænkt
ganske lav for ikke at stå i vejen for den smukke
udsigt over bæltet mod broerne. Mellem bebyg¬
gelsen og den nye kulturø blev et ældre lille an¬

læg, Herman Jensen anlæg, fornyet. Her er nu
en helt åben, bølgende græsflade, med drivtøm¬
mer, sanddynger og strandpræg, der indbyder til
ophold og leg.

Idrætslegepladsen i Vollsmose er blevet et
både anderledes, spændende og markant sted,
der, ligesom flere andre arbejder, viser, at tegne¬
stuen tager dagligdagens udfordringer op med
en energisk og nytænkende tilgang og løser op¬

gaverne med indsigtsfuld omhu.
Det bliver spændende at følge kommende

opgaveløsninger, f.eks. realiseringen af den nys
vundne plads i Odense midtby, 1. præmien til
'Kulturmaskinen'. AL

Herover og nederst. Model til patienthave på
Rigshospitalet samt endelig plan, 2002-06
• Top and bottom: Model and final plan for the
patient garden at the National Hospital, 2002-06
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Ny patienthave på Rigshospitalet
Udført: 2005-06
Landskabsarkitekt: LAND+ v. Hanne Bat Finke og Michael Finke
Medarbejder: Rune Bugge Jensen
Fotos: LAND+

RIGETS HAVE — den glemte sunde fornuft

Hanne Bat Finke og Michael Finke

I sommeren 2002 blev tegnestuen kontaktet af
Rigshospitalets Børneprogram, der netop havde
indviet den ny tilbygning 'Ronald McDonald-
huset', som er et særligt afsnit for alvorligt sy¬

ge børn og deres familier. Lederen af Børnepro¬
grammet ønskede sig en legeplads i tilknytning
til afdelingen og havde via fondsmidler samlet
penge ind til at fa udarbejdet en skitse. Hospi¬
talet råder ikke over midler til fornyelse af om¬
rådets grønne arealer, men udelukkende til en

nødtørftig drift.
Det syn, der mødte én på landets største ho¬

spital var mildest talt skræmmende. Efter mange
års til- og ombygninger lå et areal på 6.500 kvm
som en nedslidt byggeplads, tilgroet og afvisende.
Et centralt placeret gårdrum mellem højhus, au-

ditorie, mellembygning og sydfløj, som mange
ansatte og patienter kigger ud på i det daglige.

Vi blev enige om, at en legeplads på arealet
ikke skulle være formålet alene — men, at tiden
var moden til én gang for alle at sætte fornyet
fokus på vigtigheden af grønne arealer i hverda¬
gen - til glæde for både patienter såvel som på¬
rørende, ansatte og studerende på hospitalet.

Arbejdstitlen, der skulle-få direktionsgangen
med på idéen lå ikke langt væk - Rigets have -

som metafor for en af landets vigtigste haver, på
et hospital hvor ca. 65.000. mennesker udskri¬
ves om året, hvor 7.000 mennesker arbejder, og
hvor et tilsvarende antal pårørende skal opholde
sig i deres livs måske værste krise. Og så selvføl¬
gelig med en slet skjult ironisk tanke til Lars von
Triers 'Riget'.

For hvorfor i alverden har man 'glemt' og

nedprioriteret tidligere tiders sunde praksis, at

patienter som den største selvfølgelig skulle ud
i lys og luft?

Med hjælp fra offentlighedens fokus på pro¬

jektet og pressens fokus på grønne områders po¬
sitive effekt på stressramte mennesker (til stor

belastning for det vækstbaserede samfund) blev
projektet hjulpet i gang og bakket op af hospita¬
lets direktion — vældigt godt timet af eil forestå¬
ende membranudskfitning oven på det kælder¬
dæk, som 2/3 dele af haven ligger på.

Havens form og indhold udspringer grund¬
læggende af tre forhold:

1. ønsket om at nedbryde oplevelsen af en stor

grå 'maskine med firkantede rum'
2. ønsket om at reducere turbulente vindfor¬

hold, grundet de omkransende højhuse til gård¬
rummet samt

3. ønsket om at tilføre mange nicher til mere

privat ophold i det store rum.
De to bugtende hækforløb af taks er de

ruminddelende og læskabende elementer, som

på sigt vil fremstå med en tilsvarende bugtende
højdevariation fra 0.6 - 2.2 meter. Der er valgt
takshække for at skabe et fast element, hvis man¬

ge forskellige skyggevirkninger over året skaber
skyggevandringer, man kan 'gå på opdagelse i',
selv fra sygesengen på 11. etage. Og det er afta¬
len, at klipningen to gange om året skal gøres til
en begivenhed - som var det en japansk have.

Mellem takshækken ligger plænen med 65
gingkotræer, der med tiden kan formidle skalaen
mellem de omgivende høje bygninger og men¬
neske. Plænen, der gennemskæres af et trædæk
med stole, parasoller og vandbassin, vil i februar
fremstå hvid af vintergækker.

Det firkantede vandbassin var en binding for
haven ligesom eksisterende lyskasser, ventilati-
onsskakter, kældernedgange og lysgården. Un¬
der vandbassinet findes såkaldte helkropstællere,
der er så følsomme måleinstrumenter, at selv en

and i bassinet kan registreres. Det var egentlig
ønsket at begrænse vandbassinets størrelse, men
det viste sig at blive en årelang affære at få ju¬
steret måleapparaterne for nye grundstoffer, der
udstråler radioaktivitet ovenover — hvis overho¬

vedet muligt. Løsningen blev derfor, at lade træ¬
dækket bevæge sig henover og møblere bassinet
med dyser - dette løser så også 'faren' for, at æn¬
der skal slå sig ned.

Af statiske grunde var det ikke muligt at op¬

bygge højere.muldbede end svarende til den ek¬
sisterende jordmængde i området, hvilket vil si¬
ge, at beplantningen på de mest udsatte steder
må nøjes med et 50 cm muldlag. Hele haven er
derfor forsynet med et drypvandingssystem.

Farven orange til bedenes stålkanter og pa¬
rasoller er valgt for at tilføre lidt optimisme midt
i en meget grå arkitektur, der tenderer til det
brutale på" en gråvejrsdag - og denne farve skal

understøtte den uhøjtidelige pause i en legende
have midt i en hverdag. Glasfiberfigurerne, 'Jim¬
mys', i legeområderne var selvskrevne til haven.
De understøtter farvevalg og formsprog i haven
og er skabt af den svenske landskabsarkitekt og
kunstner Monika Gora. Flere legeelementer er
under udvikling og opsættes i 2007, hvor også
trædæk og vandbassin færdiggøres. Bl.a. opstilles
en stor gynge i havens lyseste hjørne.

Rigshospitalet er det førende og mest spe¬
cialiserede hospital i Danmark, hvorfor det er

patienter med alvorlige, kroniske eller langvarige
sygdomsforløb, i alle aldre og fra hele landet, der
er i behandling her. Med 65.000 indlagte (her¬
af 10.000 børn) og 290.000 ambulante patien¬
ter om året samt deres pårørende og over 7.000
ansatte og studerende er der mange potentielle
brugere til haven. Målet var og er at kunne til¬
byde et rekreativt, grønt areal til stedets brugere,.
Et areal, der i kraft af havens udformning og ind¬
hold skal give mulighed for leg, adspredelse og

privat afslapning i den store - lidt grå - sygehus¬
sfære. En gennemsnitlig patient ligger kun 5,8
dage i sengen på Rigshospitalet, og det har der¬
for ikke været et ønske at anlægge en rehabilite-
ringshave eller decideret fokusere på indhold af
denne karakter — omend flere tidsskrifter, aviser

og ugeblade gerne skriver denne historie.
Haven er blevet til ud fra samme slags over¬

vejelser, som man som landskabsarkitekt altid må
gøre sig — nemlig at sætte sig grundigt ind i bru¬
gernes behov og ønsker. Derudover er haven of¬
fentlig tilgængelig fra Juliane Mariesvej mod syd,
hvorfor der er stillet samme krav til robusthed

over for hærværk som i enhver anden offentlig
plads eller park i byen.

Realiseringen af haven, der når alt er etab¬
leret vil koste 10 mio. kr, er muliggjort dels ved
fondsstøtte og dels ved Rigshospitalets egne
midler. Næste træk bliver at indarbejde hospita¬
lets friarealer som en del af sygehusets akkredite¬
ring - som et grundlæggende værdigrundlag for
dagligdagen på stedet.
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, mdl
og Michael Finke, Dipl. Ing., mdl
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OPERATION HOT POT — 'man tager et stykke gaderum og krydrer det i øjenhøjde'

Hanne Bat Finke og Michael Finke

Enkelt & billigt
Dispositionsforslag: 2006
Landskabsarkitekt: LAND+

v. Hanne Bat Finke og Michael Finke
Medarbejder: Rune Bugge Jensen

Københavns Kommunes inviterede i februar

2006 tegnestuen til at deltage i et parallelopdrag
med to andre tegnestuer. Opgaven handlede om
et pilotprojekt kaldet 'enkelt & billigt', der skul¬
le afprøve af nye metoder til at etablere hurtig,
billig fornyelse i byens nedslidte områder.

Det konkrete arbejdsområde er afgrænset af
Holmbladsgade, Amager Strandvej, Øresundsvej
og Amagerbrogade og udgør 1,4 km2. Der skul¬
le tilføres forbedringer for 5 mio. kr. og for så
mange som muligt. At skabe forandring i en hel
bydel for 5 mio. kr. udfordrer definitionen af be¬
grebet byrumskvalitet generelt og i høj grad og¬
så befolkningen ,i området, der skal færdes i og

afprøve en ny type forandring, anderledes end et
efter gængs opfattelse 'pænt' renoveret byrum.
Den tilstedeværende befolkningsmæssige res¬
source skulle derfor tænkes .med ind i projektet
som en væsentlig del af succeskriteriet for vo¬

res projektforslag. Dette handlede først og frem¬
mest om at få folk i gaderne til at blive 2 minut¬
ter længere på fortovet i en snak med naboen
- eller på bænken under bærmisplen, der lige er

sprunget ud.
Ordet kvalitet får her en helt ny drejning i et

område, hvor gadebilledet generelt er helt ned¬
slidt, og hvor det grundlæggende er tiltrængt, at
der flyttes kantsten, rettes belægninger op samt
findes bedre løsninger omkring trafik- og parke¬
ringsforhold. Denne kendsgerning kræver nem¬

lig en mere langsigtet investeringsplan.

Vores forslag til 'enkelt og billigt' skal derfor ses
som en hurtig, visuel, funktionel og midlertidig
forandring, en løftestang til at skabe en bred lo¬
kal forankring i afprøvningen af nye byrums-
muligheder ved at gøre en indsats mange steder.
Det, der umiddelbart trækker ned i projektom¬
rådet på Amager, er de nedslidte golde gadebil¬
leder, hvor biler, cykelrod og asfaltlunker domi¬
nerer indtrykket.

Operation hot pot tog derfor udgangspunkt i
områder og gader, hvor der i forvejen ikke er

godt (funktionelt eller visuelt). Prioriteringen af
mange små indsatser relateret til boliggaderne og
forbindelserne i området skal styrke og sammen¬
kæde det 'grønne og det blå' billede i området
(hhv. beplantning, stier og cykelruter mod Øre¬
sund). Derudover skulle indsatsen finde sted ved
metroområderne, dvs. ved Amagerbrocentret og

Lergravsparken, hvor mange mennesker færdes
-

og smider deres cykler, cigaretskodder og is¬
papir.

Vort projekt skal ses som et rationelt, instal-
lationspræget debatindslag i gadebilledet, og det
består af 350 hot pots med varierende beplant¬
ning, med påmonterede bænke og cykelstativer
samt infotavler.

Hot pots (indrettet som plantekasser) skal
medvirke til at skabe et mere levende gadebil¬
lede i det nedslidte, asfalterede miljø, der præ¬

ger indtrykket af kvarteret. Forskellige gader til¬
deltes hver sine robuste plantesorter: småtræer,
buske, stauder og sommerblomster. Driften var
foreslået som en afprøvning af selvforvaltning i
udvalgte gadestrækninger.

Placeringen af 350 hot pots skulle skabe visuel
genkendelighed i hele området og være medvir¬
kende til at finde og afprøve nye typer byrum,
f.eks. på gadehjørner, ved opgange eller som et
lokalt samlingspunkt. Afprøvningen med et gen¬

kendeligt element, gentaget i området, skulle
danne baggrund for diskussion på tværs af om¬
råder — en interaktion mellem områdets beboe¬

re, som betragtes som et væsentligt succéskrite-
rie for indsatsen.

Bybilledet i dag er generelt alt for fattigt på
beplantning i den mindre skala. Stammede træer

og tomme græsplæner er i grove træk den by-

natur, der tilbydes borgerne. Hvor lærer man et

bybarn om glæden ved buske og det fantasti¬
ske øjeblik, når de første kimblade bryder jord¬
skorpen? At vokse op med denne værdi skaber
— ud over en momentan glæde i hverdagen - på
længere sigt respekten for planter i det offent¬
lige rum og kan dermed øge mulighed for en
større beplantningsmæssig artsvariation i byen.
Operation hot pot satte i særlig grad fokus på be¬
plantning.

Hvordan bruger vi bedst 5(mio. kr i et om¬
råde på 1,4 km2? Og hvordan kommer de flest
mulige til gode i en afprøvningsperiode?

Vores spilleregler
Vores indsats lå ikke, hvor der er godt i forvejen
(f.eks. grønt, lav trafikhastighed eller, hvor der i
forvejen er gjort eller er konkrete tiltag på vej).

Vi foreslog at anvende et fleksibelt system,
der hurtigt kan flyttes og at benytte elementer,
der allerede findes,og som kan genbruges.

Vi prioriterede rationel tænkning i forhold
,til anlægstekniske overvejelser, idet gentagelsen
af et princip giver mulighed for flere nedslag,
end hvis hvert sted kræver ny arbejdsgang. Vi
lagde ingen indsats under terræn.

Vi foreskrev en smertefri, dvs. kort anlægs¬
periode i et område præget af mange års byfor¬
nyelse og igangværende og fremtidige renove¬

ringer.
Placering af 350 hot pots med mange forskel¬

lige småtræer, buske, stauder og enårige planter
skulle bidrage med en ny opfattelse af gaderum¬
met og give muligheden for at opleve bynatur
hver morgen på vej til skole eller på vej hjem
med nettoposerne på cyklen. Og give mulighed
for dialog i området generelt, også mellem de
nye gadelaug, der som en afprøvning af selvfor¬
valtning skulle udgøre den egentlige 'projekter
ringsopgave'.

Det var ønsket, at de 350 hot pots i takt med
områdets egentlige renoveringer skulle kunne
flyttes rundt i området, koncentreres eller an¬

vendes i andre bydele — i en stadig dialog mel¬
lem bygherre og borger på www.hotpot.dk
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, mdl
og Michael Finke, Dipl. Ing., mdl
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SVENDBORG HAVN - bugten i Svendborgsund

Hanne Bat Finke og Michael Finke

Rammeplanlægning omfattende: kortlægning, workshops, offentlighedsfase, helhedsplan
Dispositionsplanforslag til ny trafikterminal og offentlige friarealer
samt designmanual for Svendborg havne- og banearealer
Udført: 2002-05 i samarbejde med Svendborg Kommune og DSB
Landskabsarkitekt: LAND+ v. Hanne Bat Finke og Michael Finke

Svendborg Havn er gunstigt placeret i læ for
vinden ved en naturbugt i Svendborg Sund - og
har givet inspiration til mangen en digter. Og
vi gætter på, at der findes en udgave af Odysse¬
en, hvor Odysseus - lokket af byens skønhed og
charme — kom forbi dette sted...

Planlægningen afSvendborg Havn og bane¬
arealers fremtid har handlet om at blotlægge
havnens værdier og gøre dem synlige for en¬
hver under mottoet 'vi har ikke travlt'. Proces¬

sen er forløbet over fire år i et tæt samarbejde
med kommunens tekniske forvaltning og løben¬
de workshops med det daværende byråd.

Ændringerne i transportsektoren ramte i slut¬
ningen af 1990erne også Svendborg, og det flade
godsbaneterræn — et område, der i næsten 100 år
har ligget som en fysisk barriere .mellem bymid¬
te og havn — lå pludselig åbent for byudvikling.

Som udgangspunkt for omdannelsen udar¬
bejdedes en kortlægningsrapport, hvor emner
som historie, landskabs- og miljøforhold, byg¬
ningskultur og trafikplanlægning indgik. Svend¬
borg Havns særlige placering ved en naturbugt
og som en såkaldt terrænreliefby blev fremhæ¬
vet som det, man skulle bygge videre på og vær¬
ne om. Gennem workshops og fremlæggelser af
Svendborg Havns 'krop og sjæl' for byrådet var
der således fra starten dannet koncensus for,

- at middelalderbyens front mod vandet skulle
respekteres,

- at der i respekt for bugtens forløb ikke
skulle graves kunstige kanaler, og

, - at bugtens knækpunkt med den lange gode
udsigt skulle reserveres til en stor offentlig plads.

Svendborg Havn er meget afholdt; til stedet
er knyttet en særlig idyllisering, og der hersker
da også en umiskendelig stemning af 'skal vi ik¬
ke lige gå ned på havnen og se på skibene'. En af
forklaringerne skal findes i landskabet, der med
to bybakker favner havnebugten omkring et dal¬
landskab (bugtens knæk), hvor mollernes vand¬
lob i sin tid har haft deres udløb.

Det vil sige, at man fra bugtens østvendte,
ældste havnekaj kan se, hvad der foregår på den
sydvendte industrikaj med de for de danske hav¬
ne så velkendte lagerbygninger og siloanlæg.

Midt i det intime havnerum ligger Frede¬
riksøen, med Nordens ældste aktive træskibs¬
værft og det nu lukkede skibsværft. Efter luknin¬
gen af skibsværftet overtog VESTAS området til
vindmølleproduktion, en industri, der stadig var
i gang ved planlægningens begyndelse i 2002.
Frederiksøen endte efter to års lokal politisk de¬
bat med at indgå i planlægningsarbejdet som en

perspektivdel, under mottoet 'hvad nu hvis...'
Et hvis, der blev overhalet indenom ved flytnin¬

gen af VESTAS aktiviteter fra Svendborg kort
efter den politiske vedtagelse af rammeplanar¬
bejdet i marts 2005.

Efter afholdelse af en to-dages workshop i
2003 på Søfartsskolen med udsigt over havnen
og med deltagelse af fagfolk fra hele landet blev
der som grundlag for en foroffentlighedsfase ud¬
arbejdet flere strukturplanmodeller, som skulle
lægges ud til debat.

Debatten tog sin begyndelse med udsendel¬
sen af en husstandsomdelt debatavis, hvis indhold
dels bestod af forudsætninger fra kortlægnings-
rapporten og dels af beskrevne og illustrerede
fremtidsscenarier. Debatten blev fulgt op af fire
borgermøder, hver med sit tema:Tendenser i er¬

hvervsudviklingen,byplanlægningsmæssige over¬

vejelser, investeringsmæssige aspekter samt per¬

spektiver ved hhv. en bolighavn, en oplevelses-
havn og en erhvervshavn.

Foroffentlighedsfasens debatter var en afgø¬
rende psykologisk modning for det videre ar¬

bejde, og det stod herefter klart, at Svendborg
Havns fremtid ikke for enhver pris skulle frem¬
skyndes af fristende tilbud om at bygge luksus¬
boliger. Havnen skulle også i fremtiden være en

arbejdsplads — om ikke i blå kedeldragter, så dog
med sigte på fremtidige erhverv.

Rammepla'nen blev i 2006 suppleret med en

dispositionsplan for offentlige friarealer i havne¬
området, hvor de forskellige rum i havnen rela¬
teret til forskellige tidsepoker er fastholdt som

udgangspunkt for en fremtidig bearbejdning.
Her gælder det om at fastholde diversiteten og
at se mulighederne i det omgivende landskab.

Arbejdet med at forberede infrastrukturen til
en ny æra på Svendborg Havn og banearealer¬
ne er i fuld sving, og der ligger en designmanual
parat, når der skal sælges ud af arealerne - et for
salget bindende dokument, som stiller en række
bygherrekrav, der skal komme kvaliteten af fri¬
arealerne til gode.

Vort primære virke i den lange proces har
været at fastholde de grundlæggende kvaliteter
af både landskabs- og kulturmiljømæssig art, fra
den spæde start til første spadestik.
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, mdl
og Michael Finke, Dipl. Ing., mdl
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CENTRUMPLADSEN I RINGE
— en multifunktionel parkeringsplads til bilbanko og basketball

Hanne Bat Finke og Michael Finke Bl Mi kb r f«livHI W^AiiWI VTW
PLADBIN PLADSEN PIAOMN PtADSCN
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I Danmark er findes 2 mio. privatbiler, der hver
fylder 10 kvm. Dertil skal lægges vejarealer, ga¬

rager, benzintanke, rastepladser og alt det andet,
der følger med et bevægelsessamfund, hvor en
stor del af tiden går med at flytte sig rundt efter
arbejde, børn, mad, oplevelse og konsum. Denne
livsstil optager et ret betragteligt areal, dvs. flader
der er beseglede, besatte og utilgængelige for
andet end biler. Veje og parkeringspladser er ra¬
tionelt tænkt og bidrager ikke med nogen næv¬

neværdig oplevelsesværdi. Men hvorfor ikke?
Med overskriften Drive in til Ringe — vi tør

godt! modtog projektet for Centrumpladsen
i Ringe Realdanias støtte på 4 mio. kr. i den
landsdækkende konkurrence Bedre Byrum, der
afvikledes i 2002-03.

Parkeringsfladenpå Centrumpladsen udgør ca. 5 %
af bymidtens samlede areal - et faktum, det var

vigtigt at fastholde for byens overlevelses skyld.
Udfordringen, som Ringe stillede sig selv, var at

gøre denne 'landingplads' for oplandet i midt¬
byen indholdsrig og invitere andre brugere, når
bilerne alligevel er væk efter lukketid og i week¬
enden.

Det var samtidig en mulighed for at styr¬
ke den smule bytempo, som eksisterer i den lille
by med 5.000 indbyggere og bringe indslag, der
kunne skubbe lidt fremad i hverdagen. Specielt
den yngre generation følte sig ikke rigtig tilpas i
byens 'fine stuer' — hvilket sikkert også er tilfæl¬
det mange andre steder rundt omkring i Dan¬
marks småbyer.

I Ringe fungerer samfundet lidt som i Asterix.
Man er grundlæggende tilfreds og stolt af det,
man bedriver, og benytter enhver lejlighed til at

fejre noget. Der findes også en 'høvding', helte,
smed - og folk, der kan flytte store sten. Trods
lokale småfejder (ikke om fisk, men om åbnings¬
tiderne i butikkerne eller klager over kommu¬
nen) kan man dog altid blive enige om ét: At
Ringe er en vigtig brik på landkortet, og at man
vil videre. Byens borgere var således aktive i ud¬
viklingen af projektet, og der blev som startskud
afholdt et usædvanligt slags banko en kold no¬
vemberaften: Bilbanko med dyt i hornet og æb¬
leskiver. Annonceringen af bilbanko på parke¬
ringspladsen bragte det lokale smil frem, og den
store 'udenbys byplanlægger' indtog scenen.
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Centrumpladsen i Ringe, bag Algade og syd for kirken
Tildelt fonden Realdanias støtte på 4 mio. kr. til realisering af multifunktionel parkerings¬
plads, Centrumpladsen i Ritige, i konkurrencen 'Bedre Byrum
Udført: 2003-05
Landskabsarkitekt: LAND+ v. Hanne Bat Finke og Michael Finke
Fotos: LAND+

Grundlæggende var det ønsket at skabe et rum
i byen, hvor en trafiksikker parkeringsplads for¬
vandles til et spekter af oplevelser og anderledes
brug, når bilerne ved 18-tiden affolker stedet.
Derudover at skabe et sted, der i kraft af sit ma¬

terialemæssige udtryk kunne invitere og inspi¬
rere borgerne i Ringe til at indtage byens rum.
Overordnet betragtede vi området som en bag¬
have eller baggård, som det var langt ind i forri¬
ge århundrede. Bebyggelsen langs pladsen bærer
i høj grad præg af bagfacade, hvilket på sin vis
giver stedet sin særlige, uhøjtidelige identitet.

På parkeringsfladen er placeret fire pladser:
til krop, sjæl, kultur og folkelighed. De adskiller
sig fra den' øvrige belægning ved at deres over¬
flader består af afvigende materialer som klinker,
granit, rød asfalt og en til Ringe udviklet metal¬
belægning, og ved, at der ikke må parkeres efter
kl. 18. Disse flader relaterer sig til byens diskotek,
forbindelsen til handelsstrøget, til biblioteket og
til pub'en i den sydlige ende.Valget af forskellige
materialer refererer til det 'patchwork' af bagha¬
ver, der lå ved baghusene.

Tværs gennem pladsen løber en funktionslinie.
Der bevæger sig på tværs af parkeringslommer
og gennem de indlagte aktivitetsflader. Linien,
er udført i aluminium og forsyner aktiviteterne
med strøm, vand, netstandere ved sportspladsen,
siddeplinte, flagstænger, standere til overdækning
af en lille scene og digital informationstavle.
Desuden indikerer linien, at der kan foregå en
anden bevægelse, et andet liv gennem rummet
end bilernes kommen og køren. Et redskabsrum
til løst inventar er placeret på boldspilsfeltet, og
det kan også på dage med større arrangementer,
hvor hele pladsen er spærret for trafik, anvendes
som kiosk, borgerinformation ol. Enkelte parke¬
ringspladser er taget ud af systemet, og her er der
i stedet plantet glansbladet tjørn.

Pladsens funktionsændring efter kl. 18 un¬

derstreges ved,, at belysningen skifter fra en ge¬
nerel belysning af parkeringspladsen til en mere

stemningsbetonet belysning: lilla spotlights ved
diskoteket, arenabelysning afsportspladsen og grøn¬
ne up-lights under tjørnetræerne ved pub'en.
Hanne Bat Finke., landskabsarkitekt maa, mdl
og Michael Finke, Dipl. Ing., mdl
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Middelfarts beliggenhed ved Lillebælt giver et
sus i maven på de fleste, bæltets bølger og skif¬
tende farver præger det nu omdannede havne¬
område, og udsigten til Lilllebæltsbroen bliver
man aldrig træt af. Byens 200 meter lange gå¬
gade ligger øst-vest, parallelt med vandet og kun
70 meter derfra, hævet 5 meter over havets mid-
delvandstand. Flere smalle smøger forbinder gå¬
gaden med Lillebælt, der således er meget præ¬
sent i bybilledet. Byens kant mod vandet er en

alsidig oplevelse, fra træklædte skråninger i vest
til det fladere landskab i øst. I den vestlige ende
af havnen ligger et gammelt bådvæsft,-fiskehand¬
leren og de gamle skibe og kuttere. Umiddelbart
øst derfor ligger kirken hævet over menigheden
på bybakken, og lige efter starter den nye hav¬
nepromenade med det grønne anlæg - i sin tid
anlagt til ære for daværende borgmester Herman
Jensen. Sydligst i havneomdannelsen møder man

byens nye kulturø med kulturhuset omkranset af
en ny udgravet lystbådehavn.Kulturhuset rum¬
mer bibliotek, biograf, turistbureau og festsalen
på l.sal med et storslået panomra mod det blå¬
grønne Lillebælt.

Efter lukningen af industrihavnens aktiviteter
ønskede Middelfart Kommune ønskede områ¬

det omdannet til et boligområde med en offent¬
lig tilgængelig promenade. De nye boligejere i
luksusboligerne skulle ikke 'besætte' de nære
udendørs arealer, hvorfor bl.a. sokkelhøjden på
husene er så høj, at man ikke kan gå direkte ud
på terræn.

Vi kom forholdsvist sent ind i processen, på
et tidspunkt, hvor der var en livlig debat om bo¬
ligernes antal og placering på havnen. Opga¬
ven bestod for vores vedkommende i at skabe

et landskab, der kunne invitere alle til at bruge
arealerne mellem husene.

Vi lagde ud med at ophæve en foreslået syv
meter bred promenade langs kajkanten og bred¬
te i ^tedet 'promenadeområdet' helt ud under
bebyggelsen til Havnegade for at markere en

højere grad af offentlig tilgængelighed. Dernæst
blev antallet af boligblokke reduceret med to, så
der kunne opnås lidt lys og luft mellem huse¬
ne. Bygningernes arkitektur refererer til havne¬
erhvervenes rationelle byggeepoke, mens vores

fortælling er knyttet til vækstbetingelserne på

forstranden, hvor kun fa græsser og træer klarer
den salte vind. Et billede man på sigt vil kunne
opleve i naurtræernes krogede grenvækst. De¬
res placering tæt på de hvide facader som ku¬
lisse gør dem meget synlige og fremhæver den
skævvredne form, som fremtvinges af vind- og

lysforhold gennem flere år. Mellem husene har
vi placeret en række 'øer' i promenaden, de er

beplantet med græsser og enkelte salttålende
stauder. Øerne giver bevægelsesmæssig frihed
og vilkårhed i placeringen rundt om bygninger¬
ne, og inviterer dermed folk til at sive ned til
vandet mellem husene. Man kan sige, at øerne
med deres lave vækster rummer en formidling
af den iboende stilfærdige og uformelle færden,
som området (havnen) altid har haft med mange

lystfiskere og folk, der nyder den unikke udsigt,
Vandtrappen og skøjtebanen i den vestlige ende
er forbundet med byens torv for enden af gåga¬
den og er et område reserveret offentligheden.
Her er der en ø med beachvolley og skøjtebane
om vinteren, samt et forsænket soppebassin ved
den sidste 'ø' - der rummer en lille café og of¬
fentlige toiletter.

rrrr
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Ny havnefront i Middelfart
og renovering af Herman Jetisens Anlæg
Anlagt: 2003-05
Landskabsarkitekt: LAND+

v. Hanne Bat Finke og Michael Finke
Medarbejder: Rune BuggeJensen
Udført i samarbejde med KPC-byg og

Middelfart Kommune
Byggeriets arkitekter:JWH arkitekter og
Creo A rkitekter A /S

Fotos: LAND+

Belægningerne består af granitfliser i ni forma¬
ter og i forskellige blågrå nuancer. Overgangen
mellem planteøer og flisebelægning er gradue¬
ret med iblanding af pigsten og chaussésten. Den
spættede belægning skal i samspil med græsøer¬
ne medvirke til at variere den store belagte fla¬
de og understøtte oplevelsen af 'ral og marehalm
på stranden'.

Belysningen var fra vores side tænkt anderle¬
des, end den er udført.Vi ønskede et lavt belys-
ningsniveau med lys indbygget under bænkene
rettet mod belægningerne samt en række spred¬
te, lave pullerter langs kajkanten, der som pejle¬
mærker mere end oplysning skulle imødekom¬
me oplevelsen af stjernehimmel og måneskin.

I stedet blev der (på trods afen lang stædig ar¬

gumenteren) opstillet standerarmaturer, der efter
vor opfattelse modarbejder landskabet på stedet
- især ved at optegne linien langs med kajkanten.
Men også ved deres lodrette tilstedeværelse, der
konstant bryder udsigten mod horisonten.

Havnepromenaden har altid været et yndet
fiskested, hvortil man kommer langvejs fra for at
kaste linen ud.Lystfiskerne har faet et par 'fiske¬

øer' langs kajen og får selskab af de mange unge,
der spiller beachvolley og de legende børn i det
bølgende anlæg syd for promenaden. Her vokser
man nemlig op med at orme er noget, der bru¬
ges som fiskemad på krogene - der i øvrigt fås i
Havnegade lige over for Herman Jensens anlæg.

Herman Jensens Anlæg
Mellem havnefrontens to omdannelsesområder,
hhv. boligerne og kulturøen, lå et parkanlæg fra
1960erne. Anlægget fik vi bevaret i planlægnin¬
gen af havneomdannelsen, og arealet fik en til¬
trængt renovering. Parkrummet, der mest af alt
trængte til at blive ryddet, så udsigten mod Lil¬
lebælt kunne blive en pointe, er omformet fra
en plan græsplæne med en cirkulær ligusterhæk
og asketræer til et bølgende, åbent terræn mod
vandet. Anlægget er blevet den grønne pause på
havnefronten, hvor man kan finde læ i gyder¬
ne eller tage sig en rulletur, nu en daglig begi¬
venhed for dagplejebørn i Middelfart. Siderne er
kantet med granit, stedvis med spredte træsæder
og en belysning, der fra indersiden af kanten ka¬
ster lange stråler vandret ud over græsbølgerne.

De to yderste rækker af den oprindelige dob¬
belterække af hvidpil omkring anlægget måt¬
te vige pladsen for hhv. den ny boligbebyggelse
på den ene>side og den ny lystbådehavns parke¬
ringsplads mod syd. Egentlig var det hensigten
at genbruge træerne ved at forsøge med rodstik¬
ning, beskæring og senere flytning, idet anlæg¬
gets udstrækning mod vandet skulle forlænges.
Det viste sig desværre, at der var svamp i rødder¬
ne, så der måtte plantes helt nye træer.

Tanken om at erstatte samtlige 50 år gam¬
le træer på én gang — var desværre en for stor
mundfuld for byens borgere og 'borgmesteren
lever jo endnu', til at kunne blive en realitet. An¬
lægget må derfor leve med den udprægede al¬
dersforskel i træernes størrelse.

Græs-ø-elementet fra havnepromenaden
fortsætter ind over Herman Jensens anlæg i hver
ende, og længst ude mod vandet mødes fisker¬
ne på bænken, inden de stiller sig ud på hver
sin post og drømmer om at trække den største
torsk i land.

Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, mdl
og Michael Finke, Dipl. Ing., mdl
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EN IDRÆTSLEGEPLADS I VOLLSMOSE
- skud-, brud- og brandsikker

Hanne Bat Finke og Michael Finke

Idrcetslegeplads i Vollsmose, indgang fra Vollsmose Allé, Bøgeparken, Odense
Udført: 2004-06
Landskabsarkitekt og designudvikling: LAND+
v. Flanne Bat Finke og Michael Finke
Legepladssikkerhed og produktudvikling: Park- og Vejafdelingen, Odense Kommune
v. førgen Edgar Hansen og Jette Schmalfeldt
Smedearbejde: Åsum Smedie v.Jens Peder Jensen
Fotos: LAND+

Vollsmose i forandring er titlen på den storstilede
EU-støttede indsats, der pt. pågår for at ændre
bydelens image. '

Boligområdet, der blev bygget i 1960erne
ligger i 200 ha stort parkområde, delvis etableret
på gammel mose. Mange odenseanere har ikke
besøgt dette grønne område endsige kendskab
til det. En del af forklaringen er måske den, at

borgerne i Odense er velforsynede med grønne

områder, men den væsentligste grund nok den,
at Vollsmoseområdet gennem de senere år har
fået en negativ klang, godt hjulpet af mediernes
lyst til at fokusere på hærværk, uro og indvan¬
drerpolitik - med den konsekvens, at ingen tør

bevæge sig gennem parken.

Fra 2004 er der gjort en stor indsats for at tilfø¬
re det grønne område en egentlig parkkarakter.
Underskoven er ryddet for at skabe en større

gennemsigtlighed og dermed større tryghed, når
man færdes i området, og der er anlagt nye op¬

lyste stier, opsat grillsteder mm. Alt sammen som
et led i at frække folk ud i området og få vendt
den larmende tomhed til god energi. Idrætslege-
pladsert er udført som den første af flere planlag¬
te aktivitetspladser. Pladsen henvender sig først
og fremmest til større børn og unge — ikke kun
i Vollsmose, men også somet tilbud til besøgen¬
de generelt. Anlægget er placeret øst for B1909's
anlæg i den nordlige del af parken i umiddelbar
tilknytning til den gennemgående Vollsmosesti.

Odense Kommunes Park- og Vejafdeling stillede
fra starten krav om, at idrætslegepladsen skulle
være meget robust over for hærværk, med tanke
på de langsigtede driftsomkostninger i området.
Udgangspunktet for at løse opgaven blev derfor
en legeplads i galvaniseret stål fra A-Z, med en

anlægsramme på 2.8 mio. kr.
Vollsmose Ungdomsråd blev fra starten in¬

volveret i arbejdet og er løbende kommet med
gode input til skitseringen af projektet. Der var

f.eks. ønske om asfalterede multibaner, en 'solda¬
terbane' med svære udfordringer samt et såkaldt
pigerum, der skulle medvirke til at integrere
specielt de muslimske pigergrupper i fritidslivet
uden for hjemmet. Pigerummet skulle være et
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sted, hvor de kunne sidde og høre musik, samles
og spille lidt bold uden drengenes indblanding -

og som en selvfølge ledsaget af en betroet kvin¬
delig medarbejder fra Vollsmosesekretariatet, der
havde forældrenes tillid. Sidstnævnte gav anled¬
ning til mange overvejelser (og nogen tvivl på
ideens indhold), og endte i samarbejde med pi¬
gerne med en halvtransparent afskærmning, der
også indeholder bordtennisborde.

Den store udfordring gik herefter ud på at
designe og udvikle et sted til de unge, der i sit
form- og materialevalg kunne lokke unge til at
samles om fysisk udfoldelse som f.eks. basketball,
volleyball, klatring osv. Den lokale Åsum Smedie
blev inddraget i projektudviklingen, og i et in¬
tenst samarbejde over nogle måneder udvikledes
nye legeredskaber, bander og pigeskærm i sme¬
dens værksted. Sideløbende med design og pro¬

jektering skulle de enkelte legeredskaber testes

sikkerhedsmæssigt, og' Ungdomsrådet ærgrede
sig specielt over højdebegrænsningen på de op¬
stillede buegalger — der ikke måtte være højere
end 3,2 m. Langt fra drømmen om Rambo...

Galgerne er foruden en bærende funktion
for de tilkoblede redskaber blevet et slags var¬

tegn for idrætslegepladsen, placeret i et parallelt
forløb langs Vollsmosestien. På galgerne er der
monteret redskaber til armgang, klatring, 'kryb-
igennem' samt en balancebom, der roterer om
sin egen akse.

Foruden 'soldaterbanen' er der en sandbane

til beachvolley samt et større asfaltareal til bold¬
spil. Banderne, der er .opsat omkring halvdelen
af multibanearealet, var tiltænkt graffitifolket -

men pudsigt nok udebliver graffitien på de un-

ggs egen plads.
En skibscontainer indklædt i cørten.stål rum¬

mer strømforsyning, bolde og andet løst inventar
til pladsen, der også bruges til arrangementer.
Navnene på de fonde, der har givet bidrag til
idrætslegepladsen, er først tegnet af en 14-årig
og derefter stanset ud i stålet.
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, fndl
og Michael Finke, Dipl. Ing., mdl

Container indklædt i cortenstål. Idrætspladsens sponsornavne
er tegnet af en 14-årig og derefter stanset ud i stålet

• Container packed in Corten steel. The sports field's sponsor names
were drawn by a 14-year old and then stamped out of steel
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PLADS VED BRANDTS KLÆDEFABRIK

Schønherr Landskab

Brandts Klædefabrik blev i 2004 udvidet af Kjær
og Richter Arkitekter. Udbygningen medfør¬
te ,et behov for et samlet, arkitektonisk udtryk
i den omgivende karréstruktur og i de to by¬
rum, der udgøres af Grønnegade og Kongens¬
gade-gården.

Flytningen af hovedindgangen til Brandts
Klædefabrik bevirkede, at der måtte skabes en

værdig ankomst til et kunstmuseum åf internati¬
onalt tilsnit og en forplads, som samtidig bygger
på sammenhæng med den centrale by.

Her er søgt at skabe to nye, sammenhængende
byrum, der i udtryk er enkle og kraftfulde.

Et 'tæppe' af lys granit forbinder forpladsen
med Grønnegade, der som primær funktion vil
danne en forplads for museet. Belægningen le¬
der det besøgende publikum ind i det nye fo¬
yerrum.

Belægningen på • forpladsen er udsprunget
af idéen om en retningsløs belægning. Monstret
består af sekskanter, og hver sekskant indeholder
syv forskellige formater. Sekskanten roteres og

danner herved mængder af formationer. Granit¬
ten er valgt i et samspil med Odenseklinken og
fremstår som blågrå med oxyderede linier.

Hein Heinsens skulptur danner omdrej¬
ningspunkt for stedets mange retninger.
Området belyses primært af 12 meter høje stan¬
dere, der hver bærer flere lamper. Denne belys¬
ning suppleres med lavere standerbelysning på
kørearealet mellem træerne samt med uplights
i trækronerne og downlights fra bygningerne,
hvor det er nødvendigt.
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Plads ved ny hovedindgang til Brandts Klædefabrik, Odense
Bygherre: Odense Kommune
Anlagt: 2005
Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab

Billedhugger: Hein Heinsen, Bjørn Nørgård
Fotos: Søren Kuhn

Tv. Model af helhedsplan. Foto Schønherr Landskab
• Left. Model of over all plan. Photo Schonherr Landskab

Kongensgade-gården omdannes til en 'grøn by-
oase', hvor klippede platantræer danner et tag
over pladsens gule teglbelægning.

Tegnestuens vision er at udvide museums-

forpladsens belægning til at omfatte hele Grøn¬
negade-forløbet og samtidig opsætte en lang,
skulpturel form, et.hvælv, der udføres i hvid, po¬
leret granit og overrisles med vand.
Schønherr Landskab
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ODENSE HAVN

Schønherr Landskab

Odense Havn er i gang med en omdannelse fra
industrihavn til bolig- og erhvervsområde. I den
forbindelse forestår Schønherr Landskab de of¬

fentlige arealer på udbygningen af den ene pier.
Projektet omfatter veje, kanaler, kajfronter, for¬
tove, promenader, pladser, anløbsbroer, inventar
m.m. Projektet skaber en sammenhæng mellem
de mange nye og forskelligartede byggerier.

Hovedgrebet i projektet er en innovativ brug af
materialer, der kanter alle kajfronter. Materiale¬
valget tager udgangspunkt i en støbejernsham-
mer.

Belægningerne er udført i in situstøbt beton
med forskellig udførelse af fuger og kostning af
overfladen for at differentiere mellem vej, fortov
og promenade. Felter af genbrugte brosten fra

havnearealerne, kantet med stål, markerer parke¬
ringsarealer og afgrænser fortove.

Materialevalget er inspireret af havnens tid¬
ligere funktion som industrihavn, men med en

detaljering, der understreger områdets nye an¬
vendelse.

Langs kajen er der skabt forskellige mulighe¬
der for at komme tæt på vandet, bl.a. i form af
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anløbsbroer for mindre både og en duc d'albe,
der ud over sin funktion som hindring mod på¬
sejling også fungerer som udsigtspunkt for de
modige. Derudover vil pladsen foran den gam¬
le Toldbod, og et trædæk, der strækker sig ud i
havnebassinet fra Havnepladsen, blive opholds¬
steder på en solrig dag. Det er tanken, at der
kan placeres en flydescene i bunden af Bassin 2,

og at denne kan benyttes ud for pladserne ved
Toldboden.

Inventaret på havnen, bænke, broer, rækvær¬
ker, fortøjningsringe, redningsstiger, er tegnet

specielt til området, så helhedsindtrykket står så
ensartet som muligt. Inventaret er suppleret med
standardinventar, som indgår i sammenhængen.
Asketræer binder det centrale gaderum sammen,

og bede med forskellige prydgræsser understre¬
ger det maritime præg.

Belysningen i området er ligeledes tænkt ind
i helheden, og der er flere steder lavet speciel
belysning, bl.a. i form af fiberlyslinier og lys un¬
der broerne.

Schønherr Landskab
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Byggemodning Odense Havn
Bygherre: Odense Kommune
Udført: 2006
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue
Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab

Fotos: Schønherr Landskab
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ODENSE HAVNEPLADS

Schønherr Landskab

Havnepladsen bliver både det centrale, offentlige
rum i den nye bydel på havnen og Odenses stør¬
ste plads og skal som sådan vasre med til at træk¬
ke livet i byen ned til de gamle havneområder.

Havnepladsen er Odenses nye, store offent¬
lige plads. Det skal være en samlingsplads, hvor
alt kan ske: markeder, teater, koncerter, dans, rul¬
leskøjteløb, basketball, modelbilrace, hockey, ca¬

féliv, leg osv.

Pladsen er scenen. En flade, der åbner sig for ud¬
foldelse. Pladsen skal i sin udformning understøt¬
te denne multifunktionalitet. Udformningen er

enkel; en flade,som kommunikerer en stor flek¬
sibilitet til dens brug. Pladsen, der også. er taget

på en parkeringskælder, består af en betonfladg,
hvorpå der er markeret diverse sportsbaner blandt
andet modelbilbane, basketballbane og stang¬
tennisbaner.
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Oven på en del af denne flade er lagt et trædæk.
Trædækket fortsætter videre ned over promena¬
den for til sidst at ende ude i vandet. På den må¬

de bindes hele havnerummet sammen, fra byg¬
ningernes facader til vandspejlet.

Betondækket et råt og statisk - her udfol¬
der man sig. Trædækket er varmt og dynamisk
- her opholder man sig. Trædækket binder hele
havnerummet sammen på tværs fra bygninger¬
nes facader og helt ud i vandet.
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Odense Havneplads
Bygherre: Odense Kommune
Konkurrence vundet september 2004. Udført: 2006
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue
Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab

Fotos: Schønherr Landskab

I parkeringskælderen står store asketræer, der
gennem huller i taget hæver sig op over trædæk¬
ket, og over pladsen hænger lysarmaturer i et sy¬
stem af wirer som et spindelvæv af lyspunkter.

Tre pavillioner står i overgangen mellem
promenaden og pladsen og indeholder dommer¬
tårn, udsigtsstéd, elevator og toiletter.
Schønherr Landskab
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TORNBJERG URNEKIRKEGÅRD

Charlotte Skibsted

Kirkerummet i Tornbjerg Kirke. Søren Kuhn fot.
•The nave in Tornbjerg Church. Photo: Søren Kuhn.

Arkitektfirmaet Fogh & Følner vandt i begyn¬
delsen af 1990erne en arkitektkonkurrence om

en ny kirke i et fladt og forholdsvis åbent parcel¬
husområde i den sydøstlige del af Odense.

11994 stodTornbjerg Kirke færdig. Den frem¬
træder som et skulpturelt og sammensat byg-
ningsvolumen på det endnu åbne areal. Mest mar¬
kant er det let bølgende forløb af zinktage: dét
højeste zinktag over det fritstående klokketårn
og næsthøjest over selve kirkerummet, der udgør
en næsten klibisk blok. Hertil føjer lavere, aflan¬
ge bygninger sig, indeholdende kontorer, møde¬
sal og konfirmandrum. Kirken er lysende hvid,
bygget i hvidt murværk og med striber af hvid-
glaserede sten.

1 1995 ansøgte kirkens menighedsråd de kirke¬
lige myndigheder om tilladelse til at anlægge en

kirkegård omkring kirken, men denne ansøgnin¬
gen blev i første omgang ikke imødekommet.
Efter endnu en ansøgning godkendte myndighe¬
derne, at der kunne anlægges en urnekirkegård.

I 1997 besluttede menighedsrådet så at i-
gangsætte projektet omkring Tornbjerg Urne¬
kirkegård og bad kirkens arkitekt og landskabs¬
arkitekt Charlotte Skibsted om i samarbejde at
forestå planlægningen. I 2001 blev første etape
af urnekirkegården anlagt. I dag er næsten hele
kirkegården anlagt og tilplantet med én stor ege¬
lund med forskellige underplantniriger. Sogne-
gårdshave og kapelhave er dog ikke færdige.

Urnekirkegården er ca. 1000 kvm stor, svarende
til en normal parcelhusgrund, og hegnes på de
to sider, mod vejen i vest og mod offentlig sti
i syd, af meterhøje gabionsmure tilplantet med
vedbend. Mod øst og syd afgrænses kirkegården
af taksplantninger.

Den rektangulære areal er underopdelt i et

system af mindre rektangler, der griber ind i hin¬
anden og indeholder forskelligt udformede ur¬

negravpladser. Overordnet er næsten hele area¬
let tilplantet i et gridnet med snorlige rækker af'
egetræer, hvis kroner med tiden skal danne et

sammenhængende løvtag, der vil give et vari¬
eret, skiftende lysindfald, afhængig af vejret, tid
på dagen og årstid.
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Tornbjerg Urnekirkegård, Skærmhatten 1, Odense
Anlagt: 2001-06
Bygherre: Tornbjerg Menighedsråd
Arkitekt: Fogh & Følner Arkitektfirma
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsted i samarbejde med Fogh & Følner Arkitektfirma
Medarbejdere: Karin N. Corfitzen
Anlægsgartner: E Stein Frandsen Aps og Ribergaard Anlægsgartnere
Fotos:Annemarie Lund

ØQG

Plan med angivelse forskellige gravstedsområder og plantninger 1:750 • Plan with designation of the different burial areas and landscaping, 1:750

Parkering og den centrale forplads ligger nord
for kirken. Forpladsen giver adgang til både sel¬
ve kirken, til et mindre muromgivet haverum og
til kirkegårdens østlige hovedsti. Til den vestli¬
ge hovedsti er der indgang fra parkeringspladsen.
Kirkegårdens lågepartier er, i modsætning til de
tunge gabionmure, ganske spinkle og transpa¬
rente, udført i metal.

. Kirkegårdens overordnede, samlende helhed
er egeplantningen, der ydermere er fortsat.ud i
de offentlige græsrabatter langs stierne. To aflan¬
ge, træløse græsfelter skaber rum og danner sam¬
men med de varierede, store felter af lave, tætte

bundplantninger under egetræerne et sammen¬

hængende stringent mønster over fladen.

De forskellige bundplantninger giver varierede
muligheder ved valg af urnegravsted. Her er om¬
råder med stedsegrøn, med hvidblomstrende og
med blåblomstrende bundplantninger, ligesom
der er traditionelle individuelle urnegravpladser
enten i en staudeplantning eller med mulighed
for tilplantning efter eget ønske.

Projektet har også omfattet udformning af
flere forskellige typer af nye gravsten, hugget i
blå Rønne granit.
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt maa, mdl

O egetræer • oak trees

takshæk • yew hedges

gabionmur • gabion wall

stedsegrøn bundplantning • evergreen ground plants

blåblomstrende bundplantning • blue-flowered ground plants

hvidblomstrende bundplantning • white-flowered ground plants

græs • grass

individuelle urnegrave • individual urn graves
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Uddrag af planteliste
Quercus robur, stilkeg
Det stedsegrønne gravrum:
Hedera hibernica 'Hestor', storbladet vedbend
Athyrium filix-femina,fjerbregne
Dryopteris filix-mas, aim. mangeløv
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
Helleborus foetidus, julerose
Matteucia struthiopteris, strudsevinge
Polygonatum commutatum, storkonval
Narcissus 'Ice Follies' og N. 'Mount Hood', narcis
Det hvidblomstrende gravrum:

Asarum europaeum, hasselurt
Corydalis ochrolcuca, hvid lærkespore
Epimedium rubrum, E. versicolor 'Sulphureum'og
E. youngianum 'Niveum', bispehue
Galium odoratum, skovmærke
Geranium phaeum 'Album', hvid storkenæb
Omphalodes verna 'Alba', hvid kærminde
Pulmonaria off. 'Sissinghurst White', hvid lungeurt
Vinca minor 'Alba', hvid liden singrøn
Aconitum napellus 'Alba', hvid stormhat
Anemone hup. 'Honorine Jobert', hvid høstanemone
Anemone sylvestris, sommeranemone

Cimicifuga racemosa, sølvlys
Dicentra spectabilis 'Alba', hvid løjtnantshjerte
Digitalis purpurea 'Alba', hvid fingerbøl
Helleborus orientalis, påskeklokke
Polygonatum commutatum, storkonval
Crocus 'Blue Pearl', krokus
Galanthus nivalis, aim. vintergæk
Narcissus 'February Silver' og N. triandrus 'Thalia'
Scilla campanulata 'Alba', hvid klokkeskilla
Det blåtblomstrende gravrum:
Vinca minor 'Blue carpet', liden singrøn
Hepatica transsylvanica, ungarsk blå anemone

Omphalodes verna, kærminde
Pulmonaria officinalis, lungeurt
Aconitum carmichaelii 'Arendsii', stormhat
Aquilegia caerula 'Kristall', akeleje
Hosta lancifolia,Junkie
Thalictrum delavayi, violfrøstjerne
Veronica longifolia 'Blauriesin', ærenpris
Colchicum autumnale, nøgen jomfru
Crocus 'Blue Bird' og 'Blue Pearl', krokus
Puschkinia libanotica, porcelænshyacint
Scilla campanulata, klokkeskilla
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DEBAT - BOGOMTALE

Sanspareil, Tyskland.
Havens fascinerende væsen

strømmer ud afbilledet
• Sanspareil, Germany.
The garden's fascinating
nature pours out of
the picture

Om at få ørenlyd i pressen - om Landskabs
betydning.
I Landskab, nr. 7, 2006 opfordrede Lulu Sal¬
to Stephensen og Jacob Kamp til en debat om
den påtænkte opgravning af Kunstindustrimuse¬
ets grønnegård i forbindelse med museets udvi¬
delsesplaner og om det betænkelige i, at grønne
områder opfattes som potentielle byggegrunde
(jf. udvidelsen af Statens Museum for Kunst).

Det har stort set ikke været muligt at føre
debatten ud i pressen. Heller ikke fra anden side
har det været muligt at fa spalteplads til en kom¬
mentar om det påtænkte udvidelsesprojekt.

Det er jo foruroligende at erfare, at debatter
er noget, der styres med hård hånd i pressen.

At der bestemmes suverænt i, hvad der skal
debatteres. Det har jo nærmest karakter af pres-
secensur. Hvem skulle have troet det om demo¬
kratiske Danmark?

Et blad som Landskab har dérfor virkelig sin
berettigelse som forum for meningsdannende
faglige synspunkter, når det er så svært at fa den
faglige debat frem i dagspressen. LLS

The Oxford Companion to the Garden
Patrick Taylor (red.): The Oxford Companion to the
Garden, Oxford University Press, Oxford New York
2006. Z sider. www..oup.com. 40 £/65 $.

The Oxford Companion to Gardens har nu i 20 år
været en tro og nyttig følgesvend i landskabsar¬
kitekterne og haveteoretikerne Geoffrey & Su¬
san Jellicoe, Patrick Code og Michael Lancasters
troværdige og gedigne redaktion. Nok har den
en skævvridning i retning mod det engelske —

selv små, underordnede engelske anlæg har fun¬
det .plads i dette opslagsværk, og mere markante
udenlandske er udeladt. Det er man dog ligesom
forberedt på, at sådan må det være, når redaktio¬
nen og udgivelsen ér engelsk. Opslagsværket er
nu fulgt op med en ny udgave. Denne har fået
titlen The Oxford Companion to the Garden og har
som hovedredaktør haveskribenten Patrick Tay¬
lor, som blandt andet er kendt for sin populære
haveguide The Gardens of Britain and Ireland, der
opjusteres hvert år (og bliver tykkere og tykkere) ..

I den nye Oxford Companion er den redaktio¬
nelle konsekvens imidlertid langt mere uklar, og
værkets troværdighed har ikke samme autoritet.
Ikke fordi artiklerne fejler noget, tværtimod, men

vægtningen af stoffet har mange skønhedsfejl.
Der savnes konsekvens i for eksempelvis no¬

get så simpelt som litteraturhenvisningerne, der
er under al kritik, hvis man for eksempel søger

oplysninger om dansk havekunst. Hvad skal Car¬
sten Thau og Kjell Vindums bog om Arne Jacob¬
sen i den sparsomme oversigtsliste? Den kunne
passende have stået under artiklen om Arne Ja¬
cobsen, hvad den ikke gør. Der står slet ikke no¬

get. Det gør der heller ikke under nogen af de
andre danske opslagsord, det være sig personer
eller monumenter. Det gør der til gengæld un¬
der for eksempel nogle af de svenske, som Per
Friberg og RudolfAbelin eksempelvis. Hvordan
kan det være, at tre-binds værket om dansk ha¬
vekunst kun er nævnt som bind tre? Hvad er

tanken med det? Som læser støtter man sig til re¬
daktionens seriøse overblik, men i dette tilfælde
synes overblikket at udeblive. Dette er en kritik
af den ansvarlige redaktion i England (både af
the general editor og af the advisory editors).

Det manglende redaktionelle overblik gæl¬
der også, hvis man for eksempel vil læse om et
af Skandinaviens hovedværker: Skovkirkegården

• i Stockholm af Gunnar Asplund og Sigurd Le-
verentz. Det står der overhovedet ikke. Dette

enestående monument, der har faet Scarpa-pri-
sen, og som oven i købet har fået sig en inter¬
national monografi, kan ikke bare forbigås. Det
er dog omtalt under bygningsarkitekten Gun¬
nar Asplund (som Skogskyrko-gorden), men det
kræver unægtelig, at man ved, at den berømte
kirkegård er anlagt af ham. Og hvad med Sigurd
Lewerentz, som var medskaber? Ham er der in¬

gen selvstændige referencer til (men han næv¬
nes dog retfærdigvis i Asplund-artiklen). Op¬
slaget skulle naturligvis gælde selve værket. Til
gengæld kan vi glæde os over, at den nys kano¬
niserede Mariebjerg Kirkegård er med. Den står
under eget navn og fylder 23 linier.

For Danmarks vedkommende er nogle af de
yngre landskabsarkitekter medtagne med selv¬
stændige artikler, mens andre som for eksempel

Rudolph Rothe er røget ud. Rothe var for det
19. århundrede, som C.Th. Sørensen var for det
20. århundrede, så denne redaktionelle udeladel¬
se må efter min mening betragtes som en fejl,
ikke mindst fordi hans teorier er veldokumente¬

rede og stadig aktuelle.
Den nye Oxford Companion er af format

blevet større og med omtrent lige så mange sider
(554 modsat de tidligere 637). Den forekommer
at være lige præcis for stor til at være håndter¬
lig som hurtig opslagsbog. Billedsiden har æn¬
dret sig markant med næsten udelukkende hel-
og halvsides fotos. Som jeg har fået det oplyst
af den danske bidragyder (Annemarie Lund), er

det danske materiale blevet betydeligt beskåret,
hvad angår litteraturlisten og —referencerne un¬
der artiklerne, og danske illustrationer er så godt
som udeladt.

Adskillige af bogens fotografier forekommer
kunstnerisk eller fagligt ligegyldige. Hvad skal vi
med et billede fra f.eks.Villa Garzoni, Norditali¬
en (over for side 418) visende en terracottafigur
som hovedmotiv og oven i købet fotograferet op
mod huset, når det er terrasserne og de grandiose
barokhækformationer nedenfor, der i særlig grad
er havens særkende - udsigende noget væsent¬

ligt om den tidlige italienske havekunsts karak¬
ter. Billeder er jo også faglige udsagn. Fotografiet
fra Worlitz,Tyskland (over for side 163) f.eks. er
heller ikke godt nok (beskåret?), der findes bedre
partier, også til at illustrere den landskabelige ha¬
ves egenart. Eller hvad med det uskarpe fotografi
fra Hakusasonso, Kyoto (over for side 371), det
kunne sagtens have været mindre. Til gengæld
giver det mening at vise det vidunderlige billede
fra Sanspareil, Tyskland (mellem siderne 114 og

115) som helside. Hele denne haves fascinerende
væsen strømmer ud afbilledet.

Den nye Oxford Companion virker ikke
så autoritativ som den gamle. Den forekommer
mere at være fokuseret på den potentielle læser
end på fagmanden. Mit bedste råd er, hvis man
allerede har den, at gemme den gamle slidte ud-
gavé af Oxford Companion godt. Det er en god
ven og følgesvend i dette eventyrlige fag og væl¬
tes næppe af pinden af den nye udgave.
Lulu Salto Stephensen
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Land+, p. 25
Annemarie Lund

The article describes the office,

tegnestuen LAND+, which lies in
North Funen. LAND+ was estab¬

lished in 2002 by Michael Finke,
who studied under Gustav Lange at
Kassel University, and Hanne Bat
Finke, who studied under Steen

Høyer at the Royal Academy ofAr¬
chitecture in Copenhagen. A selec¬
tion of their work is also presented.

Hospital Garden, p. 27
Hanne Bat Finke and Michael Finke

The project's intention was to cre¬
ate a recreational area for the Na¬

tional Hospital's clients, an area
that because of its design and con¬
tent would offer the possibility of
games, recreation and relaxation
in the large, somewhat grey hos¬
pital atmosphere. We have tried to
reduce the feeling of a large, grey

'machine with rectangular rooms,'
dampened the turbulent wind
conditions and created a number

of niches. Two winding yew hedges
serve as space defining, sheltering
elements.The lawn, with 65 ging-
ko trees, will in time resolve the
difference in scale between the

surrounding tall buildings and the
people in the area.

Operation hot pot, p. 28
Hanne Bat Finke and Michael Finke

Our proposal for the pilot project
'simple and cheap,' should be seen
as a quick, visual, functional and
temporary change. A lever to cre¬
ate a broad, local anchoring in an

experimentation with new urban
spaces by making a number of dif¬
ferent efforts in different places.
350 hot pots, formed as plant box¬
es, should contribute to creating a.
lively street scene in the worn-down,
asphalted setting that is character¬
istic of the neighborhood.

Svendborg Harbor, p. 29
Hanne Bat Finke and Michael Finke'

For almost 100 years, the flat rail¬
way freight terminal grounds have
formed a physical barrier between

central Svendborg and the harbor.
The planning project has dealt
with making the harbor's assets
visible to all under the motto 'we

have the time.'The future urban

development aims at respecting the
medieval town's front toward the

water and with consideration for
the form of the bay, not digging
artificial canals, but to place a pub¬
lic square at the bend of the bay to
exploit the fine, long view.

Centrum Plaza in Ringe, p. 30
Hanne Bat Finke and Michael Finke

In 2002-03, the project for the
Centrum Plaza received the Real-

dania fund's support of four mil¬
lion Dkr in the national competi¬
tion, Better Urban Spaces (Bedre
Byrum).The goal was to create a

space in the town, where a traffic
secure parking area was converted
to a spectrum of experiences and
alternative uses when the cars

emptied the area at 18:00 each
day. On the parking level, there are
four squares with surfaces of dif¬
ferent materials, such as ceramic

pavers, granite, red asphalt and
metal. No parking is allowed after
18:00.

Middelfart harborfront, p. 32
Hanne Bat Finke and Michael Finke

After the local, industrial harbor
ceased activities, Middelfart Mu¬

nicipality decided to convert the
site to a housing area.The prom¬
enade area along the edge of the
wharf is drawn into the scheme

to mark a greater degree of pub¬
lic accessibility. Between the build¬
ings, there is a series of'islands'
along the promenade, planted with
grass and a few perennial species
that are resistant to the salty en¬

vironment. The paving consists of
granite pavers in nine shapes and
sizes, and different shades of blu¬
ish-grey. The transition between
the plant islands and the paving
is graduated with the addition of
beach stone and sett stone. Her¬

man Jensen's garden was reorga¬
nized as an undulating, open sur¬
face toward the water. The sides

are edged with granite.

Sports playground at Volls¬
mose, 34
Hanne Bat Finke and Michael Finke

In the large park area at the Volls¬
mose housing scheme from the
1960's, a new sports playground
was established for older children

and teenagers. The Sports play¬
ground contains asphalted multi-
courses, a 'soldier course' with dif¬
ficult obstacles, and a 'girls space,'
which is especially planned to aid in
integrating the Muslim girls in rec¬
reational activities away from home.

Plaza at Brandt's Textile

Factory, p. 36
Schønherr Landskab

Brandt's Textile Factory was en¬

larged in 2004, which led to the
need for a total architectural ex¬

pression in the surrounding urban
space, just as the movement of the
main entrance meant that an ar¬

rival plaza had to be created. The
paving is non-directional and as
a structure continues through the
museum entrance and into the

foyer. The pattern consists of hexa¬
gons, and each hexagon contains
seven different formats. The hexa¬

gons are rotated and connected
again, and thus form a number of
different patterns.The office's vi¬
sion was to expand the paving on
the museum arrival plaza and to
create a long, sculptural form, an
arch of white, polished granite that
is sprinkled with water.

Odense Harbor p. 38
Schønherr Landskab

At Odense Harbor, Schønherr
Landskab was responsible for the
public areas on the extension of one
of the piers. The project includes
roads, canals, wharfs, sidewalks,
promenades, squares, docks, fur¬
nishings, etc.The project creates
a relationship between the many
new and different building schemes.
The paving is cast in situ concrete
with different types of joints and
surface treatments. Areas of recy¬
cled cobble stones from the dock

areas, edged with steel, create vari¬
ations. Along the pier, there are

a variety of opportunities to get
closer to the water, both as docks
for small boats and a due d'albe.

The street furniture in the area

are all designed especially for the
scheme. In several areas, special
lighting was designed, such as lines
of optic fiber lighting and lighting
under the bridges.

Odense Harbor Square, p. 41
Schønherr Landskab

The harbor square is Odense's
new, large public space. It should
be a gathering place where any¬

thing can happen. In its design, the
square should encourage multi-
functionality. It also serves as the
roof over a parking basement and
consists of a concrete surface and

a large wooden deck. In the park¬
ing basement, there are a num¬
ber of large ash trees that, through
holes in the roof, grow up over
the wooden deck. Over the square

there are lighting fixtures hang¬
ing in a system of wires, like a spi¬
der web of light spots. Three pa¬
vilions are placed in the transition
between the promenade and the
square, and house a judge's box,
observation area, elevator, etc.

Tornbjerg Urn Cemetery p.44
Charlotte Skibsted

The urn cemetery is about 1,000
sqm in size. It is bordered on two
sides by gabion walls and yew

plants.The rectangular area is sub¬
divided in a system of smaller rect¬

angles, which intersect each other
and contain different shapes of urn

burial plots. Almost the entire area
is planted in a grid of straight lines
of oak trees, whose crowns will
in time form a continuous roof

of leaves. Two, long belts of grass,
without trees, define spaces and
together with the different large
areas of dense, ground vegetation
under the oak trees, create a con¬

tinuous, stringent pattern across
the surface. Here lie the areas with

evergreens, with white flowering-
and blue flowering ground plants,
and there are also traditional, indi¬
vidual urn burial plots.
Pete Avondoglio
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fortsat fra S.A50

IFLA World Council

Minneapolis 2006
World Counsil i IFLA ble for 2006

ble avholdt i Minneapolis 5.-6. ok¬
tober 2006.

Fra Norden deltok Jeppe Aagaard
Andersen, som er visepresident
i Sentralregionen og medlem av
Executive Committee (ExCo), og

delegatene Lotta Kontula fra Fin¬
land (MARK),Johanna Jarmeus fra
Sverige (SAR) som hadde stemme-
fullmakt for Island og Tore Edvard
Bergaust fra Norge (NLA).
På møtet stilte et fulltallig ExCo-

styre på 6 stk, delegater fra 25
lands foreninger og hvor av tre
innehadde 4 fullmakter samt 9

stedfortredere, totalt 41 stemmer.

På World Council tas de viktige
beslutningene som legger grunnlag
for foreningens arbeid det kom¬
mende år.Vanligvis pleier Norden
å være godt forberedt og samkjørt
da sakene diskuteres på det fore¬
gående Nordiske styremøtet. Det
skjedde ikke i år, da sakene, pga.

sykdom, ble sendt ut svært sent.

Koordineringen måtte derfor skje
der og da.

Styrets og de enkelte komiteers
årsmeldinger vitnet om et aktivt år
og gode resultater. Styrets engasje-
ment og tilstedeværelse i globale
organisasjoner, både NGO og GO
og over. for enkelte land, har vært
stor og synliggjør profesjonen.
Her finnes komiteer/working
groups for Afrika, global state of
the profession, utdanning, interna-
sjonal godkjenning av yrkestittel,
global status for landskapsarkitekt-
profesjonen, tryggere og mer bæ¬
rekraftige byer, sponsorarbeid og

global landskaps konvensjon.

Så for de som ønsker å engasjere
seg er det helt klart muligheter.

Organisasjonmessige endringer
Tidligere har IFLA vært delt inn i
tre regioner, Eastern (Asia og Osea-
nia) Central (Europa, Afrika, deler
av Midt-Østen) og Western (Nord-,
Mellom- og Sør-Amerika).
Ved siden av dette har det vært et

eget EFLA. Det har over tid vært
arbeidet med å samle EFLA og

IFLA-Centralregionene til en
enhet.

fortsættes s. A54
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fortsal fra S.A53

IFLA/EFLA coming together
Den formeli endringen var avhen-
gig av vedtak i EFLA General As¬
sembly i Brussels og virke fra 1.1
2007. IFLA/EFLA coming together
har vært en kjent arbeidstittel i det
internasjonale arbeidet blant lands-
kapsarkitektene og deres nasjonale
foreninger i Europa i løpet av de
siste årene. Det har vært en van¬

skelig sak som tidligere har vært

gjenstand for lange diskusjoner.
Forhandlingene startet i 2004 for å
få slått disse to enhetene sammen,

IFLA-Central region og EFLA
sammen, slik at.landskapsarkitekte-
ne i Europa har en felles organisa-
sjon, som igjen er sluttet til IFLA.
De nordiske landene har vært en

pådriver i dette arbeidet. De en¬

delige vedtakene som måtte gjø-
res ble gjort høst på henholdsvis
IFLA World counsil i Minneapolis,
IFLA-WC gikk enstemmig inn for
at dette, og på EFLA General
Assembly i Brussel.
1. januar 2007 ble dermed en mer-

kedag i forhold til dette. Fra da av

opphørte det å være to organisa-
sjoner. EFLA er nå European
Region i IFLA
Teresa Andersen fra Portugal er

■ blitt den første lederen for den nye

enheten, mens Thanos Sklavenitis,
som var president i IFLA - Cen¬
tral Region fratrådte, men forset¬
ter som president i den greske fo¬
reningen (PHALA) og som delegat
for PHALA til IFLA.

Samtidig har EFLA fått en ny Ex-
Co. Den består av de tidligere
medlemmene Teresa Andresen som

president, og Robert Holden som
• general sekretær og Karen Foley

som visepresident for utdanning.
De nye medlemmene er Bernard
Capelle fra Belgia som visepresi¬

dent for praksis og Poul Pedersen
fra Danmark som kasserer. Admi¬

nistrativ leder er Jeanine Colin.

Nye regioner
De tre regionene Western, Central
og Eastern reorganiseres i 4 nye

regioner:
1.The European region inkluderer
hele Russiand, med Sibir til Vladi¬
vostok. Israel forblir et medlem av

the European region. Dette betyr
at den nye European region geo¬

grafisk er større enn EFLA og den
Europeiske Union. EFLA vil ta
over driften av den nye Europeiske
regionen i IFLA.
2.The Americas Region.
3.The Asia and Pacific Region.
4. The African and the Middle

Eastern Region. Dette er den sva-
keste regionen med færrest med¬
lemmer og utdannelses program.
De andre regionene er enige om
å være støtte for denne regionen.
Navneendringen ble gjort ut i fra
ønske om å bruke mer oppdaterte
navn som synes mer korrekt i det
21. århundre og som avspeiler den
virkelige geografien.

Medlemskap IFLA
IFLA består i dag av over 70 med¬
lemsland.

Kina var ett av årets nyheter undVr
årsmøte i IFLA. Den kinesiske land-

skapsarkitektforeningen, CHSLA,
har endelig, etter flere års forhand¬
linger blitt medlem av IFLA, hvil¬
ket beriker organisasjonen med ett
stort antall medlemmer i verdens

største utviklingsområder.
Fra Iran har 2 organisasjoner søkt
om medlemskap, men det kan kun
være en nasjonal organisasjon fra
hvert land.Vurderinger vil gjøres,
ved at de inviteres til møte hvor de

presenterer seg, og evt. oppfordres
til å gå sammen i en organisasjon.
Nigeria ønskes velkommen, under
forutsetning av to endringer i sine
vedtekter.

I tillegg ble Mohamed Hedi Sfar
fra Tunis ønsket velkommen som

individuell medlem.

Medlemskap IFLA - EFLA
Som følge av sammenslåingen av
IFLA og EFLA er det behov for
vurdering av medlemskap, da både
IFLA og EFLA må akseptere de
nåværende organisasjoners med¬
lemskap.
De nasjonale foreningene som er
medlem av både IFLA og EFLA
vil bli fulle medlemmer av IFLA

og den Europeiske regionen,
hvilket er tilfelle for de nordiske

landene.

Foreninger som kun er medlem av
EFLA og ikke IFLA må søVe IFLA
world council 2007 for å bli fullt

medlem, mens foreninger som bare
er medlem av IFLA må søke EFLA

general assembly, som ble avholdt i
nov. 2006, om fullt medlemskap.
Foreningene som er medlem av
the European region/EFLA vil for
fremtiden kun betale inn medlems-

avgift til regionen. Det er regionen
som vil videresende midiene til

IFLA world level.

Medlemsavgift
Kontingent har vært et tema over
tid. I 1992 gikk fire store nasjona¬
le foreninger ut av IFLA, da de var

missfornøyd med IFLA's styring
og det nye avgiftssystemet. Det var
the Landscape Institute of Britain
som ble fulgt av the Australian
Institute of Landscape Architects,
the American Society of Land¬
scape Architects and the Canadian
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Society of Landscape Architects.
Som et resultat sank medlemstal¬
let til 45, mens antall individuelle
medlemmer ble redusert med 2/3
— med store konsekvenser for øko¬

nomien. Kassereren i IFLA kunne

konstantere at var bankrupt.
Etter det har det vært gjort mange
forsøk for å fa dem tilbake. Dette

munnet ut i et Joint Statement for
Reunification som ble akseptert
av alle parter ved World Council i
Svendborg i 1999, og i 2000 ble de
4 igjen medlemmer av IFLA.
Beregning av avgiftsbetaling synes

forsatt å være et ømt tema. Det var

vurdert ulike modeller bl.a. ut i fra

bnp, capping etc. Alle med fordeler
og ulemper. The world level dues
ble vedtatt basert på antall med¬
lemmer i den enkelte forening.
1-25 medlemmer:

8.50 Swiss francs per medlem;
opp til 700 medlemmer:
13.50 Swiss francs per medlem;
neste 1000 medlemmer: •

8.50 Swiss francs per medlem;
neste 4000 medlemmer:

3.50 Swiss francs per medlem.
Det er en imøtekommelse for å

beholde de store medlemslandene,
som nok ellers ville synes de ville
få lite innflytelse i forhold til en
stor kontingent, så lenge hver med-
lemsorganisasjon har en stemme.

Lyder dette kjent, bl.a. fra FN?
Hvor rettferdig dette er eller ikke
kan diskuteres, i alle fall fra et soli¬
darisk, sosialdemokratisk skandina¬
visk hjørne av verden. Det ble ik¬
ke satt noe tidsbegrensning, så ett
hvert medlem har muligheten til å
ta opp igjen diskusjonen. Enighe-
ten synes å være basert på ett felles
ønske om å bli ferdig med saken.

Fremtiden vil vise hvor levelig det
blir f.eks. i fht. små og store nasjo-
nale foreninger med skrall økono¬
mi som Kina og Tyrkia.

Mål for IFLA
IFLA har som mål å promotere mål¬
bære landskapsarkitektur og land-
skapsarkitekter på den internasjo-
nale arena. De ulike komiteer gjør
en stor innsats innen for de ulike

fagområder. Her kan nevnes noe:
- utdannelse, etablering, sikre kva¬
litet og retningslinjer for innhold
— internasjonal landskapskonvensjon I

Linieafvandingsrist i støbejern
Design: Stig L. Andersson www.ghform.dk
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projektkurrence om
et nYskabende byrum på

W ydre Nørrebro i København

Københavns Kommune og Realdania har indgået partner¬
skab omkring en ambitiøs plan, der skal revitalisere og
fremme blandt andet de arkitektoniske, oplevelsesmæssige,
tryghedsskabende og integrationsmæssige forhold på det
ydre Nørrebro.

Projektets fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal
mellem Nørrebrogade og Tagensvej, inkl. Mimers Plads og

pladsarealerne omkring Nørrebrohallen. Området benævnes,
i forbindelse med projektet, Superkilen.

Området skal gives et arkitektonisk løft fra i dag, at være et
monofunktionelt transitområde, til at blive et multifunktionelt
opholds- og aktivitetsområde, der kan afspejle og samle
kvarterets mangfoldighed af beboere og samtidig være en
attraktion for hele København.

Konkurrencen forløber som en indbudt konkurrence med en

prækvalifikationsrunde, hvor fem teams udvælges til at
deltage i projektkonkurrencen.
KUBEN fungerer i konkurrenceperioden som konkurrence¬
sekretariat for partnerskabet.
Ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden er d. 2. april 2007.

Udbudsbekendtgørelsen på dansk og engelsk kan ses på
KUBENs hjemmeside: www.kuben.dk/bhr-udbud-aktueKe

fortsat fra s. A55

- etablering av landskapsarkitektur
som fag i Afrika
- synliggjøring, påvirkning og
samarbeid om landskapsarkitektur
- samarbeid med andre NGOs
- anerkjennelse, ikke mist blant
fagrelaterte profesjoner, somt arki¬
tekter, planleggere og ingeniører
- ha en offisiell stemme i

1COMOS og UNESCO.
- nettverksbygging
- internasjonale konkurranser
- konferanser og kongresser
75 % av finansieringen kommer fra
medlemsavgiftene. Det er et mål å
søke nye finansieringskilder. I dag
er arbeidet bygd opp på frivillig
arbeid. Mangelen på en lønnet ge¬

neralsekretær, teknisk utstyr og et

skikkelig arkiv ble påpekt under
møtet. Sammenslåningen av IFLA
og IFLA vil samle disse ressursene

og skape en synergi. Det anbefales
at man tar en titt på IFLAs nettsi-
der vedrørende Policy når det gjel—
der Strategisk plan og Proposed
strategic plan priorities 2006.

Valg
Den nye Executive Committee:
Diana Menzies, president,
(New Zealand)
Tong Mahn Ahn, vice-president,
Eastern region (Sør-Korea)
Teresa Andresen (Portugal), EFLA
Darwina Neal, vice-president,
Western region (US)
James N Hayter, treasurer

(Australia)
Radmila Fingerova, secretary

general (Tsjekkia)
Møtet ble ledet av den avgått
colombianske presidenten Marta
Fajardo, som med sitt energiske og

fargesterke lederskap gjennom 4 år
har revolusjonert organisasjonen.
Årets sammenkomst blev en meget

lysnede final på hennes lederskap
og arbeide, når man enstemmig
stemte gjennom den lage rekken
av saker i hht. ExCos innstilinger.
Nesta president, Diane Menzies
fra New Zeeland, har skal følge i
Marta Fajardos spår, og en av de
store oppgaver som forestår er å
støtte landskapsarkitekter som for-
søker å skapa ett nettverk på det
afrikanske kontinentet.

Diana Menizies har en impone¬
rende cv. Hun har tidligere vært

delegat og generalsekretær. Hun er
en strukturert, engasjert og ener¬

gisk person. Også de øvrige med-
lemmene har hatt en bra fartstid i

IFLA, selv om det fra forrige styret
kun er overlapp med Radmila
Fingerova som generalsekretær
og James N Hayter, men nå i nye

funksjon som kasserer. Det borger
for en ny god periode for IFLA.

Konklusjon
Deltagelse på WC var en bratt læ-
ringskurve i å forstå hva dette
dreier seg om for 3, nye, nordiske
delegater. Som nyvalgt delegat fra
NLA hadde jeg den ideen om å
starte fra basis før man reiste med

å sette seg inn The Constituion of
IFLA, IFLA by-laws and ruels of
procedure. Det kan ikke anbefales.
At papirene kom sent, og at den
trykte utgaven kom etter at jeg
hadde reist hj emmefra, bidro ikke
til et bedret klarsyn idet man ben-
ket seg rundt forhandlingsbordet.
Det er en rekke mennesker som

legger ned betydelig tid for å
fremme profesjonen og sikre
utvikling og kvaliteten av utdan-
nelse i internasjofiale sammenheng.
Sammen er vi sterke. Medlemskap
i EFLA er og en solidaritet og en
støtte til de mindre landene, og
hvor IFLA kan gå inn som en ka¬
talysator for at medlemmene blir
hørt og tatt på alvor. De møter det
enkelte lands regjeringer og byrå-
krater. Det gir en støtte til de som

trenger det. Det skaper netteverk.
Videre gir de en stemme i forhold
til UIA, UNESCO, ICOMOS etc.

Dessuten møter man en rekke op¬

pegående og engasjerte personer.
Det kan i alle fall ikke sies å være

en overbyråkratisk og tunggrodd
organisasjon som forbruker en
masse penger. Til det er det for
mange ildsjeler som legger ned for
mye av egen tid og egne penger til
at det stemmer. En verdensorgani-
sasjon uten lønnet sekretariat kre-
ver velvillighet.
Jeg vil anbefale medlemmene å gå
inn på IFLAs nettsider. Det gir en
oversikt over internasjonale begi-
venheter, med konferanser, møter

og konkurranser.
IFLA-news kommer mer eller

mindre regelmessig, og blir nå
oversatt til spansk. Der finnes det
også lenker til de ulike kongresser.
Det finnes et resymé av egne opplevel-
serfra kongressen i Minneapolis, se

www.arkitektnytt.no/page/preview/
preview/10831/news-4-1584.html
Tore Edvard Bergaust,
IFLA-delegat, Norge
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