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Krogh & '
Anlægsgartnere &

Broenge 25
2635 Ishøj

TO. 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81

E-mail:
anlaeg@kroghogmolin.dk

Greve Kirkegård udvidelse
Andreas Bruun Landskabsarkitekter ApS

ANLÆG FOR GRØNT ®

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

TELEFON 39 63 36 80

TELEFAX 39 63 36 61

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

Vi bygger grønt

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

1Bech

Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

Robert Smith Sørensen
Anlægsgartnermester Entreprenør Aut. Kloakmester

Nyanlæg • Vedligeholdelse • Gårdsaneringer
Golfanlæg • TV-inspektion af skjulte rør

Tilbud gives gerne

"Bakkegård" • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 33 18 • Fax 48 18 33 98 • Mobil 40 20 33 18

e-mail: robert@robert-smith.dk • www.robert-smith.dk

Nordisk
Arkitektur
Nils-Ole Lunds klassiker er revideret,
ajourført og fuldstændig omarbejdet med
nyoptagelser af de vigtigste værker fra
efterkrigstiden i de skandinaviske lande.
Fås også på engelsk.
320 sider. Pris kr. 480

Bogen kan købes i din lokale boghandler
eller på www.arkfo.dk

Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10, 1. 1415 København K
eksp@arkfo.dk, www.arkfo.dk

ARKITEKTUR
Arkitektens Forlag



Vi bygger Grønt
John F A/S A
Nyanlæg og vedligeholdelse X

lai
Rosenlundvej 13 • 3540 Lynye

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere
Tlf. 48 18 83 74

Leverandør afafteplanteskoleartikler
Produktion aftræer, Huske og bund¬
dækkenCanter ialle sorter oq størrelser.
Rekvirer vort katedocj, og afheejplante
skolen et besot).
Tilbudqivespå alle teveraneer.
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

Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Folidal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

www.leif-rasmussen-aps.dk

GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

MEDIA INFORMATION 2009

Ring eller mail til

Lone Andersen, tlf. 3283 6969, la@arkfo.dk
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DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1.
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www. landskabsarkitekter, dk

DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation of
Landscape Architects, IFLA,
www. iflaonline. org

DL's nyhedsmail
Hvis du ikke modtager DL's ny¬

hedsmail, så check din e-mailad-
resse via www.landskabsarkitekter.dk

Personlige koder til hjemmesiden,
fås fra DL's sekretariat.

Medlemskontingent 2009
På DL's generalforsamling i marts
2008 blev der vedtaget en mindre
kontingentforhøjelse med ikraft¬
trædelse pr. 1. januar 2009.
Kontingentet pr. kvartal er:
Ordinære medlemmer: 683,00 kr.
Ledige medlemmer: 488,50 kr.
Studerende: 97,30 kr.
Pensionister: 294,00 kr.
Samboende (kun den ene part):
444,00 kr.

DL's generalforsamling 2009
Fredag d. 27. marts 2009 afholder
DL sin årlige generalforsamling i
Bygningskulturens Hus.

Generalforsamlingen starter
kl. 16.00, og man kan tilmelde sig
det efterfølgende middagsarrange-
ment med live musik ved Jazz and
the Frozen Giraffe via

www. landskabsarkitekter, dk

Tid og sted: fredag d. 27. marts,
kl. 16.00. Bygningskulturens Hus,
Borgergade 111, København

Open Space — symposium om

bæredygtighed og

værdisætning af landskabet
I sensommeren 2009 arrange¬
rer Danske Landskabsarkitekter et

symposium i samarbejde med
Akademisk Arkitektforening og
Kommunale Park og Naturforval¬
tere. Symposiet afholdes på
Bramstrup Gods i Årslev på Fyn
den 20. august 2009.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Program følger snarest i i DL-Nyt
og på DL's hjemmeside
www. landskabsarkitekter, dk

IFLAWorld Congress 2009
I FLA 46 th World Congress,
21.-23. October, Rio de Janeiro,
Brazil: Green Infrastructure:

High-performance landscapes

Call for submissions
Practitioners, academics and
students of landscape architecture
are invited to discuss, critique, and
demonstrate how through a

variety of mediums and a poten¬
tial mediation of design disciplines,
contemporary ideas of landscape
functions can be reconsidered as

green infrastructure.
Submissions should consider

experimental and innovative
design projects and critiques,
research, written and photographic
essays, digital animations or film.

Selected speakers will address a 20
minute presentation on plans and
designs related to the following
session themes:

1. Green Infrastructure Design
2. Green-Infrastructure for New

Developments
3. Recovering with Green Infra¬
structure

4. New Landscape Performances
We expect presentations with
clear illustrations, either as slides
in PowerPoint or videos. Ques¬
tions and debates will follow each

session.

Deadline for submissions:

31st of March 2009

You can submit a digital proposal at
www.46ifla2009.com.br

Fynske planlæggeres
arrangementer forår 2009
Vejle — en bæredygtig by
Vi besøger Vejle, som er en by
kendt for bæredygtig planlægning,
spændende arkitektur og ambitiø¬
se visioner.Vi mødes i Økolariet,
Vejles videns- og oplevelsescenter,
og en planlægger fra Vejle Kom¬
mune vil fortælle om planlægnin¬
gen i Vejle.
Torsdag 2. april, kl. 19-21
i Økolariet, Dæmningen 11, Vejle
Tilmelding til fane Vestergaard,
tel. 40 43 21 5& eller jve@odetise.dk
senest tirsdag 31. marts

Økologisk landsby i Hundstrup
Ideen til den økologiske landsby i
Hundstrup på Sydfyn er fra 2002,
og i 2004 blev det en selvforsy¬
nende landsby. Et lokalforslag giver
plads til 26 grunde.Ved anvendelse
af solenergi og biobrændsel redu¬
ceres C02-udslippet betydeligt.
På rundvisningen fortælles om for¬
ventninger og erfaringer.

Tirsdag 21. april kl. 17-19 på
Hojgårdsvej 27, Vester Skerninge
Arrangementet er med ledsager og
max. 40 personer. Tilmelding til fane
Vestergaard, tel. 40 43 27 58 eller
jve@odense.dk senest tirsdag 14. april

Musikhuset med mere, København
Tur til 'Ørestadens Perler' afslut¬

tende med rundvisning og koncert
i DR-Byens nye koncertsal.
Vi mødes i Tietgenkollegiets gård¬
rum kl. 11, derefter spadserer vi
langs kanalen og videre gennem

IT-højskolens atriumgård og til
DR-Byen, hvor vi spiser frokost.
Rundvisning i koncerthuset
kl. 14-15. Efterfølgende kan man

gå til koncert med Radiohusets
symfoniorkester kl. 16 og få den
totale oplevelse af koncertsalen.
Lørdag 2. maj, mødested Tietgenkolle¬
giets gårdrum, Rued Langgards Vej 10,
København S. Arrangementet er med
ledsager og max. 25 personer.

Tilmelding til fane Vestergaard,
tel. 40 43 27 58 eller jve@odense.dk
senest tirsdag 21. april
An. AA Østifterne, DDL FYN, IDA
FYN, DL FYN, FAB FYN, TL

Temadag i Bytræaboretet
Præsentation af de væsentligste re¬
sultater fra Bytræarboretet i Hørs¬
holm, etableret i 2001 for at frem¬
me og opkvalificere anvendelse af
træer til byformål og andre steder,
hvor træer plantes.
Afsluttes med en grundig gennem¬

gang af samlingen.
Faglig ansvarlig: Palle Kristoffersen,
pkr@life.ku.dk
Pris: 500 kr. for abonnenter på
Videntjenesten, 675 kr. for øvrige.
Temadag (1/2 dag i juni),
Skov & Landskab, Hørsholm

www.sl.life.ku.dk
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The Ring walk
Efter mine-udgravningen har området udviklet sig til et habitat for klokkefrø¬
er. The Ring walk knytter området til Sydney Olympic Park og fungerer både
som promenade, udsigts- og udstillingssted. Med et måleinstruments præcision
åbner installationen for en alternativ aflæsning af stedets topografi og irregulæ¬
re former - i sin egen ret og uden at forstyrre det sårbare habitat.
[Landskabsarkitekt: Durbach Block Architects, opført 2005]
• The Ring walk
After mine excavations, the area has developed into a habitat for fire-bellied
toads. The Ring walk ties the area to the Sydney Olympic Park and serves both
as a promenade, observation and exhibition place.With extreme precision, the
installation offers an alternative interpretation of the topography and irregular
forms in the area - in its own right and without disturbing the vulnerable habitat.
[Landscape architects: Durbach Block Architects, established 2005]



NYE LANDSKABSARKITEKTONISKE UDFORDRINGER

Ellen Braae

Witznitz Brikettfabrik. Offensiv indarbejdelse af usikkerhed som designparameter har resulteret i et forslag, der opererer med haven som midlertidig mellemform.
En kreativ læsning af eksisterende strukturer, historie og atmosfærer danner grundlaget for en 'kultivering' for en eventuel videre urbanisering.

[Landskabsarkitekt: Florian Beigel og 'The Architectural Research Unit of North London University', konkurrenceforslag 1996]
•Witznitz Brikett Factory. The offensive inclusion of insecurity as a design parameter has resulted in a proposal that operates with the garden as a temporary

intermediate form. A creative interpretation of the existing structures, history and atmosphere forms the basis for a 'cultivation' for a potential further urbanization.
[Landscape architect: Florian Beigel and 'The Architectural Research Unit of North London University', competition proposal 1996]

Artiklen er et uddrag af min tiltrædelsesforelæsning
som nyudnævnt professor - i landskabsarkitektur med
særlige opgaver i bevaring og transformation af post¬
industrielle urbane landskaber - ved Skov & Land¬

skab på Københavns Universitet, afholdt 26. februar
2009.

De mange nye opgavetyper, som bl.a. de-indu-
strialisering, globalisering og videreudviklingen
af velfærdsbyen og -landskabet afføder, stiller det
landskabsarkitektfaglige over for nye udfordrin¬
ger. Når landskabsarkitektur i disse år synes at
være i en interessant udvikling — og efterhån¬
den måske repræsenterer et af de mest interes¬
sante designområder — må det tilskrives den sta¬

dig mere centrale rolle, fagområdet tildeles. Fra
at landskabsarkitekturen ofte er blevet henvist til

den mere ydmyge rolle som appendiks eller sup¬
plement til bygningsarkitekturen, tildeles land¬
skabsarkitekten i mange projektsammenhænge
rollen som den, der sammenfatter den overord¬
nede helhed. En rolle, som tidligere bygningsar¬
kitekten eller byplanlæggeren havde en art mo¬

nopol på.
Foruden den stadig mere centrale og dagsor¬

densættende rolle, øges genstandsfeltet markant
og tilsvarende omfanget af faglige berøringsfla¬
der. I dag skal landskabsarkitekter arbejde sam¬
men med naturvidenskabsfolk: biologer, hydro-
loger; kulturvidenskabsfolk: antropologer, kunst¬
historikere, sociologer; hertil kommer kunstne¬
re, økonomer osv.Vi konfronteres med alle føl¬
gerne af den skærpede opmærksomhed på den
økologiske dimension, som kræver håndfast, fak¬
tuel viden. Noget tilsvarende gælder den histori¬
ske dimension. Også dette må landskabsarkitek¬
ter forholde sig til på en mere aktiv og vidende
måde end tidligere. Landskabsarkitekturen er i
disse år inde i en dynamisk og inspirerende, ny
faglig udvikling. Gennemgående er, at vores ker¬
nekompetence, nemlig design, spiller en forny¬
et rolle.

Postindustrielle urbane landskaber

[genstandsfelt]
Sidste år passerede vi på globalt plan en ma¬

gisk grænse, hvor over halvdelen af verdens be¬

folkning nu bor i byer. Det har imidlertid læn¬
ge været tilfældet i Europa, hvor det i Tyskland
for eksempelvis drejer sig om 2/3 af befolknin¬
gen. Men det er ikke bydannelser å la Roma cen-
tro storico eller København inden for voldene, vi
her taler om. Det er dette globale, men navnløse
fænomen, som hverken er land eller by og al¬
ligevel har træk af begge dele. Jeg refererer her
til den byudvikling, som har fundet sted, efter
at først jernbanen og siden bilen har sprængt
muskelkraftens rumlige grænser: industrialise¬
ringens bydannelser. Gennem de seneste årtier
er den blevet efterfulgt af informationsteknolo¬
giens og den øgede globaliserings strukturelle
forandringer, som ikke kun har indvirkning på
denne det 20. århundredes horisontale by, men
på alle bydannelsestyper. Tilsammen udgør dette
komplekse felt de postindustrielle urbane land¬
skaber. Sammen med en markant Øget økologisk
bevidsthed og konkrete krav til bedre klimatil¬
pasning sætter alt dette de overordnede rammer
for det landskabsarkitektoniske felt.

Som antydet er de postindustrielle urbane
landskaber ikke planlagt som en helhed, men af¬
spejler summen af en mængde, hver for sig ra¬

tionelle, beslutninger, som har resulteret i den
aktuelle byspredning. Den kan bedst karakte¬
riseres som ruraliseret urbanitet eller urbanise¬

ret landskab. Betegnelsen postindustrielle ur¬
bane landskaber er blot én blandt mange, hvor
spredningen — in-between-landscapes, peri-
urbane områder, edge city, Mitten am Rand-
landschaften, udparcellerede landskaber, mel¬
lemlandet, Zwischenstadt — i sig selv vidner om
en unøjagtighed i bestemmelsen af fænomenet.
'På' tilsvarende vis har disse områder ikke no¬

gen visuel signifikans, men udgøres af en diffus,
uordnet struktur bestående af forskellige urba¬
ne træk, hvoraf nogle repræsenterer stor orden.
Der er heller ikke noget klart centrum, men i
stedet en mangfoldighed af knudepunkter i et
stort netværk præget af funktionel diversitet og
varierende tæthed. Dette netværk tenderer mod

at udgøre sammenhængende metropole regio¬
ner. Dykker vi ned i dette væv, finder vi histo¬
riske, førindustrielle strukturer stående side om

side med den gamle industris monumenter, med

lufthavne, motorveje, dyreveksler, skovparceller,
indkøbscentre, kolonihaveenklaver og den glo¬
bale økonomis storcontainer-bygninger blandet
op med svagt kodede in-between områder. Hver
enhed har sin egen logik, men indgår i en kako¬
foni af varierende anvendelser, fremtoninger og
topografi, uden nogen indbyrdes sammenhæng
eller visuel signifikans. Disse mellemlandskaber
betragtes endog som både identitetsløse og an-
æstetiske.

Alene at forstå denne virkelighed og afdæk¬
ke de mange sammenhænge, som selv det mest
undseelige sted er indskrevet i, udgør en mar¬
kant opgave for den, der vil arbejde med det
landskabsarkitektoniske felt, idet det informe¬
rer både den måde, hvorpå opgaven defineres og

de arbejdsmetoder, som tages i anvendelse og de
svar, som følgelig udvikles.

Et sideblik [aktuelle ændringer|
Lad os for en stund rette opmærksomheden mod
de nogle af de skift, som indvirker på landskabs¬
arkitekturens genstandsfelt. Det første og alt¬
dominerende ændring er den allerede nævnte

de-industrialisering, en proces som tager sin be¬
gyndelse efter 2. Verdenskrig, og som vi fortsat
ser nye facetter ved og faser af. De-industria-
lisering kan betragtes som en tredje industria¬
liseringsbølge, hvor produktionen far et globalt
perspektiv godt hjulpet på vej af informations¬
teknologi og velsubstituerede transportsektorer.
Den trækker fysiske, sociale, kulturelle og øko¬
nomiske spor i alle de vestlige, industrialiserede
lande; efterladende bl.a. omfattende arealer tid¬
ligere defineret af en industrielt betonet anven¬
delse som inaktive.

Det næste er en stor, men nærmest umærk¬
bar ændring i vores historieopfattelse, som ik¬
ke blot er undervejs, men faktisk finder sted i
disse årtier. Tiltroen til de bærende fortællinger,
den store historie, er under afvikling og erstattes
delvist af de mange små historier. Historieskriv¬
ningens autoritet svækkes samtidig med, at erin-
dringsdimensionen får stadig mere fylde. Med
svækkelsen af en kronologisk organiseret ram¬
me ekspanderer nutid så at sige ind i både for¬
tid og fremtid.
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Langagergård
Boligbebyggelsen er organiseret som små øer eller
enklaver på terrænets højdepunkter, hvorved der
opnås en balance i forhold til bebyggelsens åbne
mellemrum. Sidstnævnte fungerer både som
rekreative områder for bebyggelsen og de omkring¬
liggende bydele og som et kæmpe vandreservoir
og -nedsivningsbassin af regnvand.
[Landskabsarkitekt: SLA, opført 2007]
• Langagergård
The housing scheme is organized as small islands
or enclaves on the high points of the site, which
achieves a balance in relation to the building
scheme's open intermediate spaces. The latter
function both as recreational areas for the scheme
and the surrounding town quarter and as a huge
reservoir and seepage basin for rainwater.
[Landscape architects: SLA, established 2007]

Et tredje skift kan iagttages inden for planlæg¬
ningen, hvor fokus i stadig stigende grad rettes
mod allerede eksisterende områder. Præsentatio¬

nen af det store Ruhr-omdannelsesprojekt, IBA
Emscher Park, på Biennalen i Venedig i 1996,
skete under titlen 'Wandel ohne Wachstum'
- forandring uden vækst. Forinden havde Pa¬
ris identificeret byfornyelsesperspektiverne ved
de-industrialiseringens mange 'hvide pletter' på
bykortet og igangsat en større revitaliserings-
strategi på dette grundlag. Alt dette virker i dag
selvfølgeligt, om end det betegner radikale skred
i både optik og praksis inden for en relativ kort
periode.

Endelig bør nævnes de stadig stigende van¬

skeligheder ved at opretholde en sektortænkning.
Planlægning af infrastruktur, råstofudvindelse og

-beskyttelse, fredninger, kulturarvsinteresser osv.
kan ikke i udgangspunktet bringes på samme
formel. I takt med et øget urbaniseringspres bli¬
ver inkompatibiliteten de mange 'søjler' imellem
stadig mere tydelig. Som i den hollandske Rand¬
stad, hvor bevarings- og fredningsbestemmelser
bliver områdebestemte og rumligt orienterede, og
et herskende bevaringsparadigme derved gradvist

opløses og erstattes af et transformationsparadig-
me. Behovet for at behandle spørgsmål på tværs af
traditionelt adskilte sektorer og tilknyttede pro¬
fessioners kompetencer vokser. Det er utilstræk¬
keligt og ofte kontraproduktivt at tænke i 'lod¬
rette søjler'; der skal mere til.Tingene skal hænge
sammen, give mening, have karakter; de skal dan¬
ne ramme om,ja, være det landskab, hvori vi bor.
Det vil sige, at der skal ideer til, engagement, ind¬
levelse, visioner, lydhørhed og mentalt overskud
til at skabe sammenhæng.

Et ekspanderende arbejdsområde
[opgavetyper]
Et væsentligt karakteristika ved de opgavetyper,
som knytter sig til de postindustrielle urbane
landskaber er, at der er tale om transformationer,
altså omdannelse fra én anvendelse til en anden.

Man kan hævde, at når vi taler om landskabsar¬
kitektur, har dette altid været tilfældet, men den

arkitektfaglige doxa eller mainstream har i langt
overvejende grad forholdt sig neutralt til eksiste¬
rende udtryk og anvendelser. Det synes næsten
et arkitektfagligt særkende at udvikle idealmo¬
deller, traktater etc., som ikke bindes op på lo¬

kale udgangspunkter. Da de-industrialiseringen
for alvor blev et påtrængende problem, kunne
vi da også iagttage, hvorledes reaktionerne del¬
te sig to: enten skal sporene fjernes og områ¬
det ryddes, således at udgangspunktet neutrali¬
seres eller 'spoles' tilbage til greenfield. Eller der
var tale om bevaring, en tilgang, som udvikledes
under industrialiseringen (med bl.a. Ruskin og
Viollet-le-Duc som ufrivillige ophavsmænd) og
udfoldede sig i hele sin bredde i begyndelsen af
1900-tallet og blev 'det modernes'/modernite-
tens uadskillelige følgesvend. Netop derfor har
en ilte-funderet tilgang haft et spinkelt teoretisk
og metodisk grundlag, og netop derfor har vi så
fa æstetiske ledebilleder. Men feltet er i hastig
udvikling, hvilket nedenstående opgavetyper -
et udvalg af nogle de problemstillinger, jeg selv
har arbejdet med - vidner om.

I

Ruinøse industriområder

De områder, som de-industrialiseringen har ef¬
terladt betragtes ofte som værdiløse. Udfordrin¬
gen ved disse inaktive, industriområders om¬

dannelse er massiv, alene deres omfang taget i
betragtning. Men de afspejler tillige et udtømt

Sammentænkning af byens og naturens systemer
Bevidstheden om, at der ikke længere er et 'udenfor', som i økologisk, rumlig og funktionel henseende kan kompensere byen, giver anledning til
gentænkning af disse sammenhænge og deres urbane og landskabelige potentialer. [Illustration: Signe Rabølle Nielsen, fra afgangsprojektet
Bæredygtige infrastrukturer — en sammentænkning af byens og naturens systemer.Wejledere: Braae, Daugaard og Nielsen, Arkitektskolen Aarhus 2009]

DE NATURLIGE SYSTEMER DE NUVÆRENDE SYSTEMER
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Lagunen i Harnes
Tilgangen til revitalisering af et forurenet, tidligere industriområde ved Harnes
var bestemt af et dogme om at arbejde med og ikke imod landskabet og dets
dynamiske processer. Det er blevet til et sindrigt system af terrasseringer,
afvandingskanaler, sivbeplantninger, rodzoneanlæg og vindmøller, der løfter og
ilter vandet og på den måde er med til at rense vådområdet og tilløbende
spildevand, samtidig med at det givet det udpinte område en ny landskabelig
karakter og en ny funktion som rekreativt område. [Landskabsarkitekt:
DavidVerport, tegnestuen Paysages, præmieret med Rosa Barbaprisen i 2006]
•The Lagoon in Harnes
The approach to the revitalization of a polluted former industrial area near
Harnes was decided on the basis of a dogma to work with and not against the
landscape and its dynamic processes. This has resulted in an ingenious system
of terraces, drainage canals, root zone systems and windmills that lift and
aerate the water and in this way contribute to purifying the wetlands and the
encroaching waste water, while giving the impoverished area a new landscape
character and a new function as a recreational area. [Landscape architect:
David Verport, office Paysages, awarded the Rosa Barba Prize 2006]

menneske-naturforhold, fordrer nye program¬

mer, en nyintegrering af området i både den
nære og i den regionale kontekst, stimulering af
nye praksisformer, udvikling af nye æstetiske le¬
debilleder og i den sammenhæng udvikling af en
ny open minded og inviterende forankringsproces.
Det giver ikke mening at lade som om, fortiden
ikke har fundet sted, fjerne alt og forestille sig et
neutralt udgangspunkt. Set i forhold til de rela¬
tivt unge postindustrielle urbane landskaber, er
det helt centralt, at de med tiden må udvikle de¬
res egen historie, baseret på egne egenarter.

Landskabsbaseret urbanisme

Forståelsen af byen som både biotop og habitat,
hvor landskabet indtager rollen som model har,
set i lyset af den globale befolkningstilvækst og
byernes dominans som habitat, ikke kun givet
anledning til nye landskabsbetragtninger, men

også til overvejelser om, hvorledes vi grundlæg¬
gende urbaniserer.

I dag er det traditionelle figur-grund forhold
mellem natur og bydannelser vendt om, således
at større, ikke-urbaniserede (eller rettere svagt

urbaniserede) områder træder frem som figurer.

Der er ikke længere er noget 'udenfor' de urba¬
niserede landskaber, som i økologisk henseen¬
de kan kompensere - balancen må nødvendigvis
findes 'inden for'. Det afspejler et grundlæg¬
gende skifte, hvor byen ikke længere ses i mod¬
sætning til natur, men dens dele som markan¬
te komponenter i en menneske-tilvirket natur.
Dernæst afspejler de mest interessante land-
skabsurbane projekter en særlig lydhørhed eller
evne til 'reading and writing' af sitet, som i bed¬
ste fald tilvejebringer grundlag for deltagelse og

engagement hos de fremtidige brugere.

Inddæmmede landskaber

Danske vandmiljøplaner og EU's vandrammedi¬
rektiv har bragt bl.a. de drænede landskaber i fo¬
kus, som Keld Hansen indgående har beskrevet
i Det tabte Land. Det økonomiske grundlag for
disse massive naturtilvirkninger svinder imidler¬
tid langsomt ind - hvis det overhovedet har væ¬
ret til stede — og stiller os over for spørgsmålet
om, hvad der videre skal ske. Standardsvaret vil
ofte være naturtilbageføring. Denne dogmatiske
tilgang spærrer imidlertid for undersøgelser af,
hvorvidt der er andre potentialer at bygge på og

underkender de drænede landskabers kulturhi¬

storiske, praksisrelaterede, strukturelle og æsteti¬
ske dimensioner.

Heterogene rum og relationel tænkning
[værdier og mål]
Udfordringerne ved at agere som landskabsar¬
kitekt i forhold til de postindustrielle urbane
landskaber består grundlæggende i at håndtere
de komplekse transformationsprocessers man¬

ge dimensioner. De omfatter for en umiddel¬
bar betragtning en løbende funktionstilpasning
fra industrisamfundets funktionssegregerede, to¬
dimensionale arealudlægning til flerfunktionelle
anvendelser, der er i syne med samtiden.

Hvor fokus ofte har ligget på funktionali¬
tet og økonomi, er der et udtalt behov for en
markant øget opmærksomhed over for kulturel¬
le og økologiske formål. Behovet for skabe for¬
skelligheder og landmarks i de postindustrielle
urbane landskaber, for at skabe genkendelighed
og kunne tage dette relativt unge urbane land¬
skab til os, som det sted, hvor vi bor, som vores

hjem og referenceramme, udgør en markant ud¬
fordring. Hvordan skaber vi engagement, indle-

• The correlation of the city and natures systems
The awareness that there is no longer an 'outside' that in an ecological, spatial and functional way can compensate the city raises the question of a rethinking of these
contexts and their urban and landscape potentials. [Illustration: Signe Rabølle Nielsen, from the degree project: Sustainable infrastructures - a correlation of the city and
nature's systems.Tutor: Braae, Daugaard and Nielsen,The Aarhus School ofArchitecture 2009]
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Pedra Tosca Pare

Parken er en del af et vulkansk område, Garroxata ved Girona, hvor kultivering, terrassering
og terrænmure af den lokale vulkanske sten i gennem århundreder har formet landskabet, ind¬
til det i forrige århundrede blev forladt. En kombination af nænsom tilretning og markante nye
bidrag åbner blikket for kulturlandskabet historie og kvaliteter i både bogstavelig og symbolsk
henseende. [Landskabsarkitekter: tegnestuen RCR, præmieret med Rosa Barba Prisen 2006]
• Pedra Tosca Pare

The park is part of a volcanic area, Garroxata near Girona, where cultivation, terracing and terrain
walls of the local volcanic stone for centuries have formed the landscape until it was abandoned
in the last century. A combination of careful adjusting and distinctive new additions opens an
awareness for the cultural landscape's history and qualitites both literally and symbolically
[Landscape architects: tegnestuen RCR, awarded the Rosa Barba Prize 2006]

velse og nysgerrighed over for det 'landskab', vi
bebor? Det forudsætter en relationel tænkning;
en tænkning, som formidler det lokale med det
globale, som evner at reflektere fortid i en frem¬
tid, som opererer kontekstuelt og stiler mod bå¬
de åbenhed og indlevelse. Alle menneskets sanser

må involveres, der må åbnes frem for at lukkes,
vores livsverden må gøres tilgængelig, kunne til¬
egnes på mange niveauer, bl.a. ved at arbejde
med porøse grænser og overgange. Det er afgø¬
rende, at alle kan opleve sig selv som medprodu¬
cerende i forhold til en fælles livsverden.

Design i et nyt perspektiv [redskaber]
Konsekvensen af disse mange skift og besvær¬
lighederne ved at opstille normative udsagn er,
at den konkrete afbalancering af bevarings- ver¬
sus udviklingshensyn ofte foretages fra projekt
til projekt. Det stiller store krav til konkretise¬
ringen af de pågældende projekter. Desuden gri¬
ber mange professionsområder ind i tilvirknin¬

gen af de postindustrielle urbane landskaber, og
der er et stort behov for helhedstænkning, vi¬
sioner, indsigt og for konkret viden — på mange
områder. Uanset hvor tværfaglig disse problem¬
stillinger søges imødekommet, er det altid land¬
skabsarkitekten, urbanisten, arkitekten, som skal

foretage den fysisk-rumlige, strukturelle forank¬
ring. Det er ham eller hende, som syntetiserer,
afprøver og videreudvikler; den, der bringer tin¬
gene sammen, når vilje, tanke og intuition skal
kommunikeres, omsættes og groundes så at sige.
Denne designproces, hvor ideer syntetiseres, af¬
prøves og videreudvikles i et dynamisk forløb,
er en unik handling. Traditionelt har design væ¬
ret forstået som et spørgsmål om formgivning
og inden for landskabsarkitektur om at orkestre¬
re et sæt af funktioner inden for en given ram¬
me. Forståelsen af design som eksplicit viden-
genererende disciplin er derimod relativ ny .og
stiller både undervisning og forskning, og ikke
mindst sammenhængen mellem undervisning og

forskning, over for nye udfordringer. Design bli¬
ver det bærende medium, idet det både fungerer
som undersøgelses- og videngenerende redskab
samt som udtryksform.

Ønsker vi at fastholde og ekspandere land¬
skabsarkitektens privilegerede position må vi ta¬
ge bestik af spørgsmål i lighed med de ovenfor
skitserede. Det gælder både som udøvende, som
profession og som uddannelsesinstitution. Dette
gøres ikke med en enkelt strategi alene; bestræ¬
belserne må gå i flere retninger og indbefatte
øget viden om og forståelse af de indlejrede pro¬

blemstillinger; udvikling og afprøvning af hen¬
sigtsmæssige redskaber; opbygning af nye samar¬

bejdsformer og -praksisser. Omvendt stJr vi over
for en række problemstillinger, som har poten¬
tiale til at drive fagområdet videre.
Ellen Braae, landskabsarkitekt maa, mdl,ph.d.,
prof. ved Skov & Landskab, KU Life

Musicon. Projektets strategi støtter sig på spor, strukturer, processer og potentialer, som kan strukturere og guide den videre udvikling. Samspillet mellem permanente
og midlertidige elementer danner basis for en strategi, som er åben for det uforudsete og fastholder landskabet som planens forgrund og sammenbindende element, hhv.
Øjebliksbillede 2012 og Øjebliksbillede 2027. [Landskabsarkitekt: Ellen Braae og Metopos By- og Landskabsdesign, projektforslag 2008]
• Musicon. The project's strategy is based on traces, structures, processes and potentials, which can structure and guide the further development. The interplay between
permanent and temporary elements forms the basis for a strategy that is open for the unforeseen and maintains the landscape as the plan's foreground and unifying
element, below as "snapshot 2012" and "snapshot 2027. [Landscape architects: Ellen Braae and Metopos City- and Landscape design, project proposal 2008]
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De pontiske sumpe
De pontiske sumpe', syd for Rom, består af 60% agerjord, 90% menneskeskabt dræningsnetværk og 570% befolkningsvækst over de sidste 80 år
og udgør dermed et både unikt og bizart urbant landskab, hvor infrastruktur, landskab og urbanisering tæt sammenvævede.[Foto: Ellen Braae]
• The Pontine Marshes

The Pontine Marshes, south of Rome, consist of 60% arable land, 90% man-made draining network and a 570% population growth over the
last eighty years and thus constitutes a both unique and bizarre urban landscape, where the infrastructure, landscape and urbanization are

tightly interwoven. [Photo: Ellen Braae]

LANDSKAB 2 2009 29



SPOT EN TOMT - DEN URBANE UDESKOLE

Simon Enemærke

Speciale ved Skov & Landskab KU Life, Frederiksberg,
udarbejdet af Simon Enemærke, december 2008
Vejledere: Richard Hare, landskabsarkitekt mdl og
Thomas Barfoed Randrup, landskabsarkitekt mdl
Censorer: Søren Robert Lund, landskabsarkitekt maa

• Bottom, left: Junk playground 1940:
Children should learn while they play and have fun,
said C.Th. Sørensen. He loved this picture from one
of the first junk playgrounds. The children are ex¬

tremely active and he saw the boy with the level as a
future engineer. Photo from the middle of the 1940's.
Bottom, right: Spot en tomt (Spot a lot) - The urban
outdoor school 2008.The same active concentration

can be seen with the children in the Spot en tomt
project.We can see the two boys in the foreground as
contractors in much the same way as C.Th. Sørensen
saw his engineers. The joy of creating something on
one's own premisses: Junk playground anno 2008
Opposite page:Visualization: a landscape in the city,
whose value lies in the fact that it creates a robust
and reliable framework that invites fantasy, learning
and activity, while urban nature and fresh air are
experienced and observed for the benefit of the city,
the children and urban life

Logo og skilt • Logo and signage

I foråret 2008 så jeg muligheden for at skabe
nyt byliv. Et byliv, som normalt ikke er en del af
bykonkurrencernes funklende, velordnede pla¬
ner og perspektiver. Samtidig så en folkeskole¬
lærer, som har mangeårig erfaring i arbejdet med
udeskole, en mulighed for at undervise på en ny

måde, der kunne være med til at udvikle elever¬
nes forståelse for og indsigt i den bynatur, de er

omgivet af, men ikke kender.

Børnehe ud i den rå bynatur
Mit udgangspunkt var et ønske om at skabe en
interaktiv og dynamisk udvikling af byens uud¬
nyttede områder, og derfor udviklede jeg et

praktisk 'hands-on' projekt, der skulle danne
rammen for en teoretisk udforskning af mulig¬
hederne for at oprette ikke-permanente udesko-
ler i byområder.

Pfojektet gav 60 elever fra 3. og 4- klasse på
Bellahøj Skole mulighed for at indtage, planlæg¬
ge og udforske egne idéer for udformning og

brug af en byggetomt mindre end to kilometer
fra Rådhuspladsen i København.

Elevernes interaktion med jorden, planter og
dyr blev tilskyndet bl.a. gennem opgaver, som

også bruges i andre udeskoleprojekter. I dette
tilfælde var udgangspunkt blot at arbejde med
den diversitet, der findes i byens natur.

For børnene var de største oplevelser for¬
bundet med planlægningen af deres egne små
forsøgsfelter. I planlægningsfasen lignede de små

skolehaver, men i udførelsesfasen ændrede de

hurtigt karakter til små forsøgsstationer, Børn og
lærere fokuserede i langt højere grad på ople¬
velserne i de observationer, de gjorde sig, end i
den egentlige nytte af de grøntsager, de dyrke¬
de. Den megen ukrudt på tomten indgik herved
som en del af stedet, frem for noget der absolut
skulle bekæmpes.

Forsøgsfelterne udviklede sig til små land-
skabsprojekter, der inkluderede alle de materia¬
ler, børnene kunne finde på at slæbe til stedet.
Det blev hurtigt tydeligt, at børnene ikke hav¬
de nyttehaven som ideal, men i stedet søgte at
skabe et sted, hvor de kunne søge læ, hygge og

tryghed. De skabte deres egne små åndehuller,
hvor hængehøvsbukserne blev slidt på nye ste¬
der - uden en klart defineret plan eller vision
om, hvor de skulle starte eller ende. I stedet blev
det en dynamisk proces styret af interaktionen
med bynaturen, med de andre elever og deres
anerkendelse.

Mere end bare en udeskole

Casestudiet gav ny indsigt og data til understøt¬
telse af projektets anden agenda. Nemlig idéen
om at skoler ville kunne bruge tomter og rest¬
arealer andre steder i København. Her, som i ca¬
sestudiet, bidragede børnenes udeleg og læring
til en ny forståelse af bylivet og brugen af byens
natur, som noget der kunne arbejdes med un¬
der dynamiske og midlertidige forhold. Ganske

i modsætning til den måde, vi normalt tænker
byens natur - parker og legepladser, der er per¬
manente og i høj grad fastlåste i bestemte form¬
sprog.

Projektet viser, at børn og læreres kontinu¬
erlige færden og brug af tomten i en midlertidig
periode er mulig og udbytterig. Det er påvist, at
projektet kan fungere; at det skaber byliv, hvor
intet var, og at det kan stoppes, uden protester.
Således er der skabt grundlag for lignende pro¬

jekter på andre af de mere end 80 offentlige og

private tomter, der findes i indre København.

Konceptet for de fysiske rammer
De fysiske rammer for projektet er simple og be- •
høver ikke kræve væsentlige investeringer. Der
er tænkt i tre simple elementer. 1. materialer og
redskaber; 2. koordinering og 3. formidling i
form af en hjemmeside.

Dé fysiske rammer, materialer og redskaber
består i projektet af flytbare og genanvendeli¬
ge delelementer, der normalt forbindes med ak¬
tiviteterne på en byggeplads. Der er brugt la¬
ve byggepladshegn til indramning af tomten, en
container med rum til moderne undervisnings¬
midler samt haveredskaber.

Der er skitseret'en væsentlig rolle for en ko¬
ordinator, der kan fungerer som en mellemmand
mellem grundejere, kommune og skole og el¬
lers kan overlade undervisningsforløbet til skole
og lærere.

Tv. Skrammellegepladsen 1940: Børn skal lære, mens
de leger og morer sig, mente C.Th. Sørensen.
Han elskede dette billede fra skrammellegepladsens
første tid. Børnene er koncentreret aktive, og drengen
med vatterpasset så han som en vordende ingeniør.
Foto fra midten af 40rne

Th. Spot en tomt - Den urbane udeskole 2008.
Den samme aktive koncentration finder man hos bør¬
nene i Spot en fomf-projektet. Som to entreprenører
ser vi de to drenge i front, som C.Th. Sørensen så sin
ingeniør. En glæde ved at skabe noget selv på egne

præmisser. Skrammellegpladsen anno 2008
Modstående side.Visualisering: et landskab i byen,
hvis værdi ligger i, at det danner en robust og sikker
ramme, som indbyder til fantasi, læring og aktivitet,
mens bynaturen og den friske luft opleves og betrag¬
tes, til glæde for byen, børn og byliv
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Oplevelser af børnenes arbejde • Experiencing the children's work
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Konceptmodel til projektet • The project's conceptual model

hegn/afgrænsning

Endelig, som rygraden i projektet, er der skitse¬
ret en hjemmeside, der skal gøre det muligt for
de relevante aktører (elever, lærere, grundejere
og kommune) at mødes og skabe kontakt.

På sigt skulle dette simple koncept få børne¬
nes arbejde på tomten til at fremstå som en non-

planlægning af tomten — en positiv aktivitet i
en given og afgrænset periode. Netop elementet
om formidling af projekternes begrænsede leve¬
tid er væsentligt, da det kan være med til at skabe
en forståelse blandt projektets aktører og byen
omkring dette, når projekterne afsluttes.

Projektet underbygger en idé om, at mid¬
lertidige aktiviteter kan være med til at udvikle
og understrege det dynamiske som en vigtig del
af bylivet. Samtidig argumenteres der for, at det
kræver mod og vedvarende information at lave
midlertidig projekter, så man den dag, hvor pro¬
jektet lukker, kan finde forståelse frem for pro¬
tester.

Pra skrammellegeplads til den urbane udeskole
Sidst men ikke mindst beskriver projektet nogle
af de tidligere erfaringer, der er gjort med lig¬

nende arbejder, herunder bl.a. C.Th. Sørensens
skrammelegepladser i 1940rne og 1950erne. Det
illustreres, hvordan dette nye koncept kan med¬
virke til at skabe de fysiske rammer for, at bør¬
nene kan arbejde med deres fantasi, frihed og

fysiske udfoldelse i en moderne kontekst, hvor
forståelse af miljø og omverden indgår. Vi ser,

hvordan lærerne får mulighed for konkret at læ¬
re børnene om miljøet og bynaturen, samtidig
med at børnene er fysisk aktive og konstruerer
noget selvvalgt.

På samme måde som C.Th. Sørensen med sit

projekt ønskede, at børnene skulle ud af lejlighe¬
derne og indgå i byen, gør den urbane udeskole
det muligt for børn at komme ud af skolerne og
institutionerne og ud i byen. Børnene bliver til
en del afbylivet, og der opstår det, jeg i projektet
kalder positivt 'bagsidebyliv'. En til tider glemt
bylivsdimension kan på disse steder få en renæs¬
sance: plads til børnenes glæde, opfindsomhed
og kreativitet. Den samme fordybelse, glæde og
kreativitet, som C.Th. Sørensen så hos børnene
på skrammellegepladsen i Emdrup i 1940rne, sås
også på tomten ved Ågade i 2008.

Tomterne vil blomstre de kommende år

Den urbane udeskole blev som idé startet på
græsrodsniveau - ved et sammentræf af kreative
tanker. På den ene side et ønske om nye mulig¬
heder for naturundervisning for byens folkesko¬
ler, på den anden side et ønske om at skabe nyt

byliv. Byliv, hvor byens børns leg og læring igen
bliver synliggjort og ikke begrænset af gennem-
designede, pæne og permanente legepladser. En
by, hvor planlægningen for en stund overlades til
andre end det etablerede planapparat.

Projektet giver et bud på, hvordan dette plan¬
apparat for en stund kan give plads til det dyna¬
miske og ikke planlagte uden for rammerne af
den konventionelle designproces.

Med baggrund i tidens finansielle krise kan
vi i de kommende år forvente at se endnu flere

tomter ligge brak i København. Dette projekt
giver et bud på, hvordan de kan gøres brugbare
og gives en ny og midlertidig identitet og der¬
ved være en ressource for byen og dens indbyg¬
gere. Projektet kan ses og downloades på
www.lanarki.com

Simon Enemærke, landskabsarkitekt mdl
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KULTURLANDSKABSUDVIKLING KOLINDSUND -fortieI, nutid og fremtid

Marie Lyster Nielsen,

Afgangsopgave ved Arkitektskolen i Aarhus, Institut 2 - By & Landskab
udarbejdet afMarie Lyster Nielsen, 2008
Vejledere:Tom Nielsen, lektor, ph.d., arkitekt og Henrik W. Jensen, lektor, arkitekt
Censorer: Maja Nikolajew, landskabsarkitekt ogTom Danielsen, ph.d., arkitekt
og Boris Brorman Jensen, lektor, ph.d., arkitekt
Tildelt Vola-fondens Rejselegat

Gård placeret ved Nordkanalen. Foto Marie Lyster Nielsen
• Farm located by the North Canal. Photo Marie Lyster Nielsen

Randbyer ved Kolindsunds kant. Ca. 1:40.000 • Fringe towns on the edge of Kolindsund. Ca. 1:40,000
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Landdistrikterne og landsbyerne uden for vækst¬
områderne i Danmark står over for store udfor¬

dringer. Den tiltagende globale arbejdsdeling
medfører en væsentlig skævvridning af Dan¬
markskortet, hvor nogle områder klarer sig godt,
mens andre steder i landet oplever 0-vækst el¬
ler ligefrem tilbagegang. Betegnelsen yderområ¬
de, og problematikken om 'den rådne banan', er
blevet et negativt label i planlægningsdebatten
i Danmark. Vækst skal ikke alene være målet i

yderområderne, men der skal andre succeskri¬
terier til for at skabe en positiv udvikling i ud¬
kantsområderne. Ved at se på områdernes sær¬

egne potentialer, kan man vende det at være

yderområde til noget positivt og se muligheder¬
ne, og dermed finde nye måder at udvikJe 'om¬
råderne på. Undersøgelser viser, at naturen og
de gode bymiljøer er den primære begrundelse
for, at folk flytter til yderområderne, så med ud¬
gangspunkt i de stedsbundne kvaliteter og po¬
tentialer kan der skabes spændende og unikke
naturområder. De kan tilføre områdernes land¬

skaber og landsbyer særlige kvaliteter for fremti¬
dig udvikling af bosætningstilbud.

Yderområderne ligger primært langs den jy¬
ske vestkyst, men også det nordlige Djursland er
blevet udpeget som udkantsområde. Kolindsund,
der ligger mellem Grenå og Kolind ca. 20 km
inde i landet er i dag et drænet landbrugsom¬
råde, der er resultat af en længere landindvin¬
dingsperiode i Danmark i slutningen af 1800-
tallet. Det er det eneste yderområde, der ligger
på Jyllands østkyst, og som modsat de andre de¬
finerede yderområder ikke ligger langt fra større
vækstcentre, som f.eks. Århus, og fra det østjy¬
ske vækstbånd. På trods af dette oplever man i
området negativ vækst og har derfor brug for at
markedsføre sig for at fa vendt den nedadgående
kurve. Der er brug for en attraktor til at skabe
fokus og fungere som generator for en positiv
udvikling i og omkring Kolindsund.

Ud over yderområdeproblematikken, som er
en . problemstilling på regionalt og nationalt ni¬
veau, er der også en lokal problemstilling i Ko¬
lindsund. Der er en konkret problemstilling,
som man er nødt til at tage fat på og gøre no¬

get ved nu. Problemet er landbrugssituationen
i det gamle søområde, der er inde i en ond cir¬

kel. Det har siden afvandingen været et produk-
tionslandskab med højt udbytte, men udnyttel¬
sen af området har tæret så meget på landskabet,
at det nu giver bagslag. For at kunne bibeholde
landbrugsproduktionen i området må man grave

afvandingskanaler dybere og dybere i jorderne
for at holde vandet ude, hvilket ikke alene har
store miljømæssige konsekvenser, men som også
på kort sigt vil umuliggøre produktionen af af¬
grøder på størstedelen af markerne. Der er altså
brug for en indgriben, og da det er et område
med en lang kulturhistorie, som sætter tydelige
spor i landskabet i dag, er en transformation af
landskabet et nyt skridt i den kulturlandskabs¬
udvikling, der har foregået i Kolindsund igen¬
nem århundreder.

Igennem tre scenarier belyses muligheden
for at udnytte Kolindsunds iboende potentialer,
som ligger i det meget specielle landskab, og som
gennem historien er både menneske- og natur-
skabt. Scenarierne opstiller forskellige .billeder af
en omdannelse af Kolindsund til rekreativt na¬

turområde. Der lægges to nye lag ned over om¬

rådet, henholdsvis brugen af området og indførs-
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Sydkanalen og læhegnene nord for Kolindsund. Foto Marie Lyster Nielsen, 2008 • South Canal and the windbreaks north ofKolindsund. Photo Marie Lyster Nielsen, 2008

Djurs Sø - total søomdannelse. Ca. 1:40.000 • Djurs Sø — complete lake conversion. Ca. 1:40,000

len af vand. Alt efter hvilken fokus, der lægges i
de to lag, vil det være med til at definere, hvilke
programmer der fokuseres på i scenarierne.

Overalt i Kolindsund kan man se kulturland¬
skabets spor. Afvandingen har især sat sit præg på
området i form af afvandingssystemet ude i det
gamle sund. De talrige drænkanaler deler pro-
duktionslandskabet op i et net af felten omkran¬
set af landkanalerne mod nord og syd, og midt
i sundet skærer midterkanalen, med sin snorlige
form, igennem det flade landskab. Pumpestatio¬
nerne i Fannerup og Enslev er også karakteri¬
stiske kulturværdier og står som vidnesbyrd om
en epoke i, områdets historie. Samtidig kan man,
både i og omkring sundet, se hvordan udviklin¬

gen for indbyggerne har resulteret i forskellige
bosætninger. Randgårdene og de gamle lands¬
byer, der tidligere har forholdt sig til søen, og de
nyere sundgårde, som er kommet til i forbindelse
med dræningen af Kolindsund.

Da Kolindsunds potentialer ligger i land¬
skabet og den enestående natur, og at det ikke
længere er rentabelt at bevare landbrugsproduk¬
tionen, er det oplagt at omdanne området til na¬
turområde. Grundet områdets store areal vil det
skabe et markant fodaftryk og kan fungere som
en ny magnet for Djursland på lige vilkår med
Mols Bjerge. Det vil samle Djurslands turisme
yderligere og være med til at forstærke bran¬
dingen af Djursland som enestående naturom¬

råde og markere landsdelen som mekka for na¬
tur- og kulturhistorieinteresserede. Turisme- og
oplevelsesøkonomien er i dag et af de vigtigste
erhverv for Djursland i både beskæftigelsesmæs¬
sig og økonomisk henseende, og øget turisme
vil være endnu en gevinst ved etableringen af
det ca. 2.500 ha store naturområde. Samtidig vil
en omdannelse af den gamle søbund i Kolind¬
sund skabe god grobund for nye bosætninger og
vil kunne tiltrække tilflyttere til området. Mod¬
sat byvækstområderne ved de eksisterende byer
kan et transformeret Kolindsund tilbyde tilflyt¬
tere en anden kontekst og imødekomme folks
ønsker om nærhed til naturskønne omgivelser
og interessen for bosætning i det åbne landskab.
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Scenariebilleder 1, 2 og 3 • Scenario images t, 2 and 3

Collage scenarie 2:Vådområdet Kolindsund • Collage scenario 2: Wet areas at Kolindsund

Man far muligheden for rekreativ bosætning ved
det nye naturområde uden for byzonen og pga.

topografien mulighed-for boliger med udsigt ud
over det enestående område. Også tilgængelig¬
heden til sundet, i dag en stor mangel, vil ændres
markant. Området indbyder i dag ikke til færd¬
sel i sundet, og derfor er stiforbindelser et væ¬

sentligt element i et nyt rekreativt naturområde.
Diget rundt om Kolindsund er oplagt at bruge
som en ydre stiforbindelse, og det vil etablere
en grøn forbindelse mellem Kolind og Grenå og
vil samtidig være med til at tegne Kolindsund-
områdets identitet som kulturlandskab. Diget vil
opleves som et konstant element, som man ori¬
enterer sig i forhold til, når man bevæger sig ude

i det enorme landskab. Oplevelsen af landskabet
fra det grønne stiforløb vil variere alt efter land¬
skabet udformning og vandets omfang i natur¬
området. Nogle steder vil man bevæge sig helt
ude på kanten, andre steder er afstanden til van¬
det eller det tilstødende landskab stor. Nogle ste¬
der vil landskabet opleves lukket, og andre steder
vil det igen opleves åbent, alt efter om man fær¬
des ved skovområderne, i engene eller nær by-
enklaverne langs kanten af sundet.

Med scenarierne Djurs Sø,Vådområdet Ko¬
lindsund og Kolind Engsø kommes der med ind¬
spark til genopretningsplanerne for Kolindssund.
De fungerer som indlæg til planlægningsdebat-
ten på Djursland om fremtiden for Kolindsund

og Norddjurs som yderområde i Danmark. I dag
kan man begynde at se resultaterne afmange af
de områder i Danmark, hvor man har ført natur¬
miljøet tilbage til sin såkaldte 'naturlige tilstand'.
Områderne har fået stor betydning for de impli¬
cerede områder, og de har tilført landskaberne
stor miljømæssig og faunamæssig værdi, samtidig
med at de har en tilført en stor rekreativ værdi

for menneskene i og uden for området. De gen¬
nemførte naturgenopretningsprojekter kan være
med til at give en indikation af, hvad omdan¬
nelsen af Kolindsund kan betyde for landskabet
og området.
Se projektet på www.marielysternielsen.dk
Marie Lyster Nielsen, landskabsarkitekt maa, mdl

t SCENARIO 3 t
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FRA RÅSTOFGRAV TIL ATTRAKTIVT LANDSKAB

Kristine Holten Andersen

Afgangsopgave ved Kunstakademiets Arkitektskole, København,
udarbejdet af Kristine Holten A ndersen, 2008
Vejleder: prof. Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl
Censorer: Gerti Axelsen, Jørgen Hauberg og
Poul Schiilein, arkitekter maa

I landskabsmodningsplanen foreslås en differentieret terrænbehandling af skrænter og gravebund
• The landscape improvement plan proposes differentiated terrain treatment ofslopes and excavation hollows

Det danske råstoflandskab er en kunstig land¬
skabstype, der vokser i skala og i stadigt højere
grad knytter sig til motorvejen. Stordriftsfordele
resulterer i større grave og større mængder grus,
der fragtes længere. Grusprisen stiger med trans¬

porttiden, og derfor er det især de indvindings¬
områder, der ligger tæt på motorvejen, der er at¬
traktive at udnytte. Når råstofferne er indvundet,
står vi tilbage med dybe skår i landskabet. Tid¬
ligere har man oftest forsøgt at camouflere dis¬
se skår ved at fylde råstofgravene op eller glatte
skrænterne ud. Men vi kan også betragte råstof¬
gravene som drømmeskåle - som potentielle oa¬
ser — der kan udvikles til attraktive landskaber

for rekreation eller bebyggelse.
Projektet tager udgangspunkt i råstofmdvin-

dingslandskabet Roskilde Syd, men er tænkt at
kunne anvendes som en generel strategi for rå¬
stoflandskaber. Ved at udvikle og udnytte denne
nye landskabstype kan vi fremtidssikre os.Vi kan
med den rette landskabsmodning og tålmodig¬
hed udvikle grusgravene til attraktive landskaber,
som en umiddelbar rekreativ ressource og som
en stor reserve for fremtidig bæredygtig byud¬
vikling af sluttede landskabelige skålbyer.

Bæredygtighed: styrke landskabet,
nedbringe byspredningen
Vores miljø og værdifulde landskaber er geval¬
digt under pres. Nye vejføringer og det stadigt
mere hensynsløse arealforbrug til byspredning,
samt en udvikling i landbruget, hvor enheder¬
ne bliver større og mere monokulturelle, betyder
en samlet trussel mod vores natur. Biokorrido¬
rer kappes over, og naturen udstykkes i parceller,

med biologisk forarmning og et opdelt rekrea¬
tivt landskab til følge.Vil vi værne om vores til¬
bageværende naturområder og værdifulde land¬
skaber, må vi først og fremmest bruge ressourcer

på at forstærke dem, mens vi sørger for at ned¬
bringe væksten i infrastruktur og byspredning.
Skal regionen rumme flere bebyggelser i fremti¬
den, må det altså primært ske som fortætning af
de nuværende bystrukturer. Hvis vi skal udstyk¬
ke nye arealer til byudvikling, peger dette pro¬

jekt på, at råstofgravene kan udvikles til at være
dette århundredes store potentiale.

Case

Syd for Roskilde ligger et omkring 3.000 ha
stort råstofindvindingsområde. Ca. 1.000 ha er

udgravet og efterbehandlet. De resterende om¬
råder vil sandsynligvis blive udgravet i løbet af
de næste 80-100 år. De første efterbehandlings-
planer bliver lavet i disse år, og det er nu, man
skal sætte ind med en samlet strategi for om¬

råderne, hvis vi ønsker at sikre, at de udvikler
sig til attraktive landskaber med et stort udbyg-
ningspotentiale. Det er med Roskilde som case
dette projekt er opstået og udformet. Projektet
er i tre dele:

1. En kortlægning og strategi for at forstær¬
ke naturnetværket og det rekreative landskab i
Roskildes omegn

2. En strategi for en landskabsmodning af rå¬
stofgravene syd for Roskilde, der skal sikre, at de
udvikler sig som attraktive landskaber

3. En række drømmescenarier for, hvordan
gravene kan benyttes til alternative bebyggelser
og programmer

Naturnetværket

Projektet kortlægger indledningsvist værdifulde
landskaber og naturområder i Roskildes omegn,

og der stilles forslag til et fremtidigt naturnetværk,
som friholdes for fremtidig bebyggelse og anlæg.
I områderne bør der i øvrigt satses på omfattende
naturgenopretning og ekstensivt landbrug.

Landskabsmodning
Projektet præsenterer en landskabsmodnings-
plan for råstofgravene, hvor de betragtes mere
som proces end som produkt. Råstofgravene ud¬
vikles over tid. Fase 1 er udgravning og forbere¬
delse. Fase 2 er modning og indtagelse. Fase 3 er

bebyggelse og anlæg.
Når terrænbehandlingen og jordbehandlin¬

gen af råstofgraven er gennemført, overlades den
til en modningsfase, hvor den far lov at gro til,
mens den åbnes for rekreativ brug. Sidenhen —

når området har udviklet sig så længe som mu¬

ligt — kan det bebygges og benyttes til mere per- (

manente programmer.

Landskabsmodningsplanen vil udvikle rå¬
stofgravene til store velafgrænsede skåle med
grundvandsøer i. Råstofgraven er et kunstigt
landskab, og projektets terrænbehandlingskon¬
cept artikulerer det kunstige gennem en arki¬
tektonisk bearbejdning med terrasser og volde.
Skålene tegnes af en gravebund med forskellige
lavvands- og oversvømmelseszoner, øer og sø¬
bredder samt et varieret skræntlandskab, der gi¬
ves forskellige behandlingsgrader, og som besid¬
der forskellige jordkvaliteter og dermed giver
forskellige vækstforhold for den spontanvækst,
råstofgraven overlades til.
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Med den rette strategiske indsats og plan for landskabsmodning kan vi udvikle råstofgravene som unikke og attraktive sølandskaber til rekreation og alternativ bebyggelse
• With the right strategic efforts and planning for landscape improvement we can redevelop excavation and open mining areas as unique and attractive lake landscapes
for recreational purposes and alterative housing

Vil vi værne om vores tilbageværende naturområder og værdifulde landskaber, må vi først og fremmest bruge ressourcer på at forstærke dem
• If we are to safeguard our remaining natural areas and valuable landscapes, we must primarily use our resources to reinforce them

Tv. og th. nederst. Den differentierede terrænbehandling giver et oplevelsesrigt, biologisk mangfoldigt grundlandskab
• Left and bottom right: The differentiated treatment of the terrain gives a basic landscape rich in experience opportunities and biological diversity
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Øverst.Visualisering. Råstofgravene kan udvikles som
tætte bæredygtige skålbyer i et stort fælles sølandskab
Th. og nederst. Konceptbilleder. I råstofgravene kan vi
bo i skrænten, ude på vandet eller lige i vandkanten
• Top:Visualization.The excavations can be developed
as dense, sustainable bowl-towns in a large common
lake landscape
Right and bottom: Conceptual images. We can live
on tfye slopes of the excavations, out on the water or
on the water's edge

m■aw
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Det nye landskab
Råstofgravene er et kunstigt landskab, der er

sænket ca. 20 m under omgivende terræn. Dét
er et velafgrænset og afsluttet landskab, der står i
kontrast til det øvrige danske landskab, hvor alt
flyder sammen og glider over i hinanden.Vi har
gravet alle kulturspor væk. Her er ingen matri¬
kelskel og kulturarvsforhold, ingen ind- og ud-
sigtsforhold eller støjgener, som vi skal tage hen¬
syn til. Råstofgraven er en stor skål med vand i,
og når vi står nede i den, er vi i vores helt eget
rum. Vores helt egen drømmeverden. Projektet
foreslår ydermere, at man ophæver planlovsre-
striktioner for, hvordan vi må bygge ved sø og
skrænt. Netop i disse kunstige landskaber bør
man åbne op for, at vi kan bebygge landskabet

på en radikalt anderledes måde — at vi kan bo i
skrænten, ude på vandet eller lige i vandkanten.

Drømmescenarier

Projektet udkrystalliseres i fire drømmescenarier,
hvor der opstilles visioner for, hvordan man kan
bebygge råstofgravene som bæredygtige skålby¬
er med en bebyggelse, der er totalt integreret i
landskabet. Her vil jeg fremhæve to af scenari¬
erne, nemlig bebyggelsen som blok og bebyggel¬
sen som kompleks.

Blokken: I råstofgraven kan vi forestille os

helt eksklusive bebyggelsesplaner, hvor man bor
i blokke, der ligger som skulpturer ude i det sto¬
re vandrum. Blokkene er 30 x 30 meter og op
til 4 etager høje. Blokkene perforeres af patio¬

er eller slidses op i mindre stykker. Hver blok
kan indeholde 220 boliger, og én råstofgrav kan
rumme ca. 6.000 boliger med et footprint i grus¬
graven på 10%,

Komplekset: Bebyggelserne lægges som én
tæt, sluttet byenklave, der vokser ud af skrænten.
Det gør det optimalt at gennemføre bebyggelsen
som en højteknologisk bæredygtig enhed, der er
selvforsynende med energi, anvender regnvand
til vask og toiletskyl og med egen spildevands¬
rensning. Komplekset indeholder altså alle funk¬
tioner i. sig, med parkering i skrænten og sol¬
kraftværk på taget. Komplekset kan indeholde
op imod 8.000 boliger med et footprint i grus¬
graven på 20%.
Kristine Holten Andersen, landskabsarkitekt maa
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VESTSKOVEN SOM VANDLANDSKAB

Rosalina W.-Torgard

Afgangsopgave ved Kunstakademiels Arkitektskole, Kobenhavn,
udarbejdet afRosalina W.-Torgard
Vejleder: prof Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl
Censorer: Gerti Axelsen, Jørgen Hauberg, Poul Schulein, arkitekter maa
Tildelt Vola-fondens Rejselegat

Vestskoven på 1.500 ha har en udstrækning på 8 km fra Vestencienten i øst til det åbne
land i vest, hvor skoven gennemskæres af St.Vejleådal og afgrænses af Risby Å og Porse¬
mosen.Vestskovens vandsystem knytter sig til Harrestrup Å med udløb i Kalvebod Strand
•The 1500 hectare Vestskoven wooded area extends eight kilometers from the Vestencienten
works in the east to the open land in the west, where the forest is crossed by the St.Vejleådal
river valley. The Vestskov's water system flows out to the Kalvebod Strand coastal area

Udviklingsplanens hovedtræk er etablering af di¬
ger som fremtidigt grundelement for Vestskovens
vandsystem. Ved at forsinke, opsamle og regulere
de øgede regnvandsmængder fremhæves vandele¬
mentet og iscenesætter nye landskabsrum.

Vandet og digerne gøres til en del af fortæl¬
lingen om Vestskoven som et særligt landskab og
de vilkår, det fungerer under.

Mit ønske har været at sætte fokus på sel¬
ve skovoplevelsen. Digerne står som spor i skov¬
landskabet og kan være udgangspunkt for nye
rekreative funktioner og stisystemer.Vejrets mar¬

kante skiften vil blive en attraktion. Man kan

årligt vende tilbage for at opleve naturfænome¬
nerne sætte digerne i skoven i spil. Attraktio¬

nen er netop den vekslende vandstand. Efter for¬
dampning står digerne tilbage som vartegn for
regnvejret og skaber forventning. Regnvejret vil
blive en begivenhed på linie med blomstrende
anemoner og kronhjorte i brunst.

Udgangspunktet for mit afgangsprojekt er
Vestskoven, men problematikken er af generel
karakter. Skovarealet i Danmark skal fordob¬

les over de næste 20-30 år, så det udgør 25%
af landets areal. Med fremtidige skovrejsnings-
projekter tages udgangspunkt i de lokale jord¬
bundsforhold. Men der vil også være brug for
planlægningsredskaber, hvor de øgede regn¬

vandsmængder og landskabets terræn spiller en
vigtig rolle.

Vestskovens grundlag er et fladt landskab med
næringsrig landbrugsjord gennemskåret af re¬

gionale trafiklinier. Ved kraftige regnskyl over¬
svømmes skoven, så 2/3 af området i perioder
står under vand, hvilket truer træernes vækst.

Hidtil har gamle markdræn holdt området
tørt, men de ødelægges af træernes rødder. Det
er netop de landskabelige grundvilkår i form af
det flade land og den fede svært gennemtrænge-
lige lerjord, som betyder, at vandet giver større
problemer her end i andre skove, der ofte vok¬
ser på kuperet marginaljord, og hvor vandet selv
finder vej og samler sig i vandløb og småsøer.
For til fulde at udnytte vandets potentiale må det
i Vestskoven styres og organiseres mere.

Diger
Temporært opstemmet vand
Bassin m vandspejl - Reservoir og rensning

Fugtige skovområde
Tør skov

Skovgrænsesti / kotekurve 21
■ - - - Digestier i i

Sumpskovsti mm—m

-(- Nye funktionsstationer

Eksisterende parkeringsplads
Eksisterende veje til motorkøretøj og by
Eksisterende vandløb/sø
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Min hensigt er at lade vandet spille en aktiv rolle i
skovens fremtidige udvikling, hvor det fremtruk-
ne vandelement skal bidrage til oplevelsen og for¬
ståelsen af den landskabelige sammenhæng.

Digerne vil være vartegn, der markerer Vest¬
skoven — i stil med de røde porte ved indgangene.
Hvor portene og de tidligere stengærder fortalte
om afgrænsningen af statsskov og fredsskov, vil
digerne fortælle om skoven som et landskab, der
forholder sig til en levende struktur som vandets.

Et struktureringsprincip for skovopbygnin¬
gen må være rummelig for at kunne optage æn¬

dringer over tid — her Øget vandmængde.
Udviklingsplanen består af to enkle hoved¬

greb, der gør landskabet forståeligt for den besø¬
gende: skovgrænsestien og digerne.

Udviklingsplan — skovgrænsestien
, Kotekurve 21 fremhæves med et nyt stiforløb,
som tegner grænsen mellem en øvre tør skov og
en nedre fugtig skov.
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Den tørre skov drænes med åbne grøftekanaler.
Den fugtige skov omdannes med træer, der kan
tåle den øgede vandmængde, hovedsagelig rødel,
asketræer og birk.

Udviklingsplan — digerne
Diger af forskellig form placeres i skovlandska¬
bet for at styre og forsinke de øgede vandmæng¬
der, der kommer af kraftige regnskyl. Digerne
placeres, hvor der er observeret nye vandfore¬
komster. De ligger på tværs af vandets retning, så
der ved spidsbelastning opstemmes vandspejl.
Som kontrastelementer i skoven vil digerne isce¬
nesætte nye landskabsrum omkring sig.

Digerne fungerer både som afskæring og
som broer. De vil påvirke bevægelse og tilgæn¬
gelighed i skovlandskabet.

Regnvandet, der afstrømmer fra motorvej og
de befæstede flader i tilstødende by- og indu¬
striområde, skyller forurening med sig. Det må
derfor opsamles og renses, inden det udledes i å-
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Landskabet er kendetegnet af et fladt, let bølgende
terræn med kunstige bakkeformationer opbygget
af overskudsjord, murbrokker og affald fra
Vestforbrændingen. De nye digeformationer
indtegner sig i gruppen af kulturlandskabelige spor
•The landscape is characterized by a flat, slightly
undulating terrain with artificial hills built up of
surplus soil, building rubble and waste from the Vest¬
forbrænding refuse disposal plant. The new embank¬
ments represent some of the cultural landscape's traces

systemet. Man kan forestille sig at se skoven som

et stort rensningsanlæg for oplandets regnvand.

Formgivning af digerne
Digernes udtryk relaterer sig til deres landskabe¬
lige forhold og den funktion, de har ved hånd¬
tering af vandet. De kan derfor inddeles i fire
kategorier, hvor også deres indbyrdes relation
påvirker formgivningen.

A: Terrændigerne
Terrændigerne spænder ud over dalen mellem to
terrænformationer for at understrege den ellers
svage terrænhældning og opsamle vandet, der
strømmer fra det højere terræn. Der løber en

sti på den vandrette kronekant, så diget opleves
som en bro, hvorpå man løftes op i skovrummet.
Bevæger man sig langs digets fod, vil afstanden
mellem terræn og krone vokse og i nederste ter¬
ræn opleves som en mur i skoven, der define¬
rer en ny horisontlinie og trækker himlen ned
i skovrummet.Vandet, der samler sig, er tempo^-
rært, men vil over tid danne vådeng eller perma¬
nent vandspejl.

B: Smykkesøerne
De små smykkediger placeres i den tørre skov,
hvor der er observeret nye vandforekomster og
er stjernedrysset i vandlandskabet. De vil være

oplagte til bevægelse og leg - som små fæstnings¬
værker og ramper i skovbunden. Opmærksom¬
heden trækkes ned til den nære intense skovop¬
levelse — hvor der opstår nye landskabsverdener
mellem rørsump og gule iris.



C: Vandreservoir

Digerne her fungerer som vandreservoir og pla¬
ceres langs motorvejen og industrikvarteret i
forbindelse med afledningspunkter for overfla¬
devand. Formen på reservoirbassinerne vrider sig
i modsætning til de glatte linier fra infrastruktu¬
ren, de knytter sig til. Deres primære funktion er
at kunne tilbageholde store vandmængder. Der
er indbygget regulerbar port i diget, så vandet
kan udledes gradvist i løbet af året. Ved indu¬
striparken fungerer bassinet som kobling mellem
skoven og det fremtidige byudviklingsområde. I
forbindelse med motorvejene vil vandfladen åb¬
ne op for skovrummet og gøre landskabet syn¬
ligt for bilisterne.

D: Rensningsbassinerne
Bassinerne placeres som næste led i en rense¬

proces af det forurenede overfladevand. Bassinet
med konstant vandmængde er opbygget med
nonpermeabel membranbund, der skal hindre
nedsivning til grundvand. Renseprocessen fore¬
går ved sedimentering af affaldsstofferne, hvilket
kræver minimale strømninger i vandet. Bassinets
bagerste kant har en terrasseret brink, der giver
adgang nær til vandspejlet.

Rensningsbassinerpe vil danne et landskabs-
rum med et forløb af varierede vandflader. Den

centrale placering gør dette vandlandskab til
godt grundlag for nye aktivitetsfunktioner. Det
kan være som del af en fortælling om vandets
processer og sammenhæng til det større vand¬
system.
Rosalina W.-Torgard, landskabsarkitekt maa

A: Terrændigerne • A: Terrain embankments C:Vandreservoirer • C: Reservoirs

13: Smykkesøerne • B: Ornamental lakes D: Rensningsbassinerne • D: Purification pools

Herunder. Her ses skovgrænsestien, der markerer mødet mellem den tørre skov og den våde skov.
Diget ligger i den tørre skov og fremhæver regnvandet. Digerne opbygges afjord og spænder
fra 100 m til 1000 m i længden og er mellem 0,5 og 4 m høje
• Below: Here one can see the forest border path that marks the meeting between the dry woods and the wet
woods. The embankments lie in the dry woods and emphasize the rainwater. They are built of soil and extend
from 100 to 1000 meters in length and are between 0.5 and 4 meters high



PLANLÆGNING AF BYSKOVE

Ib Asger Olsen

Skovplanlægning og skovdrift har som landbrug
og havebrug (gartneri) være autonome jord¬
brugssektorer med hver sin uddannelse og en

stigende specialisering gennem de sidste 150 år.
Danske skove har været drevet som optimalt

drevne produktionsskove båret af stor indsigt i
udtynding og hugsttidspunkter, så den maksima¬
le vækstproduktion blev opnået.

Skove, der lå op til byer, blev drevet i lidt me¬
re moderat form, men underlagt de samme dyrk-
ningsprincipper med renafdrift og nyplantning
som det normale. Denne produktionsform er ef¬
ter mange års tilvænning den naturlige skovform
for bybefolkningen og er blevet indbegrebet af den
skov, man som dansker forventer at møde.

Så længe vi havde en bykultur og en land¬
kultur, hyor landkulturen begynder at krakelere
med industrialiseringen i 60erne, kunne mødet
mellem land og by og deres forskellige kultu¬
rer tilfredsstille de rekreative behov umiddelbart.

Der bestod en respektfuld interesse for den an¬
den kultur — mødet med det fremmede og altså
også med produktionsskoven.

I dagens situation, hvor bykulturen helt har
taget over, er jordbrugssektorerne under pres.

Bybefolkningen betragter ikke længere jord¬
brugssektorerne. med respektfuld nysgerrig¬
hed, ofte meget forståeligt, men som forvaltere
af landskabet til gavn for bybefolkningen. Det
stiller krav til flere aspekter i planlægningen og

forvaltningen af jordbrugets sektorer, herunder
skovene og i særlig grad de bynære skove.

Kort rids af byskovens historiske udvikling
Med byernes vækst efter 2. verdenskrig begynd¬
te byplanlæggere at betragte skovelementet som
et vigtigt planlægningselement i byudviklingen,
fordi det både kunne give nødvendige pauser i
den travle by og mange rekreative muligheder.
Brøndbyskoven og Vestskoven ved København,
Munkeboskovene på Fyn og Gullestrupskovene
ved Herning var de første meget bevidst planlag¬
te byskove, hvor man interesserede sig for både
placeringen og for Munkebo- og Gullestrupsko-
venes vedkommende også for skovtypen i for¬
hold til rekreative behov. Den omfattende skov¬

etablering i Århus Kommune bør.også nævnes.

Det foregik dog ikke uden store sværdslag mel¬
lem forstfolk og landskabsarkitekter.

Man husker stadig den alvorlige, men næsten
humoristiske, diskussion om Vestskovens etable¬
ring, hvor skovrider Laumann Jørgensen anbe¬
falede landskabsarkitekter at holde sig til park¬
lignende arealer under 2 ha og lade kyndige
forstfolk klare arealstørrelser derover. Eller de¬

batten mellem 'Agnete og Laumannen' om sko¬
vens indhold.

Nogle forstfolk fornemmede dog debattens
kritiske dimension, og med deres naturviden¬
skabelige grunduddannelse blev kravet om mere
viden om planlægning af byskove kanaliseret til
perceptionsanalyser, hvor man spurgte folk om
deres skovoplevelser som ét argument for skove¬
nes udformning.

Problemet var og er imidlertid, at disse me¬

ningstilkendegivelser ikke bringer ny faglig vi¬
den frem, fordi folk normalt kun kan sige noget
om det, de kender, og ikke om hvilke mulighe¬
der, der findes. Folks interesse for skovture kan

bruges politisk, men lægger ikke noget til den
faglige kunnen.

Skovens planlægning og forvaltning synes

stadig at foregå inden for skovens grænser uden
særlig bevidst relation til byen, og det er bemær¬
kelsesværdigt efter 50 års diskussion og 15 års
bofællesskab mellem forstafdelingen og land-
skabsafdelingen på universitetet. Det viser bagsi¬
den af specialiseringen, der har stor træghed og
konservatisme som en følgevirkning.

Interessant er dog en stærk opbrydning af
skovdyrkningens , principper med J. Bo Larsen
som idémand inden for det sidste årti. Begrun¬
det i den danske skovs ringe betydning for sam¬
fundsøkonomien og de voldsomme stormfald,
der gav for meget træ til forarbejdning, har man
i statsskovene erstattet de kendte dyrknings- og
driftsmetoder, bestående afmonokulturer og re-

nafdrifter, med mere naturnær skovdrift befor¬
dret af selvforyngelse og plukhugstdrift. Derved
tilgodeses også de naturgivne jordbundsforhold
med større diversitet til følge. Det har dog gi¬
vet protester fra de traditionelle skovdyrkerkred-
se og vidner om en uddannelses meget normgi¬
vende påvirkning.

I Sverige er modsætningerne mellem rationelle
forstfolk og oplevelsesorienterede landskabsarki¬
tekter også stor, og for at gøre opmærksom på
forskellige vegetationstypers potentiale og der¬
med fremme en fælles forståelse for mere ind¬

holdsrige byskove har Roland Gustavsson fra
SLU etableret interessante demonstrationsplant-
ninger ved Alnarp og Snogeholm, spændende fra
forskellige monokulturer til artsrige blandinger.

Med samme ønske om at fremme en fælles vi¬

den og kunnen om byskoves udformning tog SLU,
Alnarp og KVL omkring år 2000 initiativ til en
fælles overbygningsuddannelse i Urban Forestry,
dog uden den store succes. En bevidst og kommu-
nikerbar viden og kunnen om skovens placering i
forhold til tilgængelighed og bystruktur såvel som
skovens arkitektur er derfor stadig relevant.

Neighbourwoods - en sammenlignende
analyse af tre byskove
Som et forsøg på at bringe debatten videre har
vi, Lodewijk Wiegersma og undertegnede, gen¬
nem et forskningsprojekt om 'NeighbourWoods'
på det daværende KVL .arbejdet med tre byskove,
planlagt ud fra hver sin planlægningsideologi, for
at se resultatet af disse forskellige indgange. Pro¬
jektet var en del af Europakommissionens 5. ram¬
meprogram med deltagelse af forskningsinstituti¬
oner fra syv europæiske lande. Dét er Vestskoven
ved København udviklet ved en traditionel produk-
tionsskovbrugmetode,Amsterdamse Bos vedAmster¬
dam, planlagt ud fra en konceptuel planlægningsme¬
tode samt Amelisweerd ved Utrecht, udviklet ud
fra en kontekstuel planlægningsmetode. De tre skov¬
landskaber blev registreret, vurderet og sammen¬

lignet efter følgende parametre, udtegnet på kort:
- Tidsånden, der indkredser de samfundsmæssige
forhold, da skovområdet blev etableret
- Skovens placering i forhold til byen
- Karakteristik af det oprindelige landskab,
hvordan påvirkes skovformen af topografien

- Vegetationselementer
- Vandelementer
- Adgangsforhold, stisystemer og parkeringspladser
- Faciliteter
- Den rumlige struktur
- Forvaltningen
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Denne og modstående side. Amsterdamse Bos. Fotos Ib Asger Olsen • Opposite page and above. Amsterdamse Bos. Photos Ib Asger Olsen

Amsterdamse Bos

- den konceptuelle planlægningsmetode
Amsterdamse Bos, ca. 6 km sydvest for Amster¬
dam centrum med lufthavnen placeret lige vest
for skoven, blev planlagt i 1930rne, dels som et

beskæftigelsesprojekt og dels for at forbedre by¬
ens rekreationsmuligheder, der på det tidspunkt
kun var på ca. 6 kvm pr. person.

Planlægningen blev varetaget af byplanlæg¬
gerne C. van Eesteren og J. Mulder med inddra¬
gelse af mange forskellige tekniske og biologi¬
ske eksperter.

Det udlagte areal dengang var på 800 ha
(i dag 900 ha) og blev planlagt som en varie¬
ret skovpark helt uden relation til det underlig¬
gende marsklandskab. En ren tabula rasa situa¬
tion. Kun nogle få tidligere gårde blev anvendt
som faciliteter. De fugtige enge blev ændret til
henholdsvis tørre landarealer og klare vandom¬
råder, og et højdedrag blev anlagt af overskuds¬
jord. Forholdet mellem skov, eng og vand var
ca. 1:1:1.

Rumligt er Amsterdamse Bos bevidst plan¬
lagt med en fin balance mellem åbne og lukkede
rum i en menneskelig skala. Mod øst afgrænses
skovparken af Amsterdam med gode adgangs¬
muligheder derfra, mens den mod vest afgræn¬
ses af lufthavnen. Lufthavnen og en gennemskæ¬
rende motorvej giver en del støj i dele afparken,
men de store flyvemaskiner tæt over skoven kan
være en stor oplevelse, dog samtidig også ret ge¬
nerende.

Skovtyperne er planlagt som lystræsskove af
mange forskellige arter med målet at få varieret
alder så hurtigt som muligt. Arterne var base¬
ret på den potentielle vegetation, og artsvariatio¬
nen har gjort, at bevoksningerne i dag fremtræ¬
der som ensartede volumener mellem de åbne

enge . og vandarealer. Enkelte steder er der ly¬
se græsbevoksede lunde som overgange mellem
skov og eng.

Vandelementet er et vigtigt og i rekreativ
henseende værdifuldt landskabselement.

Udover det 100 meter brede og 3000 meter

lange rostadion, anlagt til olympiaden i 1928, er
der et væld af smalle og brede kanaler og stør¬
re søer.

Det omfangsrige stinet, der har både ridestier og
cykel/gangstier, passerer de mange kanaler på ca.
120 broer, netop restaureret i forskellige fint for¬
arbejdede udtryk.

Der er mange faciliteter og aktivitetsmulighe¬
der i skoven, f.eks. restauranter, rideskoler, teater¬
scener og lege- og opholdspladser. Området besø¬
ges af4,2 mill, mennesker om året. Ca. 40 personer
administrerer og forvalter Amsterdamse Bos.

Amsterdamse Bos 1:40.000 • Amsterdamse Bos 1:40J

Efter driftsplanen fra 1994 er området opdelt i
tre zoner - parkskov, naturskov og naturarealer.

Driften spænder derved vidt — fra klippede
græsarealer til blomsterenge og afgræssede om¬
råder.

Skovene drives med forskellige grader af
plukhugst, så skovens volumen bevares som

rumgivende elementer med fastholdelse af en
artsrig vegetation.
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Vestskoven. Foto Ib Asger Olsen • Vestskoven. Photo Ib Asger Olsen
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Vestskoven ved København
— udviklet som dansk produktionsskovbrug
Vestskoven, lokaliseret ca. 9 km fra Københavns
centrum, omfatter 1400 ha, hvoraf ca. 2/3 er til¬
plantet med skov langs skovens grænser med ud¬
lagte græssletter i skovens midte, afgræssede eller
slåede. Planlægningen er foretaget af Byudvik¬
lingsudvalget for Københavnsegnen med Direk¬
toratet for statsskovbruget og Københavns skov¬
distrikt som faglige rådgivere og entreprenører.

Etableringen blev påbegyndt i 1967.
Ideen om en vestskov blev undfanget allere¬

de i 30rne, men først realiseret i 60erne som en

del af Fingerplanen, fremmet af den stærke by¬
vækst i vestegnen.

Vestskoven gennemskæres af tre nord-sydgå¬
ende motorveje, samt en nord-vestgående mo¬

torvej i nordgrænsen. Det giver en del støj og
begrænser adgangen til skoven. Kun byområdet
syd for skoven har let adgang til området.

Vestskovens planlægning adskiller sig dras¬
tisk fra den konceptuelle planlægning af Am-
sterdamse Bos ved den snusfornuftige successive
tilplantning af de hidtidige markparceller med
monokulturer (som i den danske mosaikskov),
efterhånden som jorden blev opkøbt. Udover

den meget overordnede struktur var der ingen
rumlige overvejelser i delområderne, og der blev
heller ikke taget udgangspunkt i de jordbunds¬
mæssige forhold. Det har betydet, at mange op¬

rindeligt vandlidende arealer i den svære lerjord,
der var omhyggeligt drænede til jorddyrkning,
igen er blevet vandlidende, fordi drænene er

brudt sammen, og det har naturligt givet store
vækstproblemer for skovplantningen, hvor man
nu arbejder med at grøfte parcellerne.

Monokulturer kan udvikle sig til smukke
løvsale, men etableringsfasen er lang. Det tager
en trægeneration på måske 50 år, hvorfor tids¬
dimensionen ikke er imødekommet på samme
måde som i Amsterdamse Bos. Her gav de man¬

ge arter, herunder pi'onerarter, hurtigt et skov¬
miljø i kontrast til de åbne sletter. Driftsplanen
for Vestskoven lægger nu op til en mere natur¬
nær drift som i de øvrige statsskove, nu med ri¬
siko for at miste monokulturens kvaliteter.

Der er oplagt en ca. 50 meter høj bakke midt
i skoven af overskudsjord fra byggerier i Køben¬
havnsområdet. Den giver et markant udtryk i
den flade vestegn, men er ikke integreret i skov¬
området. Der er endvidere anlagt en kunstig sø,
der imidlertid kun får tilstrømning af overflade¬

vand, hvilket medfører ret stor vandmangel i
sommertiden og dermed store, triste kantarea¬
ler i den flade sø.

Planlægningsmetoden har som i de danske
produktionsskove medført en manglende rumlig
sammenhæng mellem skovtyperne. Der er ikke
lagt vægt på den rumlige planlægning, kun på
etablering og drift. Der er endnu meget få op¬
levelser på en tur gennem området, fordi skala¬
en er meget stor. Stierne er lange og ligger ofte
mellem to forskellige monokulturer, og de åbne
sletter er meget store og åbne.

Da målet har været skovdyrkning, er rester
som gårde og gartnerier fra den tidligere anven¬

delse næsten helt jernet, så der er meget få faci¬
liteter i skoven udover et stormasket stinet.

Driften af skoven varetages af nogle fa per¬

soner, hvilket er udtryk for et meget lavt ambiti¬
onsniveau i forhold til Amsterdamse Bos.

Antallet af besøgende er efter 40 år kun på ca

300.000, men må forventes at stige når skovpar¬
cellerne bliver mere modne med alderen.Vestsko¬

ven kan dog ikke helt sammenlignes med Amster¬
damse Bos, der er det eneste store skovanlæg ved
Amsterdam. I København er der konkurrence fra

den meget attraktive Dyrehaven nord for byen.

Vestskoven 1:40.000 »Vestskoven 1:40.000
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Amelisweerd. Fotos Lodewijk Wiegersma • Amelisweerd. Photos LodewijkWiegersma

Amelisweerd ved Utrecht
— den kontekstuelle planlægningsmetode
Amelisweerd ligger ca. 3 km øst for Utrecht og
er på 300 ha. Det indholdsrige landskab, be¬
stående af smukke historiske landsteder med

parkskove langs Kromme Rijn, et forsvarsanlæg
fra 1800-tallet og landbrugsarealer med levende
hegn og alléer er inddraget som rekreativt land¬
skab af bystyret og gjort tilgængeligt med flere
stier. Denne metode med at udlægge stier i pro-
duktionslandskabet og bruge det til oplevelse og

ophold har i øvrigt været den helt overvejende
metode for den rekreative brug af det hollandske
landskab gennem 1900-tallet.

Amelisweerd er derfor i modsætning til de
to andre skove ikke bevist anlagt, men vokset
frem gennem mange år.

Kun 1/3 af området er bevokset og især om¬
kring floden, hvilket giver en klar rumlig orien¬
tering. Vegetationen er med den historiske di¬
mension som området har, meget righoldig med
en fin bundflora i de små lystskove. Floden, der
gennemstrømmer hele området, er det sammen¬
bindende element og er et meget brugt rekrea-
tioriselement.

Området har mange attraktioner i form af de
smukke landsteder, fortet, tennisbaner, m.m., og
de er let tilgængelige på cykel fra byen. Desværre
afskærer en motorvej nu området fra Utrecht by,
hvilket betyder fa kanaliserede adgange til om¬
rådet, et problem der belaster alle de undersøg¬
te byskove.

Driften' foretages dels af Utrecht Kommune
og statsskovvæsenet med det formål at fasthol¬
de den biologiske diversitet, den historiske di¬
mension og den rekreative brugbarhed, en ofte
modsætningsfyldt opgave. De åbne græsarealer
afgræsses af køer og får.
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt null og
Lodewijk Wiegersma landskabsarkitekt bnt

Artiklens grundlag:
Lodewijk Wiegersma og Ib Asger Olsen: Forsknings¬
rapporten Neighbourwoods. KVL, Inst.for Skov &
Landskab, 2004. Engelsksproget. 77 s.,A4 lavfor¬
mat i trykt i s/h.
Layout:Jens Linnet og Virginie Le Goffic.
ISBN: 87-989302-8-1
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Bystruktur og havekultur
Jens Scherup Hansen, udgivet afLise Bek: Bystruktur
og havekultur mellem senmiddelalder og renæssance.
Museum Tusculanums Forlag., 2008. 135 s. 198 kr.

Jens Scherup Hansen var seniorforsker ved Sta¬
tens Byggeforskningsinstitut fra 1972 til sin død
i 2003. Han efterlod et manuskript om have¬
kulturens udvikling i Danmark fra middelalder
til renæssance. Undervejs havde han rådført sig
med Lise Bek, der er tidligere professor i kunst¬
historie ved Århus Universitet. Efter hans død

påtog hun har sig at omsætte hans manuskript
til bogform.

De bærende kilder i bogen er kort og pro¬

spekter fra slutningen af 1500-tallet. Især Ge¬
org Braun og Frantz Hogenbergs atlas: Civita-
tes Orbis Terranum (bindV udkom i 1598) spiller
en stor rolle. Atlasset består af prospekter af me¬
re end 500 europæiske byer, tegnet efter nogen¬
lunde samme-principper og fremstillet inden for
nogle fa årtier. Men derudover har Jens Scherup
Hansen suppleret de gamle illustrationer med
egne, nutidige fotos. Geografisk koncentrerer
studierne sig til byerne omkring Øresund, med
særlig vægt på Helsingør.

For de fleste læsere vil det nok være de smukt

gengivne, farvelagte gamle kort og prospekter,
der har interesse. Man kunne dog ønske sig fle¬
re supplerende kilder i form af matrikulære kort
eller haveplaner, frem den voldsomme brug af at
gentage det samme kort helt eller i udsnit. F.eks.
er der 11 gentagelser af Øresundskortet, uden
man far ny information. Meget af teksten hand¬
ler om de valgte kilders egen historie og pålide¬
lighed. Det er tydeligt, at Jens Scherup Hansen
har været fascineret af kortene i sig selv.

Bogens erklærede hensigt er at dokumen¬
tere, at den gængse opfattelse af, at det alene
var kirken, der videreførte den havekultur, som
munken indførte til Danmark i 1200-tallet, er
forkert. Jens Scherup Hansens påstand er, at by¬
erne såvel som klostrene ikke kun dyrkede frugt
og grønt, men også havekulturen. Det er en in¬
teressant hypotese, men problemet er, at kilden
Civitates Orbis Terranum egner sig dårligt til for¬
målet. For som der står s. 13: 'Bykortene frem¬

stiller byernes mest iøjnefaldende karakteristika,
fæstningsanlæg, slotte, kirker, monumentale byg¬
ninger, almindelig bygningsstruktur og til en vis
grad også byernes havekultur. I den udstrækning
byernes haver er fremstillet, viser bykortene, at
korttegnerne primært har været optaget af at
gengive fyrsternes og gejstlighedens haveanlæg,
hvorimod de almindelige borgeres huse og ha¬
ver ofte kun er summarisk gengivet.'

Når bogen i de afsluttende bemærkninger
hævder som sin hovedkonklusion, at middelal¬
derens haver var byhaver, er det derfor uden, at
de valgte kilder har været til megen hjælp. Bo¬
gens værdi ligger i højere grad i at gøre de gamle
tegninger, der er en skatkiste til indsigt i byer¬
nes udviklingshistorie, alment tilgængelige. Lise
Bek skal have tak for, at hun har færdiggjort Jens
Scherup Hansens studier.
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mill

Danske landsbyer
Erland Porsmose: Danske landsbyer. Gyldendal,
2008. 319 s. 349 kr.

Erland Porsmose, der er historiker og leder af
Kertemindeegnens museer, har skrevet en vid¬
underlig bog om de danske landsbyers historie.
Med kyndighed, overblik og på et flydende, godt
dansk bliver læseren ført gennem landsbyernes
1000 år gamle udvikling.

Landsbyens historie er tæt forbundet med
landbrugets historie, og det er da også landbru¬
gets driftsform som har styret bogens kapitel¬
opdeling: fællesskabets tid 1000-1800, landbo¬
reformerne omkring 1800, 'hvad udad tabes'
1800-1880, andeistiden 1880-1960 og bonde¬
samfundet afvikles 1960-2005.

Til trods for de revolutionerende omvælt¬

ninger, 'der er sket ved indgangen til hver ny

epoke, er det samtidig bemærkelsesværdigt, i
hvor høj grad de gamle strukturer stadig er syn¬

lige i landskabet. Et godt eksempel er kirken, der
stadig troner i sin landsby, midt i sit sogn, som
den har gjort siden befolkningen blev bofast
omkring år 1000. Og man undrer sig over, hvor¬
dan datidens danskere kunne blive enige om -

næsten samtidig - at grundlægge en landsby og

bygge en kirke. Det kan være svært nok at for¬
stå den kollektive bevidsthed i dag, som far folk
til samtidig over hele landet at bygge idrætshal,
sognegårde osv.

Erland Porsmose sandsynliggør, hvorfor
landsbyfællesskabet var så effektivt, at det med
en ufattelig stabilitet kunne holde i 800 år. Uden
at romantisere livet som fæstebonde, for ikke at

sige tyende eller husmand, forklarer Porsmose
kvaliteterne i denne organisationsform: — Hvor¬
dan landsbyfællesskabet kunne tilpasse sig de
forskellige naturgivne betingelser, som landets
egne byder på, hvordan fællesskabet var i stand
til at udnytte de lokale ressourcer, og hvordan
det formåede at være ramme om et socialt fæl¬
lesskab. For landboreformatorerne blev landsby¬
fællesskabet udpeget som skurken, mens selvejet
var helten. Og da det sædvanligvis er sejrherren
- her selvejet - der definerer historien, er vo¬
res danske bevidsthed nok præget af en generel
nedvurdering af fællesskabstiden.

Om godsejerens magt over fæstebønderne
hedder det (s. 102): 'Systemet fungerede faktisk
overraskende godt. Det største problem var gi¬
vetvis, at så meget afhang af ridefoged og gods¬
ejers helt personlige forhold. Deres menneskelige
kapacitet og økonomiske formåen. Der fandtes
bondeplagere, men også i^formgodsejere, der
brugte formuer og mere på at udvikle mønster¬
godser, og så var der selvfølgelig den store mel¬
lemgruppe, der forstod,, at hele godsets fremtid
afhang af ordnede, stabile forhold på fæstegodset,
der følgelig måtte beskyttes bedst muligt og sær¬

ligt mod overgreb udefra 'fra de andre'. Godset
beskyttede retsligt, socialt og økonomisk.'

Beslutningsprocessen på bystævnet, hvor alle
afgørelser om landsbyfællesskabet blev truffet, var
lovmæssigt beskyttet mod, at en eller to bymænd,
såkaldte 'grander', tilsidesatte landsbyens beslut¬
ninger (s. 100): 'Bestemmelsen rummer en kerne
af det danske forhandlingsdemokrati. Alle lokal¬
samfund rummer en kværulant eller to, og total
enighed kan være yderst vanskeligt at opnå. Der¬
for kunne en grande, Rasmus Modsat, og hans
nabo ikke hindre gennemførelse af bylavets be¬
slutninger, men var der flere, der var i tvivl - ja så
burde man nok drøfte sagen lidt mere. Århund-
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Bygdcinddeling
Kulturhistorisk inddeling af landskabet

1 Agerbygd
■ 2 Skov- og overdrevsbygd
■ i Medebygd
■ 4 Marsk

O De udvalgte landsbyer

kilometer

rede efter århundrede praktiserede bylavene dette
palaverdemokrati med udstrakt mindretalsbeskyt¬
telse, som endnu i dag er et af det danske demo¬
kratis smukkeste kendetegn.

På bystævnet 'diskuterede' man ikke, med det
lidt akademiske og aggressivt ladede udtryk, man
'drøftede' sagerne med et udtryk hentet fra bøn¬
dernes hverdag. At 'drøfte' er oprindelig at rense
kornet for urenheder som støv og avner. På sam¬
me måde søgte man at 'drøfte sagen', således at
det uvæsentlige og uvedkommende blev skilt fra
den egentlige kerne. En smuk demokratisk tradi¬
tion hentet lige fra landsbyfællesskabets hverdag.'

Fællesskabet kunne deles om arbejdsbyrder
og driftsudgifter til fælles hold af bytyr og byor-
ne eller til ansættelse af landsbyens smed. Men
Erland Porsmose er ikke blind for de besværlig¬
heder fællesskabet rummer (s. 94): 'Også i dag er
det naturligvis billigere, når et parcelhuskvarter
går sammen om en delebil, en snerydningsma-
skine eller pn brændekløver — men udviklingen
er forudsigelig i retning af, at hver mand sin ma¬

skine, hvis priser og økonomi tilsiger det. Fælles
udnyttelse af driftsressourcer er besparende, men
også fyldt med irritationsmomenter, som men¬

nesket til alle tider har søgt at undgå, hvis der var
råd - det var der generelt ikke i middelalderens
bondesamfund.'

Også beskrivelsen af landboreformerne om¬

kring 1800 er set indefra, her med reformatorer¬

nes briller. Og hvad landskabsarkitekter og andre
planlæggere vil fryde sig over, er der her som i
hele fremstillingen, fokus på landskabets indhold
og udtryk. Ikke kun hvilke aftryk samfundet til
enhver tid satte på landskabet i datiden, men i
høj grad også hvordan de historiske spor viser
sig i nutidens landskab. Efter at have læst bogen,
vil jeg f.eks. for fremtiden skærpe min opmærk¬
somhed over for spor efter højryggede agre —

bliver de afsløret af en guirlandebevægelse i et
jorddige på tværs af rygge og rener? Eller bliver
det tidligere agermønster afsløret af, at der er ly¬
sere striber ned ad bakken i kornmarken?

Bygningskulturens udvikling er der også fo¬
kus på bogen igennem, hvorimod der er meget
lidt om bondehavekulturen. I stedet henvises til

■ Peter Dragsbo og Helle Ravn (2001): Jeg en gård
mig bygge vil — der skal være have til.

Man får en god forståelse for, hvilke lovgiv¬
ningsmæssige og økonomiske midler, der mulig¬
gjorde landboreformernes omkalfatring af Dan¬
mark. En ændring i bevidsthed fra, at tradition,
fællesskab og brugsret til jorden var rettesnor for
bønderne, til at det blev videnskab, privat initia¬
tiv og ejendomsret. Og en ændring af landskabet
fra bløde grænser, dominans af halvkulturer som
enge, heder og overdrev og med bebyggelser
samlet i landsbyer, til landinspektørens tegnede
landskab med skarpe, retlinede grænser, domi¬
nans af opdyrket ager og spredtliggende gårde.

Indsigtsfuldt bliver læseren ført videre gennem

landsbyens historie, og modigt fortsætter Pors-
mose frem til nutiden, med beskrivelse af de op¬

løsningstendenser landsbyerne i dag er udsat for.
Landbrugets miljøproblemer sættes op mod EU-
støtten til landbruget på 10 mia. kr. pr. år. (For¬
delt på 10.000 heltidsbrug betyder det en støt¬
te på en million pr. brug). Og Erland Porsmose
spørger retorisk (s. 210): 'Hvad får vi egentlig til
gengæld, hvad er modydelsen? Desværre er det
i dag svært at give noget positivt svar på dette
spørgsmål.'

Den firelængede bondegård, der er et sær¬

kende for Danmark, er forældet. Stuehuset kan
finde ny anvendelse som bolig, men kornland¬
bruget har i dag stort set ikke brug for pro-
duktionsbygninger, og til den industrialiserede
svine- og kvægavl er de gamle bygninger ueg¬
nede. Positivt fremhæves Fyn for, at landbrugets
strukturtilpasning er nænsom over for landsby¬
ens kulturhistoriske værdier, men forståeligt nok
er kapitlet om nutidens landsbyer, med nedlagte
butikker og ufølsomme parcelhusudstykninger,
mere problematiserende end løsningsanvisende.

Alle der interesserer sig for bevaring og ud¬
vikling af det danske landskab vil have udbytte
og fornøjelse af Porsmoses bog. Som videnska¬
belig formidling er den suveræn, lige interessant
for fagmand som for menigmand.
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mdl

Landets historiske bygdetyper: agerbygder, skov- og overdrevsbygder, hedebygder samt kyst og marsk.
Markerede landsbyer behandles i bogen, f.eks. Kikhavn ved Kattegatkysten,Voldtofte på Fyn og marskgården i St. Darum

• The country's historical district types: farming, forest and fringe areas, moorlands as well as coasts and marshland.
The designated villages are treated in the book, such as Kikhavn on the Kattegat coast,Voldtofte on Funen and the marshland farm in St. Darum
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New landscape architectural
challenges, p. 25
Ellen Braae

Introduction to the inaugural lecture as

professor at Skov & Landskab, KU
Life, given on February 26, 2009.
The many new types of project prob¬
lems that arise due to de-industrial¬

ization, globalization and the further
development of the welfare city and
landscape offer new challenges to the
landscape architecture profession.The
fact that landscape architecture at this
time seems to be going through an

interesting development can be at¬
tributed to the increasing central
role that the profession is being giv¬
en.The landscape architect in many

projects is given the role of the per¬
son who synthesizes the comprehen¬
sive whole. A role, which previously
the building architect or city planner
monopolized.

Today, landscape architects
must collaborate with scientists

such as: biologists and hydrologists;
cultural anthropologists, art histo¬
rians and sociologists, in addition
to artists, economists, etc.We are

confronted with the results of the

increased awareness of the eco¬

logical dimension, which requires
firm, factual knowledge. In a simi¬
lar way this is also true of the his¬
torical dimension. Also here land¬

scape architects must take a more
active and knowledgeable role
than previously. At this time, land¬
scape architecture is in a dynamic
and inspiring new professional de¬
velopment. A common feature is
that our core competence, namely
design, plays a renewed role.

Spot en Tomt (Spot a lot) - The
Urban Outdoor School, p. 30
Simon Enemærke

Degree project from Skov & Landskab,
KU Life, Frederiksberg, 2008
This project offers a proposal as
to how lots that lie fallow can be

made useable and given an inter¬
active and dynamic development.
With a new and temporary iden¬
tity, the lots become a resource for
the city and its inhabitants. The
practical 'hands on' project pro¬
vided the framework for theoreti¬

cal explorations of the possibilities

of establishing temporary outdoor
schools in urban areas.The project
gave 60 students from 3rd and 4th
grades the opportunity of occupy¬
ing, planning and exploring their
own ideas about the design and
use of a building lot. The students'
interaction with soil, plants and
animals was prompted by activities
such as tasks, which could also be
used in other outdoor school proj¬
ects. The physical framework for
the project is simple and does not
require significant investments. The
work was carried out with three

simple elements. 1. materials and
tools; 2. coordination and 3. Pre¬
sentation in the form of a website:

www.lanarki.com

Cultural landscape develop¬
ment in Kolindsund, p. 33
Marie Lyster Nielsen

Degree project from The Aarhus School
ofArchitecture, 2008
Kolindsund is an outlying district
and today is a drained agricultural
area. In addition to the fringe area

problems, which exist on both re¬

gional and national levels, agricul¬
ture in the old pond area is a local
problem. In order to maintain ag¬
ricultural production in the area,
it is necessary to dig the drainage
canals deeper and deeper to keep
the water out, which not only has
great environmental consequences,
but also, on a short term basis, will
preclude production on most of
the fields. In other words an in¬

tervention is required. Using three
scenarios, the opportunities were

explored for using Kolindsund's
inherent potential with its unique
landscape that over the years has
been created by both nature and
man.The scenarios present differ¬
ent images of the conversion of
Kolindsund to recreational nature

areas, and offer a kick-off for reha¬
bilitation plans for Kolindsund.

From resource excavations to

attractive landscape, p. 36
Kristine Holten Andersen

Degree project from The Royal Acade¬
my ofArchitecture, Copenhagen, 2008
South of Roskilde lies a ca. 3,000
hectare resource excavation area,

ofwhich about 1,000 hectares
have been re-formed.The first re¬

formation plans are currently be¬
ing produced and it is now that
one should initiate a comprehen¬
sive strategy for the areas ifwe
hope to ensure that they will de¬
velop as attractive landscapes with
an immediate recreational resource

for the future sustainable urban

development of dense landscape
bowl towns.This project was con¬
ceived using Roskilde as an exam¬

ple, but it is planned for use as
a general strategy for excavation
landscapes. It consists of three parts:
1. A surveying, and a strategy for
strengthening the nature network
and the recreational landscape in
the Roskilde area; 2. A strategy for
the landscape development of the
excavation pits south ofRoskilde
to ensure that they develop as at¬
tractive landscapes; 3. A number of
dream scenarios for how the pits
can be used for alternative housing
and programs.

The Vestskov forest as a water

landscape, p. 39
Rosalina W.-Torgard

Degree project from The Royal Acade¬
my ofArchitecture, Copenhagen, 2008

The project site was the Vestskov
forest area, but the problem is a

general one. The forest areas in
Denmark are to be doubled dur¬

ing the next 20-30 years so they
will make up 25% of the country's
area. Future afforestation projects
are based on local soil conditions,
but there will also be the need for

planning tools in which the in¬
creased amounts of rainwater from

heavy showers and the local ter¬
rain play an important role.

The main feature of the de¬

velopment plan is the establish¬
ment of four categories of em¬
bankments as future basic elements

for the Vestskoven water system.

By detaining, collecting and reg¬

ulating the increased amounts of
rainwater, the water element is ac¬

cented and orchestrates new land¬

scape spaces. The starting point is a
flat landscape with fertile agricul¬
tural land crossed by regional traf¬
fic routes. Heavy rain showers have

a tendency to flood the forest, so
that 2/3 of the area in some peri¬
ods is under water, which threat¬
ens tree growth.

Planning of urban wooded
areas, p. 42
Ib Asger Olsen

With the growth of the cities after
WWII, planners began to consider
the forest as an important planning
element in urban development.
However, this brought about some
major conflicts between forestry
services and landscape architects.
Based on the Danish forests' insig¬
nificance for the economy as well
as the violent storms that provided
substantial numbers of fallen trees

for manufacturing, during the last
decades the national forests have

replaced the familiar cultivation
and maintenance methods with

mono-cultures and clear-cutting
with a more nature-friendly for¬
estry supported by natural repro¬
duction and selection methods.

As an attempt to continue the
discourse in this area, Lodewijk
Wiegersma and I, through a re¬
search project about 'Neighbour-
Woods' at the former KVL have

carried out a comparative analysis
of three urban forests, each with
their own planning ideology in or¬
der to examine the results of these

different approaches. In the case
of the Vestskoven near Copenha¬
gen, traditional production forestry
methods were developed, Amster-
damse Bos forest near Amsterdam,
planned on the basis of a con¬

ceptual planning method, and the
Amelisweerd forest near Utrecht,
developed on the basis of a con¬
textual planning method. The
three forest; landscapes were sur¬

veyed, evaluated and compared ac¬

cording to a number of parameters
and illustrated on a map:
The project was part of the Euro¬
pean Commission's 5th framework
program with the participation of
research institutions from seven

European countries.
Lodewijk Wiegersma & Ib Asger Olsen:
Research report NeighbourWoods
(English). KVL now KU Life, 2004.
Pete Avondoglio
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Nyt væksthus i
Århus Botaniske Have.

111. Arkitektfirmaet
C.F. Moller

Verden i Danmark 2009:

Change
Forandringer er blevet et mantra:
Klimaforandringer, finansielle og

politiskeforandringer.
Forandringer i natur og samfund
har før resulteret i et nyt æstetisk
sprog — som tegn på noget, der er
på vej eller som en spejling af no¬
get, der er kommet.
Er dette tilfældet i det urbane

landskab i dag? Viser der sig, og er
der brug for ny definition, ny be¬
tydning, ny brug af det urbane
landskab og dermed ny æstetik i
byens offentlige rum?
Vi stiller spørgsmålet til franske og
danske landskabsarkitekter, og
deres svar kan tage form af egne
projekter og/eller teoretiske
refleksioner.

Arrangeres i samarbejde med
DL og DAC.
Faglig ansvarlig: Malene Hauxner,
mbau@life.ku.dk
Konferencen afholdes 29. maj i
Dansk Arkitektur Center, DAC,

Strandgade 2713, 1401 Kbh. K
Pris: 2.250 kr. for abonnenter

på Videntjenesten,
3.000 kr. for øvrige,
500 kr. for studerende.

Tilmeldingsfrist: 1. maj via
www.sl.life.ku.dk

Havekulturfondens

Hæderspris 2009
Havekulturfonden har siden 1993

hvert år uddelt denne hæderspris
til personer, der i særlig grad har
virket for havekulturens fremme.

Fondsbestyrelsen opfordrer alle
til at indstille personer, der i sær¬

lig grad har gjort sig fortjent til at
modtage hædersprisen.
Som inspiration til de kommende
års uddelinger anmoder Fondsbe¬

styrelsen om indstillinger af perso¬
ner der i særlig grad har gjort sig
fortjent til at modtage Hæders¬
prisen. Enhver kan indstille anlæg,
personer, virksomheder, institutio¬
ner, organisationer eller lignende.
I anledning af klimatopmødet i
København 2009 vil ondsbestyrel-
sen i år lægge vægt på anlæg, per¬
soner m.m., der har medvirket til
udvikling af en bæredygtig byud¬
vikling, med fokus på konkrete
løsninger til håndtering af byens
naturgrundlag og planlægning af
multifunktionelle grønne bystruk¬
turer.

Indstillinger til Hædersprisen 2009
sendes til Havekulturfonden,
Jægersborgvej 47, 2800 Lyngby
senest I. april 2009

Ny professor ved
Skov & Landskab

Skov & Landskab ved Københavns

Universitet udbygger fagområ¬
det landskabsarkitektur med et

nyt professorat. Landskabsarkitekt,
ph.d. Ellen Braae er fra 1. febru¬
ar ansat som professor med særli¬
ge opgaver inden for bevaring og
omdannelse af det postindustrielle
urbane landskab.

Ellen Braae har tidligere arbejdet
inden for forskning og undervis¬
ning fra stillinger på hhv. Institut
for By og Landskab på Arkitekt¬
skolen Aarhus og Urban Design
på Aalborg Universitet samt ikke
mindst fra praksis i tegnestuerne
Berg & Braae og Metopos og gen¬
nem sine internationale aktiviteter.

Med Ellen Braae som ny profes¬
sor styrker Skov & Landskab land¬
skabsarkitekturen på det interna¬
tionale akademiske niveau ved at

tilbyde redskaber til problemanaly¬
se og teoriforståelse.

Ved siden af professoratet kommer
Ellen Braae også til at fungere som
studieleder på landskabsarkitektud¬
dannelsen - en ikke uvant rolle for

Ellen Braae, der de seneste par år
har beskæftiget sig med at genop¬

bygge landskabsarkitektuddannel¬
sen på Arkitektskolen Aarhus.

Nyt væksthus i
Århus Botaniske Have

Arkitektfirmaet C. F. Møller har

i samarbejde med Søren Jensen
Rådgivende Ingeniørfirma vundet
konkurrencen om et nyt væksthus
i Århus Botaniske Have.

Bæredygtigt design, nye materia¬
ler og avanceret computertekno¬
logi har skabt væksthusets organi¬
ske form.

Det snegleformede væksthus i Bo¬
tanisk Have i Århus er opført i
1969 afArkitektfirmaet C.F. Møl¬

ler og er tilpasset omgivelserne.
Det har derfor været vigtigt tage
hensyn til de eksisterende arkitek¬
toniske værdier i udformningen af
det nye væksthus.
'Konkurrencen lagde op til et selv¬
stændigt og markant nyt palmehus,
men det har været centralt for os

at sikre, at den nye bygning funge¬
rer i samspil med den gamle',
siger Tom Danielsen, arkitekt og
partner i Arkitektfirmaet C.F.
Møller.

Den organiske form og den store
volumen, hvor publikum på gang¬
broer kan gå på opdagelse i træ¬
kronerne, iscenesætter botanikken
og rejsen gennem klimazonerne på
en måde, der gør det nye væksthus
i Århus til en fremtidig attraktion i
europæisk klasse inden for vækst¬
husarkitektur.

Det nye væksthus' form er base¬
ret på energirigtige løsninger og

viden om materialer, indeklima
og teknologi. Arkitekter og in¬
geniører har ved hjælp af bereg¬
ningsprogrammer optimeret sig
frem til bygningens konstrukti¬
on, så form og energiforbrug spil¬
ler bedst muligt sammen, og sol¬
lyset fanges optimalt. Den kuplede
form og husets drejning i forhold
til verdenshjørnerne er blevet til,
fordi netop denne struktur giver
den mindste overflade parret med
det største volumen, mest muligt
solindfald om vinteren og mindst
muligt solindfald om sommeren.

Kuplen i det nye palmehus er la¬
vet af luftpuder i EFTE, et unikt *
transparent foliemateriale, som ab¬
sorberer solens varme og reducerer
varmetab.

Verdens største bygning opført
i EFTE er Beijings Olympiske
svømmehal The Watercube.
Andre eksempler på bæredygtige
teknologier i det nye væksthus er

varmepumpeanlæg for genindvin¬
ding af varme, regnvandstanke, sol¬
varmepaneler og intelligent lys-
styring.
Det samlede projekt omfatter en
gennemgribende restaurering af
det gamle væksthus, hvor palme¬
huset omdannes til et nyt botanisk
formidlingscenter rettet mod den
brede offentlighed, samtidig med
at anlægget udvides med det nye
tropiske væksthus.
Projektet forventes færdigt i 2012.
Projektøkonomien er på 65 mio.
kr., hvoraf Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen bidrager med 29
mio. kr.,Århus Kommune med
12 mio. kr. og Realdania med 24.
mio. kr.

Inf. Anne Jensen,
Arkitektfirmaet C.F. Møller
www.cfmoller.com
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Løgumkloster Refugium
Løgumkloster Refugium har gen¬
nem længere tid ønsket en udvi¬
delse i form af en ny mødesal til
refugiet, hvis bygninger blev teg¬
net af arkitekterne Rolf Graae og
Richard Aas i 1960erne og place¬
ret meget omhyggeligt i forhold til
kirke og det flade, åbne landskab.
Refugiets bestyrelse udskrev derfor
en arkitektkonkurrence om en ny

mødesal, placeret i gårdhaven, der
er udformet af I. P. Junggreen Have
og C.Th. Sørensen i 1962. Brede
bøgehække danner her et abstrakt
mønster i det store gårdrum..
Vinderprojektet til den nye møde¬
sal blev offentliggjort i november
2008. Det består af en bygning i
træ i en ganske anden refugiehave
og er udarbejdet af Lundgaard &
Tranberg Arkitektfirma.
Porslaget beskrives således:'Den
nye mødesal placeres som en selv¬
stændig bygning midt i gårdrum¬
met, formet som en enkel, kubisk
bygning med en let og transparent

fremtoning. Adgang til salen sker
fra anlæggets nuværende hoved¬
indgang og reception via en for¬
bindelsesgang under det stigende
terræn i gårdens nordvestlige hjør¬
ne. Idéen er, at gården bibeholdes
som et sammenhængende have¬
rum, omkranset af refugiets karak¬
teristiske, tunge teglbygninger og
med salen som det nye omdrej¬
ningspunkt. Landskabsudformnin-
gen understøtter dette hovedgreb,
med elementer af belægning, be¬
plantning og vand, der stråler ud
fra den nye sal, definerer bevægel¬
ser på tværs af gårdhaven og skaber
rartyner for en mangfoldighed af
aktiviteter og oplevelser.'
Byggeriet støttes af Edith og
Gotfred Kirk Christiansens Fond.

Selv om det tegner til at blive en
smuk bygning, er det både vemo¬

digt og foruroligende, at et dansk
landskabsklenodie fjernes så let og
tilsyneladende ubemærket.
Den kommende have, der udfor¬
mes ud fra nye vilkår og ønsker
om mulighed for ophold, er endnu
på skitsestadiet. AL
Inf. www.loegumkloster-refugium.dk/
www. Itarkitekter. dk/da /projects/47

Vejprisen 2008
til Fredericia Kommune

Vejdirektoratet har tildeltVejprisen
2008 til Fredericia Kommune for

en samlet plan og omdannelse af
gader og pladser i Fredericias hi¬
storiske midtby.
Fredericia fæstningsby, der blev
anlagt allerede i 1600-tallet, findes
stadig og danner i dag rammen om
.et moderne byliv med en række
pladser og gader, der har faet hver
sin karakter og funktion. Axeltorv,
byens største plads, fremhæves ved
pristildelingen for sin rumlige en¬
kelthed, flotte belægning og præ¬
cise springvand. Gågaderne og
deres enkle indretning binder by¬
ens pladser sammen. Vejprisjury-
en fremhæver også Rådhuspladsen
som en særlig vellykket plads, mo¬
dernistisk i sit udtryk, understre¬
get gennem granitbelægningen og
vandkunsten placeret i et fint sam¬
spil med byens rådhus.
Vejprisen er uddelt årligt siden
1994 og gives til 'arbejder for og
med veje, som har fine æstetiske
kvaliteter, og som er passet smukt
ind i omgivelserne'. Den gives så¬
ledes for projekter, som har bidra¬
get til noget ekstraordinært på vej¬
området.

Inf. Chefarkitekt Ulla Egebjerg,
Vejdirektoratet, ue@vd.dk

Herover. Forslag til mødesal, Løgumkloster Refugium.
© 2008 Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Herunder. Plan fra 1962 og den gamle have
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CITY SWAN
Fremtidens arkitekttegnede
lysmast er landet

red design award
|)ni(lllt'l tlr«l(|M

Armaturer starter ved jorden. Så enkel er filosofien hos Priess, og det gør CitySwan som skabt til forskønnelse af
byrummet. Med sine enkle former kombinerer den på smukkeste vis mast og armatur og lader funktionalitet og æstetik
gå op i en højere enhed.

De majestætiske, koniske stålmaster brydes øverst af en æstetisk bronzekegle og et armatur med en, to eller tre arme.
CitySwan fås også som vægarme i en mere organisk udgave, baseret på elipseformen. De mange maste-varianter gør
CitySwan til en fleksibel løsning, uanset om det er veje, fortove, stier, cykelstier eller rundkørsler, der skal lyses op.

CitySwan, der er tegnet af arkitekt MAA Bjarne Schlåger, BS light+architecture, og arkitekt MAA Morten Weeke Borup, GHB
Landskabsarkitekter A/S, er vinder af den internationalt anerkendte og prestigefyldte red dot award: product design i 2008.

Læs mere på www.priess.dk, hvor CitySwan-brochuren kan downloades eller rekvireres.
Alfred Priess A/S producerer og forhandler CitySwan masten, mens CitySwan armaturet produceres og forhandles af Philips A/S.



Garibaldi Repubblica,
LAND milano srl.

Exhibition 'Raggi Verdi'

Green visions for Milan 2015,
AedesLand in Berlin

Since the 1990s, the Italian city of
Milan has undergone a process of
rapid transformation. The decom¬
missioning of a number of older
industrial facilities having central,
inner-city locations has catalyzed a

series of urbanistic developments.
Playing a significant role has been
a targeted treatment of green and
open spaces and landscape areas in
a constructive dialogue with urban
planning and architecture.
This exhibition, organized by
AedesLand, features six exemplary
projects related to this plan, all
developed under the landscape
planning management ofAndreas
Kipar and Giovanni Sala together
with their international team LAND

(Landscape Architecture Nature
Development).
Established for Milan in 2005 in

conjunction with the 'Associazi-

one Interessi Metropolitani' (Soci¬
ety for Metropolitan Interests) was
the strategic masterplan Raggi Verdi
(Green Rays).This conceptualiza¬
tion has become the basic struc¬

ture for the open area design of
the city's newly developed general
land vise plan.
The masterplan involves a wholly
new strategic approach to design¬
ing Milan's system of open spaces:

up until now, the city's dense de¬
velopment was interrupted by
green surfaces and public plazas
only at a few locations.
Projected for development now
is a network of foot and cycling
paths that are oriented by a set of
eight 'green rays' which will con¬
nect both previously existing as
well as new open spaces.

Beginning at the Mura Spagnole
(SpanishWall), these rays will ex¬
tend throughout the entire metro¬

politan area, and will join together

to form a green belt 72 km in
length that will run around
Milan's periphery.
Beginning in 2007, LAND has con¬

tinued to develop a comprehensive
open space and sustainability con¬

cept for Milan.
The exhibition presents five strik¬
ing projects that function as com¬

ponents of the Raggi Verdi, each
exemplary of Milan's new green
and open space planning:
1. Bicocca ex Pirelli is the first in¬

stance of the transformation of a

former industrial area during the
1990s: the conversion of the ex¬

pansive former terrain of the Pirel¬
li firm inaugurated a new trend.
2. Pru Leoni ex Fiat: this project
rose on the former areal of the

firm OM (Officine Meccaniche,
Veneto).Through its redesign as a

park for culture and industrial his¬
tory (Parco della Cultura e delle
Memorie Industriali), the terrain -

formerly used in the manufacture
of trucks — has emerged as an em¬
blem of the postmodern city.
3. Pru Rubattino ex Maserati: here,
the interplay between nature and
infrastructure has generated a hith¬
erto unknown place of life: a body
ofwater located below the roadway
becomes a new urban landscape.
4. Portello ex Alfa Romeu, a project
of the 'new generation': as a large
green sculpture and symbol of ar¬
tificial nature, an important urban
protagonist for the city as a whole
rises here on the former Alfa Ro¬

meo areal.

5. Porta Nuova, a project of the
American group HINES. A former
gap in Milan's urban texture, one
that marked the urban profile for
circa 10 years, becomes a strategi¬
cally important locale: through this
upgrading project, it develops into
an 'Expo Gate' of the newly rede¬
signed city ofMilan.
The exhibition also presents the
landscape planning strategy elabo¬
rated by the LAND team for the
development of the territory sur¬

rounding Milan:
Mi-Lu, a project that looks toward
the future, is,a territorial concep¬
tion for a pedestrian and cycling
route along the valley of the Olo-
na River, one that will connect the
cities of Lugano and Milan. In the
course of its 75 km extension, this
new landscape ray will traverse 35
different communities.

An AedesLand catalogue will be
published
AedesLand, Savignyplatz,
Else-Ury-Bogen 600 - 601,
D-10623 Berlin

3 April 2009 - 18 June 2009,
daily from 10.00 am - 8.00 pm

Inf. Beate Engelhorn, be@aedes-arc.de

Parco Nord, LAND milano srl. Exhibition 'Raggi Verdi'
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Lys i by og land

Vores filosofi er at levere belysninger som
giver atmosfære, der i design, funktionalitet
og kvalitet giver brugeren gode oplevelser.
Med udgangspunkt i helheden af det nat¬
lige billede, indgår også på ideal vis blikfang
som beplantning, skulpturer eller skilte.

Som bestanddel af inventaret i byen eller
landskabet er belysningen en arkitektonisk

vekselvirkning som øger attraktiviteten og
skaber liv og glæde.
Solar tilbyder den særlige kompetence i
"møblering" af udelyset, og stiller vores
viden til rådighed i forbindelse med plan¬
lægning og udformning af et professionelt
udemiljø.'

www.solar.dk

solar
stronger together
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