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Anlægget foran Noma på Christians Brygge i København. Foto: Wichmann+Bendtsen.

Pris til det nordatlantiske landskab
Polyforms symbollandskab ved restaurant Noma blev ‘Årets Landskab’
i fornem britisk prisuddeling. Og Malmos A/S havde anlagt det

P

olyform Arkitekters lille
nordatlantiske landskab
foran restaurant Noma i København vandt i kategorien
‘Årets Landskab 2014’ under
Wan Awards. Det skete foran
finalister som Queen Elizabeth
Olympic Park i Londo, Krymskaya Embankment i Moskva
og One Central Park i Sydney.
”Lille og udsøgt relaterer
landskabet til det restauranten
handler om og fanger essensen af Skandinavien ligesom
restauranten også gør det,” siger Daniel Rea, formand for
dommerjuryen.”Hvis du tænker på hvordan opgaven er
løst i forhold til problemstillingen, og hvordan den er typologisk nyskabende, så er dette

det vigtigste projekt. Det er
meget smukt. Det rammer
fuldstændigt plet i forhold til
dommernes kriterier og gør alt
det du ønsker det skal gøre.“
Wan Awards uddeles af britiske World Architecture News.
Det er verdens største arkitekturprisuddeling. I år blev der
bedømt 1379 projekter i flere
kategorier fra 72 lande.
Juryen dømmer bl.a. projekterne ud fra hvordan designet
forholder sig til oplægget. Og
ifølge Noma-chef René Redzepi er det at skabe en imødekommende bufferzone der
holder ivrige gastronomiske
vindueskiggere lidt på afstand,
men så alligevel får en smag af
det nye nordiske terroir i form

Før Malmos’ folk gik i gang foran Noma, blev der eksperimenteret med
et tilsvarende bed i mindre skala på firmaets plads.
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af et robust, stedsegrønt norrønt landskab. Dommerkomiteen var ligeledes imponeret
over hvordan det nordatlantiske landskab passer elegant
ind i havnemiljøet.
Anlægget er anlagt af Malmos A/S der har hentet 10 tons
lavasten hos en kollega på Island. ”Lavastenene er meget
nøje udvalgt til formålet, og
det har krævet stor forsigtighed at få dem pakket og transporteret med skib til Aalborg,
hvorfra de er kørt med lastbiler til København. Stenene mister deres fantastiske former
og ru overflade hvis der bliver
slået stykker af dem,” fortæller Per Malmos.
Beplantningen er dog ikke
islandsk. I Island gror der mest
mos omkring stenene, men
det kan ikke klare den varme
danske sommer. I stedet er der
plantet trædebregner som
’mostæppe’ i det 165 m2 store
bed. Desuden er der hårdføre
arter som rypelyng, engelsk
græs og klokkeblomst.
Anlægget er ikke blot lagt
oven på kajen. Beddet er skåret ned gennem brostenene
med diamantsliber hvorefter
der er fyldt jord til som er afstemt efter vegetationen. En
prøve blev anlagt på virksomhedens plads som Noma og
Polyform kunne bedømme. sh

Frank Søndergaard Jensen er
blevet professor i friluftsliv på
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Københavns Universitet. Det er landets første professor inden for
emnet. Den nationale friluftspolitik tager bl.a. afsæt i de
undersøgelser af friluftslivets
omfang og karakter der begyndte midt i 1970’erne, og siden 1985 har Frank Søndergaard Jensen været med.
Frank Søndergaard Jensen
er 59 år, cand.agro. og har en
ph.d. i planlægning i det åbne
land. Han har siden 1991 arbejdet på det der i dag er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning hvor han er leder af forskergruppen Natur,
menneske og sundhed.

Mange fusioner i
bygge- og anlæg
Der er flere og flere fusioner i
bygge- og anlægsbranchen,
oplyser Licitationen 15.12.2014
med brancheorganisationerne
Dansk Byggeri og Tekniq som
kilder. Årsagen er ikke mindst
meget store udbud både på
det private og offentlige område, f.eks. i forbindelse med
de nye supersygehuse. Desuden drives fusionerne frem af
ønsket om stordriftsfordele og
en bedre maskin- og personaleudnyttelse. Fusionerne sker
for både små og store firmaer,
tit i forbindelse med ejer- og
generationsskifter, men de to
organisationer har ikke tal på
hvor mange fusioner der sker.

Petersen Klinker
til Klinker Outdoor
Fra 1. januar er aktiviteterne i
Petersen Klinker gået over til
Klinker Outdoor, der ledes af
Petersen Tegls mangeårige
medarbejder Tina Kjær Loichtl.
Petersen Klinker har i mere
end 15 år været en del af Petersen Tegl hvor man nu alene
fokuserer på hovedproduktet
mursten som man selv fremstiller. Petersen Klinker præsenterede foruden egen produktion
af klinker også importerede
produkter. Dem fortsætter
Klinker Out-door med at forhandle med samme rådgivning og service som før.
www.klinker-outdoor.dk.
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