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1 vedligeholdelse
1 nyanlæg,
' renovering
> plantning,
beskæring

' totalentreprise
1 snerydning
kloak

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

mi
Rosenlurndvoj 13 • 3540 Lynge

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere
Mobil 40 10 83 74

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

Vanddesign
til det offentlige rum DANMARKS HAVEKUNST II-

Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den
romantiske haves gennembru'd i det
tidlige 1800-tal frem til 2. Verdenskrig.

Løssalg pr. bind:
Før 650 kr. - Nu: 399 kr.

ARKITEKTENS FORLAG WWW. A R K FO. D K/S H 0 P

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

rbind III beskrives havens udvikling i
perioden fra efterkrigstiden frem til
vore dage.

Fokdal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk
Begge bind er rigt illustrerede med
ypperlige gengivelser af planer og
smukke fotos af fotografen
Keld Helmer-Petersen.

RING PÅ 4817 31 IB SKRIV TIL BIRK-HOLM@BIRK~HOLM.DK
ELLER SE WWW.BIRK-HOLM.DK

BIRKHOLM PLANTESKOLE a <s, FARREMOSEN 4, 34S0 ALLERØD
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Vi har beskåret og justeret
vores navn og logo

- men vores planteskole er den samme
med rødderne solidt plantet i den fynske
muld.

Du vil selvfølgelig stadigvæk møde vores
kendte team af ©medarbejdere, som er
parate til at opfylde dine planteønsker
med fokus på service, kvalitet og sikker
levering.
For at vores træer kan etablere sig, der
hvor du ønsker dem placeret, beskærer,
omplanter og plejer vi dem. Det samme
har vi gjort med vores navn og logo, så
det passer til den tid og det univers, vi
vokser i.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Team ©ortegaard

©ORTEGAARD
P. Kortegaards Planteskole A/S
Øvej 10, Kappendrup
DK-5550 Langeskov
Telefon 65 97 26 56
Telefax 65 97 30 84

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

"Vi har rødder på Fyn"
P. MALMOS

P. Malmos A/S og Grøn Vækst er to
selvstændige virksomheder med

to vidt forskellige specialer.
Men virksomhederne er bundet sammen

af fælles værdisæt og ejerkreds.

ISHGRØN VÆKST
ANLÆG SGARTNERFIRMA

Tlf. 58 11 21 00 • www.groenvaekst.dk

DANMARKS STØRSTE PRODUKTION AF BYRUMSINVENTAR

NYHED • FILLERUP Vognly

■■ HITSA HEJLS A/S
SPECIALIST I INDIVIDUELLE LØSNINGER PRODUKTION AF GADE OG PARKUDSTYR

WWW.hitS3-hjelS.dk søren Jessensvej 1-4 A 9430 Hejls Tlf. 7557 4155 hitsa@hitsa-hejls.dk
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Garden Tourism Network
For første gang lægges der op til at danne et
netværk om haveturisme på tværs af Øresund.
Netværket vil give mulighed for udveksling af
erfaringer og viden samt fælles formidling og
markedsføring. Hør om, hvad eksisterende
netværk har formået fredag den 28. septem¬
ber kl. 9.45 -16. Tonko Grever holder foredrag
om Åbne kanalhaver i Amsterdam. Cecilia Lil¬

jedahl, grundlægger af Swedish Society for
Public Parks and Gardens, fortæller herom.
Museumsinspektør emeritus Helle Ravn for¬
tæller om et netværk for museumshaver og
Julie Swane om netværket Vilde urter/Vild
mad. Arrangementet er gratis for målgruppen.
Arrangør: Øreferie
Inf.: BibiLisbetEdingerPlum, blep@life.ku.dk
Sted: Boganis Salen, Karen Blixen Museet
Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst
Tilmelding: www.si. life.ku.dk/Kurser

Herregårdshaver og begravelsespladser -

tematur 6. oktober til Stevns

Parkanlæg ved klostre og herregårde omfatter
af og til også en begravelsesplads, der indgår
som en del af det store herregårdsanlæg. På
denne havetur til Stevns besøges tre eksem¬
pler. Vi hører om havernes historie, ser på
deres indretning og brug og på, hvordan pri¬
vate begravelsespladser for slottenes beboere
og ansatte m.fl. på forskellig måde indgår som
en del af haven, parken eller skoven.

Om formiddagen besøges haveanlægget
ved Vemmetofte Kloster og klosterets stem¬
ningsfulde kirkegård i skoven tæt ved. Fro¬
kost på traktørstedet Højeruplund yderst på
Stevns, hvor vi ser 'Mindeanlægget for for¬
tjenstfulde mænd', og hvor den halvt nedstyr¬
tede Højerup kirke ligger. Det er også her Sven
Gønge (Gøngehøvdingen) under Den Skånske
Krig i slutningen af1600-tallet kæmpede mod
den svenske besættelsesmagt.

Efter frokost besøges Vallø Slotsanlæg
med den historiske have samt begravelses¬
pladsen, hvor bl.a. de adelige damer, som i
nyere tid har boet på slottet, ligger begravet.
Sidst kommer vi til GI. Køgegårds haveanlæg
og Klaras kirkegård med Grundtvigs grav i
skovbrynet ved Køge ås.

Bustur 10-ca. 18. Pris på 750 kr. inkl. trans¬
port, kaffe, kage og frokost. Tilrettelægges af
landskabsarkitekterne Susanne Guldager og
Kirsten Lund-Andersen.

Turen hører under projekt Øreferie www.

oreferie.org. EU yder tilskud til projektet via
Interreg VIA, og en række organisationer er
partnere i projektet: Sveriges Lantbruksuni-
versitet, Alnarp; Skov & Landskab, KU, Hog-
skolan Kristianstad, Region Skåne, Ostra
Goinge Kommun, Sjobo Kommun, Malmo
Kommun, Stevns Kommune, Naturstyrelsen
Nordsjælland og Naturstyrelsen Storstrøm.
Formålet er at fremme bæredygtig turisme i
Øresundsregionen.
Tilmelding og inf.: Skov Tours, 21 47 9785, og
Susanne Guldager, 2122 49 87

Best private plots 2012 - International
Award for Garden Architecture
The competition highlights gardens as a con¬

temporary dialogue between architecture,
ecology and landscape, as places of inspirati¬
on and creation, as habitats that tell stories.
The award criteria include artistic and con¬

ceptual quality, ecological use of plants and
materials, delimitation and organization of
outdoor space. A focus lies on variety of uses
and sustainability. The outdoor spaces must
be clearly identifiable as intended for pri¬
vate residence and use, and must have been
created no more than ten years ago.

Jury
Stig L. Andersson (DK), Franziska Bark Hagen
(CH), Teresa Moller (CL), Vladimir Sitta (AU/
CZ), Tom Stuart-Smith (GB),

Nomenees 2012

1:1 Landskab, DK, Courtyard Classensgade
African Environmental Design - Sonja Swane-
poel Landscape Architect, South Africa, High-
veld House
Anouk Vogel Landscape Architecture, NL,
Lace Garden
Bionic - Marcel Wilson Landscape Architect
USA, Urban Spring
Augusto Calonder Landscape Architecture,
CH, Hortus Mentis
Christine Rottenbacher Landscape Architect,
A, 'Angerdorf'community garden ofUnterretz-
bach

Conlon Birrell Landscape Architects, AUS,
The Gaia House
doxiadis+ - Landscape Architects, GR,
Landscapes ofCohabitation
Elizabeth W. Robechek Landscape Architec¬

ture, USA, Reflecting Jo - a minimalist garden
for Jo Baker
Ewa Wagnerovå Landscape Architect, CZ,
Trnka Garden
Floris Steyaert Landscape Architect, B, City
Garden
Franck Neau Paysagiste, F, Le Jardin des Prai-
riales
Global Arquitectura Paisagista - Joao Gomes
da Silva, P, Landscapefor Brejo Redondo
Golden Bough Landscape Architecture - Jon
Piasecki USA, Stone River
Groundswell Design Group - David Fier-
abend, USA, A Greenhousefor Living
James K. Skone, A, Take Away Garden
Jim Fogarty Design, AUS, Ashburton House
Jonathan Alderson Landscape Architects,
USA, The Sustainable House
Ken Smith Landscape Architect, USA, Les
Oeufs
Landscape-Niwatan, 3, Feel space in theforest
LOMA architecture.landscape.urbanism, D,
Ripple Park
Mann Landschaftsarchitektur, D, Garden La¬
byrinth
Michael Vergason Landscape Architects, USA,
The Farm at Little Compton
Planet Creations Sekiya Masato Architecture,
J, House in Kyoto <

Space Garden Design - Johanna Gibbon,
UK, Winter's EndBarn
Straub Thurmayr Landschaftsarchitekten,
CA, Instant Garden
STUDI0999 - Elena Carmagnani, I, Our se¬
cretgarden - a vegetable garden on the roof
Tom Leader Studio, USA, Pool Pavilion Forest
Topiaris Landscape Architecture, P, Garden
in Comporta

September 29th at Essl Museum, Klosterneu-
burg, Austria. Symposium (50 €) and award
ceremony venue (free): Speakers: Stig L. An¬
dersson, Franziska Bark Hagen, Teresa Mol¬
ler, (CL), Tom Stuart-Smith, Landscape De¬
sign (GB).
September 30th:Tour Garden - Culture -

Landscape (30 €): Klosterneuburg lido, Klo-
sterneuburg Monastery gardens - Gardens
of the Centuries: From Medieval to Modern

Times, Kritzendorf river resort, Art Brut Mu¬
seum Gugging, Horticultural show "Die Gar¬
ten Tulln"

www.privateplots.at
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Design: Mads Odgård. LP ICON MINI OPAL LYGTE LED'S lysudsendelse er primært nedadrettet. Lyskilden
kan indstilles i forskellige positioner, hvilket giver mulighed for at ændre lysfordelingen fra'symme-
trisk til asymmetrisk. Reflektoren er desuden drejbar, hvilket muliggør optimering af lysforløb. Den
opale skærm bliver i tændt tilstand svagt oplyst og medvirker dermed som retningsgiven for vejforlø¬
bet. Armaturet opfylder cut off-kriterierne.

louis
s poulsen

www.louispoulsen.com



Nordisk møde i Skt. Petersborg
I forbindelse med EFLA's generalforsamling
blev der den 8. juni 2012 afholdt nordisk møde
i Skt. Petersborg.

I mødet deltog Norske landskapsarkitek-
ters forening (NLA) v. Yngvar Hegrenes, vice¬
præsident og Gyda Grendstad, IFLA/EFLA-
delegat, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto
(MARK) v. Arto Kaituri, præsident og Emi¬
lia \Veckman, visepræsident og IFLA/EFLA-
delegat, Félag islenskra landslagsarkitekta
(FILA) v. Thorhildur Thorhallsdottir, IFLA/
EFLA-delegat og DL v. Karen Sejr, formand,
Anja Boserup Qvist, IFLA/EFLA-delegat og
Lilian Thomsen, nordisk sekretær.

Tomas Eriksson, ordforande og Emily
Wade, IFLA/EFLA-delegat fra Sveriges Arki¬
tekter/Akademi for Landskapsarkitekter (SA)
var forhindret og deltog kun i EFLA's general¬
forsamling.

• Næste nordiske møde afholdes den 11.
oktober 2012 i Helsingfors. Den estiske land¬
skabsarkitektforening samt EFLA's præsident
Nigel Thorne inviteres med til mødet.Den 12.
oktober afholder MARK et landskabsseminar,
og den 13. og 14. oktober planlægger MARK
ekskursion i Helsingfors og omegn.

Tidsskriftet LANDSKAB
Der er nedsat en nordisk arbejdsgruppe, som
skal diskutere, hvilken form et nordisk tids¬
skrift kunne have. DL indkalder arbejdsgrup¬
pen til møde i august/september. Mødet af¬
holdes i Danmark. Følgende medlemmer er
foreløbig udpeget: NLA: Geir Nummedal og
Anne Tiballs, SA: Sabina Riehter og Camilla
Andersson, DL: Ulrik Kuggas og Karen Sejr.
Finland og Island mangler at udpege med¬
lemmer.

Arkitektens Forlag er i dialog med de
øvrige nordiske lande om en abonnements¬
aftale.

NLA har besluttet at fastholde nuværende
aftale med Arkitektur N. Men de vil stadig
gerne arbejde for og komme tættere på et nor¬
disk LANDSKAB.

BogprojektNordisk NyAgenda
Der er ikke udvist tilstrækkelig interesse fra
de øvrige nordiske lande for udgivelse af en
fælles nordisk Ny Agenda. Karen Sejr kunne
oplyse, at Danmark nu forsætter bogprojek¬
tet alene.

IFLA World Congress 2012
Forslag til forbedringer af IFLA og afholdel¬
se af generalforsamling i IFLA: Tore Edvard
Bergaust havde udarbejdet oplæg til "Propo¬
sals for improvements to the proceedings of
the GA and IFLA". Udkastet blev fremlagt og
drøftet. Gyda Grendstad har tilrette notatet og
afsendt et fællesnordisk brev til EFLA's besty¬
relse og IFLA's præsident mhp. på en drøftel¬
se ved årets generalforsamling i Cape Town.

Den planlagte norske studietur til Cape
Town ifm. IFLA WC 2012 er aflyst.

Af de nordiske lande deltager kun repræ¬
sentanter fra MARK og DL til IFLA's general¬
forsamling i år.
Lilian Thomsen, nordisk sekretær

Uformel torsdag: Øbrohus på Østerbro
Torsdag d. 24. maj havde Dansk Landskabs¬
arkitektforening København inviteret med¬
lemmerne til uformel torsdag under titlen
'Projektudvikling gennem brugerdreven
fundraising og partnerskaber'. Arrangemen¬
tet foregik hos Øbrohus på Østerbro, og efter
oplæg og eftermiddagens rundvisning afslut¬
tedes med bobler på Øbrohus tagterrasse med
udsigt over Østerbros tage.

Bestyrelsesformand Flemming Olsen fra
Øbrohus indledte med at fortælle om proces¬
sen bag etableringen af foreningens nye tag¬
terrasse.

Øbrohus har gennem intensiv bruger-
indragelse aktiveret foreningen og har rejst
midler til gennemførelse af en omfattende
fornyelse af ejendommen på ydre Østerbro.
Planerne er store og fremtiden byder på faca¬
derenovering, lejlighedssammenlægning og
klimatilpasningsløsninger.

Bo Holm-Nielsen fra tegnestuen Zoff-
mannholm Landskabsarkitekter holdt her¬
efter oplæg om fundraising og partnerskabs-
strategier. Oplægget tog afsæt i konkrete cases
fra Stålsat Vision - Frederiksværk, Prags have
- Prags Boulevard og 'I make Rotterdam'.

Zoffmannholms erfaringer fra Stålsat
Vision i Frederiksværk gennemgik aktørkort¬
lægning, strategiplanlægning, projektejer¬
skab og politik. Processen og faldgruber blev
fremlagt og debatteret. Eksemplerne fra Prags
Have og 'I make Rotterdam' belyste, hvordan
lokale projekter kan løftets for få midler af
ildsjæle og mange hænder.
Bo Holm-Nielsen, bestyrelsesmedlem i DL '

Arkitektur + Sundhed: Landskab
Dansk LandskabsarkitektforeningØstjylland
afsluttede forårets arrangementer d. 13. juni
med første oplæg i temarækken Arkitektur +
Sundhed i samarbejde med AAØ.

Med afsæt i sygehusbyggeri og den forsk¬
ning, der er kommet i kølvandet, er hensigten
med oplægsrækken at brede emnet yderligere
ud og diskutere de strenge, vi som arkitekter,
landskabsarkitekter og byplanlæggere har
mulighed for at spille på, når vi skaber fysiske
omgivelser til mennesker med den hensigt, at
vi skal trives optimalt.

Første arrangement havde titlen Arkitek¬
tur + Sundhed: Landskab. Lene Lottrup,
erhvervs-ph.d. fra Arkitema Architects og
Skov & Landskab, KU, og Rikke Juul Gram,
partner i Schønherr, fortalte om deres erfarin¬
ger med temaet fra både forskning og praksis.

Lene Lottrup lagde ud med at give et over¬
blik over aktuel forskning i terapihaver og
helende landskaber og viste eksempler fra
både ind- og udland, hvor vi bl.a. kan kigge
til vores skandinaviske naboer i Sverige for
inspiration. Og fortsatte med at gennemgå
vigtige pointer, tips og tricks fra sin erhvervs-
ph.d. om sundhedsfremmende udbytte af
grønne udearealér.

Derefter fortalte Rikke Juul Gram om

Schønherrs^rfaringer med design af land¬
skab og udearealer omkring hospitaler ud fra
projekterne Det Nye Universitetshospital i
Skejby og Odense Universitetshospital. Og
om hvordan tegnestuen især gennem samspil¬
let mellem kunst og landskab søger at skabe
inkluderende og levende løsninger. Arrange¬
mentet blev afsluttet med en hyggelig fælles¬
spisning i Godsbanens folkekøkken.

Temarækken Arkitektur + Sundhed fort¬
sætter med endnu to arrangementer i efter¬
året, Sundhed + Arkitektur #2: Grøn Plan¬
lægning - en sundere by d. 5. september og
Sundhed + Arkitektur #3: Helende Landska¬
ber d. 19. september.
Stine Borgstrøm, DLØ's arrangementsudvalg

En meget uformel torsdag i Kongens Have
Dansk Landskabsarkitektforening Køben¬
havn inviterede til uformel torsdag med is og
øl i Kongens Have d. 12. juli. Og ja, det var hyg¬
geligt, da en god håndfuld afDL's medlemmer
mødtes for at ønske kollegaerne en glædelig
sommer. Og så skinnede solen lige pludselig!
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1. DK-1401KbhK Tel. +45 33 32 23 54
Daglig leder er Lilian S. Thomsen dl@landskabsarkitekter.dk www.landskabsarkitekter.dk

DL er medlem afDansk Kunstnerråd,
EFLA, European Federationfor Landscape Architecture
IFLA, International Federation ofLandscapeArchitects

DL på vej mod klimastærke byer
Bestyrelsen i Dansk Landskabsarkitektfor¬
ening mødtes en lørdag i juni 2012 om tema¬
et klima og bæredygtighed. Vi havde særligt
fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), og
hvilken rolle landskabsarkitekter bør, kan og
skal spille i denne sammenhæng.

Når man taler om klimaforandringer og
klimastærke byer, handler det bl.a. om vand.
Om at opsamle, opbevare og forsinke vand fra
store regnskyl. Det handler om at bruge og
udnytte landskabet. Og dermed handler det
om landskabsarkitektens arbejde.

Det er noget afbaggrunden for, at vi i DL's
bestyrelse har sat fokus på klima og bæredyg¬
tighed. For - hvordan kan vi være med til at
hjælpe vores medlemmer med at komme ind
i kampen - og hvordan gør DL's bestyrelse/
foreningen opmærksom på, at LAR-løsninger
og strategier for klimatilpasning afby og land
skal inddrage landskabsarkitektens kompe¬
tencer? Og hvad findes der egentlig af eksem¬
pler og erfaringer, som det vil være naturlig at
dele med hinanden - og med samfundet som
sådan?

Her er et bud på, hvad vi mener, der er behov
for - for at komme i gang og til orde:

- At undersøge status på igangværende
vandprojekter som f.eks. Vand i byer og 2GB.

- At indsamle og publicere eksempler på
regnvandshåndtering og klimasikring afbyer,
boligområder m.m.

- At formulere 10 argumenter for at tænke
landskabsarkitekturen ind i klimasikring af by
og land.

- At skrive artikler i fagtidsskrifter, der
henvender sig til kommunerne/teknik- og
miljøforvaltninger og debatindlæg i udvalgte
landsdækkende medier.

- At få et samarbejde og en dialog med pri¬
mære aktører som f.eks. ingeniørforeningen.

- At afholde debat/temadag/studieture til
aktuelle projekter, byer og lande

Landskabsarkitekter kan ikke bare løse

funktioner, men også tilføje æstetisk mer¬
værdi til byens klimastærke landskaber. Det
er det budskab, vi gerne vil sende til danske
kommuner, ingeniører, politikere og forval¬
tere af by, natur og landskab. Der er altså nok
at tage fat på....

Hvis du har lyst til at bidrage til DL's kom¬
mende klimaarbejde, er du velkommen til at
kontakte DL's sekretariat på
dl@landskabsarkitekter.dk
Karen Sejr, formand,
Dansk Landskabsarkitektforening

Arkitekturens Dag 2012:
Hverdagens landskaber
Arkitekturens Dag 2012 sætter fokus på hver-
dagsarkitekturen. Det handler om at se mulig¬
heder i det, der allerede er.... Om alt det, som
bare er der på godt og ondt. Om de bygnin¬
ger, pladser, torve, gader og stier, som binder
vores byer og steder sammen. Får os til at føle
os hjemme og godt tilpas eller det modsatte.

Den 1. oktober vil der derfor rundt om¬

kring i hele Danmark være arrangementer,
udflugter, debatter og udstillinger, der kred¬
ser om hverdagens landskaber.

Dansk Landskabsarkitektforening er
med og ønsker at skabe opmærksomhed om
de landskaber, vi omgiver os med i hverdagen.

I dagens anledning fremhæver foreningen
vellykkede bæredygtige løsninger og tilbyder
besøg i en række udvalgte gode eksempler
på bæredygtig hverdagslandskabsarkitektur.
Programmet vil være på plads senest den 15.

september - hold øje med DL's nyhedsbrev og
www. landskabsarkitekter, dk

Planlægningen af DL's bidrag til Arkitek¬
turens Dag er på sit højeste, og programmet er
næsten på plads. Hvis du skulle have overset
vores efterlysning af eksempler på bæredyg¬
tige hverdagslandskaber før sommerferien, og
har du et stykke hverdagslandskabsarkitektur,
som du meget gerne vil vise frem, så send os
hurtigst muligt en mail på dl@landskabsarki-
tekter.dk

Arkitekturens Dag er den 1. oktober 2012.
Det er Akademisk Arkitektforening (AA), der
står bag initiativet og er tovholder, når en
række af AA's medlemmer og samarbejds¬
partnere - herunder DL - giver børn, unge og
voksne en mulighed for at kigge arkitekter og
landskabsarkitekter over skulderen.

Læs mere om hverdagsarkitektur og Arki¬
tekturens Dag på www.arkitektforeningen.dk
Karen Sejr,formand,
Dansk Landskabsarkitektforening

Støtte fra Havekulturfonden
Tre projekter har i 2012 modtaget støtte fra
Havekulturfonden. De tre projekter er:

- Konferencen 'Verden i Danmark 2012':
afholdelse af konference

.

- Københavns Universitet, Science: stu¬

dierejse
- Dansk Landskabsarkitektforening:

oprettelse af planteanvendelsesdatabase
Havekulturfondens bestyrelse består af

Ivan Hyllested Pedersen (fmd.), Jane Schul
og Ellen Braae
Havekulturfonden
Jægersborgvej 47
2800 Kgs. Lyngby

Runde fødselsdage
75 år: Svend Algren, 19. september
70 år: Henrik Pøhlsgaard, 29. juli
Peter Holst, 8. september
60 år: Lea Nørgaard, 13. oktober
50 år: Jette Christensen, 12. september
Berit Jacobsen, 16. september
Dina Ingerslev Heldt, 9. oktober
Anne B. Fischer Stausholm, 19. oktober

Udgivelsesplan LANDSKAB
Nr. 6 Deadline 17. august, udk. 5. oktober
Nr. 7 Deadline 14. september, udk. 9. november
Nr. 8 Deadline 1. november, udk. 14. december

Parkeringsplads, der afvandes til regnbede.
GBL, Kolding
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DYRKNINGSKUNST
Annemarie Lund

I dette nummer prøver jeg forsigtigt at spørge til, om vi for tiden og her i landet kan siges at have
en særlig havekultur eller evne for dyrkningskunst. Og jeg får vist et lige så forsigtigt et svar: At
det kommer an på, hvad man egentlig mener med det begreb. Enhver af os landskabsarkitek¬
ter har nok sin egen opfattelse af, hvordan god eller bedre dyrkningskunst giver sig til kende.

Man kan jo godt forestille sig, at landskabsarkitekter har brug for at have deres eget sted at
øve sig; et eksperimentarium eller forsøgsfelt for at have et slags ækvilibreringssystem i for¬
hold til det, man tegner og foreslår. Også selv om det i dag mere er undtagelsen end reglen, at
landskabsarkitektur har noget videre med dyrkning at gøre.

Tidligere var fagets udøvere af og til ganske villige til at fremvise og publicere eksempler
på egen dyrkningskunst. Det kunne være i form af lajidhave, fritidshave, nyttehave, villahave,
byhave, gårdhave, tagterrasse, etc. Jeg nævner ufuldstændigt - og kronologisk helt i flæng nogle
bidragydere fra 1920 og frem: 2 x Erstad, Brandt, Lundberg, Boye, Bruun, Muusfeldt, Schmidt,
Bramsnæs, Poll, Michelsen, Hansen, Georgsen, Friberg, Martinsson, Andersson, Moos, Pøhls-
gaard, Molin, Jacobsen, Rosenbroijer, Vilhjalmsson, Skaarup, Skibsted, Lund-Sørensen, Friis
m.fl. Hver epoke har haft sine regler, form, stil og afsmittende virkning.

Der er selvfølgelig ikke noget i vejen med haver, man har tegnet for andre. Men man kan
være mere konsekvent og kompromisløs, ja gå planken ud hos sig selv.

Man kan måske lure af ovenstående, at det i de senere år er tyndet lidt ud i egen-have-pub-
licering. Så det her er på sin vis en efterlysning, en forespørgsel. Man må gerne give sig til kende
og vil i givet fald også skulle fortælle lidt om hvorledes, hvordan og hvorfor. En have fortæller
meget om den pågældende ophavsmands tankesæt og intentioner, også når det gælder arbejds-
sæt helt generelt: Spektakulær eller undseelig, prangende eller ydmyg, formfreak eller flydende.
Noget om, hvordan man jonglerer med udtryk, struktur, rum, sammenhænge og materialebrug.
Det vil vi gerne vide noget om.

Og Sørensen, hvad med ham? Så vidt, jeg kan se af Helle Borups meget grundige skrift C.Th.
Sørensen, curriculum vitae, 1991, har hverken hans haver på Tølløsevej, Frølichsvej, Egebakke
eller Ingersvej nogensinde været publiceret. Men haven på Højstrupvej har. En smule, en iso-
metri. Bl.a. i bogen med den sigende titel Haver, tanker, arbejder fra 1975. Mon der også i nogle
af de øvrige haver kunne anes en slags tilløb til 'Den musikalske Have', der blandt meget andet
også kan ses som et ypperligt eksempel på dyrkningskunst. AL

'Min have dyrkes mest med kartofler,
men den er i virkeligheden meget smuk.
Store, gamle træerflankerer huset,
mod vejen er en bøgehæk.'NN
'Most ofmy garden is used to cultivate
potatoes, but still, it is quite beautiful.
Large old treesflank the house and a

beech hedge runs along the road.' NN
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EN LANDHAVE PÅ STEVNS
Annemarie Lund

Mod vejen er buksbom, lindetræer og bøgehæk
Toward the road, there are boxwoods, lime trees and beech hedges

Landhaven eller landbohaven var tidlige¬
re et så rodfæstet begreb, at der blev skre¬
vet særlige bøger herom. Bl.a. udgav Det
Kgl. Danske Landhusholdningsselskab i
1940'erne bogen Landbohaven, hvor have¬
arkitekterne Peter Wad og C.Th. Søren¬
sen, konsulent Poul Bruun Møller og plan¬
tageejer Hans Cornelius Møller skrev om

'Prydhaven, Køkkenhaven og Frugtha¬
ven'. Her var gode råd at hente om havens
form og indretning, plantning, dyrkning,
høst og opbevaring af alskens grøntsa¬
ger, frugt og bær, men også havehistorie.
Landhavens fire grundelementer var'
en solid og kraftig ramme, som skulle give
læ, men også få stedet til at syne godt i
landskabet, samt køkken-, frugt- og blom¬
sterhave. Et par store træer kunne mar¬
kere huset og give læ. Forsyningsaspektet
er i dag slet ikke det samme, men karak¬
terfulde og forbilledlige landhaver findes.
Michael Møller, hortonom 1966 fra KVL
og tidl. havekonsulent, fortæller om sin
have og tankerne bag

Din have og haverummene?
Området her er præget af, at der ligger et gods
i nærheden, Gjorslev gods. Jorden på Stevns
har som regel meget høj bonitet, og der er
meget kalk i jorden. På grund af den gode,
kalkrige jord har der tidligere været mange
grøntsagsgartnerier.

Mit sted er en tidligere husmandsejen-
dom med lidt jord til. Da jeg overtog stedet i
1967 var det meget forfaldent; et konglome¬
rat af bygninger og skure, med gamle hønse¬
huse, heste- og kostald. Selve boligen er fra
omkring 1900. Familien levede stort set afde 7
tdr. land, og der var ikke en egentlig prydhave,
men mark- og græsstykker, køkken- og frugt¬
have. Jeg har bevaret de sjoveste småbygnin¬
ger, bl.a. er det gamle kornhus nu bygget om til
gæster og koldhus fqr overvintring afplanter.

Alt hvad du ser, på nær den store heste¬
kastanje og nogle gamle frugttræer, er plantet
siden 1970'erne. Jeg skulle primært dæmme
op for vestenvinden og danne læ. Så udover
den kraftige bøgehæk omkring haven blev
der mod vest etableret en bred lægivende

plantning. Internt blev haven opdelt af lær¬
kehække, der danner et slags indre T og der¬
med afføder syv-qtte haverum, der hver har
fået sit særpræg og funktion. Græsrummet ud
for hønsehuset har f.eks. stikkelsbær-, ribs- og
solbærbuske og hindbærrækker. Og rummet
ud for annekset er tørreplads og bålplads og
har en dejlig udsigt over græsfolden og korn¬
markerne.

Yderst mod græsfolden, bag den lave jord¬
vold, er plantet en række frugttræer. Der er i
alt omkring fyrre slags æbletræer, bl.a. Aroma,
Belle de Boskoop, Elstar, Filippa, Gråsten og
Pigeon. Den indhegnede græsfold afgræsses
af naboens heste. Det er et godt et sted at gå
ud om eftermiddagen og drikke te.

Lindetræerne foran huset ud mod vejen er

på sin vis en landlig skik. Bare nogle få træer
giver læ omkring huset, idet kronerne tvin¬
ger vinden op, og der bliver lunere. De tre lind
foran den hvide mur markerer huset og giver
stedet en profil. Det skulle selvfølgelig have
været tre ens træer, men det viste sig senere
at være to kejserlind og en småbladet lind.
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Hække og hækklumper varierer i højde, bredde og tykkelse.
Udfor stuehus og gæstehus ligger staudebede, ijuni især med akelejer
Hedges and hedge groups vary in height, width and depth.
Outside the main house and guest house lie herbaceous beds,
in Junepredominantly with columbines

Nogle af havens planter
Mod vej og nabo
Acer campestre, naur
Buxus macrophylla, storbladet buksbom, hæk mod nabo
Buxus sempervirens, hækklumper afbuksbom
Fagus sylvatica, bøgehæk
Tilia cordata, småbladet lind
Tiliapallida, kejserlind

Omkring hus
Malus thyringoides, paradisæble
Nothofagus antarctica, sydbøg
Klippede volumener og hækstykker i taks, buksbom og lærk
Klatreplanter som akebie, tobakspibeplante og klematis
Staudebede med akelejer, mælkeklokke, floks, solhat m.fl.

Wildgarden med træer, buske, stauder og bunddække
Betula albosinensis var. septentrionalis, kobberbirk
Cercidiphyllumjaponicum, hjertetræ
Davidia involucrata, duetræ
Juglans regia 'Grøndahl', valnød
Koelreuteriapaniculata, kinesertræ
Liriodrendron tulipifera, tulipantræ
Magnolia acuminata, storbladet magnolie
Metasequoia glyptostroboides, vandgran
Populus lasiocarpa, rabarberpoppel
Pterocaryafraxinifolia, vingevalnød
Quercus robur og rubra, stilkeg og rødeg
Viburnumfragrans, kejserbusk
Viburnum rhytidophyllum, rynkeblad

Geranium sp., storkenæb
Helleborus x abchasicus m.fl., påskeklokke ogjulerose
Hemerocallis hybr., daglilje, mangeforskellige
Hesperis matronalis, natviol ,

Hosta sp.,funkia, mange slags
Peltiphyllumpeltatum, skjoldblad
Phlomis russeliana, løvehale
Rodgersiapodophylla, aim. bronzeblad
Telekia speciosa, tusindstråle løvehale

De store, regulære staudebede ud for boligog gæstehus består afstore
grupper afvelkendte, nemme planter. Farvefloret skifter gennem året:
i forsommeren især akelejer med mange blå nuancer, om sommeren

præges det af mælkeklokke, Campanula lactiflora, og hvide floks. Se¬
nere kommer mange orange, gule og bronze farver: i én periode den
orangefarvede inkalilje, Alstromeria, så solhat, Rudbeckia nitida, stau¬
desolsikke samt bronzefarvede eftersommerblomster. Flere forskellige
farveperioder afløser hinanden. Bedet luges grundigt to gange om året,
om foråret især for kvikgræs.

Græsrum ved hønsehus
Morus nigra, sort morbær
Kirsebær
Bærbuske

Gamlefrugthave
Æble 'Belle de Boskoop', blomme 'Italiensk svedske', kirsebær 'Van'
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Køkkenhaven erpå ca. lOOOkvm og traditionel med lige rækker afgrøntsager og blomster
The kitchen garden is about 1,000 sqm and quite traditional with rows ofvegetables andflowers

Køkkenhaven ligger i læ afet lille, mørkt skov¬
parti. Den er traditionel med lige rækker af
grøntsager, der veksler med andre lige ræk¬
ker af sommerblomster til afskæring og her¬
til rækker, hvor jeg opformerer stauder og
andet, bl.a. den meget mørkeblå Agapanthus
'Holmen'. Her er asparges, løg, artiskok, kar¬
tofler (Hamlet) og jordbær (Corona og Polka),
studenternelliker, gyldenlak og meget mere.

Det mørke skovparti er en slags lille 'bos-
co', det består af mørkeblå stedsegrønne,
cypresser, hvor toppen er skåret af. I mørket
mellem stammerne er plads til kompostbun¬
ker og pottested, og stedet udgør en god kon¬
trast til de andre rum.

Den gamle frugthave er blevet til et roligt
grønt rum, hvor de gamle frugttræer omgives
af lærkehække, der er blødt grønne om som¬
meren og klart gule i efteråret.

Lærkehækken holdes klippet med smig øverst
og er ganske bred. Overkanten følger terræ¬
net, og nogle steder er der klippet portaler,
hvor man kan komme fra det ene haverum til
det andet. Der er anvendt japansk lærk, den
tåler ganske vist hverken vind eller skygge,
men fungerer godt som indre hæk.

Det vestligste haverum ligger tæt ved
vejen. Jeg forestillede mig, at der her skulle
blive en slags skovlysning. Læplantningen
blev suppleret med buksbom i skovkanten
og løvfældende tracer som bøg og eg, herun¬
der rødeg.

Desuden er der lidt efter lidt indplantet
mange eksoter, de kan have særlig bark eller
løv, såsom duetræ, kinesertræ, vandgran og
forskellige magnolier. Nogle er foræringe.r,
f.eks. det sjældne epaulettetræ, Pterostyrax
hispida.

Her er også en stor og god valnød; det er en

podet valnød, Grøndahl, fra planteskoleejer
Ole Bønsdorff i Bjæverskov, og den bedste, jeg
har haft. Det var i sin tid prof. Anton Peder¬
sen, der spottede et godt træ på Grøndalsvej
i Vanløse og så fik nogle podekviste ud til Po-
metet. De fleste valnøddetræer i dag er frøfor-
merede, og de giver slet ikke de samme gode
resultat.

Jeg planter og fælder løbende for at få den
rette kulissevirkning og lysindfald. Det er ble¬
vet en slags landskabelig wild garden, hvor
det ikke mindst drejer sig om at få de mange
bunddækkende planter til at trives. Her er
store partier af storkenæb, dagliljer, funkia,
tusindstråle m.m. iblandet bronzeblad og
skjoldblad.

Busklaget består bl.a. af troldnød, rynke¬
blad og kejserbusk.
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Græsrummet udfor hønsehuset med Isa Brown Grass space outside the hen house with Isa Brown

1

1. Eksterne hække, bøg mod veje, storbladet buksbom mod nabo i øst. 2. Internt opdelende lærkehæk medportaler. 3. Opholdspladser omkring hus. 4. Staudebede.
5. Lysning og wild garden. 6. Frugttræsrække ud mod hestefold. 7. Bål - og tørreplads. 8. Græsrum med høns. 9. Den gamlefrugthave. 10. Køkkenhave. 11. 'Bosco med koniferer'
1. External hedges, beech toward the road, large-leaved boxwood toward the neighbor to the east. 2. Internal dividing larch hedge with portals. 3. Seating areas around the
house. 4. Herbaceous beds. 5. Clearing and wild garden. 6. Fruit tree rowsfacing the horse corral. 7. Bonfire and clothes yard. 8. Grass space with hens. 9. The old orchard.
10. Kitchen garden. 11. 'Bosco' with conifers

Arbejdet som havekonsulent,
hvilken indflydelse kunne man have?
Haveselskabet blev stiftet for over 150 år
siden. Dengang havde man en rådgivning,
der hovedsagelig havde landøkonomisk betyd¬
ning, dvs. dyrkning af frugt og grøntsager. Og
der blev givet statstilskud til konsulentvirk¬
somhed helt op til 1980'erne. På dette tids¬
punkt var haveselskabet meget velfunderet
og havde været godt ledet.

Den gamle hortonomordning havde fag
som blomsterdyrkning, grøntsagsdyrkning,
gartneri og frugtavl. Jeg har selv oplevet de
gamle konsulenter, som havde en enorm
viden om dyrkning afplanter og grøntsager og
bekæmpelse af sygdomme. Der kunne svares

på alt. Og der blev holdt foredrag i massevis.
Der var konsulenter i Jylland, der rejste rundt
og holdt over 50 foredrag om året.

Der blev også skrevet små bøger og skrifter,
som har været grundlæggende for de mange
havebøger, vi har i dag.

Jeg kom selv til i begyndelsen af1970'erne.
I starten var det overvejende landbohaver,
hvor beboerne, som var landmænd, kendte til
havedyrkning og var interesserede i at dyrke.

Så udviklede det sig til mere at blive råd¬
givning om havens opbygning. Alle de nye

udstykninger og opførelsen af parcelhuse var i
fuld gang, og det var Haveselskabet, man hen¬
vendte sig til for at få hjælp. Her kunne man,
hvis man var medlem, få besøg af en have¬
brugskonsulent for et meget rimeligt beløb.
Der blev tegnet mange, især mindre, haver og
utrolig mange små skitser på stedet.

De ældre konsulenter var ved at gå på pen¬
sion, og nye hortonomer kom til. Haveselska¬
bet bestod af mange selvstændige afdelinger

med en fælles bestyrelse af folkevalgte med¬
lemmer, som valgte en direktør. Desværre
har det ikke, som vel alle ved, været muligt at
skabe den fornødne økonomi til at fortsætte

konsulentordningen. Så den er ophørt.
Vi i Haveselskabet har været meget selv¬

stændige og ikke specielt knyttet til hinanden,
vi har siddet hver for sig. Men jeg har meget
til fælles med f.eks. konsulent Lisbeth Hviid.
I min studietid var prof. Georg Boye meget
inspirerende, han havde selv en meget fin
have. I hans fag tegnede vi haver, men måtte i
øvrigt selv danne os ideer og formudtryk.

For mig gælder det, jo mere enkelt jo
bedre. Jeg har villet give folk nogle rammer,
de kunne udfolde sig indenfor.

Min holdning til brug af plantematerialet
er at bruge velkendte planter, hvor man ved,
hvad de kan og vil.
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Siddeplads ved nyefrugttræer og græsfold
Sitting area with newfruit trees andgrassfold

Den gamlefrugthave
The old orchard

Har vi egentlig en havekultur iDanmark i dag?
Jeg ved egentlig ikke, hvorvidt havekulturen
er høj i det almindelige havebrug. Det kom¬
mer vel an på, hvilket synspunkt eller niveau,
man ser det fra. Men jeg tror og håber, at det
har haft en betydning, at så mange her i lan¬
det er blevet hjulpet igang, og at vi har kunne
åbne haveejerens øjne for fornuftige mulig¬
heder ved at planlægge en have til de behov,
den pågældende familien havde og undgå fejl
og fejlindkøb.

Mit havekonsulentområde dækkede fra

Køge, med Stevns og Haslev, Næstved og ned

til og med Vordingborg og Møn, dvs. hele Syd¬
sjællandområdet. Der var mange store gårde
og også herregårdshaver samt små haver. Jeg
har stadig kontakt med en del og synes, at
haveinteressen stadig er meget stor i Dan¬
mark i dag.

Det at plante og dyrke ligger latent i folk,
planteglæden er der, men at finde ud at lave
noget, der er virkeligt smukt, ordentligt; noget
der virker og fungerer ses sjældnere. Som
havebrugskonsulenter kunne vi lave et skelet
og en ramme at bygge videre på.
AL
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Denne side. Skovlysning og wildgarden. Øverstfra venstre. Bladværkfra vingevalnød, duetræ og kinesertræ
Thispage: Forest clearing and wild garden. Top from left: Foliagefrom Caucasian walnut, pocket-handkerchieftree and Golden rain tree

Bunddækker afskjoldblad, funkia, bronzeblad og dagliljer. Fotos Annemarie Lund
Ground cover ofUmbrellaplants, Hosta, rodgersia and daylilies. Photos Annemarie Lund
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GBL 50 ÅR:
SAMTALE MED TORBEN GADE
Annemarie Lund

Byfornyelse, 4 gader og 5gårdanlæg, Nørre Sideallé, København N
Udført: 2004-10
Bygherre: Københavns Kommune, KUBEN management
Rådgiver: GBL i samarbejde med Rambøll

Tegnestuen GBL - Gruppen for by & land¬
skabsplanlægning - har i år eksisteret i 50
år. LANDSKAB har været i Kolding for at
se og høre fra Torben Gade, hvad tegne¬
stuen arbejder med og for. Efterfølgende
bringes eksempler på aktuelle planlæg¬
ningsopgaver og projekter

Kort historie
Virksomheden blev startet i 1962 af tre stu¬

diekammerater fra Kunstakademiets have¬

arkitektlinje: Ole Klaaborg, Gunnar Moos og
Arne Lindholdt, dengang med navnet Klaa¬
borg - Lindholdt - Moos, KLM. I løbet af få
år ekspanderede tegnestuen voldsomt, og der
blev oprettet filialer i Kolding, Odense, Aal¬
borg og Aarhus. Samarbejdet fortsatte indtil
begyndelsen af 1970'erne, hvor Lindholdt og
Moos hver for sig startede virksomhed, mens
Ole Klaaborg videreførte tegnestuen i Kolding
som Gruppen for by & landskabsplanlægning.

I tegnestuens første år var de primære
opgaver haveplaner og beplantningsplaner
for såvel private som offentlige kunder. Snart
suppleredes med mere vidtrækkende opga¬
ver inden for planlægning samt projektering
af hele boligområder. Gennem 1970'erne og
80'erne blev tegnestuen involveret i byfor-
nyelsesopgaver over hele landet og dernæst i
større og større grad i landskabsplanlægning
og byudvikling, både i Danmark og i udlandet.

11994 købte tegnestuens bestyrelse, dvs.
Torben Gade, arkitekt og byplanlægger, Inge
Bauer, landskabsarkitekt, og Lillian Toftdahl,
økonomiuddannet, tegnestuen af Ole Klaa¬
borg, og en ny ejerkreds blev etableret med
Torben Gade som direktør.

Gennem den sidste snes år har GBL styr¬
ket sin position især inden for by- og land¬
skabsplanlægning. Men tegnestuen varetager

i dag så forskellige opgaver som: procesråd¬
givning og diverse former for interessent¬
og aktørinddragelse; formidlings- og udred¬
ningsopgaver; bygherrerådgivning; lokal- og
kommuneplanlægning; landsbyplaner og
landdistriktsudvikling, landskabsanalyser;
udvikling og planlægning af nye bydele og
byomdannelse; helhedsplaner og renove¬
ring af udsatte boligområder; udformning af
byrum og udearealer ved offentligt, alment og
privat byggeri; haveplaner, parkanlæg og kir¬
kegårde.

Torben, har Inogen fælles grundholdning, som
I arbejder udfrapå tegnestuen?
Tegnestuen prøver i sit arbejde at lægge vægt
på tre vigtige aspekter. Det ene aspekt er det
æstetiske, det landskabsarkitektoniske; det er

selvfølgelig udgangspunktet og meget vigtigt.
Det andet er social ansvarlighed, det at skabe
ro og rammer og muligheder for mennesker
i deres hverdagsliv. Dvs. vi går ikke så meget
efter at tegne avancerede prestigeprojekter, vi
vil i højere grad skabe gode hverdagsrum for
folk. Det tredje er det miljømæssige, bæredyg¬
tighed eller klimatænkning, eller hvad man nu
vil kalde det. Alle disse tre aspekter prøver vi
at tænke ind i vores arbejder.

Hvordan er tegnestuen opbygget?
Tegnestuen har en flad og flydende struktur.
Vi har formelt set en række projektledere, der
er ansvarlige for løsning af opgaver, men alle
arbejder på kryds og tværs. En, der er projekt¬
leder på en opgave, kan sagtens indgå som fag¬
lig medarbejder på en anden opgave.

Vi deltager i rigtig mange konkurrencer,
og en stor del af tegnestuens opgaver er kom¬
met via deltagelse og præmiering. Men vi har
ikke et specielt konkurrenceteam.

Starup Kirke, kirkegårdsudvidelse
Bygherre: Starup Menighedsråd
Rådgiver: GBL
Udført: 2010-12

I dag er der 14 ansatte, såvel byplan- som
landskabsarkitekter, bydesignere, og andre
tekniske uddannelser. Vi lægger stor vægt
på at tage udgangspunkt i stedet og i situati¬
onen. Det betyder også, at alle medarbejdere
har stor indflydelse på det resultat, der kom¬
mer ud af opgaven. Vi har ikke lige nu, men
vil meget gerne have praktikanter. Det er dog
ikke altid nemt at trække unge studerende
hertil.

Hvordan kommer det miljømæssige aspekt ind?
Tegnestuen har arbejdet med bæredygtighed
i snart 25 år. Det startede med et vinderpro¬
jekt i en konkurrence, hvorefter det daværen¬
de Boligministerum bad os om at udarbejde
en rapport om Økologiske hensyn i byplanlæg¬
ningen. Lige siden har tegnestuen haft det som
et aspekt, der er indtænkt i opgaverne, og det
har bevirket, at tegnestuen lige siden er kom¬
met i betragtning til den slags opgaver.

Der har været mange betegnelser gen¬
nem årene: økologi, byøkologi, bæredygtig¬
hed, og i dag klima. En udløber heraf er LAR,
lokal afledning af regnvand, der er et tema for
sig og nu får stor opmærksomhed. Men når
man skal lave løsninger til håndtering af store
regnvandsmængder, skal man tænke det ind
i en helhed. Man skal kombinere det lavprak¬
tiske og tekniske med landskabsarkitektur;
f.eks. ved at indrage mulige overskudsarea-
ler, indføre vedvarende energi med solceller
eller arbejde med mikroklimaet, så man ska¬
ber opholdssteder med læ, skygge og grønt.

Vi har for nylig lavet et udviklingsprojekt
i Vejle Kommune, hvor kommunen udpe¬
gede nogle steder, hvor de har brug for hånd¬
tering af regnvand. Vores idéoplæg tager fat i
et restareal, en parkeringsplads for en brugt¬
vognsforhandler, i udkanten af et indkøbs-
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Genforeningshaven, multiplads og skøjtebane, Aabenraa
Udført: 2009-10
Bygherre: Aabenraa Kommune
Rådgiver: GBL med Helene Plet og Rambøll

Genforeningshaven var tidligere et stille sted medgræsplæne og gamle træer.
GBL har bevaret træerne og lavet en arena, der om vinterenfungerer som skøjtebane
og om sommeren kan rummeflereforskellige aktiviteter
Genforeningshaven (The Reunification Park) waspreviously a quietplace with a lawn and old trees.
GBL haspreserved the trees and created an arena that can be used in the winter as a skating rink and
during the summer serve as the sitefor a number ofdifferentactivities

center. Vandet kommer fra regnvandssyste-
met i området, og grundlæggende er det et
regnvandsbassin, der så tænkes flere funkti¬
oner ind i, bl.a. tilføres legemuligheder. Der er

mange sådanne steder, man kunne tage fat i.
Steder, der er blevet til overs, braklandskaber,
der har ligget hen ganske mange år og ventet
på at blive bebygget.

Og det ser ud til, at Vejle Kommune, på
baggrund heraf, vil fortsætte med et projekt
med afledning af tagvand og regnvand i en stor
boligbebyggelse.

Har Ipå tegnestuen én samlet designlinje?
Der er ikke én gennemgående, overordnet de¬
signlinje. Grundholdningen er egentlig, at
linjen er ordentlig landskabsarkitektur, iht.
vores underliggende værdier. Så vores pro¬
jekter har nok mindre genkendelighed, men
forhåbentlig større brugbarhed. Vi har mange,
store renoveringopgaver, bl.a. i Odense ved
Vollsmose, 2002-08, og Korsløkkeparken,
2010-18, i Helsingør ved Vapnagård, 2010-13,
og i Frederikshavn i Haanbæk, 2004-12.

Her er selve processen meget betydende.
Et succeskriterie for os er, at beboerne ople¬
ver en god proces og efterfølgende siger, 'det
er vores park/have/sted'.

Hvor megetfylder landskabsopgaverne?
Tegnestuens arbejde fordeler sig med ca. 1/3
på planlægningsopgaver og 2/3 på landskabs-
opgaver. Af landskabsarkitektarbejder tegner
renoveringsprojekter som ovennævnte sig for
50%, dvs. opgaver for almene boligorganisa¬
tioner, der primært er financieret via Lands¬
byggefonden.

Andre landskabsopgaver er f.eks. byfor¬
nyelsesprojekter, for Københavns Kommune
f.eks. på Vesterbro Eriksgadekareen, 1995-98,
og Hedebykarreen, 1996-2004. Sidstnævnte
er udviklet sammen med beboerne som et

demonstrationsprojekt, hvor forskellige
økologiske tiltag er indarbejdet. Gården, der
er på størrelse med en fodboldbane, er blevet
en slags Noahs Ark, et meget frodigt sted med
mange forskelligartede biotoper inde på sten¬
broen.

På Nørrebro ved Møllegade har vi udfor¬
met fem gårdrum, 2004-10. Der har været en
arbejdsgruppe afbeboere for hver gård, derfor
er de også blevet meget forskellige. Beboere
kommer jo med hver deres referencer og fore¬

stillinger, og tegnestuen guider så. Hver gård
er udformet med sit særpræg, f.eks. ruinøst,
skyggefuldt, formelt. Opholdsarealerne i går¬
dene er meget små, men da gaderne er private,
kunne de delvis inddrages. De fire tilhørende
gader er blevet brostensbelagte, der er opsat
mange cykelstativer, etableret siddepladser og
plantet op ad wirer og stativer ved facaderne.

Andre opgaver er byrum som Genfore-
ningspladsen i Aabenraa eller nyanlæg af ude-
arealer ved skoleprojekter, plejecentre, helt
aktuelt ved Kolding Sygehus og Egmonthøj¬
skolen i Hou.

Kan du fremhæve et eksempelpå en mindre
tegnet, mereformidlende udredningsopgave?
Naturstyrelsen, der er del af Miljøministeri¬
et, har iværksat forskellige udviklingsprojek¬
ter; bl.a. i samarbejde med Friluftsrådet Bedre
grønne oplevelser i byen. Af tre indbudte fir¬
maer fik GBL konsulentopgaven med at faci-
I itere dette udviklingsprojekt, der efterfølgen¬
de er lagt ud på Naturstyrelsens hjemmeside.
Landets kommuner kunne søge om at komme
med, herefter blev der udvalgt fem: Furesø,
Faaborg-Midtfyn, Skive, Vejle og Aabenraa
kommuner. Furesø og Skive trak sig dog se¬
nere.

Projektet har i høj grad handlet om at
sætte fokus på vilkårene for grøn planlæg¬
ning i byerne. En vigtig konklusion blev, at
den grønne planlægning ofte bliver stedbar¬
net i den kommunale prioritering. Sådan at
forstå at lovbestemte opgaver, man skal løse,
kommer først, mens den grønne planlægning,
der ikke er særlig lovbestemt, er fragmente¬
ret, og at planlægning, udførelse og drift af
grønne områder ofte er ret tilfældig organi¬
seret. Nogle kommuner har noget, der ligner
et stadsgartnervæsen, men driften kan være
spredt ud på flere steder, og der er tit mang¬
lende koordinering.

Alt i alt er en af konklusionerne, at der
seriøst er brug for en opprioritering af den
grønne planlægning og styrkelse afvilkårene
for en sådan.

Et andet mål i projektet var at arbejde med
det værktøj, der kan kaldes oplevelselsesvær-
dier, og man opfordrede kommunerne til at
komme med konkrete eksempler herpå.

Kommunerne skulle hver især dels udar¬

bejde en strategi for det grønne, der kunne
indgå i kommuneplanlægningen, og dels skit¬

sere et konkret visionsprojekt, de ville arbejde
for at få gennemført.

Faaborg-Midtfyn arbejdede med en stra¬
tegi, hvor oplevelsesværdierne blev kortlagt
på byniveau for dermed at finde evt. overlap
eller huller. Vejle arbejdede med en blå og
grøn struktur for Vejle by, med bevægelses-
linjer og oplevelsesmuligheder, og intervie¬
wede desuden borgere om, hvad de syntes
om byens rum. Aabenraa arbejdede med en
helt overordnet grøn struktur for hele byen,
som har nogle fine naturgivne forudsætnin¬
ger, men også landskabsarkitektoniske perler,
som kan indgå i kommuneplanen.

Faaborg-Midtfyn udarbejdede et visions-
forslag for en forbindelse fra florden, gennem
et lidt glemt område, til Noret, dvs. en ny for¬
bindelseslinje gennem Faaborg bymidte. Vejle
fik lavet et konkret skitseforslag til 'begrøn-
ning' af et byrum med et fremtidig parke¬
ringshus, og øvelsen gik så på, hvor høj en bio¬
faktor man kunne opnå her. Aabenraa skulle
have bedre styr på oversvømmelsessituatio-
ner i søområdet ved Brundtlund Slot, hvor
de regnvandmængder, der skal håndteres, er
noget større, end det man i dag kan klare. Her
blev rekreation, opholdsmuligheder og bevæ¬
gelse indtænkt.

GBL's rolle var at tilrettelægge hele pro¬
cessen og også>arrangere workshops for de
enkelte kommuner; vi indhentede 'ressource¬
personer' og var derefter 'tegnende' ifb. med
forslag. Og vi fandt eksempler på grønne pla¬
ner, sammenfattede og afrapporterede forlø¬
bet: 'Hvis man vil den grønne planlægning, så
skal man turde at være med, der hvor beslut¬
ningerne tages'. AL

Torben Gade
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NATURPLAN FREDERICIA
Sødde Clemensen 0$ Torben Gade

Th. D^n renoverede Østerstrand i Fredericia
Right. The renovated Østerstrand in Fredericia

Da vi tog hul på det nye årtusinde, havde Fre¬
dericia Kommune vedtaget Vision 2012, en
bred vifte afvisioner for kommunens fremtid
inden for en række planområder. På miljøom¬
rådet var et af målene at formulere en Natur¬

plan. Planen skulle prioritere og koordinere
indsatsen på naturområdet for kommunen. I
et driftigt samarbejdede mellem tegnestuen
og en projektgruppe af fagpersoner fra kom¬
munen udarbejdedes Naturplan Fredericia -

Rum til det grønne, som lå færdig sidst i 2005.
Naturplanen understøtter arbejdet med at

udvikle og bevare en rig ogvarieret natur og at
sikre adgang hertil for byens borgere. Planen
er en temaplan, et operationelt værktøj til at
forfølge kommunens visioner om at styrke og
udbygge naturen i bred forstand og et værk¬
tøj til at realisere og målrette indsatsen i kon¬
krete projekter.

Visionen
Fredericia Kommune har et alsidigt udbud af
naturlokaliteter, hvor mange tillige er unikke.
Alligevel er det af mange årsager ikke natur,
Fredericia er kendt for. Med afsæt i det fak¬
tiske naturgrundlag gennemførtes et work-
shopforløb, og projektgruppen formulerede
herefter vision og den naturpolitiske indsats.

Visionen lød: Naturen er Fredericias vare¬

mærke, og der skal skabes sammenhængende
naturforløb gennem kommunen.

Diagram Naturplan Fredericia
Diagram Natureplan Fredericia

Det grafiske ikon for naturplanens vision er
de tre grønne ringe hhv. Den historiske ring,
Den rekreative ring, Den uberørte ring og en

blå, Den aktive ring. Ringene bindes sammen
af radiale grønne kiler

Den historiske ring er Fredericia Vold,
hvor formidling af byens historie har høj pri¬

oritet. Volden skal bevares og styrkes som

bypark og kulturhistorisk perle.
Den rekreative ring består af Hyby Fælled

(militærområde) mod nord, Nyskov, Randdal
Skov, Madsby Parken, Fredericia Golf Club
samt en række mindre skovområder. Ringen
afsluttes i syd med Børup Skov. Adgang og
rekreativitet har høj prioritet. Der skal etab¬
leres ny natur med rekreativt islæt, og ringens
sammenhæng skal styrkes mod syd.

Den uberørte ring består af Treide Næs i
nord, fulgt af Rands Fjord, Elbodalen samt
naturarealerne ved Gudsø i syd. Her har
naturbeskyttelse høj prioritet. Den rekrea¬
tive anvendelse er ekstensiv og begrænset
under hensyn til følsomme naturlokaliteter.
Der er særlig fokus på driften af engarealerne,
så disse også vil kunne opleves i fremtiden.

Den aktive ring udgøres af det åbne vand
i Lillebælt samt tilhørende strand- og havne¬
arealer. Her prioriteres adgang til kysten og
udbygning af fritidsaktiviteter i forbindelse
med den bynære kyst højt.

De grønne kiler. For at styrke den over¬
ordnede grønne struktur skal der på lang sigt
- som eger i et hjul - etableres grønne strøg,
der dels styrker mulighed for naturlig spred¬
ning af dyr og planter og dels åbner mulighed
for at etablere stier mellem de fire ringe og
dermed øge tilgængeligheden til naturen for
byens borgere.

Indsatsområder
I Naturplanen blev der udpeget en række sær¬
lige indsatsområder, så ressourcerne i årene
frem kunne målrettes mod vægtige projekter i
tråd med de overordnede visioner. Man valgte
at sætte fokus på:

- Aktivitetsstrande og adgang til kysten
- Mere natur i byen
- Skovrejsning i byens periferi
- At det kommunale skovdrifts koncept

med en række miljøhensyn implementeres i
kommunens øvrige arealer samt formidling
af konceptet til private skovejere.

- Genopretning af søer og frilægning af
vandløb for arealer, der ikke længere har vær¬
di for det moderne landbrug.

Planlægningsprincipper
Naturplanen er tænkt som et værktøj, der skal
fastholde kommunens vedtagne naturpolitik i
det daglige planlægningsarbejde i forvaltnin¬

gen. Naturplanen skal sikre, at den gældende
naturpolitik er med hele vejen fra planlæg¬
ning, politisk beslutning og til udførelse. Plan¬
lægningsprincipperne kan anvendes uafhæn¬
gigt af, hvilket type projekt der planlægges for.
Devisen er at tænke grønt ind i alle facetter af
planlægningen.

Naturplanen indeholder således en række
administrative retningslinjer, som i princip¬
pet er en række huskepunkter, der skal sikre,
at naturen og miljøet styrkes i kommunen
fremover.

Projektkatalog
Sidste del afNaturplanen består af et projekt¬
katalog med en række konkrete projekter,
som er udvalgt med udgangspunkt i indsats¬
områderne. Projekterne forfølger visionen;
at Fredericia bliver en grønnere by med tre
grønne ringe og en blå, kædet sammen af
tværgående grønne kiler.

Projektkataloget består af 15 projekter,
hvor placering og omfang beskrives kort. Der
redegøres kort for målet med det enkelte pro¬
jekter, og der gives et bud på, hvad der kræ¬
ves for projektets gennemførelse. Alle projek¬
ter er udvalgt efter en grundig registrering og
vurdering af lokaliteterne.

Fredericia Østerstrand, et projekteksempel
Bystranden og badeanlæg for foden afdet fre¬
dede voldanlæg er totalt omlagt. Arealet di¬
rekte ud mod Lillebælt var tidligere helt ned¬
slidt og indtaget til uorganiseret parkering.
Stedet er nu omlagt til et rekreativt anlæg i
en formgivning, som refererer til klassiske
badeanstalten Molerne griber ud i Lillebælts
bølger, forbinder vand og land og giver attrak¬
tion året rundt.

Her er anlagt ny sandstrand, store op-
holdsområder og beplantninger, beachvol¬
ley, bålplads, moler og terrasser med træbe¬
lægning, vandrutschebane, børnebassin, øer
ude i vandet med en forankret bade-ponton.
Der er også faciliteter for handicapbadning og
vinterbadning. Forud for nyplantningblev der
gjort en målrettet indsats for at fjerne Rosa
rugosa. Biltrafikken er begrænset til et mini¬
mum, og parkering indskrænket til et præcist,
afgrænset område.
Sødde Clemensen, landskabsarkitekt mdl og
Torben Gade, arkitekt maa
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1. Café. 2. Omklædning m.m. 3. Terrasse. 4. Badestrand. 5. Broer. 6. Baderampe til kørestole. 7. Badeø.
S. Boldspil. 9. Beachvolley. 10. Petanque. 11. Parkering. 12. Strandeng. 13. Strandsti. 14. Bålplads

Stinet igrønne omgivelser
Path network in green surroundings
Skovrejsning/ny natur
Afforestation/new nature
Eksisterende skov

Existing woods
Eksisterende naturområde

Existing nature area

Projektoversigtfra naturplanen med de 15projekter: 1. Voldenforlænges mod syd. 2. Volden tydeliggøres mod nord. 3. Sammenhængende stinet i grønne omgivelser.
4. Plantning afskov. 5. Adgangsforhold og information i Randal Skov. 6. Stier ogpublikumsfaciliteter ved Gudsø Vig. 7. Genetablering afTaulov Sø og Holmsø.
8. Elbodalen, Kongsted som udflugtsmål. 9. Vandrerute gennem Elbodalen. 10 Eng- og vådområder ved Pjedsted og Bredstrup. 11. Renovering afØsterstrand.
12. Vandcenterforfritidsaktiviteter, ingen valgtplacering. 13. Udvidelse afstisystem vedHagenør-fredningen. 14. Grøn kile mellem Hejse og Kongsted.
15. Grøn kilefra Randal Skov til Egum Skov
Project map showing the natureplan with the 15projects: 1. The embankment is extended toward south. 2. The embankment is clarified toward north.
3. Thepath network in green surroundings. 4. Woods afforestation. 5. Access conditions and information in Randal Woods. 6. Paths andpublicfacilities at Gudsø Bay.
7. Reestablishment ofTaulov and Holmsøponds. 8. Elbodalen, Kongsted as excursion spot. 9. Hiking route through Elbodalen. 10 Meadows and wetlands near Pjedsted and
Bredstrup. 11. Renovation ofØsterstrand. 12. Water centerfor recreational activities, location not chosen. 13. Extension ofpath network in the Hagenørpreservation area.
14. Green wedge between Hejse and Kongsted. 15. Green wedgefrom Randal Woods to Egum Woods

Naturplan Fredericia
Planlægning og udførelse: 2004-07
Bygherre: Fredericia Kommune
Rådgiver: GBL gruppenfor by & landskabsplanlægning aps
Medarbejdere: Sødde Clemensen, landskabsarkitekt mdl og Mette Willaing Jensen, arkitekt maa
Fotos: GBL
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OMVEJE OG ÅSTEDER
Christian Hylgaard og Lise Thorsen

En god omvej, Kolding
Bygherre: Kolding Kommune og Realdania
Planlægning og udførelse: 2010-12
Rådgiver: GBL gruppenfor by & landskabsplanlægning aps. Studerendefra Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus.
Medarbejdere: Christian Hyldgaard og Lars Guldagerfra GBL, Mathilde Ploug Andreasenfra Designskolen Kolding
og Christina Patscheider Pedersenfra Arkitektskolen Aarhus
Fotos: GBL

Omveje
Med forslaget Opfordring til udfordring blev
GBL i 2010 med Kolding Kommune og stude¬
rende fra Designskolen Kolding og Arkitekt¬
skolen Århus en af de ni vindere i konkurren¬
cen En god omvej. Realdania havde udskrevet
konkurrencen, hvor der indkom i alt 79 for¬
slag. De tre omveje i Kolding med mottoet Op¬
fordring til udfordring tager fat i byens mel¬
lemrum. De ligger på kommunalt areal og er
derfor udført i tæt samarbejde med Thomas
Thinghuus, Kolding Kommune.

På tværs afparkeringsarealer og byggefel¬
ter i Kolding bys sydlige centrum jernbanen
og Kolding Å er skabt tre steder med afsæt i
begrebernefærden, spillet og legen. Det arki¬
tektoniske koncept er at knytte byen sammen
i uformel og uorganiseret idræt og bevægelse,
i spontanitet og lyst.

Færden-, Ved området Riberdyb mellem å,
gågade og jernbane fortsættes færdslen med
en ny, nedsænket plads tæt på vandoverfladen
under det smukke kastanjetræ. Her er udsigt
til byen på den anden side af åen, forbipasse¬
rende toge og områdets aktiviteter. Ved festi¬
valer og på markedsdage kan byen forbindes

på tværs af åen mellem de to runde pladser.
Ved hjælp af fastspændt tov mellem pejle¬
mærkerne, kan den lokale kajakklub slå kat¬
ten af tønden', eller man kan krydse åen på
flydepram.

Pladsens runde form understreges om
aftenen med LED-belysning. Stedets kobling
til midtbyen manifesteres visuelt og knuden
bindes.

Spillet: Ved busstationen på Brostræde
opfordres folk til bevægelse. Her er bygget et
rum til fysisk udfoldelse og aktivitet i hverda¬
gen, i en pause eller på vej hjem. Man opmun¬
tres til ikke at stå stille, men til at deltage i et
uformelt spil. Skæve opstregninger af boldba¬
ner blandes med hinkeruder og andre figura-
tioner, der åbner for nye fortolkninger af spil¬
lets regler.

Stedet kan indtages dag og nat til opvis¬
ning, planlagte kulturbegivenheder, udendørs
træning for tilstødende sportsforeninger eller
tilfældige boldspil for rejsende. Formen ind¬
rammer stedet med en bred væg afvarierende
højde og med store huller, der skaber små sid¬
depladser. Pladsen er en lille, aktiv 'lomme' i
et infrastrukturelt knudepunkt.

En god omvej:
Øverst. Spillet
Herover. Legen
A good detour:
Top. The Game
Above. Play
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Åsteder iKolding
Planlægning og udførelse: 2011-12
Bygherre: Kolding Kommune
Rådgiver: GBL gruppenfor by & landskabs¬
planlægning aps. Medarbejdere Christian
Hylgaard og Lars Guldager. Fra Kolding
Kommune Thomas Thinghuus
Fotos: GBL

pilene, som står cirkulære huller i trædæk¬
ket. Som i stjernedrys animeres fladen aflys
i belægningen. Spejlkuglen reflekterer pilens
rastløse løv mod himlen og markerer hotspot
for mytiske fortællinger med gys og grin i
sommernatten.

Tingstedet forlænger det nye domhus'
indre gård med en betonflade, der skyder sig
ud mellem to de bygningskroppe til åbrinken.
I betonfladen er udsparet runde huller, hvor å-
og fjordplanter skaber grundlag for et rigt og
varieret dyre- og insektliv til gavn og glæde for
natur og mennesker. Tallet 1241 er nedfældet
i betonen som reference til domhusets funk¬
tion. Med lov skal land bygges!

Knudepunktet er et fitnessfelt, der hvor
Sorte Bro passerer Kolding Å. Cirkulære fel¬
ter, spændt ud mellem flader af gummibelæg¬
ning og stenmel, skaber små pladser til red¬
skaber, hvor motionisten kan opleve kroppen
yde maksimum, mens hans åndedræt blander
sig i naturens eget lydrum af piblen, rislen og
raslen.

Spor i naturen er det fjerde og østligste
åsted. I et udstrakt, åbent rum spænder en
træbro på tværs af stien fra vådområdet mod
syd til fjordlandskabet mod nord. I stiens
betonflade er lavet aftryk af dyrespor fra blis¬
høne, hejre, rådyr og ræv. Via QR-koder på
skilte kan stedets plante-, insekt- og dyreliv
formidlies til de mange skolebørn, der har
glæde og gavn af at sanse og erfare ved Kol¬
ding bys flotte port til å, fjord og bælt.

Ved alle gode omveje og åsteder opsættes pej¬
lemærker, der med QR-koder fortæller om
den enkelte plads særkende og egenskab.
Christian Hylgaard, arkitekt maa og
Lise Thorsen, landskabsarkitekt maa, mdl

Åsteder:
Øverst. Spor i naturen
Herover. Knudepunktet
Th. Vinden ipiletræerne og Tingstedet
Special spots:
Top. Place in nature
Above: Junction

Right. Wind in the willows and Thingstead
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Legen-, På sydsiden af åen, ved den gamle jern¬
banebro, brydes det flade landskab ved at ud¬
fordre til leg. Forbipasserende aktiveres til at
lege 'jorden er giftig' ved at balancere på kug¬
ler, der ser ud til at 'trille' ned langs skræn¬
ten mod åen og en cirkulær platform, så man
kan komme helt ned til vandet. I platformens
runde huller vokser stedstypiske planter. På
kanten af stien og broen står en installation
med tre svævende ringe, der gløder om afte¬
nen. Grøn termoplast på broen og belægnin¬
gerne forbinder stedet visuelt med de andre,
gode omveje.

Åsteder
Ud fra stedets særlige flora og fauna og kon¬
tekst har GBL for Kolding Kommune etable¬
ret fire åsteder langs Kolding Å, fra byen og
østpå ud mod florden. GBL's samarbejde med
kommunen har også her været med Thomas
Thinghuus.

Vinden i piletræerne er det første åsted,
man møder langs Kolding Å, når man kommer
fra byen. En gruppe piletræer danner port til
Åparken i et fortættet rum. Trædækket lig¬
ger ud over vandet, og der er bænke omkring



Collagefra Aabenraa-projektet
Collagefrom the Aabenraaproject

BEDRE GRØNNE OPLEVELSER I BYEN
Torben Gade

Udviklingsprojektet Bedre grønne oplevelser
i byen er gennemført på initiativ af Natursty¬
relsen i samarbejde med Friluftsrådet.

Det overordnede formål med udviklings¬
projektet er at videreudvikle den grønne
planlægning på byniveau, områdeniveau og
detailniveau. Herunder at udvikle nye plan¬
lægningsredskaber til kommunerne og stille
skarpt på eventuelle barrierer i lovgivningen,
der begrænser kommunerne i at gøre deres
byer grønnere.

Projektet skal bl.a. være med til at udvikle
redskaber til at skabe forskellige typer af
grønne indslag i byen. Redskaber, som kom¬
munerne kan bruge, hvis de ønsker at fremme
borgernes mulighed for at dyrke motion,
opleve naturen, eller hvis man vil fremme bio¬
diversiteten i byen.

To særlige indgangsvinkler er ønsket be¬
lyst i udviklingsprojektet. For det første har
Naturstyrelsen og Friluftsrådet været inter¬
esseret i at få belyst mulighederne for at an¬
vende værktøjet rekreative oplevelsesværdier
i planlægningen, idet man gerne vil betone
værdien af denne fremgangsmåde, hvor der
sættes fokus på oplevelsen frem for form,
faciliteter og funktioner. For det andet har
der været en interesse i at få belyst værktø¬
jet biofaktor, dets muligheder og begrænsnin¬
ger, udviklingsbehov og egnethed som plan¬
værktøj.

Projektet Bedre grønne oplevelser har
resulteret i en række anbefalinger over for
Miljøministeriet og Friluftsrådet vedrørende
udvikling afværktøjer og lovgivning med hen¬
blik på at videreudvikle den grønne planlæg¬
ning i vore byer.

Processen
GBL blev valgt som facilitator, proceskonsu¬
lent og sparringspartner, og de tre kommuner
Faaborg-Midtfyn, Vejle og Aabenraa blev ud¬
peget som samarbejdspartnere.

Projektet er gennemført i en tæt dialog¬
proces, bygget op omkring en række faglige
workshops samt direkte sparring mellem GBL
og de respektive kommuner.

Hver kommune skulle arbejde med grøn
planlægning på strateginiveau (for et byom¬
råde) samt et konkret caseområde, som søges
realiseret. Strategiarbejdet og bearbejdnin¬
gen af de konkrete cases er sket i tæt samspil
med GBL.

Resultater i kommunerne
Dette har resulteret i en vifte afvidt forskelli¬

ge metoder, strategier og planer. Her kan bl.a.
nævnes følgende:

I Aabenraa er unge blevet involveret i
planlægningen af rekreative byrum. Her er

udarbejdet en grøn strategi til brug for kom¬
muneplanlægningen samt forslag til udvik¬
lingen og tilgængeliggørelsen af et park- og
søområde.

Visualiseringfra Aabenraa-projektet
Visualizationfrom the Aabenraa project

I Vejle er borgerne blevet involveret gennem
interview-events i de forskellige byrum, et ka¬
talog med anbefalinger og principper for ind¬
retning af forskellige typer af byrum samt et
konkret forslag til omfattende 'begrønning' af
et større byrum.

I Faaborg har man forsøgt sig med bor¬
gerdialog via hjemmeside, blog og Facebook-
gruppe. Man har kortlagt byens rekreative
oplevelsesværdier og anvendt dem i program¬
mering af caseområdet. Endeligt er her udar¬
bejdet et visionsforslag for en 'glemt' del af
byen.

Eksempelsamling og værktøjer
På Naturstyrelsens hjemmeside har vi sam¬
let en række inspirerende eksempler på grøn
planlægning, fordelt på kommuner og ople-
velsestyper. Eksempelsamlingen viser pla¬
ner på vidt forskellige planniveauer, fra helt
overordnet til detailplanlægning.

Samme sted har vi tillige samlet en over¬

sigt over de vigtigste værktøjer i den grønne
planlægning. Eksempelvis rekreative oplevel¬
sesværdier, biofaktor og bæredygtighedsvur-
dering.

Anbefalinger
Projektet har afdækket en række problemstil¬
linger, som bør bearbejdes nærmere for at ud¬
vikle lovgivning og værktøjer.

Problemstillingerne kan sammenfattes i føl¬
gende:

- Den grønne planlægning har for lav prio¬
ritet

- Lovgivningen inden for den grønne plan¬
lægning er mangelfuld og for diffus

- Kvaliteten i udførelsen og driften af de
grønne anlæg er for lav

- Der mangler ofte helhedssyn og sam¬
menhæng vedrørende det grønne i og om¬

kring byerne
- De forskellige ejerforhold på grønne are¬

aler giver særlige udfordringer
- Oplevelsesværdier som værktøj i plan¬

lægningen er lovende, men behøver videreud¬
vikling og implementering

- Biofaktor som værktøj i planlægningen
er lovende, men behøver videreudvikling og
mere erfaring.

Projekteksempel: Sundrenden i Faaborg
For Faaborg-Midtfyn Kommune har GBL ud¬
arbejdet et visionsforslag til revitalisering af
Sundrenden, i form af en ny grøn forbindelse
fra havnen/kysten gennem denne 'glemte' del
afbyen og ud til det åbne land.

Forslaget forener de tre temaer natur, kul¬
tur og urbanitet i et samlet koncept med ople¬
velsesværdier som omdrejningspunkt.

Visionsforslaget indgår i kommuneplan¬
lægningen og den videre planlægning for ud¬
vikling af denne del afbyen.

Projekteksempel: Mølledammen, Aabenraa
For Aabenraa Kommune har GBL i samar¬

bejde med Grontmij udarbejdet et forslag
til udvikling og tilgængeliggørelse af park¬
og søområdet omkring Mølledammen ved
Brundlund Slot.

Projektet er et led i oversvømmelsessik-
ring af dele afAabenraa by.
Torben Gade, arkitekt maa, partner
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UdviklingsprojektetBedre grønne oplevelser
Gennemførelse: 2010-12
Rådgiver: GBL gruppenfor by & landskabsplanlægning aps. Medarbejdere: Arkitekt maa Torben Gade, landskabsarkitekt mdl Sødde
Clemensen, byplanarkitekt maa Kim Lyster Hansen, stud. ark. Julie Kaalby Bjerre, stud. ark. Lena Monrad Gade
Opdraggiver: Miljøministeriet/Naturstyrelsen v. landskabsarkitekt Lone Ververs Jansson og Friluftsrådet v. sektionsleder Jakob Simonsen
Deltagende kommuner: Faaborg-Midtfyn Kommune, Vejle Kommune og Aabenraa Kommune
Hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning-Lbyer/Bedre-groenne-oplevelser-Lbyen/
Illustrationer: GBL

Denne side. Illustrationerfra Faaborg-projektet Thispage. Illustrationsfrom the Faaborgproject

Junglestien, Faaborg
Junglepath, Faaborg
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ET FORANDERLIGT MONUMENT
Steen Høyer

I julen 1945 skabte C.Th. Sørensen værket
'Den musikalske Have', der også kaldes 'De ge¬
ometriske Haver'. De var tænkt som bypark til
ære for opdagelsesrejsende Vitus Beering, der
var bysbarn fra Horsens. Men haven blev først
opført elleve år senere, i 1956 ved Angli IV i
Herning, på foranledning af fabrikant Aage
Damgaard. Fabrikken Angli IV blev lukket
i 1963, men haven blev genskabt af Herning
Kommune i 1983 ved den nye runde Angli V
fabrik i Birk. I dag er haven udvokset, og den
ligger i en lysning, der er en del afden samlede
plan for Birkområdet, en visionær bebyggel¬
sesplan, der ligeledes oprindelig blev udviklet
af C.Th. Sørensen i 1963.

'Den musikalske Have' er et mesterligt arki¬
tektonisk greb, der sammenfatter hele moder¬
nismens idé om enkle rationelle geometriske
former i et dynamisk samspil til en kompleks
kunstnerisk oplevelse, en komposition, der
ikke findes enklere og klarere i noget andet
arkitektonisk udtryk - hverken plantet eller
bygget.

Derfor er 'Den musikalske Have' enestå¬
ende i dansk og international sammenhæng
og kan i dag betegnes som et monument
over en epoke, der varede i over hundrede
år. Anlægget burde være højt placeret på den
internationale liste over ekstraordinære kul¬
turværdier.

Dette er i al sin korthed udgangspunktet for
Christina Capetillos fotografiske dokumenta¬
tion afhaven, der er fotograferet gennem alle
årstider, og hvis resultat er samlet i bogen Et
foranderligt monument.

Christina har fotograferet haven med en
forståelse og en indlevelse, der er resulteret
i en vidt spændende dokumentation, hvor
hvert afbillederne står med en stærk og selv¬
stændig autoritet, samtidig med at de funge¬
rer som del af en større og samlet fortælling
om haverne.

Christinas originale optik spænder fra
portrættet og figurationen til rummet, kon¬
teksten, strukturen, stoffet og lyset i skiftende
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vejrlig og årstider. Det betyder, at man som
iagttager ikke blot bliver ledt rundt i en origi¬
nal komposition afhække, men at oplevelsen
bliver spændt ud mellem det konkret, fysiske,
det rent sanselige og det æteriske. En spænd¬
vidde, der naturligvis er indlejret i selve vær¬
ket, men som kræver et tilsvarende talent at
kunne fremkalde og udfolde i hele sin bredde.

Christina Capetillos fortælling bliver
dermed et værk om værket - en selvstændig
kunstnerisk tolkning afet kunstnerisk monu¬
ment uden sidestykke. Uden sidestykke i flere
betydninger. Haven er i sig selv uden side¬
stykke, som nævnt ovenfor - og uden side¬
stykke i den forstand, at den fotografiske tolk¬

ning er på et niveau, som kun meget sjældent
ses i dansk sammenhæng og kun undtagelses¬
vis opleves i arkitektonisk sammenhæng.

Det er ønsket og håbet, at denne fortælling
vil være med til både at udbrede kendskabet
til 'Den musikalske Have' og fotografiet som
kunstnerisk medie og analytisk redskab. Med
det foreliggende arbejde er det svært at fore¬
stille sig, at forhåbningerne ikke skulle blive
indfriet.

Bogen har forord af professor Anne Whi-
ston Spirn fra M.I.T. i Massachusetts og artik¬
ler af professor Carsten Thau, der skriver om

fotografiet, og undertegnede, der skriver om
C.Th. Sørensen.

Udstillingen Etforanderligt monument åbner
på 'Heart' i Herning 27. september og løber til
25. november. Bogen udkommer på åbnings¬
dagen. Den udgives på forlaget Aristo og kan
købes i boghandlen både på dansk og på en¬

gelsk.
Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl

PS: I Vennebjerg Kirke i Vendsyssel står en lille rune¬

inskription, der i oversættelse lyder: 'Dette er husetfor
dem, der synger' - måske kunne der tilføjes noget lig¬
nende til 'Den musikalske Have' i Herning, der som

nævnt også betegnes 'De geometriske Haver'. Person¬
ligtforetrækkerjeg 'Den musikalske Have' -deterjo
trods alt der, atpointen ligger!
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Krnnjl Marigrove A Mudflats

Sungel Ulu Pandan
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EFLA:
STUDENTS & YOUNG PROFESSIONALS' COMPETITION
Stine Borgstrøm, Lise Anette Breivik, Kjersti Bjerke Hagen og Line Stybe Vestergaard

Ecolab C02rridor, tildelt 1. præmie iprojektkategorien, EFLA's Students & Young Professionals' Competition
Ecolab C02rridor, awarded 1stprize inproject category: EFLA's Students & Young Professionals' Competition

Det dansk-norske samarbejde byterra - te¬
strumfor arkitektur har for anden gang i sit
første arkitektår vundet en international kon¬
kurrence: nemlig en førstepræmie i EFLA's
(European Federation for Landscape Ar¬
chitecture) konkurrence for europæiske land¬
skabsarkitekter under 35 år.

Konkurrencen var inddelt i tre kategorier:
projekt, sted og idé, og der indkom 100 bidrag.
byterras forslag Ecolab C02rridor vandt i pro¬
jektkategorien. Priserne i de to andre katego¬
rier gik til hhv. hollandske og lettiske land¬
skabsarkitekter, idet Jolanda van Looij vandt
Grand Prix Prize og førstepræmie i stedskate-
gorien med forslaget Berg & Bos historie city
park with new allure (Apeldoorn) og Vladi¬
mirs Guculaks fik førstepræmie i idékatego¬
rien med forslaget Planting Diagram.

Projektet Ecolab C02rridor blev i før¬
ste omgang lavet af byterra i forbindelse med
den åbne idékonkurrence Journey ofPossibi¬
lities, udskrevet af URA (Urban Redevelop¬
ment Authority) i Singapore. Blandt 200 for¬
slag blev projektet i marts 2012 fremhævet
som en interessant idé af juryen i Singapore.

Arbejdsfællesskabet byterra består af
Stine Borgstrøm, Lise Anette Breivik, Kjersti
Bjerke Hagen og Line Stybe Vestergaard, og
blev dannet, mens vi var studerende på Insti¬
tut for By og Landskab, Arkitektskolen Aar¬
hus.

I december 2011 vandt vi vores første idé¬
konkurrence med et forslag til udvikling af
Harstad centrum i Nordnorge, og dette for¬
slag er nu med til at danne grundlag for den
fremtidige kommuneplan.

Navnet byterra angiver en del af arbejds¬
fællesskabets vision, det er en sammensæt¬
ning af by og terra, da vi arbejdes i krydsfeltet
mellem landskabsarkitektur og urbanisme.
By referer til interessen for bylivet, rytmerne,
dynamikken og det uforudsigelige, der er til
stede i byen. Vi undersøger byens processer og
ser på, hvordan det kan føre til nye synsvink¬
ler på byen. Og dernæst, hvordan vi kan være
med til at påvirke og udvikle fremtidens byer
på denne baggrund. Terra refererer til jorden
og hermed landskabet - ikke mindst naturen.
Terra kan også tolkes som ukendt eller nyop¬
daget terræn. Gennem denne tilgang sættes
netop fokus på at fremhæve og fortælle om
steders oversete og glemte potentialer. At
fremhæve det ukendte i det kendte.

byterra har en processuel tilgang til transfor¬
mation af steder, byer og landskaber. Vi øn¬
sker at afprøve tilgange og udforske faglig¬
heder samt dynamiske og uventede sider af
landskabsarkitektur og byudvikling.

byterra mener, at man som ung arkitekt
naturligt bør se ud mod vækstmarkederne
i øst og tror, at den fremtidige arkitekt skal
kunne manøvrere i en global verden.

Forslaget Ecolab C02rridor har mange
'danske værdier' i sig. byterra blev inspireret
af den historiske betydning af den 26 kilome¬
ter lange jernbanestrækning, som forbinder
Singapore med kontinentet. Projektet skal
synliggøre og forstærke naturens processer
og eksisterende kvaliteter på strækningen og
samtidig skabe et nyt rum i byen.

Herved opstår begrebet ecolab, et labo¬
ratorium hvor naturen får frit spil, og det
enkelte menneske igen kan få en forståelse

af, hvordan vi alle er en del af en meget større
kontekst. Ecolab bliver rygraden i en grøn
infrastruktur for cykler tværs gennem øen og
byen - det er korridoren.

Vi håber, er at nogle af elementerne fra
Ecolab C02rridorvil indgå i programgrund¬
laget af en større, international plankonkur¬
rence, og at vi som unge, nordiske arkitek¬
ter har skabt et debatindlæg om Singapores
udvikling.
Stine Borgstøm landskabsarkitekt maa,mdl,
Lise Anette Breivik, landskabsarkitekt mnal,
Kjersti Bjerke Hagen landskabsarkitekt maa,
mdl og Line Stybe Vestergaard landskabsarki¬
tekt maa

Se merepå www.byterra.dk og
www.younglandscapearchitects.org
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KONKURRENCE:
DAGINSTITUTIONEN FORFATTERHUSET
PK3 Landskabsarkitekter

Om landskabet står der bl.a. i dommerbetænkningen: 'Arealer til udeophold omfatter to tagterrasser, hvorafden sydlige med trappeadgang knyttes
sammen med legepladsen på terræn. Brugen aftagterrasser understøtter det overordnede bebyggelseskoncept, der ser den ny bebyggelse som et by¬
landskab med grønne tage og integrerede haverum. Gennem de blødtformede bygninger og hegn opstår en stærk rumlig emulsion mellem inde og
ude, og legepladsen bliverfunktionelt stærkt integreret medfællesrum og grupperum. Landskabsprojektetfremstår således også som en uformel og
indlevet viderekomposition afbygningsvolumenerne, der leverer inspiration til belægningernes afgrænsninger'

Tegnestuen PK3 har med COBE og DAI
ing. vundet konkurrencen om daginstitu¬
tionen Forfatterhuset i de Gamles By på
Nørrebro i København. Her vises forsla¬

gets udearealer, som er opbygget efter det
pædagogiske princip Reggio Emilia

Forfatterhusets landskab er en have, der føjer
sig til rækken af særlige haver i De Gamles Bys
grønne park. Forfatterhuset skal i fremtiden
huse 160 børn fordelt på både vuggestue og
børnehave. Det fremtidige uderum for bør¬
nene bliver både på terræn og på tagterras¬
serne. Uderummet tænkes som en helhed,
hvor have, terrasser, mindre skure og hus til¬
sammen danner en lille 'landsby' af større og
mindre rum med særlige forbindelser til de
enkelte etager.

Selve huset er placeret mod Sjællands-
gade/Edith Rodes Vej. Det åbner sig mod syd
og skaber kontakt til den beskyttede og defi¬
nerede have, hvor det er muligt at skabe sam¬
menhænge imellem inde og ude samt oppe og
nede.

De større eksisterende træer bevares. Træ¬
erne giver karakter og skygge til haven, og fra
tagterrasserne kan børnene opleve træets løv¬
tag gennem årstiderne.

Havens bearbejdning tager afsæt i Reggio
Emilias pædagogiske principper. Tanken om,
at børnehaven er et offentligt rum, er fortol¬
ket med et transparent og taktilt hegn, hvor
der er visuel kontakt mellem institutionen og
livet i bydelen hele vejen rundt og med udsigt
fra tagterrasserne til gadens flow. Naturople¬
velser og rum for kreativitet har været afsæt
for udformningen, og at havens opbygning i
områder inviterer til, at flere typer aktivite¬
ter kan forgå sideløbende. Havens forskel¬
lige områder danner sammen med det omgi¬
vende hegn, skurene og planterne hjørner og
nicher, hvor uformelle og spontane aktiviteter
kan forgå. En niche i hegnet langs Edith Rodes
Vej inviterer bydelens beboere til en pause på
siddepladsen under træet.

Haven er ét samlet landskab, der består af
et bugtet terræn med forskellige oplevelser
og aktiviteter. Terrænformerne inviterer til
motoriske lege, og sammen med de forskellige
overflader og beplantningen danner de rum i
rummet - uformelle områder, hvor flere typer
aktiviteter kan ske side om side. Variationen
i overfladerne, fra trædæk, sand og til græs,
skaber oplevelser af materialitet og sanselig¬
hed og indbyder til forskelligt brug. Mulighed
for adgang til taget af skurene i uderummet
tænkes ind som f.eks. udkigspost eller hule i
niveau med trækronerne.

Med denne organisering er det muligt at
skabe områder til forskellige aldre, hvor den
aktive leg og stille leg kan fordeles og give
plads til alle.

I haven er der fokus på at arbejde med
motiver, som er genkendelige, men som kan

noget forskelligt; terrænforskelle, gemmeste¬
der, cykelruter, vandlegved bassinet, sanseha¬
ven, legehøjen og klatretræer med tovværk,
hvor det er muligt at bevæge sig på forskellige
måder eller opholde sig på forskellige måder.

Der arbejdes med et skift imellem natur/
planter/vand og belægning samt skift imel¬
lem et bearbejdet terræn og en mere hori¬
sontal flade.

Trædækket spændes ud mellem bygnin¬
gerne - en fast og 'varm' belægning, der gør
det enkelt i hverdagen at trække udenfor, f.eks
til samling/madlavning/spisning eller atelier
og musik. På solrige dage foldes parasoller ud
på tagterrasser og i haven - et fleksibelt ele¬
ment, der kan flyttes og slås sammen, når de
ikke er i brug.

Sansehaven byder på dufte, nytteplan¬
ter og insekter, der tiltrækkes. Sansehaven er
placeret tæt ved bygningen, så børn og voksne
også kan have glæde af havens årstidsvaria¬
tion, når de er indenfor.

I bassinet opsamles regnvand fra tagter¬
rasserne. Bassinet forsynes med overløb og
bundprop, så det kan tømmes. I nærheden
står drikkeposten, der giver en hurtig tår vand
og mulighed for at tilkoble en vandslange til
vandleg på varme sommerdage. Oversky¬
dende regnvand opsamles i en regnvands¬
tank. Fra en vandpumpe, der står i et afskær¬
met hjørne af haven, kan personalet sammen
med børnene pumpe vand til f.eks. vanding af
havens planter.

I kanten af haven plantes legekrat i for¬
skellige arter af pil til gemmeleg og hulebyg¬
ning. Det omgivende hegn er beplantet med
klatreplanter, så det fremtræder som delvis
grønne vægge med årstidsvariation og del¬
vis transparent, så der er visuel kontakt med
gaden og bydelens liv.

På terræn er haven sammenhængende, inddelt i zoner

The garden is coherertt and divided in zones

Huset harforskellige taghaver og grønne tage Mod byen skabes mindre nicher, bl.a. til ankomst
The building has different roofgardens andgreen roofs Small niches are located toward the cityfor arrival, etc.

u
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Vuggestuen bruger fortrinsvis tagterrasserne
med direkte udgang fra grupperum og garde¬
rober samt trædækket i haven ved det store

træ fra indgangen til fællesområdet. Hul¬
let, hvor det eksisterende store træ står, ud¬
formes som en sandkasse med en siddekant
rundt om. Trædækket kan tilsvarende udfor¬
mes med en integreret bænk eller med plante¬
kar i kanten mod sansehaven, der vil fungere
som en naturlig afgrænsning mellem børne¬
grupperne.

På de to tagterrasser mod vest ligger en
sansehave og et legeområde til aktiv og moto¬
risk leg og muligheder for, at vuggestuebør¬
nene selv kan plante i potter. Terrasserne er
forbundet af en trappe. Mod nordøst ligger
udsigtshaven - et rum til fordybelse i en sær¬
lig aktivitet og kig ned på gadens liv.
Stine Poulsen og Malene Kriiger, PK3,
landskabsarkitekter maa, partnere,
LouiseFiilHansen, urban designer, medarbejder

BOGOMTALE

Iben Margrethe Thomsen og Simon Skov: Risi¬
kotræer. Forlaget Grønt Miljø, 2011. 285 s. 350
kr. 437,50 kr., inkl. hæfte 500 kr. Bestilles via
www.dag.dk

Nogle gange kan det synes mærkeligt, som
ting falder sammen. Pludselig ser man den
orange farve overalt i byrummet, pludselig
er der skovfyr, Pinus sylvestris, eller græsser
i alle nyanlæg. Og pludselig ser vi flere risi¬
kotræer, som i Iben Margrethe Thomsen og
Simon Skovs definition betyder: "(•••) træer,
som udgør en forudsigelig risiko for at for¬
volde skade." Risikotræer er med andre ord

træer, der kan vælte, knække, tabe grene og
står et sted, hvor træet eller dele af træet kan
gøre skade på mennesker eller materiel-Iben
Margrethe Thomsen er forstpatolog, mens
Simon Skov er biolog, og de to har i flere år
arbejdet med risikotræer.

Naturligvis skyldes en del af vores fokus
på risikotræer de to tragiske dødsulykker med
væltende træer, der er sket i Danmark inden
for de sidste ti år. Eftersom der har været poli¬
tiefterforskning og retssager, er der begyndt
at komme ord på, hvilket ansvar en forvalt¬
ning har i relation til træer. Her er det inte¬
ressant, at en grøn forvaltning antages at have
et udvidet ansvar i relation til træer, eftersom
vi forvalter noget, vi antages at have særlige
kompetencer til at forvalte.

At vi pludselig har fået fokus på risiko¬
træer skyldes måske også, at mange af vores
træer i byrum, parker, haver, skove og natur¬
områder er i sådan en tilstand, at de begynder
at bryde sammen, hvilket ofte kan relateres til
alder og art. Men det kan også skyldes dårlig
struktur, enten fremmet af en uheldig pla¬
cering eller vækstform. Det kan skyldes pla¬
cering, eftersom der bygges tæt på træer, og
ofte plantes i meget små huller, der er hæm¬
mende for træernes vækst. Det kan også skyl¬
des skader på træerne, der opstår, når der sker
intensiv arealudnyttelse, når der graves tæt på
træer, eller skader fra græsklippere, der skal
køre hurtigere grundet besparelser.

Bogen om risikotræer går tæt på disse for¬
hold. Først fokuseres på træers struktur, så på
skader på bark og rødder, hvorefter de mest
almindelige vednedbrydende svampe, der
omsætter levende træ, gennemgås. Håndbo¬
gen er gennemillustreret. Der er billeder af
alle tænkelige strukturelle problemer, mange

typer af skader og dertil en omhyggelig guide
over de svampe, man skal kende. Sidst beskri¬
ves vurdering af træer, måder til at registrere
og føre tilsyn, og det hele sammenfattes i et
skema, der kan anvendes ved den konkrete
vurdering af træer. Bogen kommer med en
pixibog, der sammenfatter de væsentligste
temaer; lige til at tage med i lommen, når man
færdes derude.

Det er også landskabsarkitekters opgave at
vurdere træer, og viden om træer er en essen¬
tiel del afvores fag, uanset om man arbejder
som praktiserende eller forvalter. Den prakti¬
serende landskabsarkitekt vil opleve at skulle
plante træer eller udføre arbejde under eller
i nærheden af eksisterende træer, og med
kendskab til, hvad der skaber risikotræer, kan
de største fejl undgås. Og forvalteren af træer
vil kunne bruge denne bog til at understøtte
sine kompetencer i relation til vurdering af
træer, til at hente inspiration til vurderinger
og systematisering af dokumentation.

Måske er jeg ikke helt upartisk: Som land¬
skabsarkitekt, der har nørdet et par år med
træer, svampe og beplantningsudvikling,
me-ner jeg, at det er en meget væsentlig bog,
som Iben Margrethe Thomsen og Simon Skov
har fået udgivet. For første gang findes der på
dansk en håndbog, der fokuserer på den fag¬
lige standard, vi som aktører i den grønne for¬
valtning forventes at kunne præstere. Jeg kan
på det varmeste anbefale bogen - hvis eneste
minus er manglen på indeks med sidehen¬
visninger. Mon ikke det kommer i en senere
udgave?
Liv Oustrup, landskabsarkitekt mdl

Iben Margrete Thomsen & Simon Skov

Risikotræer

WM
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SUMMARY
A country garden in Stevns, p. 130
Annemarie Lund
Michael Møller, horticulture graduate from
KVL in 1966 and former gardening consultant
tells about his garden. My place is a former
smallholder farm. When I took it over in 1967

it was quite run-down and consisted of a jum¬
ble ofbuildings and sheds, with old hen hous¬
es, horse and cow stables. The house itself is
from around 1900. The family lived primarily
off the ten acres of land and there was no real
flower garden, just fields, grass areas and veg¬
etable and fruit gardens. I preserved the most
unusual small buildings, including the old gra¬
nary, which has been converted to a guest and
cool house for the winter storage of plants.
Everything you can see, with the exception
of the large horse chestnut tree and some old
fruit trees has been planted since the 1970's.
There was a need to dampen the west winds
and create shelter. So besides the thick beech

hedge around the garden, I established a wide
sheltering windbreak toward west. Internal¬
ly the garden was divided up by larch hedges,
which form a kind of inner T and thereby cre¬
ate seven-eight garden spaces that each have
their own special character and function.

GBL 50years: Conversation with
Torben Gade, p. 136
Annemarie Lund

Tegnestuen Gruppen for by & landskabs-plan¬
lægning, GBL - has existed for fifty years. Tor¬
ben Gade explains what the office has worked
with and for. The following shows examples
of current planning commissions and proj¬
ects. The office was started in 1962 by three
classmates from the Royal Academy's land¬
scape architecture department: Ole Klaaborg,
Gunnar Moos and Arne Lindholdt, originally
with the name Klaaborg - Lindholdt- Moos,
KLM. Over the last twenty years GBL has con¬
solidated its position especially in the area of
urban and landscape planning.

Nature Plan Fredericia, p. 138
Sødde Clemensen and Torben Gade
Nature Plan Fredericia - Spacefor greenery,
supports work in developing and preserving
a rich and varied landscape and to ensure ac¬
cess to this for the local citizens. The plan is a
theme plan, an operational tool to pursue the
municipality's visions for strengthening and
developing the landscape in a wider sense and
a tool to realize and target efforts in concrete
projects. The graphical icon for the landscape
plan's vision consists of three green rings: The
historical ring, The recreational ring, The un¬
touched ring and a blue, The active ring. The
rings are linked together by radial green
wedges. The Nature Plan designates a number
of special effort areas, so that resources in fu¬
ture years can be targeted. Focus is placed on:
Activity beaches and access to the coast; More
nature in the city; Afforestation on the edges

of the city; And that the concept for munici¬
pal forestry efforts with a number of environ¬
mental considerations is implemented in the
municipality's other areas as well as the facili¬
tation of the concept to private forest owners;
The re-establishment of ponds and the clear¬
ing of streams in the areas that no longer are
suitable for modern agriculture.

Detours and special spots, p. 140
Christian Hylgaard andLise Thorsen
As the result of the prize in the competition
for the good detour, GBL has in Kolding and
along the stream created three places based
on the concepts movement, game and play.
The architectural concept is to tie the city
together in informal and unorganized sport
and movement in spontaneity and impulse.
Furthermore for Kolding Municipality GBL
established four special spots along Kolding
Stream, from the city and eastward out to¬
ward the ord. At all ofthese good detours and
special spots signs were placed with QR codes
that describe the place's distinctive features
and attributes.

Bettergreen experiences in the city, p. 142
Torben Gade
The development project Better green expe¬
riences in the city was based on an initiative
from the Danish Nature Agency in collabora¬
tion with the Danish Outdoor Council with
the primary goal of further developing green
planning on the urban level, local level and
detail level. This included the development
of new planning tools for the country's mu¬
nicipalities and the focus on potential barriers
in legislation that could limit the municipali¬
ties in making their cities greener.

The project should contribute to develop¬
ing tools to create different types ofgreen fea¬
tures in the city. Tools, which the municipali¬
ties can use if they wish to promote citizens'
opportunities to cultivate exercise, experi¬
ence nature or if there is the desire to pro¬
mote biodiversity in the city.

The Nature Agency and the Outdoor
Council were interested in elucidating the
possibilities of employing the tools for recre¬
ational experience values in planning as well
as the tool: biofactor.

The project Better green experiences has
resulted in a number of recommendations to

the Ministry of the Environment and the Out¬
door Council concerning the development of
tools and legislation for the purpose of further
development of green planning in our cities.

A changeable monument, p. 144
Steen Høyer
At Christmas 1945, C.Th. Sørensen created
'The Musical Garden,' which is also known as

'The Geometric Gardens.' It was planned as
a city park in Horsens, but was not realized
until later and then in Herning. Today the gar¬

den is fully grown and lies in a clearing that is
part of the comprehensive plan for the Birk
area. 'The Musical Garden' is a masterly ar¬
chitectural effort that epitomizes the entire
modernistic idea of simple rational geometric
forms in a dynamic interplay as a complex ar¬
tistic experience, a composition that is not to
be found more simple and clearer in any other
architectural expression - neither planted
nor built. This, in brief, is the basis for Chris¬
tina Capetillo's photographical documenta¬
tion of the garden, which she carried out dur¬
ing all seasons, and the results are gathered in
the book A changeable monument.

The book, which is published in both Eng¬
lish and Danish, has a foreword by professor
Anne Whiston Spirn, articles about photog¬
raphy by professor Carsten Thau, and about
C.Th. Sørensen by Steen Høyer.

EFLA: Students & Young Professionals'
Competition, p. 148
Stine Borgstrøm, Lise Anette Breivik, Kjer¬
stiBjerke Hagen andLine Stybe Vestergaard
The Danish/Norwegian architecture collab¬
oration byterra - testrum for arkitektur won
first prize in EFLA's, European Federation
for Landscape Architecture, competition for
landscape architects under 35. The compe¬
tition was divided in three categories: Proj¬
ect, place and concept, and there were 100
submissions. The proposal Ecolab C02rridor
won the category: project. The proposal pos¬
sesses a number of 'Danish values.' The office
was inspired by the historical implications of
the 26-kilometer long railway line that con¬
nects Singapore with the continent. The proj¬
ect attempts to clarify and reinforce nature's
processes and existing qualities along the line
while also creating a new space in the city.

Competition: Day-care center Forfatter¬
huset, p. 150 '
PK3 Landscape Architects
PK3 in collaboration with COBE and DAI ing.
won the competition for a new day-care cen¬
ter Forfatterhuset, with space for 160 children
in a day nursery and kindergarten. The out¬
door spaces for the children will be on ground
level as well as roof terraces. These spaces are
conceived as a whole, where the garden, ter¬
races, small sheds and the building create a
small 'village' with small and large spaces.

The garden is based on Reggio Emilia's
pedagogical principles. The concept of the
kindergarten as a public space is interpreted
with a transparent and tactile fence, where
there is visual contact between the institution
and life in the neighborhood and with a view
from the roof terraces to the traffic flow on the
street below. Nature experiences and space
for creativity were the basis for the design and
that the garden's structure in the areas invites
a variety of activities simultaneously.

. Pete Avondoglio
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Hyllie boulevard i Malmo
Hyllie utbyggnadsområde i sodra Malmo upp-
tråder standigt med nya former parallellt med
alla byggprojekt som uppfors i det vaxande
centrumområdet. Nu tråder åven gronskan
in långs huvudgatorna. Utmed Hyllie boule¬
vard har staden anammat den franska bety¬
delsen av gatans namn i dubbel mening. Bou¬
levarden omvandlas nu till en trådplanterad
gata med 38 stora Parisplataner från en plant-
skola i Tyskland.

'Vi har sjålv valt att kalla tråden for Paris¬
plataner eftersom plataner som år beskurna
på det hår såttet år vanliga i Paris och andra
stora ståder långre soderut i Europa. Når
stammen år så hog och kronan kommer 8-10
meter upp i luften blir skuggan liksom ljusare
och låttare', såger Eva Delshammar, projekt-
ledare for det grona i Hyllie och landskapsar-
kitekt i Malmo stad.

Platanus x acerifolia, som arten egentligen
heter kan frivåxande bli upp till 30 meter hog
och anvånds flitigt som både park- och stad-
stråd i sodra Europa. Planteringsidéerna med
de måktiga tråden långs Hyllie boulevard har
inneburit en del utmaningar med hånsyn till
bostadshusen som ska ligga vågg i vågg med
Emporia och ett planerat hotell, granne med
Malmo Arena, som alla ligger långs huvudga-
tan.

Dårfor anlitade Malmo stad redan 2007

trådexperten Rune Bengtsson från SLU i
Alnarp som fick i uppdrag att ta fram en

beskårningsplan for platanerna.
'Det kråvs en ganska radikal beskårning

av tråden som ska hamlas och stammas upp i
olika faser enligt beskårningsplanen. Formod-
ligen kommer tråden se lite lustiga ut efter¬
som de nu planteras mitt i sin utvecklings-
process, men de kommer att vara fullt stigna

samtidigt som centrumområdet år utbyggt
som helhet', forklarar Eva.

Fler trådplanteringar sker i området. Runt
MalmoMåssan såtts bjorkar på kvartersmark
samt avenbok och al bakom byggnaden mot
Annetorpsvågen. Långs Hyllie allé, områdets
andra huvudgata, sker en något annorlunda
plantering av energiskog. Vita byggsåckar som

tidigare fungerat som upplysta kuber for vin¬
terbelysningen långs allén, kommer nu att
anvåndas som 171 planteringskårl for energi¬
skog - en provisorisk gronska under den for¬
stå byggetappen av boståderna i kvarteren
långs Hyllie allé.
Inf.: Eva Delshammar
eva.deIshammar@malmo.se
www.hyllie.com

NYHED
L-sten i recyclingplast

KANTSÆTNING . BRO, STI & TERRASSEPLANK. SPUNS . HEGN . TERRÆNSIKRING... langtidsholdbart anlæg /Q LANDSKAB
Vj/ G9.DK. 7023 2999
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Bænk i beton
elegant og vedligeholdelsesfri!

HØJ KVALITET til en god pris -
Vores møbler er fremstillet i en meget eksklusiv beton,

som er helt vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig....
og prismæssigt ligger vi langt under markedsniveauet.

Pris fra ca. 4.000 kr. excl. moms pr. stk.

Cube - betonbænk

Vi har et stærkt sortiment i borde og bænke,
som egner sig til steder med stor trafik så som

gågader, havnefronter, shoppingcentre, legepladser,
lufthavne, tagterrasser og gårdhaver.

Lajers, unikt møbeldesign
HOUSE of DREAMS, Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk,

tlf. 7027 2263, www.lajers.dk

Håndbog til forbedring af
privat skovrejsning på vej
Med en bevilling på op til 429.500 kr. fraVelux
Fonden bliver det nu muligt for Landskabs-
værkstedet at udarbejde en ambitiøs hånd¬
bog i skovrejsning og skovudvikling. Bogen
skal især medvirke til forbedret privat skov¬
rejsning i Danmark.

I sidste halvdel af 1980'erne kom en sti¬

gende opmærksomhed på de fordele, en øget
skovrejsning ville medføre for bl.a. friluftsliv,
natur, miljø og klima, men også som alterna¬
tiv til marginal landbrugsproduktion. Dette
førte i 1989 til Folketingets beslutning om
at fordoble det danske skovareal i løbet af en

trægeneration. Det er en historisk stor land-
skabsforandringsproces, der vil sætte dybe
og vedvarende spor overalt i landet de næste
60-100 år.

Interessen er efterfølgende blevet bekræf¬
tet i forskellige omgange, bl.a. i Skovpolitisk
Udvalgs anbefalinger fra 2011 og senest med
Miljøminister Ida Auken, der vil forbedre til¬
skudsordningen til privat skovrejsning, så vi
får mere og bedre skov. Et synspunkt direk¬
tøren for Velux Fonden, Kjeld Juel Petersen
også deler:

"Velux Fonden vil gerne bidrage positivt
til processen gennem vores bevilling til Land-
skabsværkstedets håndbog i skovrejsning og
skovudvikling. Dette gør vi i håb om, at bogen
kan medvirke til forbedret privat skovrejsning
i Danmark, der samlet set står for den største
del af skovrejsmngsindsatsen".

Landskabsværkstedet skønner, at der
siden Folketingets beslutning er brugt op mod
to milliarder kroner på skovrejsningsformå-
let, hvilket nogenlunde er lige fordelt mellem
offentlig skovrejsning og støtte til privat skov¬
rejsning. Da de private skovrejsere selv lægger
jord til formålet, rækker samfundets midler
ofte længst ved anlæg af nye private skove. Og
for at få mest skov for pengene prioriteres de
offentlige midler derfor i stigende grad til pri¬
vat skovrejsning.

Landskabsværkstedets evalueringer af de
sidste 20 års skovrejsning viser imidlertid, at
der er plads til forbedringer, når det gælder
privat skovrejsning. Mange private skovrej¬
sere mangler således inspiration til og viden
om, hvordan man planlægger, planter og pas¬
ser en god og flersidig skov. Det kan der hel¬
digvis gøres noget ved.

Afvanding
i polymerbeton
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■ Komplet system
■ Optimal funktion
■ Med og uden fald
■ Lang

holdbarhed

■ Til alle

belastningsklasser

Komplet system med render,
sandfang og brønde i polymerbeton

samt et totalprogram i riste...
DANSK PRODUKTION & DANSK KVALITET

poiv/nn
POLYSAN A/S Industrivej 17 DK-5672 Broby

Tlf. +45 62 66 12 21 www.polysan.dk
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7V. Bukkerup Skov, Tølløse, græsningsskov og

produktionsskov

Th. Grindsted, Vestjylland, yngre skovrejsning
Fotos Landskabsværkstedet

Forstkandidat Jørgen Nimb Lassen fra Land¬
skabsværkstedet siger: 'Formålet med bogud¬
givelsen er at være med til at skabe en positiv
landskabsforandringsproces, der øger både
ejerglæde, almenvellets gavn og kvaliteten af
den løbende skovrejsningsindsats. Bogen skal
medvirke til at inspirere og tilskynde private
skovrejsere til at anlægge mere robuste, na¬
turnære og oplevelsesrige skovlandskaber,
end tilfældet ofte er i dag'.

Bogen skrives i samarbejde med professor
Jørgen Bo Larsen, der er én af Europas mest
anerkendte forstmænd og desuden foregangs¬
mand for indførelse af naturnær skovdyrk¬
ning og -udvikling i Danmark. Om det fore¬
stående bogarbejde siger Jørgen Bo Larsen:
'Skovrejsning i Danmark står over for store
udfordringer. De nye skove skal være robu¬
ste, da de skove, vi planter i dag, skal kunne

tilpasse sig de næste 100 års ændringer i kli¬
maet. Desuden skal de være multiple og flek¬
sible, idet de dels skal kunne bidrage til pro¬
duktion af C02-neutral energi, tømmer til
husbyggeri og møbler, dels sikre danskerne-
nye oplevelsesværdier og friluftsmuligheder
samt adgang til rent grundvand og en rigere
natur. Her får bogen en vigtig rolle med at
få eksisterende viden omsat til ny skovrejs-
ningspraksis; gerne i en form hvor skovrej¬
sere, der ikke er skovbrugsuddannede, kan
berige og drive processen'.

Bogen forventes at udkomme foråret
2013. Der er tillige bevilget støtte fra 15. Juni
Fonden, Friluftsrådet og O.H.F. & A.J.-E Her¬
manns Fond. Landskabsværkstedet medfi¬
nansierer bogen.
Inf.: Foreningen Landskabsværkstedet,
www.Iandskab.nu

Byplanhistorisk Seminar 2012:
Hvad gjorde vi ved Danmark?
Seminaret sætter fokus på landsplanlægnin¬
gen siden kommunalreformen i 1970. Tidli¬
gere chefer for landsplanlægningen, forskere
og konsulenter beskriver skiftende priorite¬
ringer i landsplanlægningen gennem årene.

Seminarets formål er at belyse og disku¬
tere, hvad landsplanlægningenville, hvad den
opnåede, og hvad den bør kunne i dag.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere
årtier lægges der på seminaret op til en faglig
diskussion om landsplanlægningens mulighe¬
der og begrænsninger.
Tid og sted: 2. november 9-16.30 i København
Pris: 600 kr., studerende 300 kr.
Tilmelding inden 15. oktober samtprogrampå
www. byplan lab.dk

Botanisk Have har fået
vegetabilske stier...
Miljøet var i højsædet under planlægningen af
et større renoveringsprojekt i Botanisk Have.
Landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz valgte
Vegecol sammen med naturlige stenmaterialer
til brug for det næsten 5 km lange stisystem.

Tilmeld dig nyhedsmailen
via denne qr code...

Vegecol er 100% vege¬
tabilsk og udvundet af
planter. Bindemidlet er
transparent og det giver
muligheden for at an¬
vende stenmaterialernes

naturlige farver.

te-m mm væ s

å, •... ~ %
DANSK OVERFLADEBEHANDLING l/S
Rugårdsvej 206 5464 Brenderup
Tel. 6444 2533 dob.dk "r Dansk Overfladebehandling
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Keboniseret fyrretræ
Det norske firma Kebony AS producerer så¬
kaldt opgraderet eller modificeret, imprægne¬
ret fyrretræ behandlet med furfurylalkohol,
som udvindes af planteaffald fra landbruget.
Imprægneringsvæsken trænger ind i træets
porer under tilførsel af varme og tryk. Det
'nye' materiale er ca. 30 % tungere og har lang
holdbarhed, øget styrke og hårdhed og kan
tåle at stå ubehandlede. Kebony har nu også
dansk repræsentation.
www.kebony.com

Nye kvalitetsstandarder
Det har længe været et problem, at der ikke
fandtes nogle entydige kvalitetsstandarder for
planteskoletræer - men nu er de her. Gennem
længere tid har man tværfagligt i Partner-
Landskabs regi udarbejdet specifikke kvali¬
tetsstandarder og udvalgt et anbefalet sorti¬
ment af gade- og vejtræer. Det drejer sig om
følgende typer: Højstammede gade- og vej¬
træer, stambuske, flerstammede træer og søj¬
leformede træer, og 18 forskellige arter/sorter
er udvalgt til et anbefalet sortiment.

Kortegaards Planteskole i Kappendrup
ved Langeskov afholdt d. 30. august en tema¬
dag hvor bl.a. seniorrådgiver Palle Kristoffer¬
sen, Skov & Landskab fortalte om arbejdet og
gennemgik begreber og definitioner.

Entydige beskrivelser ved udbud sikrer
fair konkurrence, og at modtage- og kvali¬
tetskontrol kan gennemføres på et entydigt
grundlag.
www.kortegaard.dk og www.sl.life.ku.dk

PRODUKTNYHEDER
Defølgendeproduktnyheder er udvalgt af
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA,
redaktør afHFB, fra nyhedsspotten på Håndbog
ForBygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Københavnsk baggård nomineret til
international havearkitekturpris
Gårdhaven i Classensgade 27 er blevet nomi¬
neret til den eftertragtede internationale pris
Best Private Plots.

Siden landskabsarkitekterne 1:1 land¬
skab for to år siden trak stuen ned i gården
og skabte et persisk gulvtæppe i sten, har
der været interesse for baggården på Øster¬
bro. Der går ikke en uge uden at et hold arki¬
tektstuderende kigger forbi, og flere interna¬
tionale magasiner har skrevet om gården. På
tegnestuen 1:1 landskab er der glæde og stolt¬
hed over nomineringen:

'Det er en stor anerkendelse at blive valgt
ud mellem nogle af de bedste projekter i ver¬
den lige nu. Så selvfølgelig er vi stolte', siger
partner Jacob Kamp. Partner Trine Tryde-
man fortsætter: 'Det fede ved projektet er jo
i virkeligheden, at beboerne havde modet til
at gå en anden vej. I stedet for at skabe endnu
et stort anonymt grønt gårdrum, troede de på
vores idé og fik et intimt og unikt mødested
for beboerne. Det er virkeligheden et eksem¬
pel på, hvor langt man kan komme med en god
idé.'

Inspirationen til det persiske gulvtæppe i
sten fik 1:1 Landskab ved at gå rundt på Øster¬
bro og se på reliefferne i murværket. Idéen var
at skabe et mønster, som både er flot, når man
kommer ind i gården, og når man kigger ned
fra sin lejlighed. Selve belægningen er udført
med klassiske danske teglklinker, som bliver

Foto Anders Sune Berg

smukkere med tiden og holder i flere genera¬
tioner uden at miste sit særpræg.

Klinkerne er leveret af Petersen Tegl og
blev valgt, fordi de med formatet 210 x 70 x 50
mm giver flere muligheder for at arbejde med
forskellige mønstre og kombinationer end de
konventionelle formater, f.eks. 200 x 100 mm.

Klinkerne er fremstillet af 100 % klinkeler og
er vandstrøgne, hvilket giver dem en særlig
rustik overflade. De er naturligvis frostsikre,
tåler salt og er farveægte. I Classensgade er de
lagt på fladen i farverne B48 Gul og B85 Sort,
men sortimentet omfatter også farverne B07
Bødblå m/kul, B08 Bød m/blåt spil og B49
Gule nuancer. Da klinkerne er lagt på fladen,
har kvadratmeterprisen kunnet holdes på 275
kr./m2.

Langs husmurene er plantet hvide hor¬
tensia, som med tiden vil vokse op og skabe
et blomstret tapet på de skagensgule facader.
Derudover har beboerne selv sat deres præg
på beplantningen ved at sætte blomster ud i
krukker ligesom i de italienske gårdhaver.
www.ltilllandskab.dk og www.petersen-tegl.dk
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Tre tegnestuer giver bud på Kunstens 0
I foråret donerede A.P. Møller og Hustru Cha¬
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-
maal et betydeligt beløb til at nydefinere land¬
skabet omkring ARKEN, så museet kommer
til at ligge på en ø. Efter prækvalificering er

valgt tre tegnestuer til at udarbejde hver deres
forslag: Schul Landskabsarkitekter i samar¬
bejde med Møller & Grønborg A/S; Arkitekt
Kristine Jensen Tegnestue ApS i samarbejde
med Rambøll A/S samt SLA A/S

Juryen, der består af repræsentanter fra
ARKEN og A.R Møller Fonden samt en fag¬
dommer, vælger i oktober én af de tre prækva¬
lificerede tegnestuer. Selve Kunstens 0 ind¬
vies i juni 2014.

Konkurrence: Svendborg bymidte og havn
Svendborg Kommune og Realdania har ud¬
skrevet en konkurrence om forbindelsen mel¬
lem Svendborgbymidte og havn. De to kvarte¬
rer er nært forbundne og betinger hinandens
udvikling, men forbindelsen er ikke optimal,
og det er vanskeligt at aflæse sammenhængen.

Der skal derfor etableres en ny forbindelse
mellem bymidten og havnen, og en række
byrum skal tilføres nye kvaliteter af æste¬
tisk og oplevelsesmæssig karakter. Til at løse
opgaven er valgt følgende fem hold:

- Bascon/Metopos; Okra landscape (NL);
ATKINS; Sune Petersen, kunstner

- SLA; Public arkitekter; 2+1 IDEBU¬
REAU; Boris Brormand Jensen; Jens Rørbech
Rådgivning; Konsulent: Rene Kural

- Kristine Jensens Tegnestue; PRAKSIS;
Konsulenter: Jesper Kongshaug (lys) og Maja
Nikolajew (fremme af sanselige kvaliteter og
aktiviteter med vand)

- COBE; GHB Landskabsarkitekter; Hen-
neby Nielsen Rådgivning; Rekommanderet;
Active City Transformation

- EFFEKT; Masu Planning; ALECTIA;
TTS Trafik og parkering; Svava Riesto, forsker
og rådgiver inden for byomdannelse

Samlet budget er på ca. 22.000.000 Dkr. ekskl.
moms. Arkitektforeningens Konkurrenceaf¬
deling er konkurrencerådgiver. Bedømmelsen
forventes afsluttet november 2012.

7th European Landscape Biennial
Den 7. landskabsbiennale afholdes 27. og.28.
september i Barcelona, hvor også The Rosa
Barba European Landscape Prize blive uddelt.
Finalisterne er Michel Desvigne (F): Ile Se-
guin, jardin de prefiguration, Joao Ferreira
Nunes (P): Etar deAlcåntara - Effluent water
treatment station, Marti Franch/Ton Ardévol
(E): Restauracio delparatge de Tudela-Culip
al Pare Natural del Cap de Creus, Marianne
Mommsen (D): The Written Garden 'Gardens
ofthe World, Jacqueline Osty (F): Martin Lu¬
ther Kingpark, Steffan Robel/Joachim Swil-
lus (D) Mangfallpark Rosenheim, Michael van
Gessel (N): Twickel Estate, renovation ofthe
historiepark ofTwickel Castle.
www.coac.net

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Professor of Landscape
Architecture with special
responsibilities in Health
Design
Department of Geosciences, Natural Resources and Planning,
Faculty of Sciences

We invite applications for a position as professor of Landscape
Architecture with special responsibilities in Health Design
from 1 March, 2013, or as soon possible thereafter.

The professor's duties will include research, teaching and outreach
activities within nature and health, one of the core areas for the
research team "Parks, People and Policies" within the Division of
Parks and Urban Landscape.

The research team also deals with green space management in a
broad sense as comprising policy and governance and management
and use of urban and peri-urban green spaces.

The international and multidisciplinary research team works on a
range of research questions about relationships between human
health and the environment.

From a health promoting perspective, the team studies the
importance of supportive and restorative green outdoor
environments to workplaces, schools, playgrounds, pocket parks as
well as other outdoor elements within the urban environment.

From a therapeutic perspective, the focus is on the healing
landscapes at acute care hospitals, refuge centres for battered
women and children, and on therapeutic gardens for stress
patients.

Read the full job advertisement at
http://www.ku.dk/english/available_positions/vip/

Please submit your application no later than 10 October 2012.

Only electronic applications are accepted.

Founded in 1479, the University of Copenhagen is the oldest university in Denmark.
With 37,000 students and 9,000 employees, it is among the largest universities in
Scandinavia and one of the highest ranking in Europe. The University consists of
six faculties, which cover Health and Medical Sciences, Humanities, Law, Science,
Social Sciences and Theology.

www.ku.dk/engl1sh
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Klima og arkitektur, 2. udg.
Red. Torben Dahl (ansv.) og

Winnie Friis Møller

Pris: 350 kr.

INGER OG JOHANNES EXNER

Thomas Bo Jensen

Pris: 595 kr.

Nyheder og gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog). Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

The Makings of an MESTERVÆRKER Energi + arkitektur
Architectural Model Mike Sheridan Solar City Copenhagen
Red. Peter Bertram Pris: 499 kr. Pris: 275 kr.

Pris: 199 kr. BESTSELLER BESTSELLER

UDKOMMER 25. SEPTEMBER

exner

DA VERDEN VAR UNG

Georg K.S. Rotne
Pris: 250 kr.

NYHED

MED HIMLEN SOM LOFT

Malene Hauxner

Pris: 250 kr.

SUPERNATUR

Malene Hauxner

Pris: 345 kr.

DA VERDEN VAR UNG
modernisme og industriel arkitektur I Frankrig

FANTASIENS HAVE

Malene Hauxner

Pris: 199 kr.



Nyheder og gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR
THE NEW WAVE IN DANISH ARCHITECTURE

I årene efter år 2000 har man kunnet opleve en nyudvikling,
eller et nybrud, i dansk arkitektur båret af en række unge

tegnestuer, der i høj grad har bidraget til at brande Danmark
internationalt som arkitekturnation. Blandt de tegnestuer,

bogen præsenterer, er BIG, jds, Cobe, Transform, Nord, Effekt,
Adept m.fl. I bogen undersøges og beskrives dette nybrud
som fænomen. Gennem interviews, essays og præsentatio¬
ner af arkitekterne og deres arbejder i ord og billeder forsø¬
ger bogen at give et indblik i, hvordan det lykkedes 00ernes
bevægelse af unge danske tegnestuer at finde fodfæste på
den danske såvel som den internationale arkitekturscene.
Dansk og engelsksproget.

ARKITEKTENS FORLAG

Red. Kjeld Vindum og Kristoffer Lindhardt Weiss
384 sider, 21 x 28 cm, hardcover, rigt illustreret
UDKOMMER ULTIMO AUGUST

Pris: 350 kr

Time
Tid Space

Rum

At skrive om arkitektur

Writing aboåt architecture

TID & RUM / TIME & SPACE
At skrive om arkitektur

I bogen præsenteres vinderteksterne i Henning Larsens
Fonds internationale konkurrence „at skrive om arkitektur".
Konkurrencen er den tredje i rækken af arkitekturkonkur¬
rencer. Den første handlede om „at fotografere arkitektur",
den anden om „at tegne arkitektur". Bogen rummer tillige et
forord af jurymedlem Troels Troelsen og en samlet dommer¬
betænkning. Juryen bestod af Christian Bundegaard, Martin
Keiding, Henning Larsen, Kent Martinussen og Troels Troel¬
sen. Dansk og engelsksproget.

Henning Larsens Fond og Arkitektens Forlag
Red. Martin Keiding
72 sider, 14,5 x 25 cm, hardcover
UDKOMMER DEN 20. AUGUST

Pris: 245 kr



 


