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Leverandør afalleptanteskolenrtikler
Produktion aftræer, buske og bund¬
dækkeplanter i alle sorter og størrelser.
Rekvirer vort katalog, og aflægplante
skolen et besøg.
TdBudgivespå alle leverancer.
BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S
FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26 . FAX 48 14 09 86

E-mail: birk-holm@internet.dk / www.birk-holm.dk

BIRK

HOLM

Vi bygger Grønt
John F A/S

Nyanlæg og vedligeholdelse t
Rosenlu

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere

GrowTek
- vejen til en grønnere verden

Plantevægge
- til vertikal kreativitet:

inden- og udendørsløsninger

meget grønt på lidt plads

stort udvalg af planter
minimal vedligeholdelse

udskiftelige moduler

kan formes efter behov

Tlf.:+45 70 20 20 71 • www.growtek.dk

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

TELEFON 39 63 36 80

m TELEFAX 39 63 36 61

• NYANLÆG • SItN • HJSbH 17113
• PLANTER • GRÆS MJSI
• VFPI I^FHHi np| sp fc&lJ11

Vi bygger grønt

Månedens særtilbud til abonnenter af Landskab

Tilbuddene er gældende til og med november måned. De opgivne

priser er ekskl. leveringsomkostninger. Kig ind og se de mange

gode tilbud på www.arkfo.dk/shop



Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Fokdal _

Springvand ih.'.iii■ SCULPTURE

Østerled 28 4300 Holbæk
Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

R MALMOS A/S

Krogh & Molin
Anlægsgartnere & Entreprenøren

Broenge 25
2635 Ishøj

Tlf. 43 63 01 22
Fax, 43 63 00 8t

E-mail:

anlaeg@kroghogmolin.dk

Alt i brolægning
ANLÆG FOR GRØNT E

«

• vedligeholdelse
• nyanlæg,
• renovering
• plantning,
• beskæring
• totalentreprise
• snerydning
• kloak

A

0e""
Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte

www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

Bondeskovgaard Savværk
Hestehavevej 40
Osted, 4320 Lejre
Tlf. 46 49 60 27

www.bondeskovgaard.dk

Bondeskovgaard

Bænke af historisk træ
designet af Monica Ritterband
Træplankerne på bænkene kommer'frp danske
flådeege og de gamle bolværkspæle på Holmen.
Få hele historien på www.naturehistory.dk
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DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1. 1401 Kbh K

Tel. +45 33 32 23 54

Daglig leder er Lilian Thomsen
dl@landskabsarkitekter.dk

www. landskabsarkitekter, dk

DL er medlem af Dansk Kunstnerråd samt
European Federation for Landscape Architecture, EFLA, og

International Federation of Landscape Architects, IFLA, wuw.iflaonline.org
Lilian Thomsen, daglig leder, DL's sekretariat.

at ikke flere danskere fandt vejen
over sundet.

Dagens oplægsholder causerede
over emnet BYEN set ud fra et

landskabsarkitektonisk perspektiv
— livet og døden i byen - hvilke
tanker ligger der bag planlægnin¬
gen af byen, hvordan bruger vi by¬
en, hvordan lever vi der, og hvor
begraves vi?
Tomas Eriksson, ordfører for SA's
akademi for landskabsarkitektur

bød velkommen.

Malmøs stadsgartner Gunnar Eric-
son fortalte om Malmøs forandring
gennem de sidste 50 år, hvilke
overvejelser byudviklingen havde
afstedkommet, hvordan skaber man

attraktive og trygge fysiske miljøer
for alle borgerne i en ungdomsby
som Malmø — og at man ikke må
glemme behovet for mørke/stilhed
i byen, som altid skal være lys og
åben 24 timer i døgnet/7 dage om

ugen/365 dage om året.
Helsingborgs stadsbyggedirektør Ag¬
neta Hammer og byplanlægger Kri¬
stoffer Nilsson fortalte om projek¬
tet Helsingborg HH— et af Sveriges
mest spændende byfornyelsesprojek¬
ter, hvor Helsingborg syd-centrale
byområder skal planlægges, udvikles
og fornys i løbet af de næste årtier -
tre delområder fra nord til syd; Sodra
hamnen, Soder og Gåsebåck - en

million nye kvm i byen.

ternes profil ind- og udadtil, skabe
rammerne for netværk - nationalt,
internationalt og nordisk. Ram¬
merne for et samarbejde bliver al¬
tid meget bedre ved det personlige
møde — her udveksles erfaringer,
skabes relationer, og et tættere sam¬

arbejde opstår.
Sveriges Arkitekters akademi for
landskabsarkitekter var i år vært

ved det nordiske møde, og turen

gik således til Malmø, og SA be¬
nyttede lejligheden til at arrange¬
re et ekstra Oyster-seminar. Om¬
kring 160 landskabsarkitekter og
landskabsarkitektstuderende deltog
— mange fra Sverige - Annema¬
rie Lund og jeg deltog - en skam,

Nordisk seminar og møde i
Malmø 2010

DL har et langt og godt samarbej¬
de med de nordiske søsterorganisa¬
tioner. De nordiske lande mødes på
skift ved et årligt møde, og som an¬

sat i DL's sekretariat har jeg fornø¬
jelsen af at være med til møderne.
Det er nu §erde gang,jeg deltager i
disse nordiske møder — og jeg glæ¬
der mig altid til denne årlige rejse.
Det er spændende, fagligt og per¬

sonligt udviklende og altid hygge¬
ligt at mødes med en masse enga¬

gerede mennesker, som faktisk ar¬

bejder for en fælles sag - at udvik¬
le og pleje medlemmernes faglige
interesser, styrke landskabsarkitek¬

KR armaturet er med sine små kompakte mål og runde former,
et klassisk park: og vejarmatur. Armaturet er ideelt til erstatning
af de mange gamle og udtjente armaturer, som'er.monteret på
de danske villaveje og parkbelysninger. Mange af disse står i for¬
vejen over for udskiftning, når kviksølvlampen udfases fra 2015.

Armaturhuset er lavet af trykstøbte aluminiumsplader, og af¬
skærmningen er i klar PMMA og passer på eksisterende 060
master, både for topmontage og for udlæggerarm. Reflektoren

fås i udgaver for symmetrisk belysning eller en variant for cykel¬
stier. Der fås 2 udgaver på eludstyrssiden. En multiwattsforkob-
ling for kompaktrør fra 26-42W TC-T eller en udgave med E27 for
sparepærer. Her kan en 50W kviksølvlyskilde erstattes af en 32W
sparepære. KR armaturet er nemt at montere og er servicevenligt,
i den efterfølgende vedligeholdelsesfase.

www.solar.dk

solar
stronger together
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Samling før nordisk møde, tv. Anja Boserup Qvist (IFLA/EFLA-delegat DL),
Emilia Weckman (IFLA/EFLA-delegat MARK) og Annemarie Lund,
stående i midten Tore Edvard Bergaust (IFLA/EFLA-delegat NLA),
th.Jacob Kamp (fmd. DL), Kati Susi-Wolff (nordisk sekretær, MARK),
Marit Hovi (daglig leder NLA) ogYngvar Hegrenes (fmd. NLA)

Karin Soderling fra Stockholms
Kirkegårdsforvaltning præsente¬
rede sammen med Poul Ingemann
og Anna Ramert fra Kristine Jen¬
sens Tegnestue vinderprojektet i
konkurrencen 'En ny begravelses¬
plads på Jårvafåltet i Stockholm' -
en begravelsesplads for mange for¬
skellige religioner.
Kunstneren Astrid Goransson for¬

talte om kunst i byen — emnet om¬
handlede navnlig hendes kunst¬
projekt i et socialt boligbyggeri i
Karlshamn: Processen omkring til¬
blivelse af kunstværket og i særde¬
leshed processen omkring samar¬

bejdet med beboerne og de positive
overraskelser og udvikling af selve
kunstprojektet.
Landskabsarkitekt og skribent Dan
Hallemar afsluttede dagens oplæg
med en præsentation af en række
parkprojekter, fortrinsvis i Kina,
hvor trenden for tiden er, at natu¬

ren trækkes ind i byen, og græn¬
serne mellem det dyrkede og det
urbane landskab opløses. Sjovt og
tankevækkende at se, hvordan en

campus er skabt, kompletteret med
et område, hvor der dyrkes og hø¬
stes ris.

I den afsluttende diskussion kun¬

ne Tomas konkludere, at der i dag
er utrolig stor fokus på selve plan¬
lægningsprocessen og inddragelse
af borgerne. Det er vigtigt at stille
spørgsmål - svarene frembringer
nye svar og løsninger. Men man
skal kun spørge, hvis man ikke al¬
lerede har lagt sig fast på den fær- ,

dige løsning - hvis man er villig
til at lytte til de svar, som kommer.
Spørgsmålet blev rejst, hvorvidt
arkitekturpolitikken i Sverige er
formuleret således, at man faktisk
helst vil undgå en evt. konflikt
— og at alle skal være tilfredse.
Betyder det, at formen og faglig¬
heden har udspillet sin rolle? Vist
nej — det var der naturligvis ikke
enighed om. Selv om proces og

borgerinddragelse er et vigtigt pa-
ramenter for projektets succes, er
form og faglighed en hjørnesten
og en forudsætning for det skønne
og gode projekt. Uden form ingen
landskabsarkitektur.

Dagen efter var der studietur i
Vastra Hamnen med Stapelbådds-
parken og det nye område ved
Dockan i Malmø.

Herefter samledes vi i Stadshuset,
hvor Malmø kommune venligt lag¬
de lokaler til det nordiske møde.
Alle de nordiske søsterorganisa¬
tioner var repræsenteret - Sverige,
Norge, Finland, Island og Danmark.
Forskel på størrelsen af organisatio¬
nerne — fra 70 til 770 medlemmer,
men ikke forskel på det store frivil¬
lige engagement, som kendetegner
alle foreningerne.
Hvad var så egentlig på dagsordnen
i år, og hvad er i realiteten formå¬
let med disse nordiske møder? Ja, et
af punkterne var netop at få under¬
skrevet en fælles samarbejdsaftale og

virksomhedsplan for det nordiske
samarbejde - få nedskrevet den for¬
melle ramme og en platform for,
hvilke specifikke emner landene
ønsker at samarbejde om de næste

par år. Danmark har forfattet ud¬
kast til en samarbejdsaftale hvor flg.
hensigtserklæringen indgår:
- Skabe grobund for netværk og

erfaringsudveksling og derigennem
rum for faglig udvikling
- Skabe kendskab til og mulighed
for at deltage i de nordiske fore¬
ningers arrangementer
- Skabe mulighed for en fælles
nordisk holdning og indsats i det
politiske arbejde
- Skabe større kendskab til faget
nationalt og internationalt.
Men hvad er der så konkret skrevet
i virksomhedsplanen de næste par
år for at efterleve de fine hensigts¬
erklæringer? Udover at afholde en ,

nordisk kongres hvert 2. år er nogle
af de konkrete fælles indsatsområ¬

der at undersøge muligheder for at

ansøge fonde til at dække aktivite¬
ter i det nordiske samarbejde, igang¬
sætte en nordisk land-skabspris, ud¬
brede kendskab til den europæiske
landskabskonvention og søge poli¬
tisk indflydelse ifm. implementering
af ELC og landenes arkitekturpo¬
litikker, foreslå nordiske kandidater
til valgene i IFLA, udvikle kontakt
til Nordisk Ministerråd og udveksle
erfaringer med BIM — i DK kaldet
BIPS — et beskrivelsesværktøj - en
standard for strukturen og indholdet
af de beskrivelser, der knytter sig til
en byggesag. Emnerne er mange og
ambitionerne høje.
Næste nordiske kongres, og hvem
der står for tur til værtskabet for

nordisk møde frem til 2014, var på
dagsorden. Netop næste år er det
Danmark, som står for at arrange¬

re kongres og nordisk møde. Dato¬
en er fastlagt til den 2.-4. september
2011. Planlægningsarbejdet er gået
i gang — kongresudvalget er ned¬
sat - men du kan stadig nå at melde
dig til. Tankerne går i retning af en

'road-trip' gennem det danske land¬
skab, fra øst til vest, med punktvj-
se nedslag ved anlæg ude i det åbne
land — med fortælling om projektet
og stedet fra en person, som kan sin
metier om de udvalgte projekter.
På mødet fortalte alle forenin¬

gerne desuden kort om det for¬
gangne år - hvad har de specifikke
fokusområder og projekter væ¬
ret i de enkelte lande. Norge kom
med forslag til ændring af valgreg¬
ler i IFLA, således at udbuddet af
valgbare kandidater til IFLA valg
kan øges. De øvrige lande slut¬
tede op omkring forslaget. Kon¬
krete tiltag ift. arkitekturpolitik og
den europæiske landskabskonven¬
tion herunder erfaringsindsam¬
ling om ELC blev drøftet. IFLA
er af UNESCO blevet opfordret
til at komme med et oplæg til en

global landskabskonvention, men

først skal erfaringer om brugen af
ELC afdækkes - en konvention

som i år har eksisteret i 10 år. Gi¬
ver det overhovedet mening at ar¬

bejde for en global landskabskon¬
vention? Nordiske erfaringer med
ELC indsamles og videregives til
IFLA. Poul Børge Petersen var
som EFLA-kasserer mødt op for at
fortælle om arbejdet i EFLA samt
foreslå fælles kontingentstruktur
for IFLA og EFLA.
En invitation til landene om at

indgå i et større samarbejde med
DL og Arkitektens Forlag om
LANDSKAB blev fremlagt. DL vil
fortsat gerne udvikle tidsskriftet, bl.a.
ved at give det større nordisk tyng¬
de, og forlaget tilbyder samtidig dia¬
log om abonnementsvilkår for de
enkelte lande. Budgetter og udgifter
ifm. samarbejdet er naturligvis op¬

pe og vende — en nødvendighed og

forudsætning som skal være på plads.
Efter en lang, men meget kon¬
struktiv og frugtbar lørdag invite¬
rede SA på middag.
DL glæder sig til at kunne invitere
alle vores nordiske venner og fag¬
fæller til Danmark næste år og ser

i øvrigt frem til det næste års sam¬

arbejde med mange spændende
landskabsarkitektfaglige og -politi¬
ske emner på dagsordenen.
Lilian Thomsen

Arkitekturens dag i haven
Danske Landskabsarkitekter stod

bag 'Åbent hus i haven' og fore¬
drag på Arkitekturens Dag 2010,
der i år stod i forstadens tegn.

Begge dele viste sig at være popu¬
lært: både blandt arkitekter, land¬
skabsarkitekter samt andre have-

og landskabsinteresserede.

Lyt til landskabet
Der var fuldt hus på Rolighedsvej 23,
hvor DL sammen med Skov &

Landskab havde inviteret til fore¬

læsning om forstadens landskaber
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LANDSKABSPRISEN 2010

Jacob Fischer

Måløv Aksen • The Måløv Axis

Amalienborg Slotsplads har to højdepunkter:
Et oplevelsesmæssigt højdepunkt i Salys suve¬
ræne rytterstatue, placeret i et præcist defineret
og velproportioneret byrum, og et fysisk højde¬
punkt, der ligger lige under bronzehestens sok¬
kel. Højdepunktet er toppen af en stærkt hvæl¬
vet form, en bid af en mægtig kugle, indskrevet
i pladsens ottekantede geometri. Kugleformen
ender ved kantstenen, hvor de fire palæers for¬
areal møder pladsens gulv. Her ligger rummets
dybdepunkt og omkranser pladsen.

På Skt. Hans Torv, står der 40 ton granit flet¬
tet sammen til et luftigt hus, hvor vandet regner

igennem. Men i modsætning til bronzehesten
står 'huset, der regner' i pladsens dybdepunkt.
Pladsen kan betragtes som en plan flade, der som
en hagesmæk er lagt ud foran den ene af plad¬
sens facadelinier. I midten står skulpturen, hvis
tyngde trykker belægningen ned, så der dannes
en lunke, og det overskydende materiale presses

op i en lille høj. På højen står et lindetræ, og i
lunken lægger regnvandet sig og danner en pyt.
Praktisk nok, for det regner ualmindelig meget
i huset af granit.

Lægmand vil formentlig opfatte begge plad¬
ser som flade, men faktisk er der intet fladt i
Danmark, kun havet i helt stille vejr. I havblik
kan havet være så fladt, at man kan opfatte jor¬
dens kiming, ligesom man kan på Amalienborg
Slotsplads. Og det eneste vandrette på Skt. Hans
Torv er netop vandpytten.

De to pladser i København repræsenterer to
tidsaldre; den barokke med en snert rokoko og

den moderne med et pust af Sven-Ingvar An¬
derssons poesi. Begge er eksempler på en sikker
håndtering af terrænets bevægelser. Ikke alene
er der styr på regnvandet, men ved en sikker og
særdeles enkelt koteret flade fir byrummene et
let opfatteligt og værdigt gulv, der hengiver sig
til rummets geometri og understreger pladsens
hiefarki. De to pladser repræsenterer dog kun en
lille flig af landskabsarkitektens brede opgavefelt,
der handler om at definere terrænets form. Alle
de rum og alt det land, der ligger mellem hu¬
sene er landskabsarkitektens arbejdsområde, og

enhver ændring af disse rum medfører en nød¬
vendig bearbejdning af terrænformen.

Mange landskabsarkitekter opfatter ikke arbej¬
det med kotering som den sjoveste del af vores

fag, men når behandlingen virkelig lykkes, kan
resultatet opleves som stor kunst.

Landskabsprisen skal hvert år sætte fokus på
et nyt tema, og i 2010 er temaet kotering. Prisen
uddeles i år til et projekt, der i særlig grad viser
landskabsarkitektfagets fornemmelse for læsnin¬
gen af de landskabelige forhold og den efterføl¬
gende formning af terrænet. Dels, så den lav¬
praktiske opgave med at lede regnvandet til rette
sted bliver løst, samtidig med at krav til tilgæn¬
gelighed bliver indfriet, og dels, så der opstår en
musikalitet, der løfter projektet til et kunstnerisk
niveau, som kun den dedikerede og kompetente
landskabsarkitekt kan gøre det.

Landskabsprisen er en ny pris i Danmark,
der sætter fokus på landskabsarkitektur og for¬
valtning af landskabet i både by og land. Land¬
skabsprisen 2010 uddeles i et samarbejde mellem
Danske Landskabsarkitekter (DL), Kommunale
Park- og Naturforvaltere (KPN) samt Praktise¬
rende Landskabsarkitekters Råd (PLR).

Juryen bestod i år af landskabsarkitekterne
Lars Poulsen (DL), Charlotte Horn (KPN) og

Jacob Fischer (PLR). Juryen blev bistået af bil¬
ledkunstnerne Mads Gamdrup og Sofia Kalkau.

I 2009 var årets tema bæredygtighed og pri¬
sen blev tildelt natur- og fritidslandskabet 'Over
Sø og Land' i Tarup-Davinde på Fyn. Projektet
bæres af en klar og styrende strategi, hjulpet af
10 dogmer. Opgaven har været at omdanne et
råstofområde, der lignede en tæppe.bombet slag¬
mark, til et rekreativt landskab.

I 2010 tildeles Landskabsprisen byrumspro-
jektet omkring Måløv Aksen. Projektets hoved¬
idé tager udgangspunkt i en læsning af områ¬
dets brede landskabelige og naturlige kontekst.
Ballerup Kommune ligger i et karakteristisk
sjællandsk morænelandskab, formet af isen un¬
der sidste istid - med dødishuller, tunneldale og

sletter.

Projektet forstærker de eksisterende rumlige
potentialer og karakteristika i aksen ved at ar¬
bejde med en fortælling, der tager udgangspunkt
i en fortolkning af områdets morænelandskab.
Aksen med tilstødende rum ses som en smelte-

vandsdal, og helhedsgrebet læser det omgivende
landskabs bevægelse og spejler det ned i den lille
skala. Koteringen skaber flader, kanter og forsæt¬
ninger som en smeltevandsdal, der skaber aflej¬
ringer, plateauer og spor i fladen. I tunnellerne
bevæger floden og dens koter sig op ad siderne,
hvor fladen og væggene bliver af samme materi¬
alitet og skaber tættere forbindelse mellem tun¬
nellen og det omgivende.

Der skabes en fornem sammenhæng på
tværs af flere trafikanlæg på et komplet umu¬

ligt sted. Strækningen iscenesættes med en op¬
lagt reference til et af Danmarks stærkeste og
mest dramatiske istidsfænomener, smeltevands-
dalen. At benytte smeltevandsdalen både som
reference, billede og praktisk funktion gør fcfr-
slaget nærværende i relation til temaet for den¬
ne pris, idet man kan betragte smeltevandsdalen
som landets første bud på en naturskabt regn-

vandshåndtering.
Skrænten ved viadukten er et typisk restare¬

al, der opstår ved krydsningen mellem tekniske
anlæg. I stedet for blot at beplante den med af¬
visende planter, der skal holde folk væk fra den
stejle jordskråning, hvilket ofte giver et mis¬
modigt og næsten skræmmende udtryk, aktive¬
res arealet i dette projekt og gøres til et sted for
handling og ophold, der resulterer i et dramatisk
og unikt rum, som samtidig vækker opmærk¬
somheden og sætter tanker i gang.

Projektet præmieres for modigt at tage hånd
om et typisk udkantslandskab, en uprætentiøs
men relevant opgavetype; at skabe en sammen¬

hæng på tværs af næsten alt; så overbevisende
klart at fortælle en simpel historie om smelte¬
vandsdalen; at synliggøre tyngdekraftens teg¬
ning af landskabet; at skabe rammer og miljø for
menneskelig væren; at behandle stejlheden i det
ellers så flade land og for at gøre et umuligt sted
til et muligt sted.

Konkurrenceforslaget og den efterfølgende
projektering er skabt i et team med LiWplan-
ning og Adept som designansvarlige. Første eta¬
pe samt Krohave-projektet er udført. Ballerup
Kommune er bygherre, og projektet støttes af
Realdania.

Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL
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MÅLØV AKSEN —fra et ingenmandsland til et allemandsland

Måløv Aksen er et centralt byrum i Måløv, der
forbinder Måløv og den nye bydel Søndergård.
Måløv Aksen passerer gennem to tunneller, hvor
henholdsvis S-banen og Frederikssundsvejen pas¬
serer ovenover.

Måløv Aksen er skabt ud fra en strategi om,
at den skal kunne og ville mere end blot flytte
mennesker fra A til B på kortest mulig tid.

For at skabe en mere flydende og velfunge¬
rende akse inddrager projektet derfor både de
elementer, der holder sig stramt til aksens cen¬
trale dele (tunnellerne, belægning m.m.), men

inddrager også kanterne/mellemrummene og de
byrum, der. støder op til aksen (Krohaven, Stati-
onspladsen osv.). Formålet med nyfortolkningen
af kanterne og hvert af de tilstødende byrum er

at skabe mere aktivitet og liv. Nyfortolkningerne
af byrummerie tager udgangspunkt i deres nu¬
værende kvaliteter og landskabets kotering.

Før . transformeringen' var Måløv Aksen et

ingenmandsland med en række væsentlige pro¬
blemer. Den var nedslidt og forældet, den ind¬
bød ikke til ophold, og den var vanskelig at
orientere sig i. Den fremstod utidssvarende, trø¬
stesløs og utryg. Den var derved blevet en del af
den barriere, som den skulle overkomme, og en
del af den barriereproblematik, som den skulle
være'et svar på.

Måløv Aksen var dels en fysisk barriere, for¬
di den fremstod som en uskøn og utryg forhin¬
dring frem for at være en indbydende passage,
dels også en mental barriere, fordi dens uindta¬

gelighed signalerede og dermed forstærkede den
oplevede forskel mellem Måløv og Søndergård.

I forlængelse heraf var Måløv Aksen også en
social barriere, der ikke bidrog til, at beboerne
fra Måløv og Søndergård kunne lære hinanden
at kende og tage del i hinandens liv. Måløv Ak¬
sen fungerede derfor ikke som den forbindende
og indbydende byrumspassage, som den havde
potentialet til at blive.

Visionen for Måløv Aksen er at omdanne den

fra et ingenmandsland til et allemandsland ved
at skabe en mere flydende akse fra Biblioteks¬
pladsen i nord, gennem tunnellerne til Sønder¬
gård Torv i syd.

Vi har ønsket at skabe et sammenhængen¬
de allemandsland, som tager højde for, at flow,
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Måløv Aksen, Stationsvej, Måløv
Konkurrencen om Måløv Aksen blev udskrevet i 2008

Vinderprojektet var udarbejdet af LiWplanning, Adept,
Søren Jensen Rådgivende Ingeniør, Imitio og Michael Sylvest
Design- og realiserings/ase: 2008-10
Bygherre: Ballerup Kommune med støtte af Realdania
Ophavsret: LiWplanning og ADEPT
Arkitektur og landskab: LiWplanning og ADEPT
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ing.
Lysdesign: LiWplanning og ADEPT
Entreprenør/anlægsgartner: Dahl Entreprise A/S (Måløv Aksen),
JakonA/S (tunnel), Svend Bech A/S (Krohaven)
Fotos: LiWplanning
Tegninger: LiWplanning og ADEPT

i

byliv, atmosfærer, tryghed og sammenhænge er
væsentlige elementer i skabelsen af en velfunge¬
rende passage.

Måløv Aksen er skabt med udgangspunkt
i det landskab, som omgiver Måløv. Det er et
smukt morænelandskab, der er formet af isens
forskellige påvirkninger under sidste istid. Isen
har efterladt et kuperet landskab med dødis¬
huller, tunneldale og sletter. Det er et rekreativt
landskab, der er tilgængeligt i nord via Måløv
Naturpark og i syd via Søndergård Sø og Må¬
løv Kilen.

Måløv Aksen som en smeltevandsdal er ikke
kun en metafor og abstraktion over de omgi¬
vende naturområder. I hver ende knytter Måløv
Aksen sig til landskabet med vandre- og cykel¬

stier, der omringer Måløv og Søndergård. Måløv
Aksen bliver således ikke blot et mere levende

og samlende byrum i sig selv, men det tydelig¬
gøres også, at aksen rent faktisk er bundet ind i
deri omgivende attraktive natur.

Rent fysisk læser Måløv Aksen det omgiven¬
des landskabs bevægelse og spejler det ned i den
lille skala. Koteringen skaber flader, kanter og

forsætninger ligesom en smeltevandsdal, der ska¬
ber aflejringer, plateauer og spor i fladen.

Det sammenbindende element i smelte-

vandsdalen er floden. Den er hovedbevægelsen
gennem aksen, og den strækker sig fra Biblio¬
tekspladsen til Søndergård Torv.

Floden arbejder sig ind i kanterne og skaber
derved mulighed for ophold, grønne lommer
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og plads til infoskilte og belysning i forbindel¬
se med bevægelsen. De mindre opholdslommer
placeres i relation til tunnellerne, så der skabes
bedre sigtbarhed og et bedre overblik, når man

bevæger sig igennem dem. Der skabes herved én
tryghed, idet man kan se "og høre mennesker på
begge sider af tunnellerne.

I sin bevægelse optages de tilstødende by¬
rum Stationspladsen og Krohaven. Byrummene
har en indbyrdes organisering og hierarki, der
giver en diversitet i brug og rumlighed, som bå¬
de vil understøtte en bevægelse gennem aksen,
men også en bevægelse på tværs af aksen. Hvert
byrum tager udgangspunkt i sine nuværende ka¬
rakteristika og kvaliteter, der nyfortolkes for at
skabe forskellige, men attraktive muligheder for
ophold og rekreation for alle, uanset alder, mo¬

bilitet og køn.

Ved Krohaven er skrænten frigjort for uigen¬
nemtrængelig beplantning, og der er skabt et lil¬
le grønt og intimt rum med mure, der holder på
jorden. De simple mure understreges effektfuldt
af orange væghængte bænke. Et bordtennisbord
skaber muligheden for aktivitet.

Ved Stationspladsen er skrænten ligeledes fri¬
gjort for al beplantning. In situ støbte mure dan¬
ner afgrænsninger for ramper og siddekanter, hvor
man kan tage ophold og se på bylivet der passerer

gennem aksen. Kanterne og klatrevæggen skaber
muligheder for uorganiseret sport og leg.

De to tunneller i aksen er omdannet til po¬
sitive elementer, der er med til at understøtte
oplevelsen af at bevæge sig igennem en smelte¬
vandsflod. Flodens materialitet er ført igennem
tunnellerne, og fladens kotering bevæger sig op
ad siderne. Siderne er transformeret til en trans¬

lucent flade af polycarbonat med en bagvedlig¬
gende energibesparende belysning, med lysstofrør.
Tunnellerne fremstår som en klump af is placeret
over flodens bevægelse igennem landskabet.

Om aftenen/natten lyses tunnelområdet op,
hvilket gør det til et mere sikkert og trygt sted
at færdes. Det fungerer samtidig som en signatur,
et lysskilt for Måløv.

Første etape af Måløv Aksens blev indviet
1. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag
under temaet 'Forstaden — arkitektur som ram¬

men om det gode liv'.
Måløv Aksen — Smeltevandsdalen er vinderpro¬

jektet fra konkurrencen om Måløv Aksen ud¬
skrevet i 2008.Vinderteamet bestod af LiWplan-
ning, Adept, Søren Jensen Rådgivende Ingeniør,
Imitio og Michael Sylvest.
Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt MDL
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KLIMATILPASSET BYRUM VED SEB I KØBENHAVN

Stig L. Andersson

Byrum ved SEB, Kalvebod Brygge/Bernstorffsgade, København
Design- og realiserings/ase: 2005-10
Bygherre: SEB ,

Landskabsarkitekt: SLA. Team: Stig L. Andersson, Ulla Hornsyld, Alexandra Vindfeld Hansen m.fl.
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Ingeniør: Rambøll a/s
Totalentreprenør: E. Pihl & SønA.S.
Fotos:© SLA (s. 158, 160 og 161),© OREV Vandingssystemer (s. 159)
Tegninger: © SLA

På hjørnet afBernstorffsgade og Kalvebod Bryg¬
ge i København har SEB opført sit skandinavi¬
ske hovedsæde. Der er tale om to bygninger, som
står i et kuperet og konstrueret terræn over en

underliggende parkering. Terrænet er et offent¬
ligt tilgængeligt byrum på 7.300 kvm. Det smy¬

ger sig ind i, imellem og rundt om bygningerne
og skaber på den måde en rumlig sammenhæng i
anlægget. Samtidig sikrer det tilgængelighed for
gående og cyklister gennem det grønne strøg,
der hæver sig syv meter op over omgivelsernes
vejkote, fra SEB over Rigsarkivet til Tivoli Con¬
gress Center. Projektet til SEB's byrum er tegnet
af SLA i 2005 og frem og indviet i 2010.

For at opleve det nye byrum fuldt ud må
man bevæge sig gennem det. Rummet bliver
større, åbner sig i forskellige retninger, og der
skabes nye rumlige sammenhænge afhængig af,
hvorhen man bevæger sig. Ved opstigningen fra
Bernstorffsgade udfolder rummene sig ad hoc,
som man bevæger sig fremad ad den 300 meter

lange og snoede opstigning. Kigger man tilbage
mod byen, indrammer bygningerne et udsnit af
København. Opstigningen fra Kalvebod Brygge
er stejlere. Her er man hurtigt oppe og kan se ud
over havnerummet.

Koteringen er det væsentligste rumskabende
træk. Den håndterer funktionelle og tekniske
krav fra afvanding, tilgængelighed og belysning
til beplantning og rodvenligt bærelag. Den tilby¬
der forskellige ruter, der passer til skatere, gang¬

besværede, kunder eller SEB's ansatte. Endelig
skaber den en særlig atmosfære ved at fremme
det sanselige i både de nære og fjerne omgivel¬
ser. Man kan sige, at terrænet appellerer til den
flydende intelligens. Flydende intelligens er ev¬
nen til at navigere gennem en strøm af informa¬
tioner frem for at memorere viden, der allerede
er erkendt. Informationerne er her terrænskift,
varieret beplantning, vejret og andre mennesker,
der bevæger sig i byrummet. Ikke to besøg er
ens. Næste gang finder man en anden rute, og

byrummet fremtræder anderledes, fordi det skif¬
ter karakter med vejret, lyset, tidspunktet og ens

egen sindsstemning. Beplantningen har stor be¬
tydning i denne sammenhæng. Træerne og stau¬
derne er placeret på en sådan måde, at anlægget
på afstand fremtræder fladt og todimensionelt.
Den tredimensionelle oplevelse far man kun ved
at bevæge sig igennem det. Der er ikke tale om

et arrangement, der mimer naturen. Men om en

ny måde at se og opleve natur i byen på.

Ønsket er at skabe en urban naturoplevelse gen¬
nem en formgivning, der tydeliggør naturens
tilstedeværelse som proces, samtidig med at kli¬
mamæssige tilpasninger og andre funktionelle
forhold tilgodeses.

Det er et komplekst byrum skabt af enkle
materialer; hvid beton, grøn vegetation, vand i
forskellige tilstande og lys.

Den in situ støbte beton har en skridsikker

og vandskyende overflade. Overfladearealet er

gjort så stort som mulig ved at være foldet op

og ned, ind og ud, så det reflekterer så megen
indkommende varmestråling, som muligt via en

høj Albedoeffekt. Herved skabes et mere køligt
mikroklima og en let brise i de varme perto¬
der af året.

Dette forstærkes yderligere af 110 vandfor¬
støvere, der genbruger opsamlet regnvand og

udspyr let fugtig luft, som spredes med vinden.
Langs bygningernes facader og vinkelret på

bygningerne er der ved hvert andet trin nedlagt
smalle liniedræn. De har samme bredde som di-

latationsfugerne, dvs. 12 mm. De smalle spræk¬
ker leder regnvandet fra betonfladerne til to sto¬
re regnvandstanke. Herfra pumpes det tilbage via
et finmasket netværk af drypslanger i plantebe-
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dene og et netværk af slanger under belægnin¬
gen til vandforstøverne. I meget kraftigt regnvejr
ledes overskydende vand fra tankene direkte ned
i havnen. Således ender intet regnvand i kloak¬
ken, og intet regnvand kommer i kontakt med
.trafikvejene.

Beplantningen står i sprækker mellem de
skrånende og plane flader. Der er anvendt bå¬
de løvfældende og stedsegrøn beplantning for

at fa stor vand- og stofomsætning året igennem.
Der er anvendt ti forskellige sorter af stauder og

græsser, der varierer mellem høje og lave væk¬
ster. De medvirker også til vand- og stofomsæt¬
ningen i byrummet og bidrager til det lokale
mikroklimatiske miljø med vind- og læforhold.
Byrummet giver både nytteværdi og rekreativ
værdi til byen.
Stig L.Andersson, landskabsarkitekt MAA, MDL
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Træer

Acer rubrum, rød løn
Alnus cordata, hjertebladet el
Alnus glutinosa, rødel
Betula jacquemontii, himalayabirk ■

Nothofagus antarctica, sydbøg
Pinus sylvestris, skovfyr
Quercus robur, stilkeg

Stauder, græsser, buske
Asarutn europaeum, hasselurt
Carex morrowii ' Variegata', japansk star
Carex pendula, kæmpestar
Carex pilosa 'Copenhagen select', star
Carex plantaginea, bredbladet star
Cotula squalida, trædebregne
Deschampsia caespitosa 'Waldschatt', mosebunke
Dryopteris ftlix-mas, aim. mangeløv

Luzula sylvatica, skovfrytle
Molinia caerulea 'Overdam', dværgpibegræs
Salix lanata, uldpil
Salix repens 'Rosmarinifolia', rosmarinpil
Sporobolus heterolepis, præriegræs

WQ)PÆ
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TÅVLING OM EN NY BEGRAVNINGSPLATS VID
JÅRVAFÅLTET I STOCKHOLM

Juryn bestod av Per Kallstenius, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadskontoret, juryns ordforande;
Mats Larsson, forvaltningschef, kyrkogårdsforvaltningen; Par Westin, avdelningschef kyrkogårdsforvaltningen;
Per Soderberg, vice stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadskontoret;
Pia Krensler, stadstrådgårdsmåstare, landskapsarkitekt, LAR/MSA, trafikkontoret;
Anders EJohansson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter;
Stig L Andersson, landskapsarkitekt MAA MDL, utsedd av Sveriges Arkitekter.
Juryn adjungerade arkitekt MSA Karin Soderling, projektledare på kyrkogårdsforvaltningen

Den samlede dommerbetænkning kan ses på http://www.arkitekt.se/jarva09

Stockholms stad inbjod i september 2009 till en
aliman tåvling om utformningen av en ny be-
gravningsplats vid Jårva friområde i Stockholm.
Den blivande begravningsplatsen ar for Stock¬
holms nordvåstsektor en satsning av motsvaran-
de strategisk betydelse och långsiktighet som for
Skogskyrkogården på den sodra sidan av staden
var for hundra år sedan.

Den nya begravningsplatsen kommer att lig-
ga mellan Akalla, Hjulsta och Tensta kring Gran¬
holmstoppens stora kulle som kan ses från alia
håll over Jårvafåltet. Begravningsplatsens låge i
sig kommer att fa ett stort symboliskt varde for
nuvarande och kommande generationer. Ambi¬
tionen år att begravningsplatsen ska ha en hog
konstnårlig och arkitektonisk hojd och på så sått
bygga vidare på det existerande kultur- och na-

turlaiidskapet och ytterligare bidra till identitet
och samhorighet for de boende vid Jårvafåltet.

Syftet med tåvlingen år att skapa en hållbar
oversiktlig vision for hur denna stora begrav-
ningsplats ska gestaltas grundat på platsens stor-
slagna karaktår och det omgivande landskapets
sårdrag. Begravningsplatsen kommer att byggas
och utvecklas under en mycket lång tid och tåv¬
lingen syftar till att defmiera målsåttningar och en
karaktår som kan vara grunden for utvecklingen
av begravningsplatsen for en lång tid framover. En
forutsåttning år att det kan ta decennier innan be¬
gravningsplatsen år fullt utbyggd.

På Jårva begravningsplats kan en integration
mellan forntid, nutid och framtid uppnås. Hår år
ett område med gravar från vikingatid och med-
eltid som tillsammans med nya gravskick skapar
integration i tid och rum, mellan gammalt och
nytt samt mellan olika kulturyttringar och tradi¬
tioner. Den nya begravningsplatsen ska for'stårka
och utveckla områdets kultur- och naturvården.

På begravningsplatsen ska det finnas utrymme
for en mångfald av gravskick och kulturyttring¬
ar. Begravningsplatsen ska vara ståmningsfull och
rofylld for besokaren.

Tåvlingsuppgiften
Tåvlingsuppgiften var att visa en overgripande
disposition av området med forslag till låmpliga
utbyggnadsetapper.

De tåvlande skulle ge ett mer detaljerat forslag av

begravningsplatsens forstå etapp eftersom det var

viktigt att visa att begravningsplatsen redan i den
forstå etappen kan upplevas som en fårdig helhet.

Fortsatt process

Juryn har utsett ett forslag till forstapristaga-
re och rekommenderar forslaget till fortsatt ut-

veckling och genomforande. Det vinnande for¬
slaget ska utgora grund for fortsatt planering.

Juryns generella bedomning
Under bedomningsarbetet har tåvlingsområdets
skonhet, mångfald och historia varit en myck¬
et viktig utgångspunkt for juryn. Medvetenhe-
ten om platsens kvaliteter har våxt både i ana¬

lysen av tåvlingsforslagen och genom besok på
platsen. Skonheten ligger i landskapet med den
skulpturalt formade kullen, eklundarna, histori¬
en som år avlåsbar från forntida gravar till den
mer nutida fore detta tippen, koloniområdet
och discgolfanlåggningen. Granholmstoppen år
medvetet och vål formad av parkforvaltningen
i Stockholms stad genom stadstrådgårdsmåstare
Holger Blom.

Etapp i
Under bedomningsarbetet blev det ån tydligare
att det strategiska beslutet om var begravnings¬
platsens etapp ett ska anlåggas och det anslag som
den forstå etappen tar år av mycket stor betydelse.

Begravningsplatsens relation till landskapet
Bland forslagen finns det flera olika sått att for-
hålla sig till landskapet och platsen. Landska¬
pet på platsen år ett kulturlandskap skapat av
månniskan under en period, av nåra tusen år!
Ett viktigt stållningstagande år om den nya be¬
gravningsplatsen ska ha en struktur som år over-
ordnad den existerande platsen eller om den
nya funktionen, begravningsplats, ska inordnas
med utgångspunkt från de kvaliteter som finns
på platsen. De tåvlande har hår gjort olika ståll-
ningstaganden:

• En overordnad struktur som dominerar

platsen. Till denna typ av projekt hor till exem-

pel de som omformar Granholmstoppen till en

befåstningslik akropol, stora sjoar eller låter plat¬
sen domineras av kistmurar. Denna typ av an-

greppssått visar inte sårskilt stor respekt for den
historia och de kvaliteter som finns på platsen.

• En overordnad struktur som låter platsens
kvaliteter lysa igenom. Denna typ av angreppsått
kan exempelvis bestå av rutnåt av belysning eller
stolpar som knappast upplevs som ett monster
for den som befinner sig på marknivå men ger
en kånsla av en speciell ordning som har med
begravningsplatsen att gora. Från avstånd år den
overgripande strukturen tydlig. Detta angrepps-
sått låter de kvaliteter och den historia som finns

på platsen samspela med den nya funktion som

låggs till. Motet mellan gammalt och nytt kan
också skapa helt nya kvaliteter.

• En struktur som bygger på den ordning
och de kvaliteter som redan finns på platsen dår
sjålva den nya kompositionen bygger på att for-
stårka och synliggora existerande kvaliteter sam¬

tidigt som nya funktioner ytterligare berikar plat¬
sen. Detta angreppsått utgår från upplevelsen
av platsen och skapas med platsens egen struk¬
tur som utgångspunkt. Juryns bedomning år att
de två senare principiella angreppssåtten år mer

framkomliga ån det forstå då de i hogre utstråck-
ning har mojlighet att ta till vara och utveckla de
kvaliteter som finns på platsen. En annat grund-
låggande angreppssått dår juryn har identifierat
två olika strategier handlar om hur man bygger
ut begravningsplatsen.

• Utbyggnad steg for steg. Detta innebår att
begravningsplatsen byggs ut genom att man låg¬
ger till område efter område enligt en i forvåg
etablerad plan som i och for sig kan ta olika rikt-
ning men dår ett utbyggnadsområde låggs till når
ett annat år fårdigt. Denna strategi innebår en

tydlighet och ger tydliga grånser till andra funk¬
tioner inom området. Begrånsade delar av be¬
gravningsplatsen kommer att vara under utbygg¬
nad vid varje enskild tidpunkt och utbyggnaden
kan ske långsamt.

• Utbyggnad inom en etablerad grundstruk¬
tur. En struktur inom ett storre område låggs
ut och begravningsplatser kan etableras på fle¬
ra platser samtidigt. Detta ger mojligen storre

mojlighet att bygga ut for många olika begrav-
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ningsskick samtidigt och begravningsplatsen an-
nekterar ett storre område i ett tidigare skede.
Samtidigt kan begravningsplatsen upplevas som
mer ofårdig under en langre tid.

Juryn kan inte ensidigt fororda den ena el¬
ler den andra losningen men menar att det ar av
stor betydelse varje del som byggs tidigt måste
upplevas som fullvårdig. Av avgorande betydelse
ar dock att lokalgatusystemet och merparten av

gång- och cykelvagarna, som inte bara ska for-
sorja begravningsplatsen, etableras tidigt.

Olika begravningsåndamål och dess gestaltning
De tavlande skulle redovisa hur tavlingsområdet
ska disponeras for gravar, eventuellt i gravkvarter
eller i andra gravmonster. I redovisningen kan in-
gå disposition for kistgravar och urngravar. Dessa
gravmonster ska utformas for att tillmotesgå ef-
terfrågan från en mångfald av trosuppfattningar.

I tåvlingsuppgiften ingick att ge forslag till
en begravningsplats som moter dagens och fram-
tidens behov. Begravningsplatsernas gestaltning i
Sverige har forandrats over tiden från de grav-
kullar som kan återfinnas på platsen till 1800-ta-
lets parkliknande kyrkogårdar till de landskaps-
kyrkogårdar som skapades under 1900-talet.

Juryn konstaterar att det begravningsskick
som våxer starkast just nu inte bara i Sverige
utan också i många andra lander år ett mycket
naturnåra begravningsskick. De kvaliteter som
finns på Jårvafåltet med alla de 'olika landskaps-
rum stoder ett arbetssått dår landskapets existe-
rande kvaliteter kan vara starkt nårvarande på
begravrjingsplatsen.

Juryns beslut
Juryn beslot vid sitt mote den 24 augusti 2010
att utse foljande projekt till pristagare och re-
kommenderar l:a-pristagaren till fortsatt ut-

veckling och genomforande: l:a pris Oarna,
prissumma 300.000 kr; 2:a pris Vid skogsbrynets
grans, prissumma 200.000 kr; 3:e pris Growth
Renewal Decay prissumma 100.000 kr; 3:e pris
Bjorksalarna, prissumma 100.000 kr.

Hedersomnåmnande går till forslagen: Ara¬
besk, Paradeigma, Allt kommer att bli bra, Fore-
stållningar om himlen och Vid bergets fot.

Delat tredje pris • Shared third prize
Growth renewal decay. Mikael Johansson, Nina
Kolbeck Ba(hons) Pgdip, arkitekt MSA Linda
Teng och arkitekt Julia Ternstrom
Forslaget gor en av de tydligaste analyserna av
hela Jårvafåltet och de omgivande bostadsom-
rådena

Ambitionen ar att begravningsplatsen ska bli del
i en storre helhet. Ett intressant sammanhang
skapas mellan begravningsplatsen och bostads-
området i sydost genom en minnespark. Forsla¬
get har också en idé om hur fornlåmningarna i
området ska tydliggoras
• This scheme presents one of the clearest anal¬
yses of the entire Jårvafåltet area and the sur¬

rounding housing estates. The aim is for the
cemetery to become part of a larger entity. An
interesting connection is created between the
cemetery and the housing estate to the south¬
east through a memorial park. The scheme also
has an idea for articulating the archaeological re¬
mains on the site

"Tidsperspektiv I området, med Granbergstoppen som referenspunkt,

Nye entrepbtser luckrar upp pflnæn mellan staden æh fartet.

Delat tredje pris • Shared third prize
Bjorksalar. Arkitekt SAR/MSA Joran Bellman.
Modellsupport Kjell Setteskog,
foto Gosta Rydvall
Forslaget ar mycket valstuderat med en kon¬
sekvent gestaltning på ett traditioneilt vis med
flera eleganta losningar som till exempel cere-

monibyggnacjens placering och vågen upp mot
toppen. Forslaget har lost de fiesta funktioner i
programmet på ett mycket foljsamt vis
• This scheme has been very carefully worked
out, with a consistent design in traditional vein
presenting several elegant solutions, such as the
positioning of the ceremonial building and the
route up to the summit. The scheme has solved
most of the programme's functions in a very

compliant manner
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Forstå pris Oarna
Forslagsstallare: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
och Arkitekt Poul Ingemann genom Kristine Jensen,
Line Krath, Anna Råmert och Poul Ingemann

Ett mycket vackert och inkånnande gestaltnings-
koncept som med hjalp av tydliga formelement,
men utan stora åthåvor, ger platsen karaktår och
identitet som begravningsplats. Forslaget byg¬
ger vidare på det befintliga kulturlandskapet med
stegvisa tillagg på platsens och landskapets villkor.
Det fmns en stor konstnårlig kånslighet i handla-
get och en odmjukhet infor platsen och uppgif-
ten vilket ger fortroende infor fortsatt utveckling
av projektet.

Forslaget bygger på en kanslig analys och folj-
samhet mot det befintliga landskapet så som det
har formats av månniskan från jårnåldern till nu¬

tid. Strategin for utformningen år att med lått
hand forstårka eller foråndra landskapets inne-
boende egenskaper och karaktår genom ny

plantering, upphojningar i landskapet och ge¬
nom de olika platser som skapas for olika be-
gravningsåndamål.

De enskilda tillåggen ska ha en egen karaktår
och typologi samtidigt som de år starkt bund-
na till platsen. Mångfalden i de olika platserna
speglar de olika behov och onskemål som fmns
av olika begravningsskick. Forslaget tar tydligt
stållning for fortsatt samexistens med befintliga

B. Lysningerne er aflange gravlunde, der ligger side
om side i skoven, som skibe imellem øer af skov
• B.The clearings are oblong burial areas that lie side
by side in the woods, like ships between forest islands
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A. På højdedraget vokser fyr. Midt på toppen placeres
tre store gravlunde blandt de imponerende fyrretræer.
Lundene udformes som cirkulære gravlunde, hvor
hvert kapel fungerer som entré
• A. Pine grows on the ridge. On top, in the middle
are three large burial groves set among the impressive
pines. The groves are formed as circular burial areas,
in which each chapel serves as the entrance



C. To granlunde placeres i brynet af den nordøstlige
nåletræsbeplantning. Gravlundene indhegnes af høje
sider i træ eller sten med porte i hver ende. Kapellet
er her placeret inden for murene, i midten
• C. Two spruce groves are located on the fringe of the
northeastern pine woods. The burial areas are surrounded
by tall walls of wood or stone with portals at each end.
The chapel here lies inside the wall in the center

D. Poppeløerne ligger som græsklædte
plateauer i lavlandets vådområder. På øer¬
ne plantes høje slanke popler. Sarkofager
i sten placeres imellem de høje træer
• D.The poplar islands lie like grassy

plateaus in the valley wetlands. On the
islands, tajl slim poplars are planted. Stone
sarcophagi lie between the tall trees

verksamheter och bevarande av platsens rekrea-
tiva och kulturella varden.

Illustrationer och forslag till utforande tar
fasta på stamningar och uttryck som tillfor plat-
sen mervarden och nya upplevelser. De enskilda
platserna har givits starka och suggestiva karak¬
tårer i sina illustrationer. Forslaget ger utrym-
me for hog flexibilitet genom att utbyggnadse-
tapperna kan skifta och byggas till vartefter som
behov uppstår. Forslaget ar konceptuellt och
nyskapande och saknar genomarbetade detalj-
losningar och kan darfor tolkas som flyktigt och
skissartat. Begravningsplatsens struktur som hel-
het ar inte helt tydlig och hur de olika platserna
fungerar tillsammans bor utvecklas vidare. For-

E. Mod vest ligger markerne, kantet af skov.
Gravlundene fremstår helt enkle, som græsklædte rum
• E. Toward west lie the fields, edged by forest.
The burial groves appear quite simple as grassy spaces
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Forstå pris • First prize
Oarna. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och Arkitekt Poul Ingemann
genom Kristine Jensen, Line Krath, Anna Ramert och Poul Ingemann
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F. De fire meter høje huse står på række, som
forstørrede bistader. Husene er tænkt som

kolumbarier — et urbant hvilested, set i forhold
til de øvrige gravlunde
• F.The four meter high buildings stand in a row,
like giant beehives. The buildings are planned as
columbaria — an urban resting place compared to
the other burial places

slaget bygger på att ingående studier i detalj av

platsen gors for att finna de helt ideala platserna
och utformningen. Det ligger i forslagets karak¬
tår och forslagsstållarnas forhållningssått att så-
dana studier, anpassningar och utveckling kom¬
mer att ske.

Det oppna angreppssåttet ger ett utrymme
for nya begravningsskick dår varje del har sin
egen identitet, och fler losningar ån de som an-

givits i forslaget kan tillkomma. Det år mycket
i forslaget som behover utvecklas samtidigt som
det år viktigt att såkerstålla den ambitionsnivå
som forslaget illustrerar — exempelvis kråver de
tydliga avgrånsningarna kring begravningsområ-
dena en hog kvalitet i utforandet.

Forslagsstållarna beskriver att de inte fore¬
slår någon. huvudentré och motiverar detta med
att alia delar av begravningsplatsen ska vara li-
ka tillgångliga, från angoringsvågen ska man var
som helst ifrån kunna ge sig in i stigsystemet
for att besoka en begravningsplats. Principen att
man ska kunna komma till platsen från många

håll bor behållas i det fortsatta utvecklingsarbe-
tet. Forslaget håller oppet for flera av de i pro¬

grammet angivna funktionerna som lokaltrafik-
losning, placering av en huvudentré med ett hu-
vudvågnåt for gående med hog tillgånglighet.
Forslaget behover utvecklas så att det kan kom-
bineras med en rationeil drift, ge full tillgånglig¬
het och begrånsa biltrafiken inom området.

Gravkvarteren i åkerkanterna kan också be-
hova begrånsas eller flyttas in från åkermarken
utifrån kulturreseratets krav. De tekniska forut-

såttningarna år idag inte utredda for att anlågga
vissa av gravkvarteren varfor de kan behova om¬
arbetas for genomforande. Godselanlåggningen
bor flyttas for att ge utrymme for gra\jmark i
forslagets nordvåstra del.

De många kapellen kommer inte att kunna
genomforas som enskilda byggnader men juryn
gor bedomningen att de går att utveckla mot

identitetsskapande samlingsplatser utomhus eller
liknande. Forslaget bedoms vara vål genomfor-
bart och mojligt att forvalta.

G. Smalle læhegn af høje løvtræer eller nåletræer
afgrænser området. For foden af markskellet
placeres lange smalle gravlunde
• G. Narrow windbreaks of tall deciduous or

evergreen edge the area. At the foot of the field
boundary lie long narrow burial areas
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Andra pris • Second prize
Skogsbrynets grans. Topotek 1 GmbH, Martin Rein-Cano och Lorenz Dexler.
Projektledare: Frans Gillberg. Medarbetare: Anna Lundquist, Lisa Oregioni, Francesca Venier, Emily Johnson

Andra pris: Skogsbrynets grans

Forslagsstållare:TopOtek i GmbH, Martin Rein-Cano
och Lorenz Dexler. Projektledare: Frans Gillberg.
Medarbetare:Anna Lundquist, Lisa Oregioni,
Francesca Venier, Emily Johnson

Ett forslag sOm tar tillvara på platsens forutsatt-
ningar och samtidigt skapar identitet och av-

gransningar genom ett starkt formkoncept. For¬
slagets arkitektoniska styrka ligger i kontrasten
och motet mellan det overgripande rutnatet och
landskapets mångfald.

Forslaget bygger på ett enkelt och enhet-
ligt rutmonster som lagts ut i landskapet i motet
mellan slutna och oppna landskapsrum. På detta
sått kommer gravplatserna att ligga på plana ytor
eller i svaga lutningar upp mot Granholmstop¬

pen, i glåntor och i gies lovskog. Placeringen av

begravningsplatsen och dess kvarter år vålstude-
rat och férslagsstållarna har funnit de stora mo-
tiven i det existerande landskapet.

Rutmdnstret har endast två riktningar och
anpassar sig dårfor inte till naturen utan det år i
sjålva motet mellan naturen som spanning och
variation skapas på ett nåstan slumpartat sått.

På ett elegant sått skapas mojligheter till
flexibilitet genom att man har hittat en form
som kan inrymma alia typer av gravskick och
gravmonster och som kan byggas ut utifrån att
behov uppstår. Forslaget redovisar åven platser
for "skogsgravar" på vålfunna platser i landska¬
pet. Det år ett forslag som provar skalan och har
ett tydligt forhållningssått till befintliga land¬
skapsrum.

Forslaget visar tydligt fordelarna med en en-

tréplats i våster och skapar ett sammanhang mel¬
lan begravningsplatsens två delar med en ovån-
tad axel. Parkeringsytorna dominerar dock vid
entréerna och kan behova reduceras och spridas
ut i området. Forslaget redovisar realistiska bul-
leravskårmningar av området. Ceremonibyggna-
den har en enkel form som vilar bra i landskapet
med fina utblickar och den stora kullen och ek-

dungen som fond.
Forslaget bygger på att det strikta rutmonst¬

ret behålls och det år inom rutorna och i ru-

tornas mote med landskapet som variationen i
funktion och over tiden kan ske. Detta kar^ både
tolkas som att det finns en flexibilitet inom for¬

slagets struktur och att strukturen år overgripan¬
de och styrande.

Man kan likna den enkla kvarterstrukturen

vid en klassisk stadsstruktur med gator och kvar¬
ter dår gatornas enhetliga mått och utformning
år sammanhållande och att friheten att utforma

begravningsplatserna på olika sått inom de fast-
lagda kvarteren år mycket stor.

Det finns en risk att strukturen i ett lång-
re perspektiv upplevs som for traditioneli och
begrånsan'de for nya sått att tolka och anvån-
da begravningsplatsen och området om det in¬
te genomfors med stor kånslighet. Eftersom be¬
gravningsplatsen kommer att byggas ut under en

mycket lång tid kommer det också att droja re¬
lativt långe innan det overgripande rutnåtet, som
år projektets idé, kommer att bli tydligt.

Forslaget redovisas jåmfåreisevis detaljerat
men trots detta återstår arbete med att losa mo¬

tet med befintliga vågar och verksamheter och
trots att vågen loper over kullen gors den inte
helt tillgånglig.

Ytterligare utveckling skulle också behovas
med hånsyn till topografi, geologi och befmt-
ligt landskap. Beskrivningen av forslaget over-

tygar inte utan motverkar dess kvaliteter. Drift-
kostnaderna kan skjuta ivåg eftersom det finns
många formklippta håckar och gråsytor. Dessa
år dock nodvåndiga for tydligheten i forslaget i
motet med ett boljande landskap och for att ska-
pa mojlighet till individuell utformning av grav¬

platserna inom kvarteren.
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IN MEMORIAM

Ginman, Harboe og Borup, gårdrum ved
Realkredit Danmark, Odense, 1984-86.
Ginman, Harboe og Borup fot. 1986
• Ginman, Harboe and Borup, courtyard at
Realkredit Danmark, Odense, 1984-86.
Ginman, Harboe and Borup photo 1986

Th. Nørgård, Ginman og Harboe,
Uglegårdsskolen i Solrod, 1972-74.
Henrik Fog-Møller fot. 1980
• Right: Nørgård, Ginman and Harboe,
Uglegårds School in Solrød, 1972-74.
Henrik Fog-Møller photo 1980

Måns Ginman

1. april 1930 - 5. oktober 2010

Måns Ginman var et stort talent, med en frigjort
skabende evne. Hans kærlighed og indlevelse i
naturen gjorde ham i stand til, på fornem vis, at
indføje naturens elementer i sine anlæg. En lang
række fine haveanlæg og byrum rundt om i lan¬
det bærer vidne om hans indsats.

Her skal blot nævnes Uglegårdsskolen i Sol¬
rød, Kreditforeningen i Odense, Kongensgade
og Rådhuspladsen i Odense, Tuborgs Mineral-
vandsgård, pleje og videreudvikling af anlægge¬
ne omkring Risø og de fine gårdhaver på Slots¬
holmen. 80'ernes store opgaver i Mellemøsten
hører med i billedet. Efter at tegnestuen ved år¬
tusindskiftet blev overdraget til en kreds af med¬
arbejdere under navnet GHB landskabsarkitek¬
ter A/S, glædede det ham at se den vokse og
trives.

De finsk-svenske rødder var en del af Måns

Ginmans personlighed, og i de senere år trak han
sig i stigende grad tilbage til sit barndomshjem
på Barø, hvor hans bedstefars store hvidmalede«
trævilla på klipperne ved Barøsund blev ram¬
merne om Måns Ginmans 'tredje alder'.

Måns Ginman vil blive begravet i Finland.
Søren Harboe, landskabsarkitekt mdl

En markant skikkelse i dansk landskabsarkitek¬

tur, landskabsarkitekt MDL Måns Ginman er

død, 80 år.
Måns Ginman var opvokset i den finske

skærgård på øen Barø nær Ekenæs, i en kunstne¬
risk begavet finsk-svensk slægt. Sin uddannelse
fik han i København i 50'erne, først på Landbo¬
højskolen og siden hos professor C.Th.Søren¬
sen på Kunstakademiet. Efter kort tid i Finland
vendte han tilbage til København, til landskabs¬
arkitekt Ole Nørgårds tegnestue, hvor han efter
fa år blev kompagnon.

Den store opgavemængde gjorde på et tids¬
punkt en opdeling af tegnestuen naturlig, og
Måns Ginman dannede sammen med arkitekt
Søren Harboe deres egen tegnestue. Efter nogle
år blev arkitekt Peter Borup tilknyttet tegnestu¬
en, som fortsatte under navnet Ginman • Har¬
boe • Borup A/S.

Det var inden for rammerne af dette fæl¬

lesskab Måns Ginmans væsentligste indsats fandt
sted.



VORES HAVER

Preben Skaarup

!* nis il il H
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Om vinteren kan vi i glimt se vandet - Århus¬
bugten, der ligger 35 m nede og nogle hundre¬
de meter mod øst - om sommeren er haven som

en lysning i skoven — Risskov, der rager 35 m op

og står nogle hundrede meter mod syd, men sen¬
der sine forposter ud til os. Der er altså tale om

mindst to haver, men i virkeligheden mange flere.
Sådan er det med haver: Det -er ikke den

samme have man kommer tilbage fra, som den
have man gik ud i — eller som Heraklit sagde:
'Man kan ikke bade to gange i den samme flod'?

Derfor flertallet i overskriften.

Der er netop udkommet en herlig bog fra
Arkitektskolens Forlag, redigeret af Mogens
Stærk og Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne

boliger - med arkitekternes egne ord hedder den.
Mogens Stærk, en god kollega gennem mange år
på Arkitektskolen i Aarhus, har sendt et eksem¬
plar af bogen og skriver i den: 'Håber, du vil for¬
nøje dig over bogens mange kærlighedserklæ¬
ringer til haven'. Det har jeg gjort!

Arkitekterne fortæller løs om deres huse og
udfolder i 1:1 den gamle sandhed om, at et hus
fødes, lever et liv i forandring og ikke er færdigt,
før det er revet ned. Haverne og landskabet flet¬
tes ind i fortællingerne med et nærvær, så det er

lige før, {le overtager hovedrollen.
Hvad så her, hvor udgangspunktet er at for¬

tælle om haven? Ender det så omvendt med, at

huset spiller hovedrollen i historien?

Eller er det bare så banalt, at det nødvendigvis
altid må være en sammenhængende historie om

hus og have, når de nu forudsætter hinanden.
Under alle omstændigheder bliver det som med
husene beskrivelsen af en række transformatio¬

ner - fra krat, over kaos, til lysning og have.

Huset

Huset er bygget år 1800 siger tingbogen. Mange
arkitekter har bidraget til udviklingen af det be¬
skedne bindingsværkshus. Rye-Andersen,Thyge
Thygesen osv. Siden 1996 Louise og jeg plejet
huset.

Det er et dejligt hus, der har udviklet sig
over disse 200 år, uden at noget er blevet gjort
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Indkørslen er i grus og bliver smallere op mod huset
• The driveway is covered with gravel, and narrows as it approaches the house

mi ■
jpBjfåk> ■

forkert. Tværtimod opleves det som om, der er

aflejret lag af omtanke og omsorg i alle husets
detaljer.

Huset ligger øst-vestvendt, langt tilbage på
grunden uden noget, der opfattes som spildare¬
aler. Derfor opleves haven større end de 1000
kvm, den er.

Den lange indkørsel
Indkørslen var overdækket af en lang pergola,
der, overvokset af slyngplanter, som et mørkt rør
førte ind til huset i krattet.

Pergolaen faldt ned den første vinter og

gjorde en beslutning om indkørslen nødven¬
dig. Løsningen blev en meget let carport nede

ved vejen o.g en indkørsel, der bliver smallere
op mod huset, men dog tillader en bil at køre
op til fordøren. Bunden er en flade af grus fra
Horns Rev; grus med en farvemæssig homoge¬
nitet, som samler de varierende farver i stene¬

ne til en varm tone. Buksbom, der vokser ud af
potterne, bliver plantet ud langs indkørslen over

mod naboens havemur.

Haven foran huset
I 1970'erne blev grunden tilplantet med slåen,
tjørn og roser, som i 1996 dannede et tæt, sam¬

menfiltret krat med frodig bevoksning af skval¬
derkål, ramsløg, kristtjørn, vedbend, vorterod og

vintergækker i bunden.

De første år gik med at rydde op i krattet, fælde
træer og grave stubbe op. Efterhånden dannedes
en rektangulær, aflang lysning foran huset med
et meget stort æbletræ som midtpunkt.

Der blev aldrig anlagt plæne. Den kom til af
sig selv ved, at der blev slået rundt om æbletræet.

Den enkle flade med det store æbletræ på
plænen gav dybde i rummet.

Bassinet

Mellem huset og plænen med det store æble¬
træ blev lagt et bassin, der spænder ud i rummet
bredde. Den lave bassinkant iscenesætter græsset
som en næsten svævende flade, kun tilgængelig
over en plankebro, der let ijernes.
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Bassin og klinkeflade ligger i samme niveau som huset. Græsrum nu og før
• The pool and the paved surface lie on grade with the house. The grass-covered space today and some years ago

111. 10

Bassin og klinkeflade ligger i samme niveau som
huset. Terrænfaldet ned gennem haven gør bas¬
sinet usynligt nede fra haven, hvorfra huset op¬
leves stående direkte ned i græsset.

Vandet, karpernes gliden, dybden i rummet

og det store træ i mellemgrunden skabte en me¬
ditativ ro for iagttageren på pladsen foran huset.

Det holdt kun, til æbletræet lagde sig under
sneens vægt og tog hele den ene side af rummets

afgrænsning med sig i faldet. Så måtte der hur¬
tigt lukkes af rumligt med et system af dobbelt¬
hække langs indkørslen.

Krattet

Til den anden side står krattet, næsten som det var.

Der er stort set kun fjernet, hvad der var nødven¬
digt for at kunne plante en række hække på tværs.
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Hækkenes tiltagende højde og afstand, sammen
med de flugtende overkanter bringer den uund¬
gåelige kontrast mellem klippet og uklippet i
spil. Tvivl om det rigtige valg af hækplante førte
til, at der blev plantet skiftevis liguster og taks i
samme række. Ligusteren kom hurtigt op, hvor
der var mest lys, mens taksen overtager hoved¬
rollen, hvor skyggen er dybest. På sigt ser det ud
som om, taksen vil fylde pladsen ud nedefra.

Træerne er mirabeller. De var så høje og tæt¬
te, at det meste var skygget væk under dem, så
efter den første vinter i huset stod det klart, at

der måtte et plankeværk til for at lukke af for
udsigten til vejen. Her var ikke tid at vente på en
hæk. Uden for plankeværket står en række tjørn
som er en uundværlig del af krattet.

Buksbom

Efter omhyggeligt udarbejdede plantelister blev
indkøbt en masse skyggetålende stauder, som
blev plantet ud i bunden af krattet. De kom, stod
lidt, blev overvokset og gik - ud.Ved samme lej¬
lighed blev en masse små buksbom bestilt. Da
stauderne endelig var plantet, viste det sig, at der
var begyndt at komme svamp i de små buksbom,
som stod for tæt i kasserne. De sundeste blev

plantet ud i køkkenhaven for at vokse sig større.
Andre blev sat på fedekur i potter. De mest an¬

grebne blev spredt tilfældigt ud i haven, og til
sidst blev resten sat i en cirkel inde i krattet. Ef¬

ter nogle år begyndte der at dukke spredte buks¬
bom op mellem skvalderkålen, og i de seneste år
er de begyndt at blive klippet lidt.

De runde bede

Den første cirkel af buksbom voksede til, blev
ryddet for skvalderkål og det runde bed tilplan¬
tet med skovjordbær. At afgrænse skvalderkål og

ramsløgs domæne blev overkommeligt, når op¬

gaven blot var veldefineret. Flere og flere runde
bede kantet med buksbom blev derfor anlagt. De
runde bede trækkes ud på plænen. Måske er det
svaret, måske bliver det lavet anderledes senere.

Haven bag huset
Bag huset ligger en vestvendt, læfyldt gårdhave.
På dette sted er haven gravet lidt ind i det støt

Buksbomcirkler i krattet • Boxwood circles in the thicket

Den lange trappe i den vestvendte, læfyldte gårdhave • The long stairway in the western sheltered courtyard
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Udgangspunktet for 'Stjernebrønden' var en figur dannet af tre kvadrater, drejet 15 grader i plan for hinanden
• The basis for the 'Star well' was a figurel formed by three squares, rotated 15 degrees horizontally in relation to one another

stigende terræn. En lang trappe optager terræn¬

springet og bruges til at sætte blomsterkrukker
på. Neden for trappen er fladen klinkebelagt.
Det er et godt opholdsrum og en meget benyt¬
tet arbejdsplads.

Krukkerne

Krukkerne blev oprindelig introduceret i haven,
efter forudgående dårlige erfaringer, for at gi¬
ve nyindkøbte planter eri starthjælp, som kunne
give dem styrke til at klare sig ude i havens frie
konkurrence. Skvalderkål og ramsløg er nu mere
under kontrol, men krukkerne har skiftet funk¬
tion og er efterhånden blevet en del af havens
rytme med muligheder for hurtige variationer.

Stjernebrønden
Der viste sig pludselig en lejlighed til at købe et
stort parti teglklinker billigt, mod at tage alle de
klinker der var. Der lå omkring huset en stor, ke¬
delig flade af betonfliser, som blev fjernet, og så
gik brolæggeren i gang med at lægge teglklinker.
Det svandt kun langsomt i stakken af klinker,
nye- projekter blev aftalt løbende, og der kom
tegl i bunden af udhuse og skure. Til sidst blev
den lange sti langs havens nordskel lagt — og der
var stadig klinker tilovers, som nu blev stablet i
en stak ved stien.

En dag var en god ven, billedkunstneren
Ole Videbæk, på besøg og fik øje på stakken af
teglklinker. Skal de ikke stables lidt pænere, lød

spørgsmålet? Senere modtog vi en smuk skitse
til den teglskulptur, som nu står i haven. Skitsen
er desværre forsvundet.

Hvis vi ville stille arbejdskraft og stillads til rå¬
dighed, ville Ole Videbæk lede arbejdet med op¬
førelsen af skulpturen. Det blev en fin oplevelse.

Udgangspunktet var en figur dannet af tre
kvadrater, drejet 15 grader i plan for hinanden.
En nøje udarbejdet tabel fastlagde indrykningen
opefter for hvert skifte, som blev lagt, således at
der efterhånden rejste sig en høj kegle med en

svag entasis.
Som keglen blev stablet højere, afsløredes

det, at figurens inderside var mindst lige så fa¬
scinerende som ydersiden i sin enkle og raffine-

174 LANDSKAB 7 2010



rede geometri. For ikke at blive de eneste, der
ville fa denne inderside at se, blev et nyerhvervet
digitalkamera og en fiskeline taget i brug. Ind¬
stillet på selvudløser hentede kameraet en række
meget smukke billeder op fra bunden af keglen.

Vi kalder den 'Stjernebrønden'. Et mærk¬
værdigt navn for det, de fleste umiddelbart op¬
fatter som et tårn. Her er forklaringen:

Suspiciendo despicio
Despiciendo suspicio

Thycho Brahe > '

Mottoerne suspiciendo despicio (ved at se op ser

jeg ned) og despiciendo suspicio (ved at se ned

ser jeg op) sad over dørene på hans slot Urani-
borg og blev aftrykt i flere af hans videnskabe¬
lige værker.

Pia Tafdrup citerer Tycho Brahe i forbindel¬
se med digtet Erindringens Profil, som begynder:

På bunden af brønden lyser stjernen i vandet,
som et øje, der kommer til syne mellem skyer
i natten.

Herfra kom værkets navn 'Stjernebrønden'.

Haveplanen
Haven er stort set skitseret på stedet. Når der
findes en tegning af haven i dag, er det en opmå¬

ling af det foreløbige resultat af en proces, mere
end det er en projekttegning.

At planen fremstår så helhedspræget, som
den gør, skyldes dels at tegningen nok er udtryk
for en vis idealisering, dels at der i hele forløbet
er valgt at afbalancere frodighed og vækst med
enkle træk, som tilsammen skaber den ønskede

oplevelse af ro.
Ædel opportunisme? Sven-Ingvar Anders¬

sons inspiration for sit fag lader sig ikke afgrænse,
og jeg holder meget hans breve og af hans for¬
svar: 'for ådelopportunism. Att vara opportunist anses
inte vara bra. Men vad ar detforfel på att ta emot gå-
vor, to use the opportunities?'

Inde mellem hækkene langs indkørslen står
stadig et fag af den pergola, der faldt ned. Klat-
rerose, tobakspibeplante og skovranke breder
sig herfra og overvokser sig selv og hækkene
med en uundværlig frodighed og vitalitet. Mens
skvalderkål og ramsløg til stadighed byder sig til
som en hurtig genvej til skønhed, blomstring,
duft og velsmag i nogle hektiske forårsmånede^.
Man kan også sige som Heraklit: 'Alting flyder'.

Til et ofte stillet spørgsmål, om haven er et
eksperimentarium for andre projekter, er sva¬
ret benægtende. Men måske burde det følges op
med et positivt udsagn om, at haven er en basal
udfordring, som vedligeholder og skærper vores
evne til at iagttage, analysere, se muligheder, gri¬
be ind, når det kræves, finde potentialer, tilføje
og bygge videre på en løbende proces frem mod
mål, som også er i stadig forandring.

Det er denne gennem en lang faglig traditi¬
on opøvede erne, der gør at landskabsarkitekter
har så meget at byde ind med.

Glæden ved arbejdet
I et par år var et uklippet græsfelt eneste dekora¬
tion i rummet i en kort periode i foråret..Det er

stadig situationen på Google Maps.
Det var smukt og katten elsker at træde stier

og sove timer i det høje græs.
Efter at de runde bede i de sidste par år har

bredt sig ud på plænen er forårets første græs¬

klipning anledning til at lade det udvikle sig til
en labyrint, som let gennemføres i fuldt løb.
Preben Skaarup, landskabsarkitekt MAA, MDL
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The Landscape Prize 2010,
p. 153

Jacob Fischer

One of the features of the Land¬

scape Prize, is that each year focus
is placed on a new theme. This year
the prize was awarded to a project,
which to a great degree illustrates
the landscape architect profession's
ability to read the landscape condi¬
tions as the basis for a subsequent
treatment of the terrain. Partly in
order to solve the less practical task
of leading rainwater to the right
place, while at the same time sat¬
isfying the demands for accessibil¬
ity and finally creating a musicality
that lifts the project to an artistic
level. The Landscape Prize 2010
was awarded in a collaboration be¬
tween the Association ofDanish

Landscape Architects, The Munici¬
pal Park and Nature Management
as well as the Council of Profes¬
sional Landscape Architects.

In 2010 the Landscape Prize
was awarded to an urban space

project on the Måløv Axis.The
project's primary concept is based
on the interpretation of the area's
broad landscape and nature con¬
text in the characteristic Zealand
moraine formation.The project
reinforces the existing spatial po¬
tentials and the characteristics of
the axis by employing a narration
based on an interpretation of the
area's moraine formation.

The project was chosen for the
award because of its bold effort to

address a typical fringe area land¬
scape, an unpretentious but relevant
project category; to create a context
across almost everything; and with
convincing clarity to tell a simple
story about the glacial stream val¬
ley; to visualize the force of gravity
on the landscape; to create a setting
and environment for people; to treat
the steepness in the otherwise so flat
landscape and to transform an im¬
possible place to a possible one.

The Måløv Axis - from a no

man's land to an every man's
land, p. 154

Lisbeth Westergaard

The Måløv Axis is a central urban

space in Måløv and runs through

two tunnels. The creation of the
Måløv Axis was based on a strategy

in which it should be aimed at and

capable of more than just moving
people from A to B in the shortest
possible time. In order to create a
more flowing and well function¬
ing axis, the project includes both
the elements that formally relate
to the axis' central parts (the tun¬
nels, paving, etc.), as well as the
edges/intermediate spaces and the
urban spaces that border the axis.
The goal being to also create more
activity and life.

Prior to the transformation,
the Måløv Axis was a no man's
land with a number of great prob¬
lems. The Axis was a physical bar¬
rier as well as a mental barrier.

Furthermore, it was also a social
barrier. The Måløv Axis thus did
not function as the connecting and
inviting urban passageway that it
had the potential of being.

The vision for the Axis was to

transform it from being a no man's
land to an every man's land by cre¬

ating a more flowing path from the
square in the north, through the
tunnels to the square in the south.

The Måløv Axis was created
based on the landscape that sur¬
rounds the town of Måløv. In a

physical sense the axis narrates
the movement of the surrounding
landscape and reflects it at a smaller
scale. The change in elevations cre¬
ates surfaces, edges and drifts just
like a glacial melt valley creates de¬
posits, plateaus and traces on the
surface.

Climate adapted urban space
SEB in Copenhagen, p. 158
Stig L Andersson

SEB's Scandinavian headquar¬
ters on Kalvebod Brygge in Co¬
penhagen consists of two build¬
ings, which lie in a hilly, artificial
terrain over a subterranean park¬
ing garage. It is a 7,300 m2 public
space that slips into, between and
around the. buildings. At the same

time, pedestrians and cyclists are
ensured accessibility via the green

path that rises seven meters up
over the surrounding road eleva¬
tion. In order to fully experience
the new urban space one must
move through it.

The changes in grade are the most
important space defining features.
They effect the functional and
technical demands for drainage, ac¬

cessibility and lighting for the vege¬
tation and the root friendly base.

This does not represent an in¬
stallation that mimics nature. The

goal was to create an urban nature
experience via a design that clari¬
fies nature's presence as a process,
while climate adaption and other
functional conditions are satisfied.

It is a complex urban space
created from simple materials,
white concrete, green vegetation,
water in different states and light.
The surface area was made as large
as possible by folding it up and
down and in and out. 110 water

sprays recycle collected rainwater
and emit a moist vapor, which is
spread by the wind.

Narrow linear drains lead rain¬
water from the concrete surfaces
into two large rainwater tanks.
From here it is pumped back via
a fine-meshed network of pipes
under the pavement to the water
sprays. In heavy rainfalls, the sur¬
plus water is lead from the tanks
directly down to the harbor. In
this way no rainwater ends up in
the sewage system and no rain¬
water comes in contact with the
roads. Both deciduous and ever¬

green plants were employed in
order to ensure a large water and
matter circulation throughout the
year. The urban space contributes
both functional and recreational
values to the city.

Open competition for a new

cemetery at Jarva Common,
Stockholm, p. 162

In 2009 the City of Stockholm
invited entries in an open com¬

petition for the design of a new
cemetery at Jarva Common in
Stockholm. For the northwestern
sector of the city, the prospective
cemetery represents an initiative of
the same strategic and long-term
significance as the Woodland Cem¬
etery on the south side of Stock¬
holm did one hundred years ago.

The competition brief was to
show an all-embracing configura¬
tion of the site with suggestions
for suitable extension phases.The

competitors were asked to pres¬
ent a more detailed scheme for
the first phase of the cemetery de¬
velopment in order to show that
the cemetery can be perceived as
a completed whole from the very
first phase.

The jury awarded first prize to
one entry, which it recommend¬
ed for further development and
implementation. The winning en¬
try is to form the basis for further
planning. Detailed planning work
is expected to proceed during
2010 and 2011, and a new detailed
development plan is expected to
be approved in 2012 at the earliest.

At its meeting on August 24,
2010 the jury decided to award
prizes to the following projects
and to recommend the first prize
winner for further development
and realization:

1st prize Oarna, SEK 300,000
2nd prize Vid skogsbrynets

grans, SEK 200,000
3rd prize Growth Renewal

Decay, SEK 100,000
3rd prize Bjorksalarna, SEK

100,000
Five entries were awarded

honorable mentions.

Our gardens, p. 170
Preben Skaarup

During the winter we can glimpse
Århus Bay, which lies 35 meters
down and several hundred me¬

ters toward east - during the sum¬

mer, the garden is like a clearing in
the woods that rise 35 meters up

and stands several hundred meters

toward south, but sends its out¬

posts to us. It is also a question of
at least t\yo gardens, but in real¬
ity many more. Therefore, the title
above is plural.

The house was built in 1800
and many architects have contrib¬
uted to the development of the
modest half-timber building. It lies
with and east-west orientation, far
back on the site and divides it in
two without any feeling of wasted
areas. Therefore, the garden seems

larger than its 1,000 m2.The gar¬
den was primarily designed in situ.
The drawing that exists today is
a provisional record of a process
more than a project drawing.
Pete Avondoglio
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med MDL og professor emeritus
Ib Asger Olsen.
Med eksemplerne Gullestrup ved
Herning, Blangstedgård ved Oden¬
se og Trekroner ved Roskilde blev
vi guidet gennem 70'erne og frem
til 90'ernes forstadslandskaber med

afdæmpede og gode råd, såsom 'det
behøver ikke at være så indvik¬

let' og 'lyt til landskabet'.Mange
landskabsarkitektstuderende havde

fundet vej, men også en del DL-
medlemmer, Skov- & Landskab'ere
samt et par Frederiksberg-borgere
var med, da det nye auditorium i
Skov & Landskabs nye hus blev ta¬

get i brug for første gang. DL siger
tak for indsatsen til Ib Asger Olsen
for de gode råd og et flot foredrag.

Populære haver
Fem af foreningens medlemmer
havde inviteret til åbent hus — i

haven. Det var Andreas Bruun og

Solveig Stenholm i Køge, der både
havde gæster på tegnestuen og på
privaten, Annemarie Lund i Helle¬
rup, Anne Galmar i Kastrup, Sonja
Poll i Holte og Preben Skaarup i
Risskov ved Århus.
'Solen strålede og lagde sit milde
gyldne efterårslys ned over haven
og os alle sammen. Så det var helt,
som det helst skulle være.' Sådan

siger Sonja Poll, der havde besøg
af omkring 50 og 60 kollegaer, ar¬

kitekter, nysgerrige naboer og an¬
dre haveinteresserede, der havde
lagt vejen forbi for at se, hvad der
skjulte sig bag den runde hæk.
Også rigtig mange havde fundet
vej til Annemarie Lunds rustikke
træhåve i Hellerup, hvor der blev
snakket om pastaopskrifter med
zucchiniblomster og safran, bål¬
tænding, rønnetræarter, bevaring af
træer, æblemostproduktion, figner,
bier og naturprægede haver.
I Anne Galmars have i Kastrup
blev der snakket om havearbejde
og regnvandshåndtering, og også
Preben Skaarups have i Risskov og
Andreas Bruun og Solveig Sten¬
holms have(r) i Køge var velbe¬
søgte. Alle har udtrykt stor tilfreds¬
hed med havebesøgene: 'Hyggeligt
men koldt', som Preben Skaarup
sagde efterfølgende.
DL takker for indsatsen - da det er

en rigtig god måde at få formidlet
vores fag på - og håber, at I - og
andre - har lyst til at være med en
anden gang.
Karen Sejr

Tilbud: Ny Agenda
Bogens 40 eksempler på aktuel
dansk landskabsarkitektur er udført

i perioden 2003-08 og spænder
vidt, fra bylandskaber til enorme
infrastrukturer.

Annemarie Lund (red.): Ny Agenda/
New Agenda. Dansk landskabsarki¬
tektur/Danish landscape architecture
2003-08. BOGVÆRKET, 2009.
i 92 s. Parallel dansk og engelsk tekst.
Tilbudfor LANDSKABs abonnenter
238 kr. (normalpris 298 kr.) plus for¬
sendelse, kontakt forlaget@bogvaerket.
dk www.bogvaeket.dk

Ny norsk landskapsarkitektur
Utformingen av uterom og kultur¬
landskap har i påfallende liten grad
vært tematisert i norsk faglitteratur,
på tross av at dette er et emne al¬
le berøres av. Nå er det kommet en

bok fra Gyldendal Akademisk som
tar opp dette spennende temaet.
Boken er rikt illustrert med bilder

og tegninger, og presenterer noen
av de beste prosjektene skapt av

norske landskapsarkitekter de siste
20 årene, fra 1989-2009.

Prosjektene i boka spenner fra par¬
ker og kulturlandskap til urbant
miljø og sosiale landskap i skoler
og boligområder.
Professor Karsten Jørgensen og

landskapsarkitekt Vilde Stabel ut-

dyper landskapsarkitekturens plass
og betydning i samfunnet. I tillegg
til intervjuer med representanter
for noen av fagets naboprofesjoner,
presenteres utenlandske landskaps-
arkitekters syn på norske lands-
kapsprosjekter.
De ca 50 prosjektene som er med i
denne boken er planlagt og utfor-
met av norske landskapsarkitekter
i løpet av de siste 20 årene. I dis¬
se årene har den urbane kulturen

materialisert seg i bylandskapet på
en helt annen måte enn tidligere.
Samtidig har klimautfordringene
bidratt til at all planlegging, og ik¬
ke minst utformingen av mellom-
rommene, i større grad må skje på
naturens premisser.
Det er viktig å føre en løpende
debatt om landskapsarkitekturen:
nye måter å forstå natur og omgi¬
velser på, nye prioriteringer og nye

kunstsyn vil gjøre at det vil være
et konstant behov for å utvikle og

forbedre praksis. Gjennom en åpeh
og kritisk debatt kan faget utvikles
videre. En måte å bidra til dette på
er å trekke fram og diskutere gode
eksempler.
Les mer på <http://gyldendal.no/
Gyldendal-Akademisk/Huma-
nistiske-fag/Historie/Ny-norsk-
landskapsarkitektur>
Karsten Jørgensen og Vilde Stabel (red.):
Ny norsk landskapsarkitektur. Gylden
dal Norsk Forlag, 2010. Norsk og en¬

gelsk utgave. 212 s. 480 Nkr.plus
forsendelse. Kan bestilles via NLAs
nettside: wunv. landskapsarkitektur.
no/?nid=54346 <http://unvw.lands-
kapsarkitektur.no/?nid=54346>
Marit Hovi,post@landskapsarkitektur.no

NY NORSK LANDSKAPSARKITEKTUR

Sonja Polls have i Holte.
Foto Marie Schnell

Inspirerende
udemiljøer anlægges
og vedligeholdes
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CitySwan fra Philips tildelt
Danmarks Designpris 2010-11
Lysarmaturet CitySwan, der er ud¬
viklet i samarbejde mellem Philips,
Bjarne Schlåger ApS og Morten W.
Borup fra GHB Landskabsarkitek¬
ter a/s, er tildelt Danmarks Desig¬
npris 2010/2011. Den tilhørende
masteserie er produceret afAlfred
Priess A/S.

CitySwan er resultatet af en fæl¬
les ambition om, at det rette lys
kan ændre oplevelsen og indtryk¬
ket af alt fra en enkelt vej til en hel
bydel.
Juryens udtaler om CitySwan:
'I et hav af belysningsprodukter til
gade- og byrum lyser CitySwan
op som et belysningsarmatur, der
på bedste vis indpasser sig i bybil¬
ledet og samtidig markerer sit helt
eget rum. Det sker designmæssigt
enkelt, men med en markant virk¬
ning. Om dagen med stilfærdig
elegance som byinventar i samspil
med andre elementer i bybilledet,
om aftenen med et blændfrit og

retningsbestemt lys.
Det bløde lys er med til at forstær¬
ke det tidløse og elegante design.
CitySwan er på alle måder et ar¬

matur, der passer ind i nærmest al

form for arkitektur, hvilket gør, at
den fungerer utrolig godt i ethvert
gadebillede. CitySwan bygger be¬
gavet videre på en god, dansk de¬
signtradition inden for belysnings-
området.'

CitySwan armaturet blev oprindelig
udviklet til Tingbjerg i København.
Visionen var at skabe et armatur, der
kunne matche områdets enkle ar¬

kitektur og samtidig bidrage til at
nedbringe kriminaliteten i områ¬
det. Udover at udskifte og opgrade¬
re belysningen i området, renovere¬
de Københavns Kommune samtidig
de grønne områder og ombyggede
boldbanerne. Alt sammen for at ska¬

be et bedre miljø og øge trygheden
for Tingbjergs beboere.
Projektet blev afsluttet i 2009 og
har indtil nu været en stor succes.

Der er installeret over 700 City
Swan armaturer i Tingbjerg, så
mens der tidligere var lange ube¬
lyste strækninger i området, er der
i dag maks 15 meter mellem hvert
armatur.Tingbjerg projektet fik
tildelt International Citypeople
Light Award i 2009. Prisen går til
projekter, der i særlig grad formår
at skabe en sammenhæng mellem
lys, rum og mennesker.

Også på Østerbro i København er

CitySwan blevet brugt til at skabe
en kreativ belysningsløsning. Den
tidligere så anonyme Øster Allé,
der ligger ved Fælledparken og
Parken Stadion, har ved hjælp af
den nye belysning og en omfatten¬
de renovering faet et markant løft.
Resultatet af renoveringen, der er

igangsat i forbindelse med Realda¬
nias kampagne 'Bedre Byrum', er
mærkbart for både beboere og be¬
søgende i området. Biltrafikken er

blevet stærkt begrænset, kørebanen
er flyttet til vejens modsatte side,
og der er er anlagt en bred prome¬
nade med et stort antal lindetræer,
der sammen med den nye belys¬
ning virker som et samlende ele¬
ment for Øster Allé.

CitySwan er blevet brugt som en
aktiv del af alléens udformning
og dekoration. På sigt vil det blive
muligt at programmere CitySwan
armaturerne til at skifte farve og

lysstyrke afhængigt af de begiven¬
heder, der finder sted i området —

eksempelvis rødt lys i forbindelse
med landskampe.
Inf.:Thomas Skovsgaard, salgsdirektør,
Philips Lighting Denmark,
thomas.skovsgaard@philips.com

CitySwan i Tingbjerg

CitySwan på Øster Allé

tlf.: +45 75564700 Håndværkervej 14 DK-7000 Fredericia

mæssige standard.

indoor
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Inventar til det offentlige rum
formgivet af førende arkitekter
og designere.
Fremstillet af holdbare kvalitets¬
materialer i bedste håndværks



1st prize: Landscape-Niwatan, Japan: mori x hako, Fukuyama . 2nd prize: Calonder Landscape Architects, Switzerland: Le Very, Ecoteaux
Photo: Hiroshi Ueda Foto: Augusto Calonder

private plots & public spots
2010

The only international award for
private gardens has been conferred
for the fourth time. Gardens as plac¬
es of innovation, as contemporary
combinations ofarchitecture, ecol¬
ogy and landscape were the focus of
the international competition best
private plots 10 — Die besten Garten
2010. The award, EUR 15,000, rec¬

ognizes exemplary achievements in
the design of sustainable private gar¬
dens implemented in the past ten
years. From among 72 projects from
22 countries and 4 continents sub¬
mitted to the competition, the jury
nominated 28 projects and decided
on three winning projects and two
honorable mentions.

The jurors are Bart Brands, karres
en brands (NL); Andrea Cejka,
hutterreimann+cejka (A/CH/D);
Xavier Perrot, cao | perrot studio
(F/USA) and Neil Porter, Gus-
tafson Porter (GB/USA).
The award recognizes exempla¬
ry achievements in the design of
private outdoor spaces and gar¬
dens, appraising sophisticated de¬
sign ideas, artistic and conceptual
quality, ecological quality, innova¬
tive use of plants and materials and
the diversity of individual uses and
functionality.

1st prize: Landscape-Niwatan, Japan:
mori x hako, Fukuyama
This miniature garden amidst
buildings in a densely built-up city
combines nature and architecture.
It" was created by close interaction
between architecture and landscape
design. The garden surprises visitors
and can be perceived from all floors
of the building: a narrow jungle
that evokes positive emotions. The
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project is exemplary for the design
of high-quality green spaces despite
extreme limitations of space.

2nd prize: Calonder Landscape
Architects, Switzerland:
Le Very, Ecoteaux
The garden reacts with sensitivity
and honesty to the agricultural his¬
tory of the farmstead and the land¬
scape. Nevertheless, it presents new
elements of design and meets the
requirements of a different, con¬
temporary lifestyle. It opens up to
the environment and creates differ¬
entiated spaces for varied uses.

3rd prize: Andrea Cochran Landscape
Architecture, USA:
Stone Edge Farm, Sonoma Valley
The garden impresses with its at¬
mosphere, its gorgeous colors and
materials, and the perfect execution
of its design and construction. The
composition creates a sequence of
captivating spaces and integrates
the architecture into the landscape,
which is in turn brought into the
garden to some extent.

Honorable mention: wirbel institut fur
feministische forschung und praxis,
Austria: Nachbarschaftsgarten Roda-
Roda-Gasse, Wien
This example of communal garden¬
ing is a potentially trendsetting so¬
cial project. Creative involvement
fn pommunity gardens, including
strategies to ensure ecological sus-

tainability, could become a field of
work for landscape architects.

Flonorable mention: Swift Company,
USA: Stone Quarry Bay Point
House, Montana, USA
This garden appears as if it had
not been designed. The underly¬

ing principle was to emphasize re¬

spect for the natural environment
first and foremost, and to unobtru¬
sively submerge the building into
the landscape.
The 28 projects nominated by the
jury are presented in the bilingual
catalog best private plots 10 — Die
besten Garten 2010. Internationale

Beispiele zu Gartenarchitektur, along
with essays by the jury members
and symposium lecturers.
Catalog orders: http://www.pri-
vateplots.at/en/catalogue.html

private plots & public spots 2012
2012 is the next date for private
plots & public spots, the interna¬
tional symposium and competition
for garden architecture.
Inf. Karin Standler, landscape architect;
Robert Froschauer, architect
info@privateplots.at
www.privateplots.at

3rd prize: Andrea Cochran Landscape
Architecture, USA: Stone Edge Farm,
Sonoma Valley
Foto:Vicky Sambunaris

Boble Plads på Carlsberg
Boble Plads er for alle, som har lyst
til at lege og udfolde sig fysisk, der
er boldbaner, kurve til streetbasket
og asfaltbobler til skatere og bmx-
cykler. Om aftenen vil pladsen væ¬
re fuldt oplyst, og der er grill og

gøglerstik med strøm.
Inde i Boblehallen åbnes Idrætsfa-
brikken om ganske kort tid, et nyt
tilbud til børn og unge, hvor man
24 timer i døgnet vil kunne kom¬
me ind og dyrke forskellige bold¬
spil, bmx-cykling og andet un¬
der tag.

Etableringen af Boble Plads er ble¬
vet til i et samarbejde mellem Lo¬
kale- og Anlægsfonden, Realdanfa,
Københavns Kommune og Carls¬
berg. Projektet har midlertidig ka¬
rakter - foreløbig i fem år. By-
rummene er skabt af Keinicke &

Overgaard + UIWE samt Primus
Arkitekter + Streetmovement.

Byrumsprojektet omfatter i alt tre
nye byrum og koster syv mio. kr.
Inf. Pressemeddelse fra Carlsberg, Kø¬
benhavns Kommune, Lokale- ogAn-

' lægsfonden og Realdania

■



Nyheder i Arkitektens Forlags butik

Nyhed
Nye enfamiliehuse /
New Single-Family Houses
- Made by Nordic Architects
Bogen præsenterer ag kommenterer et udvalg af nye nordiske enfami¬
liehuse. Både skræddersyede villaer, typehuse og forskellige eksempler
på ombygning og udvidelse af eksisterende huse. Huse af nyere dato,
tegnet af Tham & Videgård, Cornelius & Woge, Mads Møller, Martina
Eriksson, Valbæk Brørup, Merete Lind Mikkelsen m.fl.

Red. Martin Keiding
Rigt illustreret, dansk/engelsk udgave
Arkitektens Forlag

Pris: 295 kr.

abonnementspris: 251 kr. (spar 15 %)

Udkommer i november.

Nyhed
Arkitekternes egne boliger
- med arkitekternes egne ord
I "Arkitekternes egne boliger" får vi indblik i arkitektens refleksioner
Hver dette at bo - med udgangspunkt i egen bolig. Der er tale om mar¬
kante og meget personlige manifester, hvor det er faglig lidenskab og
kærlighed til stoffet, som er den drivende kraft. I bogen beretter 20 frem¬
trædende arkitekter om deres helårs- og fritidsboliger, heriblandt Nanna
Ditzel, Gehrdt Bornebusch, Hanne Kjærholm, Kim Utzon, Knud Holscher,
Ole Palsby og Michael Sten Johnsen.

Red. Mogens Stærk og Kirsten Grønborg
413 sider, 1450 illustrationer
Arkitektskolen i Århus

Pris: 385 kr.

Abonnementspris: 327 kr. (spar 15 %)

Arkitekternes egne boliger
-med arkitekternes egne ord

Mogens Stærk og Kirsten Grønborg

Arkitektskolens Forlag

T.V.: KNUD HOLSCHER: BOLIG I HOLTE.

FOTO: KNUD HOLSCHER

T.H.: HANNE KJÆRHOLM: BOLIG VED RUNG¬

STED KYST: FOTO: MOGENS STÆRK

Kig ind og se de mange gode tilbud på www.arkfo.dk/shop Som et særligt åbningstilbud får du 20 pet. rabat på alle bestsellere - kun i no¬
vember måned Som abonnent på Landskab opretter du en profil med navn og adresse. Herefter modtager du fast 15 pet. rabat på alle bøger.
(Nedsatte bøger undtaget.)

www.arkfo.dk/shop
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