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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1206
København K. Program kan kun rekvireres
skriftlige eller ved henvendelse i sekreta¬
riatet. Ekspeditionstid for bilagsmateriale
ca. 6 dage.

Diomedes konkurrence

De to Diomedes øer i Beringshavet danner
både enderne for de østlige og vestlige he¬
misfærer ved den sovjetisk-amerikanske
grænse og også adskillelsen mellem man¬
dag og tirsdag på den internationale datoli¬
nie. Program: PS #1, 46-01 21st Street,
L.l.C. New York, 11101, USA. Telefon:
(718) 784-2084. Indleveringsfrist for forslag
senest den 15. februar 1989.
Konkurrence om redskaber til

handicapidræt

A
4L •<
Dansk Handicap Idrætsforbund har ud¬
skrevet en designkonkurrence om redska¬
ber til handicapidræt. Konkurrencen efter¬
lyser ikke alene færdige produktforslag
men også idéforslag, der kan bruges til vi¬
dere bearbejdning. Der er afsat et særligt
præmiebeløb indtil 10 præmier å 10.000,-
kr. Samlet præmiesum er 250.000-, kr., 1.
præmie på mindst 100.000,- kr.
Forslag skal være afleveret 15.12.1988.

Program fås ved henvendelse til Dansk De¬
sign Center, H. C. Andersens Boulevard 18,
1553 København V.

Idékonkurrence om Brejning området

Vejle Amt har udskrevet en offentlig idé¬
konkurrence for at få løsninger til den
fremtidige anvendelse af frigjorte arealer
og bygninger anlagt til forsorgscenteret i
Brejning.
Samlet præmiesum kr. 600.000 med en 1.

præmie på mindst kr. 200.000. Forslag til
konkurrencen skal indleveres senest den 31.

januar 1989.

Konkurrence om et center for Sydbank
Sydbank skal have nyt hovedsæde. 1 den
forbindelse indbydes til en offentlig arki¬
tektkonkurrence om et center for Sydbank
på et 8 ha stort areal i udkanten af Aaben¬
raa.

Arkitektkonkurrencen omfatter byggeri
af centerets 1. etape på ca. 9.200 m2 net¬
toareal. Herudover ønskes anvisninger på,
hvordan eventuelle udbygninger kan fore¬
tages. Den samlede præmiesum er på
800.000 kr., heraf uddeles mindst 250.000
kr. til vinderen.

Indleveringsfrist for forslag senest den
11. januar 1989.

Resultatet af konkurrencen om

fremtidens kolonihavehus

Konkurrencen var udskrevet af Lyngby-
Taarbæk kommune i samarbejde med Ko¬
lonihaveforbundet for Danmark, Træbran¬
chens Oplysningsråd og Kreditforeningen
Danmark. I konkurrencen deltog 131 for¬
slag. Dommerkomiteen har set det som sin
opgave at fremhæve projekter, som på kva¬
lificeret måde vil fremme idérigdom og
mangfoldighed i kolonihaverne.

1. præmie på 40.000 kr. gik til arkitekt
MAA Claus Kjærsgaard.

2. præmie på 20.000 kr. gik til Anne
Beim og Kamma Sander.
3. præmie på 10.000 kr. gik til Bodil Jæ¬

ger og Vibeke Krogh.
3. Præmie på 10.000 kr. gik til arkitekt¬

studerende Henrik Kurt Christensen.
Herudover blev 9 forslag præmieret med

5.000 kr. hver, udarbejdet af henholdsvis:
Poul Jørn Poulsen. Arkitekt MAA Ole Kil-
lerich. Lars Brudsø og Lars Steffensen.
Mette Milling og John Rasmussen. Arki¬
tekt MAA Poul Farlov. Arkitekt MAA
Henrik Reimann. Arkitektstuderende
Thomas Ringhof. Poul Ingemanns Tegne¬
stue. Arkitekt MAA Svein Tønsager.

Resultatet af konkurrencen om 90'ernes

park i Malmø
Malmø by udskrev i foråret en nordisk
konkurence om havekunsten i 90'ernes

park. Konkurrenceområdet var gammel
bastionsmarkareal omkring Malmøhus slot

og museer. Der indleveredes 40 forslag,
der alle blev optaget til bedømmelse.
Konkurrencebedømmelsen resulterede i

nedenstående præmieringer og indkøb:
1. præmie på 125.000 S.kr. tildeltes for¬

slaget: »Parkens poesi - och konsten att ak-
tivera sig« udarbejdet af landskabsarkitek¬
ter Jonna Majgaard-Krarup og Frode Birk
Nielsen, Århus.

2. præmie på 75.000 S.kr. tildeltes forsla¬
get »Grona planeten« udarbejdet af arki¬
tekter SAFA Sinikka Kuovo og Erkki Par¬
tanen samt landskabsarkitekt Marja-
Leena Miettinen; medarbejdere arkitekt
Anne Nurmio og arkitektstuderende San¬
na Lehmonen, Helsingfors.
3. præmie på 50.000 S.kr. tildeltes forsla¬

get: »Stora Slottsholmen« udarbejdet af
White arkitekter AB ved landskabsarki¬
tekter LAR Anders Johansson, Birgitta
Leine og Mattias Nordstrom samt arkitek¬
ter SAR Henrik Haremst, Jan Lunding og
Mats Stenquvist, Stockholm og Lund.
Indkøb på 25.000 S.kr. tildeltes forslaget

»Vision Quest« udarbejdet af Monika Go-
ra, Bozena Szwar og Gareth Lewis, Lund.
Indkøb på 25.000 S.kr. tildeltes forslaget

»Mellan Kaos och Kosmos« udarbejdet af
landskabsarkitekter MDL Annemarie
Lund og Charlotte Skibsted; medarbejde¬
re: arkitekt MAA Dennis Lund og arkitekt
Lene Møller, København.
Indkøb på 25.000 S.kr. tildeltes forslaget

»Dansande hacker« udarbejdet af T. Nord¬
strom landskabsarkitekter AB, Malmo ved
landskabsarkitekter LAR Tommy Nord¬
strom, Karin Gullberg og Christer Gorans-
son.

Indkøb på 25.000 S.kr. tildeltes forslaget
»Parken, Drommen och Stjårnorna« udar¬
bejdet af keramikerne Hans og Birgitte
Borjeson, landskabsarkitekt MDL Lone
van Deurs, landskabsarkitekt LAR Ker¬
stin Johansson samt arkitekt MAA Gorm

Schmidt, Fuglebjerg. Konkurrencen vil bli¬
ve yist i Landskab nr. 8, 1988.
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Havekunst i TV
»Månniskens Lustgårdan« består af 4
udsendelser, der gennemgår den europæi¬
ske havekunsts historie. De er produceret
af Sveriges TV i samarbejde med professor
ved Kunstakademiets Arkitektskole i Kø¬
benhavn, Sven-Ingvar Andersson.
På billedsiden er 95 pet. realbilleder fra

europæiske parker og haver, og på lydsiden
er der udover speak og musik fiktionstale
af samtidens lærde. Svensk TV bringer se¬
rien 4 søndage i træk, begyndende den
18.12.1988.
Serien rummer en del danske eksempler

fra bl.a. Sophienholm, Dronninggård og
Liselund.
Den første udsendelse handler om indfø¬

relse af havekunst i Europa. Araberne ind¬
førte havekunsten. For dem var haven en

oase, et billede af kosmos, hvor vandet var
liv både som symbol og i praksis.
Den anden udsendelse omhandler re¬

næssancens parker, der bl.a. var møde¬
plads for tidens filosoffer, kunstnere og
forfattere. I parken eller haven gik man
rundt med sine venner og diskuterede an¬
tikkens forfattere eller traf sin elskede i

smug bag en klippet hæk.
Magtens marker er titlen på den tredie

udsendelse, der omhandler havekunst i
1600-tallets parkr. Endelig afsluttes serien
med en udsendelse om den romantiske ha¬

vetradition, som den kom til udfoldelse i
1700-tallets engelske parker.
Vi nærmer os hermed vor egen tid og

cirklen sluttes: Fra oasens have med høje
mure omkring til oasen i den moderne ør¬
ken som i dag beskyttes i nationalparker
for at mennesket kan bevare den sidste rest

af natur. Jens Ole Juul

Parterre de Broderie, fra Havekunsten i kultur¬
historisk belysning, George Boye.

Konference om børn, dyr og planter
Rundt omkring i landet er der efterhånden
mange mennesker, der arbejder med em¬
net »Børn, dyr og planter«. Det sker i er¬
kendelse af, hvor vigtigt det er for børn at
få et aktivt forhold til deres omgivelser og
specielt til naturen og de processer, der sty¬
rer den. En gruppe bestående af repræsen¬
tanter fra følgende steder: Landsforenin¬
gen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Sko¬
letjenesten, Dansk legeplads Selskab,
Zoologisk Have, Botanisk Have og Fri¬
luftsrådet arbejder på at arrangere en kon¬
ference om emnet.

Konferencen vil blive afholdt 3.-4. marts

1989, programmet kan rekvireres fra:
Ulla Didriksen, tlf. 01 302001. Biologisk

Samling. Håbets Allé 5. 2700 Brønshøj.

Udstilling om dansk almennyttigt
boligbyggeri
Som en afslutning på Bygge- og boligåret
arrangerer Dansk Arkitekturcenter en stor
udstilling om det almennyttige boligbygge¬
ri i Danmark. Udstillingen åbner den 18.
november, og varer til den 8. januar. Der¬
efter skal den til Aarhus, Aalborg og Es¬
bjerg.
Dansk Arkitekturcenter, Gammel Dok,

Strandgade 27B, 1401 København K. Tlf.
01 571930.

Kursus: Rådgiveres ansvar -
retsgrundlag og erstatningspligt
Det er formålet med kurset, at deltagerne
får en grundig indføring i retsgrundlaget
for rådgivningsansvar og erstatningsansvar
i forbindelse med rådgivnings- og konsu¬
lentvirksomhed, suppleret med erfaringer
fra retspraksis og konkrete afgørelser for
det civilretlige rådgiverransvar.
1-dags kursus 9. december 1988 i Århus,

DJVK-Efteruddannelse, Strandvejen 863,
2930 Klampenborg. 01 631166.

Call for presentations
International conference: Parkways,
Greenways, Riverways. September 19-22,
1989 in Great Smoky Mountains Hilton,
Asheville, North Carolina.
The Steering Committee invites your

proposals for presentations which examine
parkways, greenways, and riverways
around the world, their conceptual founda¬
tions, design and construction, current
contributions, and roles they may play in
our future.

The deadline for receiving abstracts is
December 1, 1988: Dr. Barry M. Buxton.
Appalachian Consortium, University Hall.
Boone, North Carolina USA 28608. Tlf.:
(704) 262-2064.

VI
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Lillemosevej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 02 13 88 44
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Fra Ole Bidstrups anmel¬
delse i Information:

»Bogen er sober, nøgtern
og velskrevet..■«

» Undersøgelsen får en ek¬
stra dimension ved at be¬
lyse mulighederne for at

integrere fysisk handicap¬
pede i fællesskabet...«

NYLIGT
UDKOMMET

»At bo i fællesskab« er en sammenfatning af erfarin¬
ger fra bofællesskaber og kollektiver. Uden romantik
fremlægges hvordan de praktiske og medmenneske¬
lige forhold kan formes og udvikles i bofællesskaber.

Anne-Dorte Navne

AT BO I FÆLLESSKAB

»...slutter med et afsnit
om visionerne om et mere

åbent samfund og per¬
spektiverne ved bofælles¬
skaber i et samfund med
større arbejdsfrihed...«

ARKITEKTENS FORLAG

88 sider, illustreret, for¬
mat 14,1X21 cm. Pris
98,- kr. incl. moms.
Fås i boghandelen.

Den er blevet til på basis af en bred undersøgelse
udført i 1982-83, hvor også medvirkede arkitekt
Rune U. Madsen, antropolog Gitte Johansen og
psykolog Ivor Ambrose. Denne baggrundsunder-
søgelse er siden viderebearbejdet og fulgt op af nye
interviews i kollektiver og bofællesskaber.
Bogen giver arkitekter et værdifuldt indblik i sociale
strukturer, deres udvikling og virkemåde - en nød¬
vendig viden, hvis man skal planlægge bofælles¬
skaber.

ARKITEKTENS FORLAG
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Kaffepause i kongrescentret, de tre til venstre er halvdelen af den danske delegation. Skønt Danmark var helt pænt repræsenteret i Ljubljana, kunne
mange flere have udbytte af at deltage i internationale symposier som dette. Det er et spørgsmål om ikke DL's høstkonferencer, Nordiske konferencer,
IFLA arrangementer mm i fremtiden skulle samplanlægges. Fotos: Peter Holst, Dennis Lund, Leonard Mirin, Weintraub & di Domenico.
■ Coffee break at the congress center, the three on the left are halfof the Danish delegation. Although Denmark was well represented at Ljubljana, many
more could benefit from international symposia like these. Perhaps The Danish Landscape Conferences, The Nordic Conferences, IFLA's arrangements,
etc. should be co-ordinated in the future.

Urban Landscape
Af Annemarie Lund

Et internationalt symposium 'Urban
Landscape' blev afholdt i den slovenske
hovedstad Ljubljana, Jugoslavien, 3 hele
dage i august 1988.
Programmet omfattede et imponerende

opbud af internationalt anerkendte land¬
skabsarkitekter og professorer i landskabs¬
arkitektur fra USA, USSR, Japan og Euro¬
pa, så symposiet kunne med rette kaldes
internationalt.
Hvordan kan et land, der nylig har dan¬

net landskabsarkitektforening og er under
optagelse i IFLA, stable et sådant arrange¬
ment på benene? Svaret er prof. Du§an
Ogrin som primus motor i samarbejde med
Institut for landskabsarkitekter, Ljublja¬
na, og den jugoslaviske landskabsarkitekt-
forening, samt sponsorhjælp fra forsk¬
ningsinstitutioner, banker mm.
Naturligt nok var ca. halvparten af de

200 deltagere landskabsarkitekter, byfor-
nyelsesfolk og studerende fra Jugoslavien.

Derudover deltog landskabsarkitekter fra
Østrig, Vesttyskland, Italien, Belgien, Hol¬
land, Danmark, Sverige, Finland, Ungarn,
Tyrkiet, England, USA, Japan og USSR.
Programmet var tæt pakket. Udover de

4-6 programsatte forelæsninger pr. dag
kunne symposiedeltagerne fremlægge
forskningsprojekter, studier el.lign. for sa¬
len. Sådanne præsentationer omfattede
bl.a. retablering af floddal i Arizona, fon¬
tæner i Zagreb. Fælles for næsten alle præ¬
sentationer var, at der manglede tid til re¬
sponse og diskussion.
Men hvad skal der forstås ved udtrykket

Urban Landscape?
Hver foredragsholder havde givet sit

bud på en kort sentens. Disse bud lå om
ikke milevidt fra hverandre, så strakte de
sig dog fra en meget designpræget konkret
opfattelse af et bearbejdet sted over mere
nøgterne handlingsrettede formuleringer
til uhåndgribelig, flydende lyrik. Såsom:

Urban landscape is the creation of
controlled spatial environments,
with or without natural materials,
which complement or contrast with
elements of a city such as buildings
and streets.

Leonard J. Mirin

Rehabilitation of urban landscape
requires the co-ordinated effort of
political, socio-economic and mul¬
ti-disciplinary professional teams.
Its total environment is of greatest
importance as it effects the well be¬
ing and behaviour ofpeople.

Derek Lovejoy

The urban landscape is both natur¬
al and contrived, a symphony of
complex harmonies evolving in
time, in predictable and unpredicta¬
ble ways, in response to natural
processes and changing human
purposes.

Ann Whiston Spirn

LANDSKAB 7 ■ 1988
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På trods afdet tætpakkedeprogram
blev der også tid til studier af Ljubl¬
janas enkle, smukke urban land¬
scape, bl.a. arkitektens Joze Pled-
niks arbejder. 1. Gregoriski monu¬
mentet. 2. Gradascica banket ved

floden Sava. 3. Napoleonov py¬
ramide. 4. Salatbyen. 5. Fontæne.
Kontrasten mellem de billeder fra
USA vi så i den mørklagte kongres¬
sal af overgjorte urban landscapes
til Ljubljana udenfor var slående,
'least is most' som Dusan Ogrin
sagde.

■ Despite the hard pressed pro¬
gramme, there was also time for
studies ofLjubljanas simple, attrac¬
tive, urban landscape, includingAr¬
chitect Joze Pletniks work: 1. The

Gregoriski monument. 2. The Salat
town. 3. The Napoleonov Pyramid.
4. The Gradaséica bank on the
River Sava. 5. Fountain.
The contrast between the slides
shown in the congress center of
over-done urban landscapes in the
U.S.A. and Ljubljana outside was

striking. "Least is most" as Dusan
Ogrin said.

Efter åbningsvelkomst af IFLA-præsi-
dent Mihålyi Mocsenyi indledtes sympo¬
siet med en frapperende optakt af den ro¬
merske arkitekturhistoriker, prof. Bruno
Zevi. Sproget var engelsk, men intonatio¬
nen italiensk. Vi var derfor mange, der
først henad vejen forstod en vis dobbelt¬
hed i Zevis udsagn at tilslutte sig dekon-
struktivisme.
I 1962 blev Zevi bedt om at holde tale i

Haifa til en landskabsarkitektkongres.
Han stillede 5 spørgsmål, som siden da
fortsat ikke er besvaret, og derfor stadig er
lige aktuelle. Derfor blev de gentaget. Zevi
spurgte bl'.a.: Hvorfor arbejder landskabs¬
arkitekter - i Pollocks æra - stadig med
Mondrians mønstre? Hvorfor bruger land¬
skabsarkitekter så megen tid på at udforme
haveanlæg i stedet for at udforske og

146

udfordre de mange nytilkomne opgaver?
Hvorfor føler landskabsarkitekter det ikke
som deres pligt og privilegium at komme
med en hypotese for 'den nye by'? I de 25
forgangne år er der egentlig ikke kommet
noget svar, sagde Zevi.
Moderne landskabsarkitekter bør på en

kritisk konstruktiv måde følge tendenserne
i litteratur, kunst, musik, teater. Kunsten
har haft mange skift i dette århundrede,
men landskabsarkitektur, byplanlægning
og arkitektur er som oftest udenfor bevæ¬
gelserne (dette kan selvfølgelig også være,
fordi det er lettere at bevæge ånd end ma¬
terie).
Zevi havde set Philip Johnsons og Mark

Wigleys udstilling om dekonstruktivisme
på Museum of Modern Art i New York, og
han opfordrede os til at forlade den 'skæn-

3

dige post-modernisme' og i stedet 'omfav¬
ne de dekonstruktivistiske tilløb' i den for¬
stand, at vi griber fat i den kulturelle betyd¬
ning af ismen. Zevi ser dekonstruktivisme
som blot et skridt henimod organisk arki¬
tektur, derfor anbefalingen. Men skal vi nu
blive så moderne foregangsmænd, at vi vil
arbejde for disharmoni, konflikt, opløs¬
ning og splittelse?
Næste taler skulle have været sociologen

dr. Felizitas Romeiss-Stracke, Braun¬
schweig. Da hun udeblev kunne vi dog læse
hendes indlæg i det udleverede hefte: »De
tre vigtigste sociale ændringer inden for de
sidste 30-40 år af betydning for byens land¬
skab er: forøget fritid, fremmedgjorthed
overfor naturgrundlaget, individualisering
(man vælger selv sin livsstil). 70'ernes øko¬
logibevægelse har kun for Vt, vedkommen-
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de ført til, at tyskerne frekventerer naturen
mere, resten opfylder deres naturbehov
gennem grønne planter i lejligheden eller
'naturshampoo'«. Der er ifølge Romeiss-
Stracke 2 hovedstrømninger i dagens Tysk¬
land af forventninger til byens landskab: 1.
bylandskabet ses som kulisse for aktivite¬
ter, og ønskerne til disse kulisser skifter
hurtigt p.g.a. modeskift i livsstil. 2. byens
landskab skal regenerere natur, indeholde
bybondegårde m.m.
Prof. Christoffer Alexander Berkeley

glimrede også ved sit fravær, hvilket var en
skuffelse for alle os, der sikkert havde for¬
ventet at høre fortsættelsen på 'a city is not
a tree'.

Første dags indlæg afsluttedes med prof.
Vladimir Musics byplanhistoriske foredrag
med udgangspunkt i Ljubljanas organisk

selvgroede og samtidig rationelt planlagte
udvikling efterfulgt af foredrag af prof.
DuSan Ogrin.
Ogrin lagde ud med at spørge: »Hvordan

skabes formgivne landskaber«. Han mente
ikke, at det underliggende princip, som det
ofte hævdes, er et ønske om naturefterlig¬
ning. Ren naturimitation ville være en
tautologi, en unødig gentagelse af samme
ting. Udfra en vifte af nutidige eksempler
er Ogrin kommet frem til nedenstående,
som kan belyse igangværende diskussioner
om det hensigtsmæssige i at bruge naturali¬
stiske løsninger ved udformning af en bys
landskaber.

Ogrins budskab om, at landskabsarki¬
tektur ikke er idel naturefterligning og
korstog mod naturimitation indeholdt flere
begrundelser, såsom: landskabsdesign bæ¬

rer som kulturelt udtryk også et budskab
eller besked; designede landskaber er et
produkt af en problemløsningsproces,
hvad naturen aldrig er; designede landska¬
ber er rumlige strukturer skabt efter visse
syntaktiske regler og tilpasningsdygtige til
mange behov.
Ogrin konkluderede, at en ligefrem imi¬

tation af natur er umulig, og at ethvert
menneskeskabt bylandskab derfor er en
artifact med mere eller mindre udtalte kul¬
turelle påvirkninger.
Nogle af Ogrins elementer i design¬

ordbogen var nedenstående, som alle har
det tilfælles, at de afviger fra natur ved at
være 'kreative kulturhandlinger':
1. Agglomeration, sammenstilling af en¬
keltelementer, så de danner en ny enhed,
f.eks. klumper af træer.
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Felizitas Romeiss-Stracke citerede Louis Wirth:
'To set the stage is not to write the play'. Hvor¬
dan fritiden bruges kan skifte. Siden 80'erne
bruger mange unge igen byen, vildt og varieret.
Her Englischer Park i Miinchen, en søndag i
august 88.
■ Felizitas Romeiss-Stracke quoted Louis
Wirth: "To set the stage is not to write theplay".
How leisure time is used can change. Since the
80's many now use the city again, wild and dif¬
ferent. Here Englischer Park in Munich, a Sun¬
day in 1988.

2. Regulær fordeling i f.eks. alléer, quin-
concer.

3. Én egenskab ved en plante, som f.eks.
farve eller bladtekstur bruges til at danne
kollektive flader.
4. Tematisering, ses f.eks. i staudebed,
rosenhaver.
5. Bearbejdning af terrænet til helt vand¬
rette flader eller geometriske former.
Afslutningsvis spurgte Ogrin: Hvis na¬

turimitation ikke er en farbar vej, hvordan
skabes så byens landskaber? Udfra kreativ
praksis, dvs. undersøgelse af internationa¬
le projekter, pegede han på nogle tenden¬
ser:

a. Opfindsom brug og kombination af geo¬
metriske former med udgangspunkt i so¬
ciale behov og given lokalitet, her nævntes
bl.a. Sørensen, Sven Hansen, Martinsson,
Andersson, Hansjakob, Luz.

b. Bymønstret fortsættes i landskabets ud¬
formning (Bofill).
c. Ønske om uberørt natur, naturen er

guddommelig. Byen opfattes som et for¬
styrret økosystem, som forbedres ved brug
af hjemlige arter, selvstyrende plantninger.
Fremhævedes som uacceptabel som uni¬
versel model, men betydningsfuld som mu¬
lighed.
e. Omformning af elementer fra naturen,
f.eks. vandfald. Ses ofte i Halprins arbej¬
der.
Anden dags program bød på foredrag af

prof. Ann Whiston Spirn, Philadelphia,
prof. Peter Jacobs, Montreal, prof. Law¬
rence Halprin, San Francisco, dr. Werner
Nohl, Miinchen.
Sven-Ingvar Anderson, København og

Gunnar Martinsson, Karlsruhe skulle også
have været der.

SIAs indlæg om parken i byen som et
sceneri åbent for mangesidig anvendelse
fik vi i hans fravær alene i heftet.
Peter Jacobs foredrag omhandlede en

opgave om Montreals 'Central Park' om¬
kring Mount Royal: Frederick Law Olm-
stead udarbejdede omkring 1890 det første
parkprogram med vægt på passiv rekrea¬
tion. Byens ekspansion med et deraf føl¬
gende stort slid har gjort det nødvendigt at
tage programmet op til revision. Peter Ja¬
cobs fandt det vigtigt ikke blot at focusere
på Mount Royal parken, men se på hele re¬
gionens friareal-netværk. Han mente, at
vægten måtte lægges på nye organisations¬
modeller, på at puste nyt liv og ånd i eksi¬
sterende friarealer snarere end at lægge
nye formudtryk nedover friarealerne.
Werner Nohl forelæste om friarealsi¬

tuationen i Vesttyskland bedømt udfra kri-
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Lawrence Halprin, t.v. og herunder
et af hans arbejder Embarcadero
Plaza, t.h. en skitse.

■ Lawrence Halprin, on the left
and below one ofhis schemes, Em¬
barcadero Plaza; and a sketch on

the right.

terier som størrelse, tilgængelighed, design
og udstyr. Hovedfunktionen for byens fri¬
arealer, siger Nohl, er at vedligeholde folks
helbred, genopbygge arbejdsevnen og gø¬
re folk rede til forbrug. Han finder ikke, at
byens friarealer giver megen mulighed for
personlig udfoldelse og udvikling, kun sim¬
pel reproduktion. Efter gennemgang af ka¬
tegorierne byens friarealer, sportsarealer,
boligens friarealer, konkluderede Nohl, at
man i Vesttyskland er langt fra en bruger¬
orienteret friarealforsyning. For det første
er der en stor skævdeling i friarealernes be¬
liggenhed. De ligger som meget store fri¬
arealer - ofte for langt væk fra folks daglig¬
liv. For det andet er der for megen under¬
trykkende regulering og kontrol af folks
adfærd, autonom opførsel hæmmes, hær¬
værk og aggression fremprovokeres. For
det tredie, sagde Nohl, er der for megen

landskabsarkitekt-professionalisme på de
forkerte steder. De professionelle, over¬

designede friarealer lægger ikke op til, at
folk virkelig tager dem i brug.
Ann Whiston Spirns meget metaforfyld¬

te og ordrige indlæg »henimod en ny æste¬
tik for 'urban design'« drejede sig om,
hvordan bylandskabet kan antage nye for¬
mer, som opfanger vores nuværende viden,
tro og værdier. 'Bylandskabet er mere end
en symfoni, et digt, en skulptur, en dans el¬
ler et videnskabeligt eksperiment; det er et
sted hvor folk lever hver dag'. Hun mente,
at design som sidestiller eller sætter natur
og menneskeskabt orden overfor hinan¬
den, giver os påmindelser om, hvad det er
at være menneske. Endvidere, at design,
som forstærker et steds naturlige og kultu¬
relle rytmer bidrager til en følelse af foran¬
kring i tid og rum.

Som eksempel på nye veje for mønstre
og former fremhævede Spirn fraktalgeo¬
metrien.
Lawrence Halprin havde, sagde han,

tabt sin taske med manuskriptet, men ikke
den med dias. Med levende ledsagende
kommentarer viste han et udsnit af egne
arbejder omfattende Embarcaradero Pla¬
za og Lewis Straus Plaza i San Francisco,
Lovejoy Fountain og Plaza, Pettigrove
Park og Auditorium Forecourt Plaza i Port¬
land, Seattle Freeway Park, samt an¬
skueliggjorde arbejder med workshops i
Firenze og på Albatros Island.
Tredie dags foredrag startede med et

russisk og derefter japansk overview af
henholdsvis landskabsarkitekt Tajsija
Woltrub, USSR og prof. Makoto, Japan,
efterfulgt af prof. Derek Lovejoy, England
samt Catherine Howett og Leonard Mirin,
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begge USA. Jacques Simon, Frankrig 'just
never turned up'.
Catherine Howett talte som arkitektur¬

historiker om USAs byudvikling for 'urban
sprawl' (hun kunne dog ikke lide udtrykket
'urban sprawl', fandt det nedsættende og
misvisende). Fakta er, sagde hun, at ho¬
vedparten af amerikanere foretrækker den
galaktiske metropolis med dens rummelig¬
hed frem for en by med én kerne.
Derek Lovejoy fortalte som praktiseren¬

de landskabsarkiitekt om urban rehabilita¬
tion i u- og i-lande og står efter konferen¬
cen som repræsentant for den mest nøgter¬
ne, måde at angribe bylandskabet på. På
trods af Zevis opfordringer og bejlen fra
forskellige ismer, mener han stadig, at by¬
planen er nødvendig for at koordinere og
styre, og han er ihærdig tilhænger af, at so¬
ciale og funktionelle behov skal tilgodeses.

7.+2. Landskabsarkitekt Lee Weintraub: Tif¬
fany Plaza i South Bronx. Tildelt ASLA merit
award 1983. Et muntert design i et belastet
kvarter. Stedet er udformet i bevidstheden om
beboernes spanske baggrund og kirkens nær¬
hed. En livlig blanding af traditionelle og utra¬
ditionelle materialer er benyttet: fontæner, gra¬
nitbelægning i mønstre og en pink-farvet mur
med glasfelter.

I symposiets afsluttende foredrag om de
sidste 10-15 års landskabsarkitektur i USA

sagde prof. Leonard Mirin, USA, at man
på flere planer kan drage sammenligning
med supermarkedet. Alt kan fås.
Et gennemgående tidstypisk træk, sagde

Mirin, er samarbejde mellem landskabsar¬
kitekter, arkitekter, kunstnere; f.eks.
Weintraub i South Bronx, Halprin/Dana-
djieva i Seattle og Portland.
Det bedste, der kom ud af byggeriet

World Trade Center, sagde Mirin, var al
den jord, som blev gravet ud, og som op¬
fyld i Hudson River er blevet til den 92 acre
store Battery Park City. 1800-tallets ga¬
demønster fra Lower Manhattan er fortsat
ud i området, der nu rummer erhverv, boli¬
ger, friarealer, samt ikke mindst en nyer¬
hvervet kontaktmulighed til Hudson River
i form af en promenade. Her anlægges en

■ 1+2. Landscape Architect Lee Weintraub:
Tiffany Plaza in the South Bronx. Awarded the
ASLA merit award, 1983. A cheerfull design in a
difficult neighbourhood. The space is designed
with full awareness of the resident's Spanish
background and the close proximity of the
church. A living mixture of traditional and un-
traditional materials are employed: fountains,
granite paving in patterns and a pink wall with
glass squares.

serie af mindre parker, de fleste udformet
som afledninger eller transformationer af
traditionelle, historiske parker i New
York.
South Cove er kun én i en række af nye

unikke parker i New, Yorks nye parksy¬
stem. Der er lagt vægt på formel rumord¬
ning, men samtidig givet plads for den tra¬
ditionelle amerikanske 'looseness', på
sammenhæng med omgivelserne, såvel i
den historiske detalje som i den økologiske
association.
Lee Weintraub blev nævnt som skaber af

små pocketparker - juveler - i det forsøm¬
te område South Bronx, f.eks. Tiffany Pla¬
za. Stedet inddrager i sit design forbindel¬
sen med den overfor liggende romersk-ka-
tolske kirke gennem en granitbelagt plads.
Kirkens nærhed giver afsmitning i form af
respekt og mindre hærværk. En lang, pa-
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3.+4. Landskabsarkitekt: Maya Lin: Vietnam
Veterans Memorial, 1982. Den ialt 150 m lange
mur danner en åben V-form med en indre vin¬
kel på 132°. Muren er »skubbet« ind i et skrå¬
nende terræn, hvorved muren er blevet dybest
midtpå. Sortpolerede marmor er indgraveret
mere end 57.000 navne.

Forslaget blev udvalgt blandt 1400 i en konkur¬
rence.

■ 3. +4. Landscape Architect Maya Lin: The
Vietnam VeteransMemorial, 1982. The c. 500ft.
long wall forms an open V-shape with an inter¬
nal angle of 132°. The wall is 'pushed' into a
sloping terrain so that it is deepest in the middle.
More than 57,000 names are ingraved into the
black, polished, marble wall. Theproposal was
chosen from 1400 in competition.

stelfarvet Barragan-lignende glasvæg giver
form og afslører en langstrakt vandåre,
som 'fodres' af de skulpturelle løvehove¬
der.
Som et eksempel på suggestiv nutidig

landskabsarkitektur, dvs. at stedet bærer
et budskab, nævntes mindesmærket Viet¬
nam Memorial i Washington D.C.
Landskabsarkitektur i USA idag, afslut¬

tede Mirin, er stærkt geometrisk, følsom
over for økologi, strengt funktionel, ufor¬
holdsmæssigt planorienteret, samt i høj
grad i sammenhæng med omgivelserne.
Peter Jacobs sagde afslutningsvis, at han

følte sig nogenlundemættet, han havde fået
et over-all view af, hvad kolleger tænkte og
arbejdede med, skønt urban landscape blev
tolket meget forskelligt. Han havde fore¬
stillet sig det behandlet bredere, f.eks. med
inddragelse af miljøproblemer.

Det er rigtignok, men med frafald af 4
europæiske foredragsholdere, blev der en
alt for udtalt amerikansk dominans, som
ikke fik det modspil SIAs tekst i heftet og
Martinssons dias (fremvist af Ogrin) gav
lovning på.
Rækken af foredragsholdere delte sig ty¬

deligvis i to felter, de »lærde« og praktiker¬
ne. Det modsvarer udmærket symposiets
undertitel: »teori og praksis«. Beklageligt
var det imidlertid, at der ikke rigtig kunne
bygges bro mellem teorien og praksis. Den
teoretiske indfaldsvinkel var - efter min

mening - for metafysisk og historieoriente-
ret og havde svært ved at nærme sig de me¬
re nutidige problemstillinger, både af de¬
signmæssig, økologisk og social-økono-
misk art (derfor var fraværet af Christoffer
Alexanders og Sven-Ingvar Anderssons
indlæg ekstra beklageligt). Kun Zevi var

med sine uforbeholdne meninger om ti¬
dens arkitekturstrømninger i stand til at
udfordre praktikernes til tider noget tradi¬
tionelle, retlinede og økonomitunge land-
skabsprojekter:

In 1988 architecture has abandoned

shamefull post-modernism em¬

bracing the de-constructivist app¬
roach. Now landscape architecture
needs to become de-constructivist
modern, disharmonious, progres¬
sive, democratic. This is our chal¬
lenge in Ljubljana.

Bruno Zevi

Symposiets indlæg foreligger p.t. i et hæfte,
som i bearbejdet form vil udkomme som bog i
november 88. Henvendelse: Duian Ogrin. Chair
for landscape architecture. Biotechnical faculty.
Krekov trg 1, YU 61000, Ljubljana. AL
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Park og kirkegård ved Hannerup Kirke

Forslag tildelt 1. præmie på 30.000 kr, udarbejdet af Gruppen for land¬
skabsplanlægning, Kolding. Medarbejdere: Torben Gade, Ole Klaaborg,
Maria Politis.
Den nye kirkegård er opdelt i afgrænsede landskabsrum (gravhaver), alle
med orientering ind mod højen. Kirkens have foreslås videreudviklet til en
slags »klosterhave«, hvor der kan dyrkes munkeplanter og bondehaveplan¬
ter. Klosterhaven og kirkegården afgrænses ud mod parken og den offent¬
ligesti afen lav teglmur som de allerede eksisterende hegnsmure ved kirken.
■ The new church yard is divided into bordered landscape rooms (burial
gardens) all with orientation in towards the hill. The church yard is bounded
towards the park and public footpath by a low brick wall, as the already
existing boundary walls around the church.
Proposal awarded 1. prize, submitted by Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning AIS.

Forslag tildelt 2. præmie på 15.000 kr., udarbejdet afH.P. Kofoed-Hansen
og Jørgen Nielsen, landskabsarkitekt mdl, maa.
Det cirkelformede kirkegårdsrum vil opleves, nårman passerer ad den øst-
vestgående sti. Parken er udformet overskuelig, delvist afgrænsetafbeplant¬
ninger. Forslaget viser en terrænudformning, hvor det højere liggende ter¬
ræn forstærkes omkring den foreslåede legeskov, og det lavere liggende
terræn uddybes omkring den forslåede cirkulære asfaltbane.

■ The circular church yard room will be experienced when walking along
the east-west going path. The park is clearly defined andpartly bounded by
planting. Grading is also proposed so that the higher terrain is strengthened
around the proposed play forest and the lower lying terrain is hollowed out
around the circular tarmac area.

Proposal awarded 2. prize, submitted by H. P. Kofoed-Hansen and Jørgen
Nielsen, Landscape Architect. MDL, MAA.

Hannerup menighedsråd samt Fredericia kommunes sports- og
parkudvalg indbød i foråret 5 landskabsarkitektfirmaer til at deltage
i en indbudt projektkonkurrence om udformning af et offentligt
friareal indeholdende kirkegård og park.

De fem forslag blev bedømt af en dommerkomité bestående af5
byrådsmedlemmerfra Fredericia kommunes sports- ogparkudvalg,
5 medlemmer fra Hannerup menighedsråd samt fagdommerne J.
Gjedsted, landskabsarkitektmdl I. P. Junggreen Have og stadsgart¬
ner, landskabsarkitekt mdl Henning Møberg.
Der blev uddelt en 1. præmie på 30.000 kr., en 2. præmie på

15.000 kr. og tre 3. præmier på 10.000 kr.
Efterfølgende er det besluttet, at 3. præmieforslag udarbejdet af

Hans Kirchner og Keld Øllgaard skal udføres.

Friarealet er beliggende centralt omgivet af et større parcelhus¬
kvarter, et etageboligområde, nogle større institutioner samt Han¬
nerup kirke.
Der forventes en del gang- og cykeltrafik gennem området dels

til det nordfor liggende indkøbscenter og dels mod syd til det store
naturområde Hannerup/Fuglsang skov.
Friarealets størrelse er på 33.000 m2, hvoraf 6.500 m2 kan anven¬

des til kirkegård for Hannerup kirke. Resten skal fungere som
områdepark med mulighed for legeaktivitet for den omkringlig¬
gende boligmasse.

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger til forslagene
Forslag tildelt 1. præmie på 30.000 kr, udarbejdet af Gruppen for
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Forslag udarbejdet af landskabsarkitekt mdl Finn Andersen, Fredericia.
En parklignende kirkegård er forslået anlagt med en markant formet rand¬
beplantning og opstammede træer.
Kirkegården foreslås udlagt overvejende med plænegrave, hvor det beva¬
ringsværdige egetræ frilægges og hermed vil udgøre et væsentligt element i
kirkegårdsanlægget.

■ A park like church yard is proposed laid out with a prominent edge
planting and high stemmed trees. The church yard is laid outpredominantly
with lawn graves where the preservation worthy oak tree will become an
essential part of the scheme.
Proposal submitted by Landscape Architect MDL Finn Andersen.

landskabsplanlægning, Kolding. Medarbejdere: Torben Gade, Ole
Klaaborg, Maria Politis.

Forslaget tildeles 1. præmie, fordi det på overbevisende måde
løser problemet med at skabe direkte forbindelse mellem kirke og
kirkegård ved at lægge hovedstien nord om kirkegården, så kirke
og kirkegård bliver eet hele. Ændringen af det skarpe hjørne på
Prangervej ses som et værdifuldt træk. Klokkestablen og terræn¬
formen her virker noget dominerende og bindende for kirkegår¬
dens plan, ligesom man mener, at antallet af indgange nordfra er
for stort. Arealudnyttelsen er veldisponeret og giver mulighed for
varierende gravformer. Klosterhaven kan blive en værdifuld ting
for kirken, men vil nok blive ret kostbar at vedligeholde. Parkan¬

Forslag udarbejdetaflandskabsarkitektmdlHans Jørgen Nielsen, Skander¬
borg.
Motivet: jordvolde med tætte, klippede bøgeplantninger gentages omkring
den nye kirkegård, så tilknytningen til kirken fremhæves.
Parkens græsarealer omkranser kirkegården, mod nord udvider de sig til en
stor, åben flade velegnet til boldspil og leg. Mod øst og vest er der store,
tilplantede arealer.

■ The motive: Earth mounds with clipped beech planting is repeated
around the new church yard so that the association to the church is empha¬
sized. The grass areas ofthepark surround the church yard, to the north they
open out to a large, open surface suitablefor ball games andplay. There are
large, planted areas to the west. Proposal submitted by Landscape Architect
MDL Hans Jørgen Nielsen.

lægget er enkelt og smukt og brugbart udformet og vil kunne
anvendes af alle aldersklasser som et roligt naturområde.

Forslag tildelt 2. præmie på 15.000 kr., udarbejdet afH.P. Kofoed-
Hansen og Jørgen Nielsen, landskabsarkitekt mdl, maa.
Et meget klart og sikkert forslag af høj kunstnerisk værdi, hvor

forholdet mellem park og kirkegårdsområde er afbalanceret på en
måde, der synes rigtig. Sammenhængen mellem kirke og kirkegård
generes dog noget af den stærkt opdelende øst-vestgående hoved¬
sti, som hindrer en direkte forbindelse til kirkens område. Den
diagonalt gående del af krinsen over den foreslåede urtehave er
ikke overbevisende. Kirkegårdens afgrænsning kan give et smukt
rum med mange muligheder for ændringer i gravskikke.
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A

Forslaget sigter mod en sammenkædning af de
meget uensartede omgivelser og en harmonisk
sameksistens afså modsatte elementer som: ro,
andagt, tryghed - aktivitet, leg, trafik.
Den åbne busk- og træplantning mod vest løber
ind i området og finder sin afslutning i en tragt¬
formet fælled og en afrundende skovkulisse.
Kirkegården skyder sig ind i fælleden, den stær¬
ke, bueformede bøgehæk er afgrænsning. Tre
ekstra rum, dannet afbøgehække, både adskilte
og forbundne afet korsformet stisystem, vil op¬
fattes som et naturligt supplement til det eksiste¬
rende rum.

■ The proposals aim at a linkage of the hetero¬
geneous surroundings and a harmonic coherence
of the so conflicting elements: stillness, prayer,
safety-activity, play and traffic. The open bush
and tree planting to the west run into the area and
finds its terminus in a funnel shaped green and a
round, forest backdrop.
The church yard intrudes into the green with the
strong curved beech hedge as boundary. Three
extra spaces, formed ofbeech hedges, both divid¬
ed and united by a cross-shaped path system, will
be seen as a natural supplement to the existing
space.
Proposal submitted by Landscape Architects
MDL Hans Kirchner and Keld Øllgaard.

Forslag udarbejdet af landskabsarkitekter mdl Hans Kirchner og Keld Øllgaard, Esbjerg.

1:2000

Parkens store græssletter er meget an¬
vendelige for børn og unge, men måske
mindre attraktive som turområde for æl¬
dre mennesker, idet gangstier stort set
mangler udover den diagonale hovedsti.
Terrænreguleringen er smukt løst.

Forslag udarbejdet af landskabsarkitekt
mdl Finn Andersen, Fredericia.
Forslaget rummer værdifulde enkeltheder
i sammenkoblingen af kirkegård og park
ved hjælp af bevoksning, som på naturlig
måde indgår i det samlede areal. Kirke¬
gårdens udformning virker dog ikke som
noget særligt markant, og karakteren af
kirkegård er sløret så meget, at den mest

har karakter af et haveanlæg. Det kan
være smukt, men er efter bedømmelsesko¬
miteens opfattelse et brud med en gammel
tradition, der ikke camouflerer en begra¬
velsesplads, som vedkender sig det, den
er.

Forslag udarbejdet af landskabsarkitekter
mdl Hans Kirchner og Keld Øllgaard, Es¬
bjerg.
Forslaget ligger helt klart på linie med de
to præmierede i den arkitektoniske og
kunstneriske udformning. Både parkom¬
råde og kirkegård er stort tænkt i hoved¬
trækkene. En meget markant og kraftig,
næsten baroklignende opdeling af kirke¬

gården ved hjælp af en bred hovedakse
giver planen karakter, men svarer måske
ikke helt til arealets ret begrænsede stør¬
relse, ligesom det kan give et indtryk af tre
adskilte kirkegårde. Forslaget er imidler¬
tid af en sådan kvalitet, at det ved nærme¬
re bearbejdning kan blive til en meget
smuk kirkegård.

Forslag udarbejdet af landskabsarkitekt
mdl Hans Jørgen Nielsen, Skanderborg.
Kirkegården har en traditionel og brugbar
udformning, men virker noget bunden,
uden at det dog forhindrer, at der kan
opnås smukke detaljer i anlægget.

red, AL
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Skateboardanlægget i
Fælledparken
Af Niels Mansa

Hollywoodrampen indvies på åbningsdagen den
22. juni 1988.
■ The Hollywood ramp inaugurated on the
opening day, the 22nd. of June 1988.

Foto: Morten Frodin

Ultra layback air arounds, Backside air
cess slides, Channel hip hops, Eggplants og
Gay twists! - ordene lyder måske som
slangudtryk for forskellige smarte måder
at vende pandekager i luften, men der er i
realiteten tale om seriøse »fagudtryk« for
tricks på en skateboardrampe, udtryk som
enhver skateboardløber, lille eller stor, er
fuldt fortrolig med - i hvert fald på det ver¬
bale plan.
Nogle skatere behersker dem på ram¬

pen, og andre vil komme til det gennem
træning på Københavns kommunes første
offentlige skateboardanlæg, som ligger i
Fælledparken ved hjørnet af Nørre Allé og
Borgmester Jensens Allé.
LANDSKAB 7 - 1988

Skateboarding er en af de sportsprægede
fritidsaktiviteter, der har gjort sit indtog på
den danske arena inden for de sidste halve
snes år. Skateboarding har naturligvis mar¬
keret sig kraftigst i de større byer, hvor den
væsentligste forudsætning for sportens
udøvelse, køreunderlaget, er at finde i rigt
mål.

Det, der i begyndelsen opfattedes som et
sjovt stykke legetøj - en modedille, har ud¬
viklet sig til at være den mest populære fri¬
tidsfornøjelse for en stor del af byens børn
og unge - for mange af dem er det ligefrem
blevet en livsstil.
I Københavns indre by, hvor en stor del

af »rullefolket« sommeren igennem de¬

monstrerer deres ækvilibristiske færdighe¬
der for måbende forbipasserende, bliver
fredelige fodgængere rent bogstaveligt
rendt over ende.
Dette har naturligvis bevirket, at skater-

ne er blevet upopulære blandt publikum,
der færdes i den indre by. Politiet søger da
også, med bødeforlæg, at håndhæve færd¬
selslovens § 6 stk. 3, som forbyder skate¬
boardløb på offentlig vej.
De senere års mange konflikter mellem

skaterne og ordensmagten, har gjort det
vanskeligt at dyrke »street skating«, som
både trafikalt og på anden måde er blevet
en belastning for bymiljøet - uden at der
dog, fra myndighedernes side, er gjort no-
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»Skålen«, populær bane for såvel øvede som
mindre øvede løbere.
■ "The bowl", thepopular course for both more
and less experienced skaters.

»Slugten«, baneareal for nybegyndere.
■ "The sluice", the course for beginners.

get reelt forsøg på at finde en konstruktiv
løsning på problemet. Efter at flere grup¬
per af skateboardløbere havde henvendt
sig til Københavns kommune med ønsket
om et areal, hvor de kunne dyrke deres in¬
teresse uden at være til gene, blev der taget
et politisk initiativ, der førte til, at borger¬
repræsentationen i foråret 1988 vedtog at
bevilge 675.000 kr. til etablering af det før¬
ste offentlige skateboardanlæg i kommu¬
nen.

Herefter gik det stærkt - anlægget blev
allerede den 22. juni indviet i overværelse
af mere end 1.000 tilskuere, hovedsageligt
børn og unge, der blev vidne til en fanta¬
stisk opvisning på U-rampen af »Copenha-

Modelfoto af Fælledparkens skateboardstadion.
Anlægget er udformet med mulighed for udøvel¬
se af flere forskellige skateboarddiscipliner.
1. Hollywood-rampen eller kort og godt U-ram¬
pen er ubestridt anlæggets midtpunkt. Rampen,
der er opbygget i træ, måler 8x15 m. Selve køre-
rampen er belagt med en 2 mm stålplade.
2. Freestyle-banen anvendes som kombineret
kunstløbbane og rampeanlæg for begyndere.
3. Skålen anvendes som rampe.
4. Slugten er fortrinsvis for begyndere, der skal
lære at beherske mindre niveauforskelle.
5. Svagt skrånende areal der bl.a. fungerer som
tilløbsbane for forskellige streetramper og fly-
outramper.
6. Boldarealer.
7. Bemandet opholdsbygning.
8. Toiletbygning.

■ Model photo of the Fælledpark Skate Board
Stadium. The lay out is designed for a range of
skate board disciplines.
1. The Hollywood ramp or the "U" ramp is with¬
out doubt, the central point of the lay out. The
ramp, which is constructed in wood, measures
8x15 m. The skate ramp is covered with a 2 mm
thick steel plate.
2. The free-style course is used as a combined
skating track and ramp for beginners.
3. The bowl is used as a ramp.
4. The sluice isprimarily for beginners who learn
to master minor changes in level.
5. The slightly sloping area functions as an ap¬
proach track for several street ramps and fly out
ramps.
6. Ball play area.
7. Staffed service building.
8. Toilet building.

Fotos: Bent Krøyer.

Hopbanen.
■ The Hop lay out.

Kombineret freestyle- og rampeareal.
■ Combined free-style and ramp area.
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gen Skateboard Team«, som hører hjemme
i verdenseliten.
Foruden U-rampen omfatter det 1.600

m2 store areal, der er belagt med støbeas¬
falt, flere banetyper af varierende karakter
og sværhedsgrad.
Projekterings- og anlægsarbejder er

udført af Stadsgartnerens kontor, med eks¬
pertbistand fra bl.a. danmarksmesteren i
»Freestyle«, Frank Messmann, som i sam¬
arbejde med et andet medlem af skate¬
boardeliten, Morten Frodin, netop har
udgivet bogen »Skateboard«. Bogen - den
eneste dansksprogede bog om emnet - er
yderst instruktiv, fint illustreret, og et helt
nødvendigt redskab for den, der ønsker at

komme - bare nogenlunde helskindet -
gennem projekteringen af et skate¬
boardanlæg.
Skateboardbanen i Fælledparken er ble¬

vet en stor succes, så stor, at banen faktisk
allerede nu for lille, hvorfor der er udar¬
bejdet et forslag til udvidelse af anlægget.
Udvidelsen skal bl.a. indeholde en U-ram-

pe for de mindre øvede løbere. Arbejdet
forventes udført i løbet af 1989.

Tilstrømningen viser, at »rullefolket« af
sig selv vil opsøge sådanne anlæg, hvor
udfordringer og udfoldelsesmuligheder er
langt større end noget andet sted.
Ved anlæg af et passende antal skate¬

boardbaner, vil problemet med de mange

sammenstød mellem skatere og andre tra¬
fikanter kunne reduceres væsentligt. Vi
hører da også kraftige signaler fra andre
københavnske bydele, som ønsker lignen¬
de anlæg placeret i deres områder.
Københavns kommune råder over de

nødvendige arealer til formålet, og projek¬
teringsarbejdet vil ikke volde problemer.
Der må derfor appelleres til politikerne om
at bevilge midler til anlæg af det nødvendi¬
ge antal baner. Skateboarding er kommet
for at blive! og der »skates« som ingensin¬
de tidligere - på gaden! - hvis der ikke fin¬
des andre muligheder.
Niels Mansa, landskabsarkitekt MOL, chef for projek-
teringsafdelingen Stadsgartnerens kontor i Kbh.
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Ludwig Friedrich Sckells plan til Englischer
Garten i Miinchen (efter Garten & Landschaft
1964).
■ Englischer Garten in Munich is like a styalised
meadow land - and very popular.

Landskabspris og prisværdig park i Miinchen

Den 9. juni var en varm sommerdag i Miin¬
chen. Skjorten klæbede til kroppen. Man
ville gerne kunne drømme sig væk til et
grønt Arkadien og vandre uden tøj med
bare tæer i blødt græs. Eller lejre sig i skyg¬
gen af et stort træ ved en sval bæk, sådan
som man ser det på malerier på Statens
Museum for Kunst.

Jeg skulle møde professor Ruth Enis fra
Haifa og Gerda Gollwitzer, tysk land¬
skabsarkitekturs grand old lady, så den
slags tanker kunne jeg roligt glemme.
Troede jeg. Men damerne tog mig til Eng¬
lishes Garten.
Der vandrede vi på skyggede grusstier,

som danner et netværk - aldeles bogstave¬
ligt - og så ud over store, flade lysninger,
hvor tusindvis af byens beboere havde
gjort drømmen til virkelighed. Aldrig før
har jeg set så mange nøgne mennesker i så
dejligt solskin i så arkadisk et landskab.

Af Sven-lngvar Andersson

Englisher Garten er stor, 237 ha, den lig¬
ger centralt i byen, lige nord for bymidten,
og næste år er den 200 år gammel. Histori¬
en fortæller at kurfyrsten Karl Theodor
blev tilrådet at anlægge en park for at for¬
bedre sit omdømme. Tilskynderen var
hans krigsminister, Graf Rumford, en
mand der begyndte sit liv som bondesøn¬
nen Benjamin Thompson. I Amerika!
Året var 1789, den franske revolutions år,
så der var gode grunde til at gøre noget for
folket. Planerne var til at begynde med lidt
vage.
Det første, der skete, var, at krigsmini¬

steren syntes, at hans soldater skulle have
dyrkningslodder, en slags kolonihaver, at
pusle med i deres ledige stunder. Men man
søgte råd hos landskabsgartneren Friedrich
Ludwig von Sckell, der ligesom sin far vir¬
kede i Schwetzingen, kurfyrstens hjemby.
Han var en kompetent fagmand, der lige

som sin jævnaldrende svenske kollega
Fredrik Magnus Piper havde været på
uddannelsesrejse i Italien, Frankrig og
England - hos Brown og Chambers! Jeg vil
gerne have lov til at tro, at de unge har væ¬
ret sammen i den romantisk overgroede
Villa d'Este, hvor Fragonard og Piranesi
tegnede i disse år, og at Friedrich Ludwig
(født 1750) var behjælpelig, når Fredrik
Magnus (født 1746) målte op i Stourhead.
Sckell kom til at tage sig af barokhaven i
Nymphenburg, lige som Piper fik ansvaret
for omlægningen af Drottningholm, men
lige som Hagaparken blev Pipers store
værk, så kom Sckell til at beskæftige sig
med Englischer Garten i mange år, ja, ind¬
til sin død i 1823. Resultatet blev så aner¬

kendt, at der i parken året efter Sckell's
død blev rejst et mindesmærke over ham
tegnet af tidens førende arkitekt i Bayern,
Leo von Klenze - Bayerns C. F. Hansen.

158 LANDSKAB 7 - 1988



LANDSKAB 7 - 1988

Som et stiliseret Aulandschaft er Englischer
Garten i Munchen - og meget benyttet.
■ Ludwig Friederich Sckell'splanfor Englischer
Garten in Munich.

Planens hovedgreb er genialt enkelt.
Den minder om et uregelmæssigt fiskenet,
hvor trådene står for plantninger af va¬
rierende tykkelse, og hvor vejene konse¬
kvent løber gemt i plantningerne. Derved
er den rumlige komposition given. Terræ¬
net er fladt og giver ikke nogen variation,
men parken gennemstrømmes af et par
åer, og der er en stor sø med øer. Goethe,
der bare var et år ældre end Sckell, har
præget udtrykket edle Einheit, stille Gros-
se (ædel enhed, stille storhed). Det passer
her.
På en kunstig bakke står Monopteros, et

antikt rundtempel, tegnet af Klenze. Bak¬
ken har ret stejle skrænter. Det er meget
imod Sckell's vilje. Han ville have bløde
skrænter, så man kunne få indtrykket af en
hvælving i terrænet i stedet for synet af en
kunstig bakke. Men midlerne, jorden og
pengene, slog ikke til. Piper havde samme

159



Er der 10.000 besøgende samtidig i Englischer
Garten, så finder man de 1000 ved den kinesi¬
ske pagode. Der kan man nyde både solskin og
øl - og stedet har identitet.
■ If there are10,000people in Englischer Garten,
1000 ofthem will befound at the Chinese pagoda.
Sunshine and beer can be enjoyed here - and the
place has identity.

hører også hjemme her. Der står en hørm
af hedensk brøde fra aulandskabet.
Det er stor ros til Sckell, når jeg udtryk¬

ker den formodning, at C. Th. Sørensen
ville have opfattet Englisher Garten som et
stiliseret Aulandschaft. I hvert fald har
Sckell udviklet stedets ånd, genius loci,
med stor dygtighed og konsekvens.
Men på Sckell's tid var man ikke så me¬

get for at dyrke den germanske og keltiske
mytologi. Det kom lidt senere med roman¬
tikken. Det er endnu klassicismen, som
dominerer - den kinesiske pagode er popu¬
lær og pragtfuld, men opleves alligevel som
et fremmedelement og en parentes i denne
park. Den fandtes før Sckell's tid, men han
kunne ikke lide den. Den blev nærmest

gemt væk i en tyk bevoksning; der er ingen
sigtlinier, der retter sig imod den, hvad
man jo kunne forvente.
Nej, det mest' karakteristiske inventar

leder man forgæves efter i Englischer Gar¬
ten. Det er harmlos. Billedhuggeren Franz
160

problem på Drottningholm, men han gjor¬
de en dyd af nødvendigheden ved den ori¬
ginale beplantning med stråleformede al¬
léer. I Englisher Garten består alle bevoks¬
ninger af den stedlige naturs egne planter.
Det bidrager til indtrykket af det ældgamle
kulturlandskab, som vi kalder overdrev, og
som må være parkkulturens vugge. Jeg
gætter på, at der har været græssende dyr i
Englisher Garten både før og efter, at disse
engdrag fik status som park.
I de store dele afMellemeuropa, som af¬

vandes af Donau, møder man ofte en land¬
skabstype, som kaldes Au. Det er fugtige
områder, hvor blanke åer flyder søvnigt
hen over enge og sagte siver gennem ur-
skovlignende bevoksninger. Hæg og el, ka¬
prifolie og skovranke er karakterplanter. I
forsommeren, når frøerne kvækker og
ramsløgene blomster sammen med hægen,
er den tæt befolket af mosekoner og fau¬
ner. De åndsvæsener, som kaldes vilier, og
som Bournonville fik til at danse så smukt,

Forstår man ikke med det samme, at den unge
mand er »Landlivets genius«, så får man det at
vide ved at læse indenad.
■ // one is not immediately clear that the young
man is »the genius ofcountry life« then one is told
by being able to read.
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Harmlos er ikke bare en pryd for parken i
Winckelmanns ånd. Han er også et manifest.
■ Harmlos is not just a pride for the park in
Winckelmann's spirit. He is also a revelation.

Jacob Schwanthaler var i 1803 færdig med
sin »Genius des Landlebens«, som var be¬
stilt til parken. Den er meget tidstypisk, ty¬
deligt inspireret af Apollo de Belvedere,
den klassiske skulptur, som ansås for at væ¬
re det uopnåelige forbillede. Slank, velpro¬
portioneret, nøgen på nær en velplaceret
guirlande af roser, træder en ung mand
frem i lyset fra en hellig lunds kølige skyg¬
ge. Dvs. lunden må man gætte sig til, men
det ser ud, som om han træder frem. Som
om han fremtræder.
Som landlivets genius har han også en

tekst at fremsige, men af praktiske grunde
sker det ved, at han støtter sig til en tavle:
Harmlos wandelt hier.
Dann kehret neugestårkt
zu jeder Pflicht zuriick.
Tydeligere kan næppe rekreationens be¬

tydning for reproduktionen udtrykkes.
Det sker ovenikøbet i moralske vendinger.
Harmlos betyder uden skumle hensigter,
og arbejdet er en pligt.

Derved bliver det også en pligt at benyt¬
te sig af de muligheder for at hente nye
kræfter, som opholdet i naturen tilbyder.
Nu står Harmlos, som skulpturen popu¬

lært kaldes, i Slotsmuseet, og en kopi er
placeret tæt ved slotshaven, hvor den kan
beskyttes mod hærværk. Tør man sige, at
faunerne har forjaget det pæne menneske
fra Englischer Garten?
Der var helt sikkert kun påklædte men¬

nesker i parken på Sckell's tid. Harmlos
blev placeret der som et symbol på en fri¬
hed, man må have betragtet som uopnåe¬
lig. Nu er det mål ikke bare opnået, men
passeret. Det er i Aulandschaftets ånd, og
jeg tror, at det er i Friedrich Ludwig von
Sckell's ånd.
De mange harmløse, som cykler ind i

Englischer Garten for at nyde solen, tæn¬
ker vel ikke på Sckell, men det gør hans
kolleger. I 1967 indstiftede det bayriske
kunstakademi, som består af billedkunst¬
nere, arkitekter, forfattere og musikere en

pris, der hvert andet år uddeles til en land¬
skabsarkitekt. Prisen består af et diplom
og en tung signetring, der prydes af et stili¬
seret tre. Pristageren udpeges af en jury,
der består af repræsentanter for kunstaka¬
demiet suppleret med fagfolk fra de tyske
landskabsarkitektskoler og fagets lands¬
forbund. Den er ialt uddelt 10 gange, ho¬
vedsagelig til tyske landskabsarkitekter.
Undtagelserne er italieneren Pietro Porci-
nai i 1979 og svenskeren Gunnar Martins-
son i 1983. Prisens navn er Friedrich Lud¬

wig von Sckell Ehrenring.
Spørg ikke hvordan det føles at være den

tredje undtagelse, spørg hellere om Englis¬
cher Garten og om Sckell. Så skal jeg sva¬
re, at man vender tilbage fra den park til
pligterne med nyt mod, og at Sckell fore¬
kommer mig at være en sympatisk kollega,
som man kan snakke med og lære noget af.

Sven-lngvar Andersson, landskabsarkitekt mdl, pro¬
fessor ved Kunstakademiet i København.
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Samtale med Jørgen Arevad-Jacobsen
En generation af landskabsarkitekter WO-

Af Karen Permin

Hvem er han egentlig
Jørgen Arevad-Jacobsen er født under før¬
ste verdenskrig på Falden gård ved Glams¬
bjerg.
Efter at have taget realeksamen blev han

gartnerelev på to fynske handelsgartnerier
og afsluttede læretiden på Aksel Olsens be¬
rømte planteskole i Kolding.
Inden Arevad begyndte at læse på Land¬

bohøjskolens havebrugsafdeling, startede
han en diakonuddannelse på Diakonhøj¬
skolen i Århus - en skole, der med et soci-
al-filantropisk sigte blandt andet uddanner
unge mænd til sygeplejegerningen.
Han gennemførte ikke uddannelsen,

men fortsatte, efter et vinterophold på
Ollerup håndværkerskoles gartnerafde¬
ling, i gartnerfaget, og arbejdede efter af¬
sluttet studium på KVL en tid som anlægs¬
gartner, tegnestue-medhjælper og konduk¬
tør, indtil han i slutningen af 40'erne star¬
tede egen landskabsarkitektvirksomhed i
det jydske.
Periodevis engagerede han sig i organi¬

sationsarbejde og afsluttede denne del af
karrieren som formand i Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter.
Sådan kan Arevads faglige karriere gen¬

gives i grove træk. En karriere, jeg mere
detaljeret vil forsøge at beskrive gennem
denne samtale-.

Læreår
Med en forholdsvis heterogen gartnerisk
baggrund valgte du som nybagt havebrugs¬
kandidat havearkitektvirket som livsbane.

Hvorfor det?
Jeg søgte ind på Landbohøjskolen, fordi

jeg ville være havearkitekt. Men hvis du
spørger, hvad der inspirerede mig til dette
valg, er svaret i første omgang, at det skyl¬
des tilfældigheder. Men dybest set har tran¬
gen til at forme og dermed præge menne¬
skets fysiske omgivelser, været ledetråden i
mit arbejde siden mine helt unge år. Så skal
jeg være ærlig, må begrundelsen for mit
valg nok findes i denne udlægning.
For at blive optaget på Landbohøjskolen

krævedes foruden visse skolekundskaber
fire års læretid i forskellige gartnerier. Der¬
af den heterogene baggrund.
Også undervisningen på Landbohøjsko¬

len var dengang heterogen. Men da jeg
startede studiet i 1941, var man dog så
langt, at de studerende kunne vælge spe¬
ciale. Jeg valgte anlægsgartneri som hoved¬
fag, et fag som af lektor Georg Georgsen
frimodigt fortolkedes som havearkitektud¬
dannelsen. Men det fritog mig ikke for fag
som blomsterdyrkning, frugtavl, køkken¬
urter og planteskoledrift.
Dels for at afprøve den viden jeg havde

erhvervet gennem undervisningen på

KVL, dels for at få materiale mellem hæn¬
derne, jeg senere skulle anvende som pro¬
jekterende havearkitekt, var det min plan,
efter afsluttet eksamen, først at arbejde
hos en anlægsgartner, derefter at blive an¬
sat på C. Th. Sørensens tegnestue.
Begge ønsker gik i opfyldelse.
Hvordan blev du ansat hos C. Th. ?
Mens jeg arbejdede hos anlægsgartner

Poul Rasmussen fik jeg gennem havearki¬
tekt Erik Mygind tilbudt at lede udførelsen
af et af C. Th.s store haveanlæg syd for
Roskilde. Et arbejde, som senere efter¬
fulgtes af en invitation til at komme ind og
arbejde på hans tegnestue. C. Th. havde
dengang tegnestue oppe under taget i en
ejendom ved Knippelsbro.
Dagslys kom ind gennem et lille kvistvin¬

due i taget. I vinduesnichen var en bordpla¬
de, hvor mesteren sad med sin trylleblyant,
hvis han ikke var til møde eller underviste
på »Akademiet for de Skjønne Kunster«.
Udover den beskedne bordplade, var

der tre tegneborde i rummet. Ved det ene
sad Morten Klint - tegnestuens tegnekarl.
Ved det andet Agnete Petersen og lavede
planteplaner, og ved det tredje sad jeg, når
jeg ikke var ude at nivellere, måle op eller
føre tilsyn.
C. Th. skitserede med blyant på mani¬

fold, mens vi andre omsatte hans visioner
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til et partitur, der kunne bruges af de ud¬
øvende musikere (læs anlægsgartnere).
Opgaverne var afvekslende: Villahaver,

boligbyggeri, parker m.v. var typiske pro¬
jekter på tegnebordene.
Jeg søgte at lære mest muligt, mens jeg

var på tegnestuen, og gennemgik hver mor¬
gen før normal arbejdstids begyndelse, ori¬
ginaltegningerne fra en ende af. Nye som
ældre projekter blev studeret med interes¬
sens glød. Sideløbende med arbejdet på
tegnestuen fulgte jeg Sørensens aftenskole
på Kunstakademiets arkitektskole, hvor C.
Th. bistået af Georg Georgsen, underviste
»begavede« unge mennesker i formgivnin¬
gens og planlægningens svære kunst.
Siden flyttede tegnestuen til Kokkedal -

til Sørensens hjem på Egebakke - hvor vi
installeredes i familiens soveværelse, når
sengene var redt og rummet udluftet.

Den fremtidige karriere
Hvilke overvejelser gjorde du dig om din
fremtidige karriere?

Da C. Th. ikke havde megen fidus til lan¬
dets kommunegartnere, så han formodent¬
lig en opgave i at få os unge ansat i parkfor¬
valtningerne. Sådan kom Axel Thomsen til
Odense. Og sådan fik han mig anbragt hos
stadsgartner Sandberg i Århus, hvor jeg
arbejdede i to år. Så sagde jeg op. Og hav¬
de jeg ikke selv taget initiativet dertil, var
jeg simpelthen blevet fyret, skønt Sand¬
berg havde lovet mig souschefstillingen i
parkvæsenet. Jeg var Sandberg et nummer
for selvstændig, og da jeg aldrig har været
diplomat, måtte det gå som det gik.
Hvilke følger fik det?
Jeg havde været længe nok i Århus til at

opdage, at havearkitekter vest for Store¬
bælt var en mangelvare, og at der var brug
for lokale folk. Som det foregik på det tids¬
punkt, styredes al friarealplanlægning fra
de københavnske tegnestuer. Erik My¬
gind, Eywin Langkilde, Georg Boye og na¬
turligvis C. Th. arbejdede alle herovre.
Georg Boye havde tidligere forsøgt at

starte egen tegnestuevirksomhed i Århus,
men måtte opgive af mangel på opgaver,
fordi stadsgartneren påtog sig projekte¬
ringsopgaver og lod parkvæsenets folk
udføre anlægsgartnerarbejdet. Der var
derfor heller ikke noget at lave for de pri¬
vate anlægsgartnermestre, ud over at an¬
gribe stadsgartneren i aviserne.
Jeg var heldigere, da jeg begyndte for

mig selv i 1949, på et tidspunkt, hvor bolig¬
mangelen var stor, og Boligministeriet lod
en mild regn af lånetilsagn strømme ud
over det ganske land. Da ministeriet for¬
langte en havearkitekts medvirken i samtli¬
ge projekter, blev jeg anført som planlæg¬
ger på mange ansøgningsskemaer.
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Fødselsvanskeligheder
Hvordan gik det i starten?
Forståelsen i havearkitektkredse var mi¬

nimal, og i bygherrekredse betragtedes ha¬
vearkitekter nærmest som en slags parasit¬
ter, der fordyrede byggeriet unødvendigt.

Især kneb det med at forstå, at havearki¬
tekten, inden forhåndsansøgning om stats¬
lån skulle indsendes til ministeriet, måtte
have medindflydelse på økonomien. Dette
gjaldt i særdeleshed den såkaldte »trekro-
nerregel«, der indebar, at Boligministeriet
ydede et statslån til haveanlægget svarende
til 3 kr. pr. kvadratmeter.
Og lettere blev det ikke, da vi i lyset af

ansøgningsterminologien postulerede, at
anlæg af veje, stier og fortove foruden ter¬
rænregulering skulle være vores ansvars¬
område, og dermed honorargivende for
havearkitekten.

Kollegialt fik jeg megen hjælp af Georg
Boye i de første vanskelige år, hvor han i
starten overlod mig konduktørjobbet på et
af sine projekter i Århus og generøst anbe¬
falede mig til sine arkitektvenner.
Du går noget i detaljer.
Jamen, det er nødvendigt, hvis nutidens

unge skal forstå hvilke problemer, der var
forbundet med at starte for sig selv i pro¬
vinsen.
Men da jeg først var kommet i gang, så

gik det bare. Først i 50'erne blev jeg kon¬
taktet af Direktoratet for Statshospitaler¬
ne, der netop på det tidspunkt stod over for
en utrolig udviklingsepoke med opførelse
af nye statshospitaler og modernisering af
eksisterende. Enevældens tid var på det
tidspunkt næsten overstået, og de folke¬
valgte politikere krævede at landsdelenes
egne teknikere skulle knyttes til opgaver¬
nes løsning.
Mellem Sjælland og det øvrige Danmark

blev der derfor trukket en usynlig linje,
som angav opgavefordelingen. Østen for
Storebælt samt på Færøerne var Georg

Boye havearkitekt, mens jeg opererede
vesten for »demarkationslinjen«.
Da min nordligste opgave lå i Hjørring

og den sydligste i Vester Vedsted, var et
transportmiddel påkrævet. I 1952 fik jeg
fra Varedirektoratet indkøbstilladelse til
en Maico Mobil - en scooter. Og tre år se¬
nere, efter indstilling fra direktoratet og
Dansk Havearkitektforening, indkøbstil¬
ladelse til en bil.

En livsform og en ledelsesform
Havde du som C. Th. tegnestue hjemme?
I starten ja. I 1954 indrettede jeg tegne¬

stue i kælderen, hvor vi en overgang sad
fem personer. At være havearkitekt var
dengang en livsform. Derfor beholdt jeg
længst muligt tegnestuen hjemme, så jeg
uanset tidspunktet på døgnet kunne liste
mig ind til tegnebordet. Senere blev det en
ledelsesform, og så måtte vi ud af huset.

Tegnestuens udvikling var vel en stor
udfordring?
Ja, såvel opgavemæssigt som med styring

af foretagendet. 1 1966 fandt en skelsætten¬
de begivenhed sted, idet »Byggeselskabet
af 9. marts 1948« henvendte sig til mig i an¬
ledning af et byggeri, der skulle igang i
Viby uden for Århus. Trods en meget
stram tidsplan sagde jeg ja til opgaven,
som åbenbart blev løst så tilfredsstillende,
at tegnestuen blev indbudt til fortsat sam¬
arbejde.
Samarbejdet med »9. marts« udbygge¬

des i disse år, fordi boligforeningerne, som
jeg tidligere havde arbejdet sammen med,
valgte at benytte dette firma, som de i no¬
gen grad selv var økonomisk involveret i,
og fordi de dermed kunne skaffe deres
medlemmer billigere boliger. Opgaverne
for »9. marts« skabte tryghed i arbejdet og
smør på brødet til mig og mine medarbej¬
dere.
Men samtidig havde vi selvfølgelig alle

de andre opgaver, som skulle løses på teg¬

nestuen. Og kigger jeg sagskortene igen¬
nem fra denne periode, drejer det sig om
sygehuse på Fyn og i Jylland, skoler i ho¬
vedlandet, motorvejsplantninger mellem
Bonderup og Gug ved Ålborg samt kirke¬
gårde, børne- og ældreinstitutioner. Og ef¬
ter kommunesammenlægningen i 1970 ha¬
veanlæggene ved et undervisningscenter i
Thisted, politigårdene i Århus, Thisted,
Grenå og Fredericia. Og så naturligvis
Jydsk Telefon i Slet.
Hektisk og ofte meget stressende var vil¬

kårene på tegnestuen i de første mange år,
da vi næsten var alene om opgaverne i Jyl¬
land.
Hvor længe fortsatte denne succes?
Hen ad vejen indtraf forskellige ting,

som greb ind i »9. marts« fremtidsplaner.
Væsentligst var kommunesammenlægnin¬
gen i 1970, hvor Århus kommune nægtede
at overtage omegnskommunernes forplig¬
telser, hvad planlagt storbyggeri angik,
men selv ville bestemme, i hvilken retning
byen skulle vokse.
Jeg havde antennerne ude og fornem¬

mede, at en epoke var slut, da ordretilgan¬
gen begyndte at dale. En situation, der i li¬
ge høj grad berørte mig som mine medar¬
bejdere, og som tid efter anden sivede ud
til arbejdssteder, hvor de var sikret større
tryghed i ansættelsen. At jeg har været kva¬
lificeret leverandør af dygtige fagfolk til
parkforvaltningerne i det jyske, kan der
vist ikke herske tvivl om.
Selv fortsatte jeg tegnestuen med et par

medarbejdere indtil jeg i 1982 lukkede teg¬
nestuen for at dyrke min interesse for ar¬

kæologi.

Mit Alhambra - mit Generalife
Hvilket af dine anlæg holder du mest af, og
hvilket blues du ved at have lagt navn til?
Generelt mener jeg ikke at have noget at

blues over. Hvad jeg lavede, lavede jeg ud
fra min bedste overbevisning.
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2. + 3. Århus Amtsadministration i Højbjerg.
Fotos: Carsten Lund.

Men jeg har masser at græmmes over.
Anlæg, jeg engang var glad for, fremtræder
i dag, så besøg frarådes. Som yngre plan¬
lagde jeg for fremtiden. Virkeligheden har
lært mig noget andet.
Græsrodsbevægelser, selvstyre i bolig-

foreningsafdelinger og motorsavens entré
er ikke gået sporløst hen over anlæggene.
Dette til trods for, at vi på tegnestuen udar¬
bejdede plejeprogrammer til bygherren
for senere at erfare, at de aldrig var blevet
afleveret til de folk, som skulle pleje fri¬
arealerne.

Når du så direkte spørger, hvilket anlæg
jeg holder mest af, er svaret enkelt »Jydsk
Telefon i Slet ved Århus«, eller som jeg
selv siger »haverne i Slet«. De er mit Al-
hambra, mit Generalife!
Dette anlæg med de grønne gadeforløb

og gårdhavernes heterogene form og be¬
plantning blev i 1987 tildelt Anlægsgartner-
mesterforeningens pris: »Årets grønne an¬
læg«. En lille plade indmuret i væggen ved
administrationsbygningens hovedindgang
markerer prisbelønningen for eftertiden.

Planter er mit liv

Dit plantekendskab er legendarisk. Har ar¬
bejde og hobby altid gået hånd i hånd?
Afgjort. Allerede som dreng var jeg

utrolig interesseret i planter og drømte om
at blive botaniker, men da jeg i puberteten
var skoletræt og ikke orkede at gå i gymna¬
siet, blev det en realeksamen og gartnerlæ¬
re i stedet.
Halvandet år på Aksel Olsens plante¬

skole i Kolding satte varige spor, og var en
solid baggrund for mine videre studier på
Landbohøjskolen - et fundament jeg har
bygget på lige siden.
Planter blev mit liv. De indgik i mit ar¬

bejde og i min fritid som tro følgesvende.
Er et godtplantekendskab nødvendigt for

en landskabsarkitekt?
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Afgjort ja - og betingelsen for, at vi kan
markere os som specialister og samfundet
adskille landskabsarkitektens fagområde
fra arkitektens.
Viden om planternes krav til voksested,

jordbund og klimatiske forhold og kend¬
skabet til de enkelte slægter og arters
vækstform, udvikling, blomstring og frø¬
sætning er en nødvendig forudsætning for
kvaliteten af det færdige resultat.
En viden vore medteknikere - arkitekter

og ingeniører - da også forudsætter vi sid¬
der inde med. Selv om vi i visse situationer

næppe foreskriver flere arter end der til¬
sammen er fingre på begge mine hænder.

Også du kan vel komme ud for skuffelser
- din ekspertice til trods?
Flest skuffelser har jeg haft over de an¬

læg, hvor beplantningerne ikke blev plejet
efter de retningslinjer vi udstak. Og skuffet
er jeg blevet, når en planteart ikke opførte
sig efter recepten - enten fordi den stam¬
mede fra en dårlig frøkilde, eller var vege¬
tativt formeret af et modermateriale, som
hellere burde have været anvendt til Set.
Hans-bål. Disse problemer er da også årsa¬
gen til, at jeg lige siden 1973 som DLs re¬
præsentant, aktivt har deltaget i forsøgsar¬
bejdet med landskabsplanter på Hornum
forsøgsstation. Som medlem af Frøkil-
deudvalget var jeg aktiv i en synsgruppe for

mindre træer. Og Frøkildeudvalgets for¬
mand, indtil jeg i 1987 af helbredsgrunde
måtte slutte.
Af mere langsigtede opgaver, særligt til

gavn for vore efterkommere, har jeg fulgt
planteopformeringsstationens frøavlsfor¬
søg i væksthus, og i samme institutions re-
gie kontraktavlsforsøgene i frøhaver med
planter, der stammer fra opformeringssta-
tionen.

Organisationsmanden
11972 valgtes du til formand i Foreningen af
danske Landskabsarkitekter (DL). Hvor¬
for påtog du dig dette opslidende arbejde?
Der kommer vist i ethvert menneskes liv

en periode, hvor man føler sig kaldet til et,
i en eller anden forstand samfundsnyttigt
arbejde.
Sådan gik det også mig, da jeg på gene¬

ralforsamlingen i 1972, efter en periode
som menigt styrelsesmedlem, ubeskedent
foreslog mig selv som formand. Og da in¬
gen protesterede, var jeg dermed valgt, til
på værdig vis at repræsentere foreningen
udadtil, og internt være styrelsens igang¬
sætter, processtyrer og katalysator om
nødvendigt var.
I 50'erne havde jeg en årrække været

næstformand i Georg Boyes formandspe¬
riode, og til op i 60'erne formand for for¬

eningens rets- og honorarudvalg. Så uden
erfaringer i organisationsarbejde startede
jeg ikke mit formandshverv.
Hvad gik du til valg på?
Jeg havde flere mærkesager, men fire

programpunkter skiller sig klart ud.
- Som privatpraktiserende landskabsar¬

kitekt og fødselshjælper ved oprettelsen af
PLR: Praktiserende Landskabsarkitekters

Råd, agtede jeg primært at arbejde for en
løsning af PLRs problemer, som i særlig
grad belastedes af forholdet til moderfor¬
eningen DL, hvor vi som fraktion, hvis
medlemmer udgjorde foreningens kærne,
følte os bundet på hænder og fødder.
- dernæst lå det mig på sinde at få opret¬

tet en medarbejderorganisation som lige¬
berettiget forhandlingspartner i løn- og an¬
sættelsessager.
- og som tredje opgave få klargjort for¬

eningens identitet, og i en tid, hvor om¬
strukturering og fusionering var modeord,
om muligt finde en stærk organisation at
støtte os til.
- Sideløbende med disse mere langsigte¬

de opgaver havde jeg en idé om at få arran¬
geret nogle årligt tilbagevendende konfe¬
rencer, som på tværs af vore forskellige
organisationsmæssige interesser, kunne
samle hele landskabsarkitektstanden i et

fagligt interessefællesskab.
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Ornamental brug af klippede buksbomhække -
før som nu (hhv. Gammelgårdsskolen og Jydsk
Telefon). Foto: Knud Nielsen.
■ Ornamental use ofclipped box hedges. (Gam¬
melgårdsskolen and Jydsk Telefon respectively).

Medarbejdere på tegnestuen: landskabsarkitek¬
terne Hans Jørgen Nielsen, Hans Kirchner, Car¬
sten Lund, Henning Møberg, Birte og Lars
Østerbye.

Hvilke resultater opnåede du?
Hvad PLRs interesser angik, fik jeg ta¬

get hul på nOgle særdeles aktuelle emner,
dette gjaldt i første række foreningens
gamle honorarregler, som Monopoltilsynet
ikke ville godkende, og foreningen af sam¬
me grund overvejede at opsige.
I DLs navn henvendte jeg mig både

skriftligt og personligt til Boligministeriet
om foreningens problemer og anmodede
om at deltage i ministeriets igangværende
honorarforhandlinger med arkitekter og
ingeniører.
Det var i 1972. At det først tretten år se¬

nere - og efter langvarige forhandlinger,
lykkedes mine efterfølgere i såvel DL- som
PLR-regie at få »Specialnorm for have- og
landskabsarbejder« på bordet, fortæller i
en nøddeskal, hvor sendrægtigt organisa¬
tionsarbejde kan være.
At få oprettet en forhandlingsberettiget

medarbejderorganisation lykkedes heller
ikke i første omgang. Dertil var de tegne¬
stueansatte medarbejderes grunduddan¬
nelser på det tidspunkt for uensartede.
Bygningsteknikeré på forskellige niveauer,
tekniske tegnere, udenlandske gartneri¬
teknikere hovedsagelig fra Belgien, ud¬
gjorde hovedparten af de tegnestuemedar¬
bejdere, vi havde ansat. På et tidspunkt,
hvor opgaverne strømmede ind, var vel¬

kvalificerede landskabsarkitektmedarbej -
dere på tegnestuerne en alvorlig mangel¬
vare.

Med Danske Arkitekters Landsforbund
havde der allerede i 1971 på styrelsesni¬
veau været følere ude, for om muligt at
opnå en eller anden associeringsordning.
Sigtet var, at DL som planlæggergruppe
med kun 60 medlemmer, derigennem skul¬
le få organisationskontakt med andre plan¬
læggergrupper i den fysiske planlægnings-
sektor, uden dog at miste sin identitet.
Vore drømme faldt hurtigt til jorden,

primært fordi vore medlemmers basisud¬
dannelser var så uensartede, at DAL ikke
uden videre ville optage gruppen kollek¬
tivt. Sekundært fordi DAL kun kunne op¬
træde som forhandlingspartner for den
gruppe af DLs medlemmer, der havde af¬
gang som arkitekt, og ikke for den del, der
havde afgangseksamen fra Landbohøjsko¬
len eller Kunstakademiets prøve for have¬
arkitekter, som end ikke var en statsaner¬
kendt uddannelse.
I denne situation henvendte vi os til Hor¬

tonomforeningen, hvis sekretær Geert
Fredslund Nielsen tidligere havde antydet,
at man måske kunne forhandle sig til rette
med den nydannede Akademikernes Cen¬
tralorganisation, hvis DL kollektivt blev
tilsluttet Hortonomforeningen, der som di¬

mittendforening for samtlige hortonomer,
ville få forhandlingsretten i AC.
Sideløbende med denne diskussion, var

der i de jordbrugsakademiske kredse for¬
handlinger igang, om at danne et jord¬
brugsvidenskabeligt kandidatforbund be¬
stående af agronomer, hortonomer, forst¬
kandidater og licentiater.
At DL som samlet faggruppe måske

kunne få en fornuftig placering i et sådant
forbund blev ventileret, men faldt først på
plads i min efterfølgers, Søren Harboes,
formandsperiode.
Mere heldig var styrelsen med at starte

DLs vår- og høstkonferencer, som lige si¬
den foråret 1971 har været årligt tilbage¬
vendende begivenheder af høj karat. Fag¬
ligt som socialt.

Sådan er han
Således refereret, har jeg fagligt forsøgt at
beskrive en kollega, i hvis formandspe¬
riode jeg blev hans nærmeste medarbejder.
Denne selvironiske kollega, som pe¬

riodevis elsker at fremstille sig selv som

»egen ringhed«, er en særdeles bevidst her¬
re. Fagligt velfunderet. Omhyggelig i skrift
og tale.
Tag ikke fejl. Hvad han rører ved, kræ¬

ver både tid og megen selvdisciplin.
Karen Permin, landskabsarkitekt MDL.
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Urban Landscape, p. 145
By Annemarie Lund
An international symposium, »Urban
Landscape« was held for three full days in
Slovenian capitol, Ljubljana, Jugoslavia,
in August 1988. The programme included
an impressive force of internationally re¬
cognized landscape architects and profes¬
sors in landscape architecture from
U.S.A., U.S.S.R., Japan and Europe. Af¬
ter the initial welcome by the IFLA Presi¬
dent, Mihålyi Mocsenyi, the symposium
was introduced with a striking contribution
from the architecture history professor
Bruno Zevi. We were many who later trac¬
ed a certain duplicity in Zevi's claim to sup¬
port deconstructivism. The first day ended
with a town planning, historical contribu¬
tion from Prof. Vladimir Musics with roots

in Ljubljanas organic yet still rational plan¬
ned development. This was followed by a
lecture with Prof. DuSan Ogrin. Ogrin as¬
ked how designed landscapes were creat¬
ed. He did not believe that subscribing to
the popular principle of imitating nature
was desirable. Pure imitation of nature

would be a tautology, an unnecessary repe¬
tition of the same things.
On the second day, Peter Jacobs lectured

on Montreal's »Central Park« near Mount

Royal and Werner Nohl lectured on the
open space situation in West Germany
seen from the point of view of size, acces¬
sibility, design and equipment. Ann Whi-
ston Spirn also delivered a verbose lecture
in the direction of new aesthetics for urban

design - on how the town landscape can
take on new forms which capture our pre¬
sent knowledge, beliefs and values. With
living commentary, Lawrence Halprin pre¬
sented some of his work. Lectures on the
third day started with a Russian and Japa¬
nese overview with Landscape-Architect
Tajsija Woltrub, U.S.S.R. and Prof. Mako-
to, Japan respectively. Catherine Howett
spoke, as architecture historian, on »urban
sprawl« in U.S.A.'s urban development.
She said that the fact is that most Ameri¬
cans prefer the galactic metropolis with its
space to a town with a core. Derek Lovejoy
lectured, as a practicing landscape archi¬
tect, on urban rehabilitation in both indu¬
strial and developing countries. Despite
Zevi's appeal and courtship from different
isms, he still means that a town plan is ne¬
cessary to co-ordinate and steer and he is a
vigorous supporter of satisfying both social
and functional needs.
In the closing lecture Prof. Leonard Mi-
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rin showed examples of the past 10-15
years of landscape architecture in the
U.S.A.

Park and Church Yard at Hannerup
Church, p. 152.
In the spring of 1988, Hannerup Parish
Council and Fredericia Municiple Sports
and Parks Committee invited 5 landscape
architect firms to participate in a project
competition for the design of a public open
space comprising a church yard and park.
The 3rd. prize proposals submitted by
Hans Kirchner and Keld Øllgård were
later chosen to be carried out in practice.
The open space has a central location and
is surrounded by a larger housing estate, a
housing block area, some larger institu¬
tions and Hannerup Church. The open
space is 33.000 m2 in area where 6.500 m2
can be used as church yard for Hannerup
Church. The rest will be used as an area

park with play facilities.

Skate Board Lay Out in Fælledparken,
p. 155
By Niels Mansa
Skate boarding is one of the sports-like,
recreative activities which has made its en¬

try in the Danish arena within the past ten
years. The many conflicts between skaters
and the law has made street skating difficult
and represents a threat to traffic and the
urban environment. After several groups of
skate board enthusiasts had requested that
Copenhagen Municipality provide them
with a skating facility, to enjoy skating with¬
out being a nuisance, action was taken and
in the spring of 1988, construction of the
first public skate board lay out in the muni¬
cipality was started. Apart from the "U"
ramp, the lay out comprises 1.600 m2 paved
with tarmac to provide several course types.
The project and construction is carried out
by The City Parks Department.

Landscape Prize and a Prize-worthy Park
in Munich, p. 159.
By Sven-Ingvar Andersson
The 9th. of July was a warm Summer dag in
Munich. The author had come to meet

Ruth Enis from Haifa and Gerda Goll-
witzer, the grand old lady of German land¬
scape architecture on the occasion of pre¬
sentation of the prize: The Friederich Lud¬
wig von Sckell Ring og Honor. Together
they visited Englischer Garten. Englischer
Garten is large, 237 hect., and is located in
the middle of the city, just north of the
center. Landscape Gardener Friedrich
Ludwig von Sckell was consulted on the lay
out of the park and then worked on it for
many years.

The main idea of the plan is masterly sim¬
ple. It reminds one of an irregular fish net
where the threads represent the planting, of
differing width, and where the thor¬
oughfares are deliberately hidden in the
planting. The spatial composition is then
given. The terrain is flat and gives no varia¬
tion but the park is bisected by a couple of
streams and has a large lake vith islands.
In 1967, The Bayern Academy of Arts,
which comprises sculptors, architects, au¬
thors and musicians, instituted a prize to be
awarded to a landscape architect every
year. The prize consists of a diploma and a
heavy signet ring, engraved with a styalised
tree. The prize winner is chosen by a jury
comprising representatives of The Acade¬
my of Arts supported by professionals from
the German Schools of Landscape and the
professional association. The prize has
been awarded 10 times, mainly to German
landscape architects. Exceptions are the
Italian Pietro Porcinai in 1979, the Swede
Gunnar Martinsson in 1983 and now Sven-

Ingvar Andersson in 1988.

Interview with Jørgen Arevad-Jacobsen,
A Generation of Landscape Architects p.
163

By Karen Permin
Jørgen Arevad-Jacobsen was born during
the First World War. Following his school
certificate, he became a gardeners appren¬
tice and followed this by studying at The
Horticultural Dept. of The Royal Agri¬
cultural and Veterinary University. After
completing his studies, Arevad worked as
landscape gardener, drawing office helper
and clerk of.works for C.Th. Sørensen be¬
fore he started his own drawing office in
Jutland at the end of the 1940's.

Periodically, he involved himself in institu¬
tional work and ended this part of his car¬
reer as Chairman ofThe Danish Institute of
Landscape Architects.
In the 1950's he was employed by The Di¬
rectorate of State Hospitals which was at
the start of an incredible development pha¬
se with the building of new state hospitals
and modernising of existing ones.
Other projects in the 1960's and 70's were
housing developments, hospitals on Jutland
and Funen, schools on Jutland, motorway
planting between Bonderup and Gug near
Aalborg as well as church yards and institu¬
tions for children and the elderly. After the
municiple reforms in 1970, projects in¬
cluded an educational center in Thisted,
police stations in Århus, Thisted, Grenå
and Fredericia and Jydsk Telefon in Slet.
Jydsk Telefon is his favorite lay out -which
he calls his 'Alhambra'.

Jeremy Dean
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Tio tunga kolosser av is blev fraktat till gå-
gatan i Malmo. Under nattens lopp blev
»Is-installationen« satt på plats, for att mo-
tas av forbluffade malmobor på lordags-
morgonen.
Men varfor ståilte vi upp over 20 ton is

på gågatan?
- Det hår år ett nytt och annorlunda sått

att fira ett jubileum, beråttar Malmos
parkchef, Gunnar Ericson. Gågatan fylier
tio år, och det skal vi inte låta passera obe-
mårkt.
Gunnar Ericson har skapat »Is-installa¬

tionen« tillsammans med konstnåren och
landskapsarkitekten Monika Gora. Moni¬
ka tycker om att slå sina åskådare med håp-
nad: - Ingen forvåntar sig att hitta tio stora
isblock mitt på Sodergatan under somma-
rens sista soliga helg. Overraskningsmo-
mentet gor isblocken till en levande och
unik upplevelse. Vi tycker sjålva att det
hela år spånnande, eftersom vi inte vet hur
is-installationen kommer att smålta, och
hur långe isen finns kvar.
Uppskattningsvis tar det tre dagar innan

alla isblock har smålt. En »Grand finale«
for denna happening år också planerad,
och kommer att bli av på sondag kvåll. I
varje isblock kommer en levande eld att
tåndas. Det blir tio stora facklor som får

symbolisera de tio ljusen på gågatans fo-
delsedagstårta.
- Detta kommer att bli ett kontrasternas

konstverk, såger Monika Gora. Hår mots
sommar och vinter, is och ild, det eviga och
det forgångliga. Det blir i allra hogsta grad
en upplevelse for åskådarna, istållet for ett
stelt museiforemål. De två ton tunga isko-
losserna kommer sakta att losas upp och
rinna bort.

Kilde: Monika Gora, 'SKALA': 046
126453 och Gunnar Ericson

r

Is-installation i Malmo

Danmark: HAGS LEGEPLADSER. Industrivej 51 F. 4000 Roskilde. Telefon (02) 75 52 55. Finland: OY J TRADING. Kuriiritie 118.01510 Vantaa 51. Telefon: 90-870 1155.
Norge: CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S. Grefsenvn 9.0482 Oslo 4. Telefon: (02) 15 80 50.
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Uddeling af Natur- og Råstofprisen
Skov- og Naturstyrelsen har i et samarbej¬
de med Foreningen af Danske Grus- og
Stenindustrier indstiftet Natur- og Rå¬
stofprisen, der i år uddeltes for første gang.
Formålet med prisen er at udbrede kends¬
kabet til arealer, hvor man har udnyttet rå¬
stoffer. Prisen kan tildeles private indvin¬
dere, som har efterbehandlet råstofgrave,
og hvor der ikke er givet offentligt tilskud
til efterbehandling. Prisen uddeles til grus¬
grave, der er særligt smukt efterbehandle¬
de. Prisen planlægges uddelt ca. hvert an¬
det år.
Et landsdækkende materiale af efterbe-

handlingsresultater er indsamlet af Skov-
og Naturstyrelsen i et samarbejde med
amtskommunerne, der varetager den re¬
gionale råstofadministration.
En bedømmelseskomité med medlem¬

mer fra Amtsrådsforeningen, Kommuner¬
nes Landsforening, Kunstakademiet, Land¬
bohøjskolen, Naturfredningsrådet har gen¬
nemgået materialet, og udvalgt et mindre
antal områder til en landsomfattende be¬

sigtigelse.
Resultatet blev, at to områder i Viborg

Amtskommune og Nordjyllands Amts¬
kommune præmieret.

Ved Skelhøje i Viborg kommune, størrelse ca. 35
ha. Området er efterbehandlet fra 1970 til 1981.

Ved Nr. Halne i Åbybro kommune, størrelse ca.
16 ha. Området er efterbehandlet fra 1981 til
1984.

. $
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Yderligere oplysninger om prisen samt
forslag til fremtidigepræmieringer: Bo Brix
eller Jørn Nilsson, Råstofkontoret, tlf. 02
765376.

Offentlige budgetter
Kontorchef Anders Eldrup fra Budgetde¬
partementet har netop udgivet en bog om
»Offentlige budgetter«.
I bogen sammenlignes budgetlægningen

i Staten og kommunerne. Forskelle og lig¬
heder beskrives og vurderes. Det vises,
hvordan det samlede offentlige budget op¬
stilles på grundlag af statens og kommu¬
nernes budgetter. På baggrund heraf drøf¬
tes budgetsamarbejdet mellem staten og
kommunerne.

Bogen er et godt værktøj for den, der
interesserer sig for de mekanismer, som
påvirker styringen af den offentlige sektor.
Hvorfor stiger de offentlige udgifter?
Hvordan sker samordningen mellem sta¬
tens kommunernes økonomi? Hvad er sta¬
tens rolle og hvilke instrumenter anven¬
des? Hvilke frihedsgrader har kommuner¬
ne og hvilke budgetmetoder anvendes?
Anders Eldrup: Offentlige budgetter.

Forvaltningshøjskolens Forlag, og Reitzels
Forlag. 1988. Pris 250 kr.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:
Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

PARKBÆNKEN
den klassiske bænk i støbejern

GULDBORG
MASKINSNEDKERI

v/ snedkermester Preben Jan Pedersen
Tofteager 22 • 4281 Gørlev • Tlf. 03-55 5700
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Løvtræarters reaktion på saltbelastning
Ved en bevilling fra Teknologirådet under
Industri- og Handelsstyrelsen og med bi¬
stand fra bl.a. Statens Vej laboratorium har
Fonden for Træer og Miljø haft mulighed
for at gennemføre en seksårig undersøgel¬
se af vejsalts virkning på nogle løvtræarter
- elm, birk, lind og eg.
Undersøgelsen er foretaget af lektor, lie.

agro. Jens Dragsted, Skovbrugsinstituttet,
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
og er gennemført på Fondens arealer i Ger-
levparken, Jægerspris. Resultaterne fore¬
ligger nu offentliggjort i en rapport på 300
sider.
Som følge af tilskud kan det første oplag

købes for kr. 122,- alt incl. ved henvendelse
til: Fonden for Træer og Miljø, postboks
1056, 1008 København K (post-giro 1 00 46
46).

Våxter som vindskydd
Vad hånder med vinden når den moter ett

låskydd? Vinden skjuts undan och plante¬
ringen sånker vindhastigheten. I bostads-
områden och parker anvånds vindskydd
for att skapa trivsama miljoer, for att ge
goda våxtbetingelser och spara energi.
Våxter som vindskydd redovisar grunder¬

na for hur man komponerar ett bra vind¬
skydd med hjålp av våxter.
Stad & Land nr 62. Våxter som vind¬

skydd av Lindholm!KristenssonlNilsson.

En bok om Ulla Molin

Vackert och praktiskt for en liten trådgård
år ett begrepp som foljt trådgårdsarkitek-
ten Ulla Molin sedan unga år. Likaså att
klippa och forma. Få trådgårdsarkitekter
har haft en sådan betydelse for villatråd-
gårdens utveckling som hon. I boken om
Ulla Molin gors ett forsok att teckna en
bild av denna unika yrkeskvinna. Vilken
tidsanda pråglade henne, hur gick hon till-
våga når hon utformade trådgårdar, vilka
lått hon sig inspireras av osv.
Stad & Land nr 63. Ulla Molin och villa-

trådgården under 1900-talet. Ulla Rylander.

Bygg om skolgårdar!
Det finns knappast en uteplats i vårt land
som år så forsummad som skolgården. Ja
detta påstår Susan Paget och Ragnhild
Widgren. Påståendet grundar de på en stu¬
die som genomfordes 1986/87. Den hand-
lar om 5 skolgårdsupprustningar, hur man
gick till våga, hur man lyckades/misslycka-

des, vad det kostade osv. Boken torde vara
ett vårdefullt dokument for alia som tyeker
att landets skolgårdar ser bedrovliga ut och
som vill forsoka gora något positivt.
Stad & Land nr 64. En ny skolgård. Su¬

san Paget och Ragnhild Widgren.
Stad & Land kan rekvireras från Konsu-

lentavdelningenlTrådgård i Alnarp, tfn 040-
415000, ankn 406 eller 408.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

Isendes gerne på forlangende]
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

| Vi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tit. 03-72 20 60

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet- et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til demeget store forskellemellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?

»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.

Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,- kr., incl.
moms.

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn 43 1051 København K Tlf. 01-136200

TAG OVER

DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG
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Dan-lntra gadeinventar
Dan-Intra gadeinventar leveres både som

standardprogram og efter tegninger.
Enkle linier og rene flader præger DI-

gadeinventar.
Hele programmet leveres i fire standard¬

farver, men også på dette punkt er der mu¬
lighed for specielle ønsker.
Kilde: Dan-Intra A/S. Industrivænget 5.

DK-4622 Havdrup. Telefon 02 386566.

Kunst, håndværk og byggeri

nnnfl c

„iiAIlOl
Tema Lamper
Tema Lamper er en virksomhed, der pro¬
ducerer og markedsfører lamper til udven¬
dig og indvendig brug, udviklet i samarbej¬
de med danske arkitekter og designere.

Yderligere oplysninger: Tema Lamper
ApS, Kaningårdsvej 34, DK 2830 Virum.
Tlf. 02 833048.

Konferens: Våga Vatten!
Dessvårre anvånds vatten alltfor sålian
som arkitektoniskt element i våra parker
och rekreationsområden, på torg och kyr-
kogårdar. Ån mindre forekommer inslag
av vatten i våra bostadsområden och kring
våra arbotsplatser. Varfor år det så? For att
få svar på den frågan och for at ge inspira¬
tion och kunskaper om hur man loser de
viktigaste problemen med vattenanlågg-

ningar inbjuder ArkFort, LAR och MOVI-
UM till en konferens i Stockholm den 14-
15 december. En viktig del av programmet
utgors av studiebesok till tre aktuella an-

låggningar, PRONATOR och IBM i Kista
samt SAS-huset i Frosundavik. Vi skall fol-

ja vågen från arkitektens och landskapsar-
kitektens visioner och idéer till det fårdiga
resultat.

Annikki Turikkala: Facadeudsmykning i jern.

20 kunsthåndværkere i Danske Kunst¬
håndværkeres Landssammenslutnings Sjæl-
landsgrupper, som arbejder med emalje,
glas, keramik, metal og tekstiler, har på
udstillinger i København og Sorø vist
kunsthåndværk brugt som udsmykning.
Dette var anskueliggjort med skitser, bille¬
der, modeller og færdigudførte arbejder,
der kan indpasses i nybyggeri på projekte-
ringstidspunktet, i byggefasen eller i eksi¬
sterende bygninger og omgivelser.
Tidligere havde bygninger pompøse tår¬

ne, fantasifulde porte, fine ornamentfriser
og snurrige detaljer. I det sidste halve år¬
hundrede har effektivitet og prisbillighed
fjernet alt overflødigt fra byggeriet, ofte
med det til følge at nybyggeriet er blevet
bevidstløst ensformigt. Udstillingerne lag¬
de ideer og forslag frem til bygherrer om at
genoptage samarbejdet med kunsthånd¬
værkerne.

Yderligere oplysninger og katalog: Malo-
ne Dietrich, Frederiksborgvej 122B, 4000
Roskilde. Tlf. 02 356795.

Hans og Birgitte Borjeson: Keramiske elementer
ved døre, porte, vinduer.

Parklygte, Torben Rix, LeifJensen og Ole Bruhn.

Kend kulturtidsskrifterne
Danmarks Biblioteksforening og Det Kon¬
gelige Bibliotek har udsendt den første fo¬
reløbige katalog over danske kulturtids¬
skrifter, som blev præsenteret ved Dan¬
marks Biblioteksforenings årsmøde i
Odense i år.
Ved mødet blev alle de af tidsskriftre¬

daktionerne indsendte eksemplarer udstil¬
let i al deres brogede mangfoldighed og
præsenteret af kulturministeren. Initiativet
vakte stor interesse hos de tilstedeværende
biblioteksfolk og politikere.
Danmarks Biblioteksforening og Det

Kongelige Bibliotek planlægger til næste år
at udsende en mere ambitiøs katalog med
mange illustrationer og udførligere oplys¬
ninger om de 200 tidsskrifter.

Fra kataloget »Kend kulturtidsskrifter¬
ne«.

Syv argumenter imod kulturtidsskrif¬
ter:

Det er ikke til at regne med. De skif¬
ter redaktion og ændrer navn og laver
om på deres udseende og går ind og
genopstår. Hvad skal det ligne?
De dukker altid op på mærkelige

tidspunkter. Inden man bliver færdig
med et nummer, kommer der et til, som
man heller ikke får læst.
De er så uforudsigelige. Man kan al¬

drig på forhånd vide, hvad de rummer;
men halvdelen er som regel fyld og den
anden halvdel udskudt til næste num¬

mer.

De er så fremmede, atman ikke føler
sig ordentlig hjemme i dem. De folk der
skriver i dem, er ikke rigtig kendte, og
når de en sjælden gang er det, skal det
nok passe at de skriver om noget andet
end det de er kendt for.
De er så forskellige fra gang til gang.

Sin avis kan man i det mindste øje
(uden at læse den), og fjernsynet kan
man da kiggepå (uden absolut at skulle
se), men tidsskrifter kræver opmærk¬
somhed. Og stjæler ens tid. Og leverer
den ikke tilbage igen.
De virker så egensindige. Bringer

stort set hvad der passer dem, i stedet
for at givepublikum hvad folk vil have.
Indimellem får man på fornemmelsen,
at de ser ned på os der har et arbejde.
Og så skal man oven i købet betale for
det!
De er alt for besværlige at få fat på.

Kioskerne må ikke handle med dem, og
boghandlerne har aldrig plads i vin¬
duet. Det er lige førman er tvunget til at
abonnere på dem.

Erik Skyum-Nielsen. Medredaktør
af tidsskrifterne Bogens Verden og Den
Blå Port.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33

Boulevarden 36 * Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 l/fJH VI
8680 Ry ved Gudenåen Vh/\ BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

L(V4 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50 L D A GRØNT

Københavns
Kommune

Københavns kommunes bygge- og boligdirektorat,
Gårdrydningskontoret.

ARKITEKT

Gårdrydningskontoret forbedrer friarealer i den ældre boligbebyggel¬
se. Arbejdet foregår i nært samarbejde med beboere og ejere dvs. vi
vejleder, forhandler, skitserer, projekterer og fører tilsyn med gennem¬
førelsen. Herudover administrerer vi vedligeholdelsen af et større antal
gårdanlæg.
Vi forventer:
- at du er uddannet på en af statens arkitektskoler eller har lignende
kvalifikationer.

- at du kan dokumentere'evner for skitsering og projektering.
- at du har udpræget evne og lyst til samarbejde.
- at du er god til at udtrykke dig mundligt og skriftligt.
- at du har viden om og interesse for friarealernes beplantning.
Gårdrydningskontoret har pt. 16 medarbejdere heraf 6 arkitekter.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder, arki¬
tekt Niels Starck, telefon 01 153800, lokal 2776.
Ansøgning med alle relevante oplysninger skal være Københavns kom¬
munes bygge- og boligdirektorat, Gårdrydningskontoret, Farvergade
27A, 1463 København K, i hænde senest den 5. december 1988.

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 02-52 78 02

GÅRDSANERING

L D A

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSENA/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGARDSVÆNGE 13
01 65 23 05

2820 GENTOFTE

/An(at)s()avtHe*me5fe*

£/Vtk 'Kfewavtvt nroi
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT



LIVET MELLEM HUSENE

»Bogen er en stor inspira¬
tion for mig i mit arbejde,
jeg anser den for at være
en klassiker for alle, der
praktiserer eller studerer
arkitektur og fysisk plan¬
lægning — uanset deres al¬
der, baggrund og erfa¬
ring,« skriver Ralph Er-
skine i forordet til genop-

■ trykket af Jan Gehls bog

(»Livet mellem husene«.Det er tredje reviderede
udgave, og bogen er nu

| udkommet i mere end
i 10.000 eksemplarer.
' Bogen er nu også
udkommet på engelsk på
det store forlag Van No-
strand Reinhold Compa-

: ny Inc. i New York.
ARKITEKTENS FORLAG
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Klassiker i genoptryk

Livet mellem husene
er på 192 sider

og rigt illustrere-t.
Pris: 148 kr.
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