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Resultatet af konkurrencen
om Skjern bycenter
Skjern Kommune modtog 63
forslag til konkurrencen om en
del af Skjern bycenter.

Arkitekt MAA Erik Nobel
fra København vandt 1. præ¬
mien på 100.000 kr.

1. præmieforslaget og de
mange andre projekter, der er
indsendt til konkurrencen, har
givet kommunen en inspiration
og et godt grundlag for den vi¬
dere planlægning og udform¬
ning af byens centrale område
omkring banegårds- og rute¬
bilpladsen i Skjern.

Konkurrencen har endvidere
anvist nye muligheder for at
placere en separat gade til bus¬
ser med holdepladser på det
første sporareal vest for stati¬
onsbygningen. Denne løsning
giver større råderum i konkur¬
renceområdet, hvilket indebæ¬
rer mulighed for bevaring af
Pakhuset.

Konkurrencen har også vist,
at den planlagte centerring på
DSB's sporareal næppe er så
nødvendig som tidligere an¬

taget.
Den samlede præmiesum var

på 230.000 kr., og udover 1.
præmien blev der uddelt føl¬
gende præmier og indkøb:

2. præmie på 60.000 kr. til
Arkitekterne MAA Arne Arcel

og Palle Andersen, Køben¬
havn.

3. præmie på 30.000 kr. til
Arkitektfirmaet C. F. Møllers

Tegnestue v/arkitekterne MAA
Tom Danielsen, Ingolf W. B.
Jakobsen, Maren-Jette Rosen¬
kilde Ulbæk, Herning.

Der blev indkøbt 2 forslag
på hver 20.000 kr. udarbejdet
af henholdsvis

Arkitekt MAA Poul Farlov,
København og

CUBO Arkitekter ved arki¬
tekterne MAA Peter Dals¬
gaard, Bo Lautrup, Lars Juel
Thiis Knudsen og Ib Valdemar
Nielsen, Århus.

Konkurrence om cykler
og miljø
Planlæggere, forskere, studen¬
ter og cykelaktivister inviteres
til at skrive en artikel/konfe¬

renceindlæg om cykling under
overskriften Hvordan kan man

bedst muligt få cyklerne til at
bidrage til en forbedring af
bymiljøet?

Artiklen skal indeholde
2.500-4.000 ord og så vidt mu¬

ligt være skrevet på engelsk. Og
den skal indsendes, så den er i
London inden udgangen af
maj måned 1992.

Den bedste artikel vil blive
belønnet med 1.500 ECU

(12.000 kr.) og vinderen vil der¬
udover være berettiget til at
fremlægge artiklen ved Vélo-
Mondiale/Pro Bike/Velo City i
Montréal, 13.-17. 9. 1992.

ECF/Velo Ciy Lecture Prize
Prisens navn er ECE/Velo City
Lecture Prize og den blev først
offentliggjort på Velo City
konferencen i Milano.

I dommerpanelet sidder
Kongresmedlem Jim Oberstar,
USA, Jacques Chaban-Del-
mas, borgmester i Bordeaux
(Frankrig), Arkitekt Marcelli
Mamoli, Venedig (Italien), Bre¬
da Pavlic, UNESCO, Werner
Brog, Direktør for Social-Data
i Miinchen (Tyskland), A. Wel-
lemann, leder af det hollandske
Masterplan Fiets-program,
Oliver Hatch log Nick Lester
fra Velo-City kontoret i Lon¬
don og Gill Felton fra ECFs
forretningsudvalg.

Artikler skal indsendes til Oliv¬
er Hatch, Conference Director,
European Cyclists' Federation,
31A rodene Road, London
SW1 2BQ England. Telefon
009 44 81 674 5916, fax 009 44
81 671 3386.

Nærmere betingelserfor del¬
tagelse kan rekvireres fra
Dansk Cyklist Forbund.

Udsmykninger i det
offentlige rum
Som noget nyt har Statens
Kunstfonds billedkunstneriske

udsmykningsudvalg inviteret 10
billedkunstnere til at komme .

med forslag til en udsmykning
på en lokalitet i Danmark, som
billedkunstneren selv har valgt.
I dette projekt får kunstneren
mulighed for at foreslå præcis

det sted, som går i direkte dia¬
log med kunstnerens intenti¬
oner.

Interessante projekter kan
være med til at højne diskus¬
sionen om udsmykninger i of¬
fentlige rum og muligvis give
gode ideer til beslutningsta¬
gere. Ved at ændre på vane¬

tænkningen må der kunne
komme fremragende forslag til
hvor og hvordan, overraskende
eller traditionelle lokaliteter
kunne udsmykkes. Der er ingen
bindinger til lokaliteten, det
være sig steder, der ikke er ud¬
smykket, eller steder, der alle¬
rede er udsmykket. På denne
måde kan der også åbnes for
diskussionen om nedtagning af
allerede eksisterende udsmyk¬
ninger. Kunstnerne er bedt om
at tænke i helheder, så som

pladsdannelser, landskaber, to-
talfarvesætning af lokaler
o.s.v., og det fordres, at offent¬
ligheden får adgang.

Projektet, der ikke tidligere
må have været offentliggjort,
skal kunne gennemføres inden
for en beløbsramme på maxi¬
malt 1,2 mill. kr. Planen er at
udstille forslagene i Statens
Kunstfonds udstillingslokaler
på Set. Annæ Plads i december
1992, og samtidig udgive en

publikation med forslagene.
Følgende kunstnere er invite¬

ret til at deltage: Kirsten Juste¬
sen, Jeppe Aagaard Andersen,
Kim Grønborg, Ane Mette
Ruge, Per Neble, Otto Lawaetz,
Gurli Gottlieb, Ib Braase, An¬
ders Kirkegaard og Elisabeth
Tobro.

Bevar Østre Anlæg, byg det
nye Museum for Moderne
Kunst langs med Københavns
havn

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter advarer kultur¬
minister Grethe Rostbøll (K)
mod den planlagte tilbygning
til Statens Museum for Kunst i
Østre Anlæg i København.

I stedet foreslår foreningen,
at der udskrives en arkitekt¬
konkurrence om museumsbyg-
geri på en af de ledige grunde i
Københavns Havn.

Foreningen skriver til kultur¬

ministeren, at den på det kraf¬
tigste må advare mod planerne
om at opføre et nyt stort mu¬
seum for moderne kunst i om¬

rådet ved Østre Anlæg.
Landskabsarkitekterne peger

på, Østre Anlæg for mange kø¬
benhavnere er en attraktiv park
med store velvoksne træer.

Dernæst er anlægget den bedst
bevarede del af det gamle kø-
benhavske voldanlæg, hvor
man stadig kan se de gamle
bastioner og fæstningsgraven,
hedder det.

Ifølge foreningen vil havnen
være det rigtige sted at placere
det nye museum for moderne
kunst. Havnen vil ud over sine
kvaliteter kunne tilbyde en
mindre kompliceret bygge¬
grund og måske en besparelse
på anlægsbudgettet, mener
landskabsarkitekterne. (RB)

Bogparadis
Architectura et Natura er en

boghandel i Amsterdam, som

forhandler et stort sortiment af

bøger, tidsskrifter m.m. inden
for emnerne arkitektur og
landskabsarkitektur.

Desuden driver boghandlen
sideløbende forlagsvirksom¬
hed, forlaget Thoth, der nyligt
har udgivet bogen Italian
Villas and Gardens. Bogen
Designing Parks udkommer til
maj.

Publikationslister kan rekvi¬
reres fra:
Architectura et Natura. Lelie-

gracht 44. 1015 DH Amster¬
dam. Holland.
Tel.: +31 20 6236186.
Fax +31 20 6382303.
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Indtryk fra Rotterdam

Hensigten med artiklerne i LANDSKAB
2-1992 er at orientere om, hvad der i foregår
på byparkfronten i Holland, for at vi måske
derved bedre kan se os selv her i Danmark.

Indtryk fra Rotterdam gengiver nogle af de
tanker, holdninger og projekter, der blev
præsenteret ved et symposium, Nye bypar¬
ker i Holland beskriver en udstilling om
dette emne, artiklen om Floriade parken
giver en kort præsentation af denne.
Danske udløbere afdenne nyeparkomani vil
følge allerede i LANDSKAB 3-1992 med
forslagfra den indbudte konkurrence til by¬
park i Vejle. AL

LANDSKAB 2 -1992

Først i februar blev der i Rotterdam afholdt
et symposium om 'parken'. Parkbegrebet
skulle forstås i vid forstand, og forelæsnin¬
gerne omhandlede såvel mindre pladser, som

meget store parklandskaber.
Op igennem 80'erne er der givet en række

nye bud på parkbegrebet og på udformning
heraf. Hensigten med symposiet var på bag¬
grund heraf at prøve at tage pulsen på, ind¬
fange og afdække forskellige tendenser in¬
den for park design, park design forstået
som totaludformning af parkarealet.

Arrangørernes oplæg og udgangspunkt
var, at byparken i sin traditionelle udform¬
ning er blevet mindre meningsfuld og tappet
for betydning. Problemer med vandalisme
og uroelementer svækker yderligere den tra¬
ditionelle parks position. Forstædernes tom¬
me parker har udspillet deres rolle, de snyder
folk med løfter om billeder af paradis.

Samtidig er øko-parkerne, de selvgroede
parker, i hvert fald i Holland forkastet, må¬
ske som en (ulogisk) desperat pessimisme
over klodens stade, måske som det en følge
af det moderne bymenneskes afstumpede
eller bristede forhold til naturen.

Symposiet var arrangeret af Panorama
Foundation, som består af en gruppe af tre
(3) unge, hollandske landskabsarkitekter:
David Louwerse, Frank van der Zanden og
Vibeke Scheffener. Gruppen er ganske selv¬
bestaltet, ikke med formel tilknytning til
den hollandske landskabsarkitektforening.

Den er dannet udfra et ønske om at have
en platform til international, faglig udveks¬
ling af inspiration og viden i form af sympo¬

sier, studieture, bogudgivelser (symposiets
forelæsninger er under udgivelse som bog).

I dette arrangement, der blev holdt på en¬

gelsk, deltog ca. 100 landskabsarkitekter,
selvsagt overvejende hollændere, men tillige
tyskere, belgiere, franskmænd og seks skan¬
dinaver.

Inquiry into the state of recent park design
Boymans-van Beuningen museet dannede
med kunst af Kokoscha, Kandinsky og Jaw-
lensky og klassik musik frit fra flyglet en
smuk og åndrig ramme om det meget veltil¬
rettelagte og velafviklede symposium.

David Louwerse præsenterede program¬
met, som var komponeret således: Første dag
skulle der lægges i gryden og røres godt

rundt: Clemens Steenbergen ville præsentere
sin udlægning af krisen i landskabsarkitek¬
tur, sin opfattelse af grammatikken i samme

og mulige strategier. Bernard Huet skulle
fremlægge sine krav om tomrum, Adriaan
Geuze udbede sig unatur. Der skulle så gerne
være hvirvlet op og efterladt så mange løse
ender, at symposiedeltagerne følte sig provo¬
keret til at diskutere natten over og vende
nysgerrige tilbage næste morgen.

Anden dag ville bringe præsentationer fra
Spanien, Tyskland og Danmark, om hvor¬
dan landskabsarkitekter herfra med hver
deres referencer og visioner gennemtænker
og løser en given opgave.

Ville de være komplementære, overlap¬
pende, usammenlignelige ?

Som livgivende element efterfulgtes hver
forelæsning af en velforberedt gæstespørger.

The Grammar of Landscape Architecture
Dr. Clemens Steenbergen, Delft's Tekniske
Universitet, indledte symposiet med en fore¬
læsning om landskabsarkitekturens sprog

og grammatik.
Indlægget svarer stort set til et afsnit i

bogen Het Montagelandscap. Men hvor
afsnittet i bogen er optakt til og relateres til
efterfølgende dele om byparkers historiske
udvikling og udformning - samt til en nuti¬
dig, omfattende eksémpelsamling, forblev
indlægget på symposiet temmelig utilgæn¬
geligt.

Steenbergen mener, at den måde land¬
skabsarkitektur i dag udvikler sig på er tåget,
vi befinder os i et systematisk kaos uden
parkmyte. Han vil i sin forskning prøve at
kaste lys over tankens vej i den kreative fase,
afdække de mekanismer, der styrer design¬
processen samt påvise regelsæt til det, der
benævnes iscenesættelse af det landskabe¬

lige rum.

Steenbergen hævder, at man i dag ved ud¬
formning af parker ikke længere er bundet
af klassiske eller modernistiske forbilleder.
Fremover kan landskaber frit sammensættes

elementer fra landskabsarkitekturens kata¬

log.
Parken er blevet samlesæt. Ved at sønder¬

dele, bearbejde og fortolke elementer fra
eksisterende materiale og samle disse løs¬
revne fragmenter dannes nye kompositioner.
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1. Fire afFormigé's søjler erflyttetfra viadukten
og genopstillet ved den nordvestre kanalarm.

Planer 1787-1904.
2. Ca. 1787. Rotunden på en cirkulærpladsflan¬
keret af toportbygninger. En trærækkefølger cir¬
kelslaget.
3. Ca. 1819. Med bassin de la Villette.
4. Ca. 1860. Portbygningerne er fjernet.
5. Ca. 1904. Med metro og ny bygning mellem
bassin og rotunde.

6. Modelbillede. Place Stalingrad er navnet på
den plads, der ligger mellem Ledoux's berømte
Rotunde de La Villette (toldbygning fra 1789) og
Bassin de La Villette fra 1806). Canal St. Martin
støder til fra sydvest. Bernhard Huet har gen¬
etableret forbindelsen mellem rotunde og bassin
og skabt en formel promenade.
En ny halvcirkulær plantning af popler svarer
Ledoux's oprindeligt tænkteplantning. Dobbelte
trærækker langs glacis afsondrer den grusbelagte
plads fra de to tilstødende avenuer, tidligere
hovedveje til Flandern og Tyskland.
Metroen passerer forbi både over og under jor¬
den vest for rotunden, mens den tidligere bus¬
station er flyttet andetsteds hen.

History of Site
Bernard Huet, arkitekt fra Paris lagde ud
med en række korte statements, især om
hvad han elsker at hade: arkitektur i sig selv
gør ingen by, byen er en proces. Jeg elsker at
bo i byens kerne. Hader periferien, mener det
kun er for dem, der ikke har råd at bo i byker¬
nen. Huet hader også kaos, hader fragmen¬
ter, i og for sig også landskabsarkitektur og
byparker, fordi byparker giver diskontinuitet
i byen. Beundrer ikke nutidens grønne om¬

råder, synes de mangler form og dimension.
Huet synes, de værste parker er dem, der

er fyldt op med tilbud, hvorfra man frit kan
vælge, hvor man hele tiden skal kunne gøre

noget. Han finder sådanne parker korre¬
sponderer helt med forbrugersamfundet, af¬
spejler det.

Selv foretrækker Huet oftest det tomme

rum, har trang til at tømme rum, værdsætter
pausens betydning. Han prøver i sine projek¬
ter at forstå mindet og bringe stedets historie
frem; nedtoner sit ego, fjerner og stiller
scene til rådighed.

Huet forelagde bl.a. sine projekter til Pare
Bercy, renovering omkring Canal Saint Mar¬
tin og Place Stalingrad - pladsen omkring
Jean Claude Le Doux's rotunda. De viste

projekter var meget overbevisende og hel¬
støbte.

26 LANDSKAB 2 -1992
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■ 1. Four ofFormigé's columns have been
removed from the viaduct an reset next to
the north-west canal arm.

Plans 1787-1904.
2. C. 1787. La Rotonde in a circus flanked
by two gate houses. A row of trees banks
the crescent.

3. C. 1814. The La Villette basin has been
added.
4. C. 1860. Gate houses have been de¬
molished.
5. C. 1904, includes the métro and a new

building between basin and rotunda.
6. Model photo. Place de Stalingrad is the
name of the place between Ledoux's fa¬
mous Rotonde de la Villette (a customs toll¬
house erected 1789), and Basin de la Vil¬
lette (from 1806).
Canal St Martin joinsfrom the south-west.
Bernard Huet has re-established the junc¬
tion of rotunda and basin, and created a
formal esplanade or promenade.
A new, semi-circular planting of poplars
matches that of Ledoux's original plan.
Double rows of trees along each glacis
screen the sandy place from two converg¬
ing avenues, formerly main roads from
Flanders and Germany.
The métropasses both above and below the
ground west of the rotunda, whereas the
former coach station has been relocated.

m n f
j Lij ap'
mm* *
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Moving beyond Darwin
Landskabsarkitekt Adriaan Geuze fra grup¬

pen West 8 har en slags guruagtig position i
Holland på grund af sine ret outrerede pro¬

jekter.
De traditionelle byparker er meningsløse

for det moderne bymenneske, de bedste ste¬
der er tomter, tiloversblevne havnearealer,
hvor man kan bruge kasserede materialer til
hvadsomhelst, parken er død, ud med det
gamle parkbegreb, proklamerede Adriaan
Geuze.

Han erklærer sig som anti-økolog, længes
mod unatur, kalder parkerne en serie af illu¬
sioner.

Ikke-natur indgår: kunstgræs i stort om¬
fang, beplantning i form af palmeboulevar¬
der, hvor palmerne flyttes ud og ind alt efter
årstiden. Geuzes opråb og proklamationer
kan være ganske forfriskende, men hvordan
er projekterne?

Geuze gennemgik to projekter, et forslag
til en skak-ternet ø opbygget af muslinge¬
skaller udfor Hollands kyst og et forslag til et
plads i Rotterdam, Schouwburgplein.

Schouwburgplein er en plads på ca. 90 X
140 m på et parkeringsdæk. Pladsens belig¬
genhed i den tætbebyggede del af Rotterdam
betragtes som en kvalitet. Udgangspunktet
for West 8 er, at det ikke er pladsens funkti¬
onsduelighed, der er noget i vejen med.

Bevægelige lysmaster mLamps in motion

TVærtom kan pladsen ændre sig som en ka¬
mæleon, den kan skiftende bruges til for¬
skellige arrangementer.

Det er pladsens udtryk og udstråling, der
ønskes ændret på. Et system af metalplader
skal danne gulv. West 8 foretrækker en stål¬
belægning, da de finder, at en sådan associe¬
rer til skibe og til Rotterdams position som
havneby.

Belysning er dels en underliggende punkt¬
belysning -en forsænket mælkevej- dels hy¬
drauliske lysmaster, der bevæger sig som
kæmpeinsekter.

Beplantningen består af en dobbeltrække
fyrretræer. West 8 forestiller sig, at en koloni
af amerikanske egern så vil besætte og bebo
træerne -og blive en attraktion. Desuden ud¬
gøres pladsens beplantning af 200 flytbare
palmer i potter.

Pladsens anatomi
■ The anatomy of the plein

kongrestårn, lysmaster
■ Congress Tower, lamps

kongrestårn, beplantning
■ Congress Tower, planting

system afstålplader
som belægning
■ paving: a system
ofsteel plates

ribber ■ bars

parkeringskælders tag
m roof of basement car park

parkeringsdæk 1 og 2
■ parking deck I and 2

28 LANDSKAB 2 -1992
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Lohrbergspark, Frankfurt
■ Lohrbergspark, Frankfurt

Volkspark Rehberge, Berlin.
■ Volkspark Rehberge, Berlin.

Blucherpark, Koln . Enkelhed er trumf,
m Blucherpark, Koln . Simplicity as trump card.
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1 + 2. Niddapark, Frankfurt am Main *1 + 2. Niddapark, Frankfurt am Main

In the Spirit of the German Volkspark
Norfried Pohl, tysk landskabsarkitekt, lek¬
tor ved landskabsarkitektuddannelsen i

Wageningen, fortalte som indgang til pro¬

jektet Niddapark om den inspiration og det
afsæt, de tyske folkeparker har givet ham.

Det er store parker, 100 - 200 hektar, de
fleste er anlagt omkring 1920'erne. Parkerne
blev dengang planlagt til arbejderklassen,
det var ikke borgerskabets smag og normer,
der blev lagt til grund for form og indhold.
Folkeparkerne befriede med succes sig selv
fra tidligere tids udtryksmåder, sagde Pohl.

Parkerne var en tilrettelagt ramme for ak¬
tiviteter, for udøvelse af sport eller samlings¬
sted ved møder, en enkel og uprætentiøs faci¬
litet. Midlerne var beskedne: plantninger og
grus. Et gennemgående træk er de mange
horisontale linier, oftest i form af klippede
hække, sjældnere som lave mure af sten.
Lodrette træk er træerne. Folkeparkerne er

meget .funtionelle, anvendelige for mange
mennesker.

Niddapark ved Frankfurt am Main ligger
i et tidligere bynært landbrugsområde. Par¬
ken på ca. 150 ha er blevet til som følge af et
Bundesgartenshow. Ændringen fra bynært
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landbrug til parkområde har givet anledning
til store diskussioner om betimeligheden
heraf, men det hørte vi kun perifert om.

Efter at have vundet en konkurrence om

parken for omkring 10 år siden blev Pohl i
samarbejde med Van Gils, Meyer, Hanke
m.fl. overdraget opgaven.

Byens borgere havde et stærkt ønske om

natur, til naturprægede arealer, hvor plant¬
ningerne frit kunne udvikle sig. Samtidig
skulle eksisterende sportsarealer, koloniha¬
ver m.m indkorporeres. Parkområdet måtte
såvel tjene naturinteresser som organiseret
rekreation. Midterområdet blev derfor lagt
meget ekstensivt ud, mens arealerne i perife¬
rien nærmest byen blev mere intensivt be¬
handlet. Store 'klumpformede' plantninger
blev etableret. Et system af stenkuber
45 X 45 X 45 cm blev anvendt som byggeklod¬
ser til lave mure, søjler, trapper for at marke¬
re de særligt behandlede områder.

I Niddatal har Pohl m.fl. tilstræbt at styr¬
ke kvaliteten af det, der allerede fandtes, at
skabe en enkel ramme, at lægge ét enkelt nyt
lag ind (stenkubesystemet) og at gennem et
udførligt plejeprogram at skabe udviklings¬
muligheder for parkområdet.

2
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Jardi al Carrer Madrid
Arkitekt Andreu Arriola Madorell og arkitekt Carme Fiol Costa
Bygherre: Area Metropolitana de Barcelona
Projekt: 1989
Anlæg: 1990-91

1, 2 + 3. Jardi al Carrer Madrid
Planen kaldes afArriola et modificeretfragment
af en Michelangelotegning.
■ 1, 2 + 3. Jardi al Carrer Madrid Arriola him¬
selfcalls hisplan a modifiedfragment ofa draw¬
ing by Michelangelo.

5

Pare De I'Estacio del Nord
Arkitekt Andreu Arriola Madorell og arkitekt Carme Fiol Costa
Billedhugger Beverly Pepper
Keramiker Joan Raventos

Bygherre: Ajuntament de Barcelona og Impusa
Projekt: 1984
Anlæg: 1986 -91

4 + 5. Pare de I'Estacio del Nord

Organiskformet skulptur afBeverly Pepper ind¬
arbejdet i græsområdet. Skulpturel park eller
parkagtig skulptur?
*4 + 5. Pare de I'Estacio del Nord

'Organic' sculpture by Beverly Pepper incor¬
porated in the grass. A sculptural park, or park
sculpture?
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6, 7 + 8. Fossar de les Moreres, Barcelona
Der er anvendt lo slags materialer tilpladsen: tegl
og granit. Valget af tegl som belægning er usæd¬
vanligt i Barcelona, men er tænkt som et signal
frafortiden. Den polerede granit er anvendt i den
lange mur med inskriptioner.
■ 6, 7 + 8. Fossar de les Moreres, Barcelona
Two types of material have been used for this
plaza- tile and granite. Tile is an unusual choice
for Barcelona, but intended as a gesture by and
from thepast. Polished granite has been usedfor
this long, inscribed wall.

Fossar de les Moreres, Barcelona
Arkitekt Carme Fiol Costa i samarbejde med arkitekt Andreu Arriola Madorell
Bygherre: Ajuntament de Barcelona
Projekt: 1988
Anlæg: 1989
Belønnet med Finalist Fad Prize ofArchitecture 1989.
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Experience Barcelonese
Andreu Arriola fra Barcelona præsenterede
projekter som eksponenter for erfaringen
fra Barcelona: pladser i hjertet af den gamle,
tætte by; parker langs forstadsringveje.

Udgangspunktet for de opgaver, Arriolas
arkitektkontor arbejder med, er oftest tom¬
me nedrivningsgrunde eller akavet beliggen¬
de restarealer. Ved løsning af opgaverne skal
der ikke alene tages hensyn til stedet, men det
renoverede areal skal helst indeholde sådan¬
ne kvaliteter, at de kan blive symbol på en
strålende fremtid, at de kan smitte af resten
af kvarteret, sagde Arriola.

Arriola søger ikke som Huet at nedtone sit
ego, men indrømmede, at han foretrak en
større grad af selvhævdelse gennem sine pro¬
jekter. Han kan godt lide at 'do his private
show'. Arriola finder, at parkens og pladsens
rolle ikke skal udskille sig fra byens, men at
det skal være en integrerede dele, der til dels
kan optage sociale problemer.
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Handling Industrial Wastelands
Landskabsarkitekt, prof. dr. Peter Latz,
Miinchen, redegjorde for planlægningen af
Duisburg Nord.

Duisburg Nord er et 600x1500 m stort
forladt industriområde i Ruhrdistriktet, en
industriruin. Den tidligere infrastruktur i
form af jernbanespor, grøfter, bygninger,
kulovne står tilbage. Både vand og jord i om¬
rådet er stærkt forurenet med bl. a. tungme¬
taller. Bevoksning findes kun i periferien og
som enkelte pionerbirke på grusarealer eller
som ruderalvegetation.

Latz har -vel af nødvendighed- valgt at
fastholde eksisterende strukturer og elemen¬
ter i området. 5 delplaner kan lægges ned
over området,

Systemet af jernbanespor med tilhørende
dæmninger, tunneller, broer er anvendt til
stier, promenader, vej. Det er også den eneste
måde, man kan komme rundt på. Nettet for¬
binder alle dele i arealet og skaber tillige for¬
bindelse mellem tidligere adskilte bydele.

Rent vand skal være symbolet på arealets
ændrede anvendelse, siger Latz. Dette an¬

skueliggøres i et vidt forgrenet system af tag¬
vand, drænvand, grøftevand og rensende
kaskader.

På grund af den forurenede jord bygges
der ikke, men kaféer, kiosker og lignende
etableres som mobile enheder. Eksisterende

fabriksbygninger, skorstene, ovne bliver stå¬
ende som historiefortælling - overlades til
forfald?

Nyplantninger tilføres kun sporadisk og
da som velkendte elementer, f.eks. som pop¬
pelrækker langs kanaler.

Kan en sådan industriruin forsvares om¬

dannet til park. Kan det være rimeligt be¬
grundes at lade et så svært belastet område,
en industriruin omdanne til parkområde.
Forelæsningen kunne ikke helt overbevise,
men der er noget meget dragende i, at stedets
historie kan aflæses, i modsætning til Nid-
datal som ligner en slags ingenmandsland.

Parken Duisburg Nord er tiltænkt at skul¬
le bruges til undervisningsformål, videnska¬
belige undersøgelser, ligesom det er hensig¬
ten, at byens borgere skal overtage og udvikle
både under opbygning og ved pleje.

Ein Geflecht industrieller Strukturen wird Landschaft
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Skitse til en park. En enkel ramme tilfælles eller
individuel fornyelse og uforudsigelighed. Steen
Høyer.
Er skitsen et udsagn om, at en parkplan ikke kan
tegnes, men skal dyrkes op?Er det en protest mod
nimis=for meget, mod alle de overgjorte planer,
der med accelererende hastighed strømmer ind i
fagets tidsskrifter? Er det et samtykke til Huet's
tankegang?
■ The sketchforapark. A simpleframe, facilitat¬
ing individual and common restitution and un¬

predictability. Steen Høyer.
Is this sketch a statement saying that theplan for
a park cannot be drawn, but must be cultivated?
Is it a protest against nimis = too much, against
Tivolisation, the exaggerated, overelaborate,
plans that are increasingly accepted into landsca¬
pe journals? Is Steen Høyer supporting Huet's
thoughts?

Paradise Does Not Care About Religion,
Nor Art About Style
Ovenstående var titlen på Steen Høyers fore¬
læsning.

Jeg har valgt at tro, at det fremlagt som
sidste indlæg på symposiet skulle betyde: det
er ret beset ligegyldigt hvilken designfilosofi,
man hylder, hvis resultatet bliver paradisisk.
Kunstværket bekymrer sig jo ikke om stilret¬
ningen.

Landskabsarkitekt og billedhugger Steen
Høyer, lektor ved landskabsafdelingen på
Kunstakademiet i København, var tilkaldt
for at redegøre for den danske traditions for¬
træffeligheder, måske som værn mod syd-
frakommende vinde.

Hvad der udgør essensen af den danske
tradition blev anskueliggjort gennem bl.a.
eksemplerne Glorup, Junggreen Have's
Abenråallé, C. Th. Sørensens Horsens park:
både det oprindelige forslag og det udførte
projekt.
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Det danske landskab med blødt, bevæget
terræn, marker, markhegn, vandflader,
skovrande blev vist som forståelsesgrundlag
for den landskabelige ballast og kulturarv.

Vores -tidligere- jævne liv blev taget til
indtægt den betydning, vi tillægger karske,
ressourceøkonmiske løsninger med puristisk
tilsnit. Vi bruger og forstærker stedets ud¬
tryk; arbejder med, ikke mod.

Steen Høyers definition på 'den danske
tradition' var: en synlig og klar struktur, re¬
lateret til stedet, med veldefinerede, landska¬
belige elementer, som indgår i et komplekst
rumligt forløb.

Steen Høyer forelagde tillige sit præmiere¬
de Waterloo projekt, som bærer traditionens
kendetegn, men er mere åbent, uden center
og med et globalt tema.

Videre blev der sagt: Land art kan inspire¬
re i den store skala, men er ubrugelig som
eneste motiv i park design. Land art giver
ikke variation, vitalitet og sanselighed.

Parken eller haven er en æstetisk oplevelse
på mange planer, principielt et kunstværk,
noget der reflekterer evighed og inden for et
afgrænset rum giver ro og mætter sanserne.
En enkel ramme til individuel eller fælles

uforudsigelighed og fornyelse.

The Final Fight Between the Tendencies
Strømmen af informationer, tendenser, ind¬
tryk nærmer sig det ulideligt pågående og er
vanskelig at nå at bearbejde.

Og selvfølgelig kunne den afsluttende
debat ikke give et entydigt eller endegyldigt
svar. Det er nok overvejende sandsynligt, at
de fleste vender tilbage -nu mere veloriente¬
rede, og måske også med et mere nuanceret
syn - men bestyrket i hver sin tro på, at den
vej, man har valgt og lever med, er den rette.
Man har fået sig placeret i forhold til omver¬
denen. Hvis man deltog uden at have fundet
sin overbevisning, er man nok bare mere for¬
virret.

Vil der være en fremtid for den danske
efterhånden fortidige tradition? Så absolut.

Det kan dog desværre forventes, at tivoli¬
seringen, det overgjorte, vinder yderligere
frem. Måske af den grund, at her kan bygher¬
rer både i plan og virkelighed se, at de køber
noget. Det er sværere at overbevise folk, om
at de bliver lykkelige ved at vælge fra, ved at
købe en pause. Det er også svært at illustrere
et godt tomrum.

Men jeg tror, at landskabsarkitekter vil
have vigtige opgaver med at tømme og afkla¬
re og forenkle. Ikke mindst i det offentlige
rum kan der være grund til at tage to til flere
skulpturer eller andre installationer væk,
hver gang en ny sættes ind.

Hvor blev økologien af? Økologi, blev
man enig om, egner sig ikke til at tegnes, den
skal ligge som en dyb forståelse bag alle
handlinger.

AL
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Floriade park ved Haag - Zoetermeer

I Holland afholdes 'floriader' eller interna¬
tionalt anerkendte gartneriudstillinger hvert
tiende år. Den fjerde sådanne, Floriade '92,
der fra Paris er anerkendt som en verdens¬
udstilling, afholdes fra april til oktober i år.

Efter en slags konkurrence mellem ca. 25
interesserede kommuner er valgt et område
placeret i polderlandskabet ved nye by Zoe¬
termeer nær Haag. Planlægningen af udstil¬
lingsområdet har været undervejs i mer end
10 år, selve opbygningen af arealet ca. 7 år.
Organisationen varetages af gartnerierhver¬
vet i samarbejde med kommunerne Haag og
Zoetermeer.

Flere forhold har gjort, at netop dette om¬
råde er blevet valgt. Udstillingsarrangørerne
lagde vægt på god beliggenhed i forhold til
motorveje og internationale togforbindel¬
ser, placering i et tæt befolket område og et
samlet areal til rådighed på omkring 55 ha.

Et så stort areal var svært at finde, idet
arealet i opbygningsperioden over ca. 7 år er
lukket. Floriadearealet blev derfor tilveje¬

bragt ved at benytte 30 ha, der er planlagt
som fremtidigt bydels- og lokalparkområde,
ved videre at 'låne' ca. 30 ha, som senere skal
bebygges med boliger. Desuden indgår ca. 25
ha af et kommende nationalt skovtilplant-
ningsareal. Området omkring Zoetermeer er
det skovfattigste i Holland, og 600 ha af
polderlandskabet er planlagt at skulle til¬
plantes med skov.

Udstillingsaktiviteterne finder således
sted på arealer, der indgår i den statslige, den
regionale og den lokale friarealplanlægning,
samt på kommende boligarealer.

lait strækker Floriadearealet på over¬

sigtsplanen sig over 93 ha.
Planen består i hovedtræk af en cirkel og

en gåsefod lagt ned over det eksisterende pol-
derlandskabs struktur af parallelt løbende
grøfter.

Parken kan idag opleves fra 3 niveauer: fra
det flade polderlandskab, fra den store
dæmning, der er gåsefodens midte og fra et
76 m højt tårn, placeret i parkens vestlige del.
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Disse billederfra august 91 er tagetfra udstitlingstårnet iparkens vestlige del. Fra venstre ses -mod nord- stat¬
skovarealer, de bakkede arealer medforskellige biotoper og længst til højre skimtes de trekantformede seer-
haver.

m These photographs from August '91 are taken from the exhibition tower at the westernmost end of
thepark. From the left, looking north: nationalforest, hillocky areas with different biotopes, and, far
right, triangular, thematic gardens.

'rinterlijn

fremtidigt "
rekreativt omri

Oversigtsplan * Sight plan Planforslag Michiel den Ruijter m Proposed plan Michiel den Ruijter
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Terrænet er delvist omformet ved udgrav¬
ning til den cirkulære sø og af bredere kana¬
ler; jord herfra er så til gengæld lagt op i den
1 km lange dæmning og i bakkerne omkring
biotoplandskabet.

Gåsefodsmotivet er anderledes i forhold
til det historiske forbillede, idet hver af de tre
strenge har sin individuelle karakter. Den
sydlige str,eng er en kanal, midten som nævnt
en dæmning og den nordlige streng en allé.

Strukturen af det flade, græsbevoksede
polderlandskab med omtrenligt nord-syd-
forløbende grøfter er delvist bevaret og for¬
stærket ved plantning af lange poppelræk¬
ker.

Ved kombinationen af gåsefodsmønsteret
og polderlandskabets struktur fremkommer,
delområder, der i udstillingsperioden får
hvert sit indhold.

Der er anlagt en moderne frugtplantage
og gartnerierhvervet vil udstille grøntsager,
blomster, løg; planteskoler vil udstille træer,
buske m.m. (expo 1).

De trekantede felter på planen (expo 2)
skal indeholde særhaver med temaer som
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Fra venstre ses -mod øst- gåsefodens midterdæmning, længere mod syd den cirkulære sø.
m Looking right, towards the east: the dam, the middle rib ofa goose's foot; further south, a circular
lake.

duft, farve, sundhed. Også den hollandske
landskabsarkitektforening, den hollandske
forening af stadsgartnere og den hollandske
anlægsgartnermesterforening deltager med
hver deres temahave.

Et andet sted (expo 3) har omkring 30
lande etableret hver sin have.

En særlig parkdel er frit sammensat af
lånedele fra kendte historiske haver.

Det, jeg i sommer kunne se, var en impo¬
nerende landskabsomformning og forbere¬
delsesarbejde til udstillingsperioden.

Det er sværere at vurdere, hvordan områ¬
det efter demontering af udstillingshaver,
udstyr og andet gøgl er koordineret med den
videre planlægning, og hvordan byparkdel
og lokalpark vil kunne indgå i den kom¬
mende bydel, Rokkeveen.

Det er de store, klare træk, der skal stå til¬
bage: skovarealet mod vest, poppelhegn,
græsarealer, kanaler, søer; alt planlagt til en

. enkel vedligeholdelse. Også det bakkede om¬
råde, der skal anskueligegøre forskellige bio¬
toper i 'før-polderlandskabet' vil blive beva¬
ret. AL

Plan affremtidig bydelspark
■ Plan of a future town park
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Prinsenland i Rotterdam. Projek¬
tering 1981-89, udførelse 1991-.
Landskabsarkitekter Bureau Bak¬
ker & Bleeker. Størrelse 36 ha,
550 x 880 m.

To kvadrater giver parken en klar
struktur, som forstærkes med
trærækker og vandflader.
Eksisterende kirkegård, skole,
svømmebad bibeholdes. Der an¬

lægges bl. a. sø med ø, udsigtshøj og
hippodrom. Dissefunktioner ligger
spredt som separate elementer i par¬
ken, forbundet med et tilsynela¬
dende vilkårligt forløbende
stisystem.
■ The Rotterdam Prinsenland.
Projection '81-89, completion '91-,
Landscape architects Bureau Bak¬
ker & Bleeker. Size: 36 hectares,
550x880 m.

Two squares give thepark a clear
structure, which is emphasized by
using rows of trees and the surface
of water. The existing graveyard,
school, and indoor pool will be
preserved. A new lake with an is¬
land, vista hillock, and a hippo¬
drome will be created. These func¬
tions are scattered all over the park,
but joined by a seemingly arbitrary
system ofpaths.

Projekt 1989 m Project 1989

vand ■ water

stier ■ paths

beplantningselementer
m planting

Nye byparker i Holland

Skitseforslag 1983 * Sketch 1983

42

I tilknytning til symposiet kunne ses en ud¬
stilling om byparker. Udstillingen var arran¬

geret af det hollandske arkitekturinstitut og
var ophængt på arkitekturmuseet, Hollands
dokumentationscenter for arkitektur, cen¬

tralt i Rotterdam.

'Iøjenfaldende former og fængende isce¬
nesættelser' er undertitlen på udstillingen,
og det er heller ikke misvisende, men oven-
ikøbet ganske betegnende for de viste plan¬
forslag.

Udstillingsarrangørerne mener, at parken
af idag spiller eri helt anden rolle i byen som
rekreativ mulighed, end den havde, da by¬
parken som begreb opstod. I nyligt anlagte
parker som f.eks. Villette-parken i Paris,
Floriade-parken ved Haag optræder 'spek¬
takulære fornyelser'. Selv om natur og natu¬
rens elementer jo stadig indgår, tillægges den

nye bypark først og fremmest en meget by¬
mæssig karakter. Udstrakt brug af 'park¬
fremmede' materialer og elementer som stål,
alumineum, farvet asfalt eller beton er gan¬
ske fremherskende.

Den fornyede, gryende interesse for par¬
ken som opgave er ikke grebet ud af luften,
men hænger nøje sammen med de byfor-
nyelsesprocesser, som pågår i mange hol¬
landske byer. Nyvurdering af byen og livet i
byerne har ført til en slags nyopdagelse af
forholdet mellem park og by. De nye park¬
idealer med stor vægt på formudtrykket kan
hjælpe til at profilere byerne og give dem
identitet.

På udstillingen - og tilsvarende i det med¬
følgende katalog præsenteres 21 nye bypar¬
ker beliggende i Holland. Alle forslagene er
henholdsvis igangværende eller udførte pro-
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Modelfoto ■ Mode! photo

beplantningselementer
m planting

Overbos Beverwijk, konkurrenceforslag. Land¬
skabsarkitekter West 8 ved Adriaan Geuze, Erik
Overdiep, Paul van Beek.
Forslaget kaldes et aktivitetsscenario for skatere,
joggere og rulleskøjteløbere. Enhver bruger er
både tilskuer og aktør.
Et delvis zig-zaggende, grønt asfaltbånd gennem¬
løber parken og forbinder dens dele. En retlinet
boulevard delerparken på langs i en højere og en
lavereliggende del. I en nordlig skovdel er place¬
ret sportsfaciliteter i sluttede rum. Pilebevoksede
øer med ét elsdyr skal symbolisere Naturen.
■ Overbos Beverwijk, competition proposal.
Landscape architects West 8. The proposal is
called a scenario for skating, jogging, and roller
skating. Every user is both observer and actor.
A partly zigzagging, green asphalt ribbon
traverses thepark, separating itsparts. A straight
boulevard divides the park into an elevated and a
lowerpart. Inside the north part are sportsfacili¬
ties within dosed spaces.
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jekter. De beskrives udførligt i tekst, dia¬
grammer, planer, modelfotos, m.m. For
hvert eksempel angives landskabsarkitekt¬
firma, bygherre, beliggenhed, størrelse, på¬
begyndt projektering og udførelse, budget.

De 21 projekter fordeler sig med 2 i
Almere, 5 konkurrenceforslag til et område i
Beverwijk, 1 i Delft, 3 i Haag, 2 i Groningen,
6 i Rotterdam, 1 i Tilburg og 1 i Vlaardingen.
Alene mængden af projekter er ret overvæl¬
dende. De fleste daterer sig fra de sene 80'ere
eller først i 90'erne. Arealstørrelserne ligger
fra 1 til 36 hektar, sjældnere op til flere hund¬
rede hektar.

Som baggrund - anskueliggjort i en selv¬
stændig udstillingsdel og parallelt i en indle¬
dende artikel - gives et historisk overblik
over byparkens udvikling fra først i
1800tallet op til nu i Holland. Det efterhån¬
den allestedsnærværende Villettepark og
Barcelonas renoverede friarealer beskrives
endnu en gang som katalysator for den
strøm af forslag til parker, torve, der nu

trænger sig nordpå.
Udstillingsarrangørerne finder det vig¬

tigt, at man nu tager sig tid til at belyse og be¬
handle det meget aktuelle tema inden for
have- og landskabsarkitekturen. Den ud¬
løsende faktor for initiativet til udstilling,
katalog, symposium, de forelæsninger, der
følger i kølvandet, og de studier, der er gået
forud, er et ønske og en opfordring til at
standse op, til at studse over, til at diskutere,
hvorfor og hvor rimeligt det er, at disse nyere
forbilleder har fået så bastant en indflydelse
på tankegang, indhold og formgivning. Og
en opfordring til at afklare, hvilke ideer og
visioner -om nogen-, der ligger bag projek¬
terne.

Over hele Holland tegnes fortsat på pro¬

jekter til pladser og parker. De her afbillede
projekter: Overbos Beverwijk, Prinsenland
i Rotterdam og Kromhoutpark i Tilburg
fremhæves som eksponenter for den æn¬
drede opfattelse af landskabsarkitekturen.

AL

Litteratur:

Eric van der Kooij og Clemens M. Steenber¬
gen: Het Montagelandschap. Het stadspark
als actuele ontwerpopgave. Facultet der
Bouwkunde. Technische Universitet Delft.
1991.

Bureau Bakker + Bleeker: Twaalfprojek-
ten 1977-1991. Amsterdam.

Tjeerd Boersma og Gert ter Haar (red.):
Het nieuwe Stadspark, opvallende vormen
en pakkende scenario's. Katalog til udstilling
med samme titel. 118 s., ill. Pris 65 Dfl. fra
Nederlands Architectuurinstitut, Westersin-
gel 10. Rotterdam. Tel.: +31 10 4361155, fax
+31 10 4366975.

Kromhoutpark i Tilburg, forslag 1991. Landskabsarkitekter Bureau Bakker & Bleeker. Størrelse
ca. 200x300 m. Budget Dfl. 5.120.000. Der anlægges en forsænket rektangulær sø med en amøboid
ø. Fire bro- og pergolakonstruktionerfører ud til øen.
■ Kromhoutpark at Tilburg, proposal of 1991, by landscape architects Bureau Bakker & Bleeker. Size
c. 200 x300. Budget Dfl. 5,120,000. A sunken, rectangular lake with an amoeboid island will be made.
Four bridges and pergolas lead onto the island.
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Bogomtale, noter

The Meaning of Gardens
Mark Francis og Randolph T. Hester, Jr.:
The Meaning of Gardens. Idea, Place, and
Action. The MIT Press, Cambridge, Massa¬
chusetts, London 1990. 283 sider, ill. Pris
ca. 580 kr.

Bogen er prægtig. Opsætningen delikat og
forsidebilledet utroligt inspirerende med sit
bløde lys over den mosbegroede skovbund.
Ét af den slags billeder, der dufter af natur. I
det hele taget føler man, at man har en væg¬

tig bog i hånden - en af den slags bøger, der
langsomt og sejt udkrystalliserer begreberne
og samler emnet i en klarsynet helhed.
Måske endog en åbenbaring.

Bogen har fulgt mig gennem et årstid. Lig¬
get på hjørnet af mit bord, været med på
ferie og ligget i min kurv på utallige togture.
Uden at blive anmeldt. Sandheden er den, at
jeg ikke forstår meningen med denne bog.

Bogen er angiveligt blevet til som følge af
en konference på University of California,
Davis campus, 1987. De 30 artikelforfattere
har alle deltaget i dette symposium, og bo¬
gen bygger på en bearbejdning af disse ind¬
læg i.konferencen.

Det er en kunstart i sig selv at omforme et
mere eller mindre videnskabeligt fordrag
(med lysbilleder) til en artikel. Det er en næ¬

sten umulig opgave at ordne 30 artikler til en

læselig bog med det ambitiøse formål at for¬
klare meningen med haver. Redaktionen har
søgt at lette begreberne ved at ordne artik¬
lerne i grupperne Faith, Power, Ordering,
Cultural Expression, Personal Expression
og Healing. Allerede her i indholdsforteg¬
nelsen aner man et tågeslør over den flotte
målsætning om at redegøre for havers
mening.

Senere hen udvikler tågen sig, så den klar¬
synede helhed forsvinder i underholdende
betragtninger. Et hold forfattere interviewer
et antal norske og et antal californiske have¬
ejere for at drage den opsigtsvækkende kon¬
klusion, at haver såvel i Norge som i Califor¬
nien spiller en stor rolle for deres respektive
ejermænd. Konklusionen er for såvidt klar
og enkel nok, men næppe overraskende. El¬
ler den lange redegørelse, med masser af sta¬
tistisk garniture, der søger at sidestille haver
med hunde og katte. Måske sandt, men hvor¬
for overhovedet bruge kræfter på den slags
kuriositeter?

»Fordi«, mener bogens redaktion, »me¬

ningen med haver (i denne sammenhæng be¬
tragtes landskaber også som haver) kan kun
forstås som en helhed - som en »biotop« af
indbyrdes sammenhængende tanker, rum,
aktiviteter og symboler.«

Herefter gennemgås alle havens mest eks-
centriske bestanddele, og det er op til den

kreative læser at samle alle skårene til en

fejlfri mingvase - til et klart billede af haven
som et historisk dokument, en nutidig part¬
ner og en fremtidig metafor.

»Vores forhold til vores egen have hjælper
os til at helbrede den globale have«, udsiges
det. Der er måske et hjørne af en sandhed i
dette ambitiøse manifest, men bogens hele
struktur efterlader de fine forhåndstilken¬
degivelser i et lidt musicalpræget skær - en
slags Elvisdyrkelse på havekunstens område,
der næppe falder i »god jord« på vore
breddegrader. Her skal der anderledes jord¬
nære argumenter til.

Når bogen alligevel har fulgt mig i et års¬
tid, er det selvfølgelig, fordi den også har
nogle kvaliteter. Den er smukt og inspireren¬
de sat op og har flere virkeligt gode illustrati¬
oner.

Såfremt man glemmer den lidt frelste ind¬
gangsbøn, der forsøger at kitte artiklerne
sammen - så er flere af indlæggene gode og
interessante som enkeltstående essays. Hvad
enten de handler om videnskabelige betragt¬
ninger over haven i det gamle testamente,
blomster, magt og sex eller parkeringsplad¬
sen som have.

Bogen anbefales til smuglæsning, såfremt
man har hang til akademisk amerikansk ord¬
erotik, men som en litterær milepæl, nej.

Lulu Salto Stephensen
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Varde Å med havnen » Varde Stream with harbour

Kommuneatlas
Kommuneatlas. Bevaringsværdige byer og

bygninger. Miljøministeriet. 1991, 1992.

Planstyrelsen arbejder sig støt og roligt ind
på det store projekt at vurdere bevaringsvær¬
dien af alle Danmarks bymæssige kvaliteter
og huse ældre end 40 år. Foreløbig er der ud¬
kommet et atlas for hver af 17 kommuner,
der er altså 155 tilbage.

I de hidtidige udgivelser er der eksperi¬
menteret lidt med analyseformer og vægt¬
ning af stoffet, men fællestrækkene er domi¬
nerende. Formatet er stort (27x35 cm) og

udstyret er gedigent (svært papir, flerfarvede
planer, smukke sort/hvide fotos og frit, men

gennemarbejdet lay-out). Atlasset vil derfor
ikke glide ind i den brede malstrøm af kort¬
levende rapporter, atlasset signalerer i sig
selv bevaringsværdighed.

Opbygningen af atlasset er også nogen¬
lunde ens med kapitler om landskabelige ho¬
vedtræk, topografi og ældre historie, beva¬
ringsværdige sammenhænge, byggeskik, og
bevaringsværdige bygninger.

De landskabelige hovedtræk og byens op¬

rindelige placering i landskabet er sammen¬
fattet med pædagogisk klarhed. I det hele
taget kommer atlasset godt fra at trække
essensen ud af et stort datamateriale, så det
bliver overkommeligt og interessant.

De bevaringsværdige sammenhænge er
sværere at kortfæste end byggeskik og en¬

keltbygninger, men er jo lige så betydnings¬
fulde for byens og landskabets fysiognomi.
Det er i denne analyse forsøgt med signatu¬
rer for dominerende bygningsværk, markant
rumSkabende bebyggelse, sigtelinier og ud¬
sigt. Hertil kommer de sædvanlige topogra¬
fiske signaturer for højdekurver, vand, træer
o.s.v. A propos højdekurver spiller de i atlas¬
set en fremtrædende rolle - selv når det

46

handler om Vesterbro i København - en

detalje man ikke kan glæde sig nok over.

Analyserne af bevaringsværdige sammen¬

hænge giver en forståelse for byens rum og
disses rytme, men bidrager i mindre grad til
forståelsen af mødet mellem byen og land¬
skabet.

Eksempelvis er Præstøs struktur typisk
for danske købstæder, hvor huset har en ur¬

ban gadeside, mens der til den anden side er

en have, der strækker sig ned til åen eller
fjordbredden. Både funktions- og struktur¬
mæssigt er haverne og gaderne ligeværdige
dele af byen. Men som forbillede for de sid¬
ste 20 års tæt lav bebyggelser er det kun ga¬
derne, ikke havernes lamelstruktur, der er

bragt i anvendelse. Generelt er det også
haverne, der er blevet ofret ved købstæder¬
nes tilpasning til bilismen, mens gademil¬
jøerne oftere er bevaret. I atlasset for Præstø
er det nævnt, at haverne udgør et sjældent og
indbydende træk i byens struktur, men der er

ingen fotos af dem, og de er ikke fremhævet
på analysekortene. Måske gælder det i det
hele taget, at byernes grønne træk - haver,
parker og træer falder imellem Planstyrel¬
sens og Skov- og Naturstyrelsens interesse¬
sfærer?

Analyserne af sammenhænge i byen og på
landet fremdrager karakteristiske træk, men
indeholder ikke en kvalitetsmæssig klassifi¬
kation, som det er tilfældet med kortene over

»bevaringsværdige bygninger«. På disse kort
er alle huse, der er ældre end 40 år, vurderet
ud fra en skala fra fredet bygning over høj,
middel til lav bevaringsværdi. Det er så få
bygninger, der falder i kategorien »lav beva¬
ringsværdi«, at det næsten kan opfattes som
et ønske om sanering, hvor dette prædikat er
anvendt.

Byatlassets hensigt kan sammenlignes
med de senere års interesse i naturfredningen

for landskabets almindelige elementer som
vandhuller, levende hegn, grøftekanter o.s.v.
For bygningsfredningens vedkommende
sættes tilsvarende fokus på bevaring af ano¬

nyme huse og lokalt prægede arkitektoniske
detaljer.

En ting er at søge anonyme huse, som er
led i et karakterfuldt bybillede, bevaret. No¬
get andet er at ville bevare et hus, som ligger
på en helt anonym villavej, hvor husets ene¬
ste fortjeneste er at være over 40 år. Er det at
gå over gevind? Vil atlassets henstilling om,
at kommunen følger op med regler og vejled¬
ninger blive fulgt? Og hvis kommunen gør

det, vil konsekvenserne da være bureaukra¬
tiet værd?

Andre afgrænsninger for det storstilede
projekt er mere oplagte. Atlasset skal ikke
skabe lokal modvilje ved at være kritisk over
for de overgreb og miljømæssig fejlgreb, by¬
erne og landskabet har været udsat for i
tidens løb. Atlasset er derfor positivt over for
kvaliteterne, mens det i høflig tavshed forbi¬
går ulykkerne.

Den mest markante bygning i Sønderborg
er det nye sygehus. Tilsvarende uindfølte
sygehusmaskiner skæmmer mange andre
danske byer og kunne dermed i sig selv for¬
tælle, at der er behov for kommuneatlasser.
Men i atlasset for Sønderborg er fotos, pla¬
ner og tekst skåret på en sådan måde, at det
nye sygehus knap eksisterer.

Forfatterne har også konsekvent næret sig
for at komme med løsningsforslag. Det har
næppe været nemt, når oplagte forbedrings-
muligheder har ligget lige for, men selv¬
disciplinen gavner tiltroen til atlasset som et
sagligt og længelevende instrument i plan¬
lægningen, og som en autoritativ kilde til at
lokalbefolkningen får øje for, og værdsætter
det miljø, som måske hidtil er opfattet som
en selvfølge.
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Når atlasset engang dækker hele landet,
vil vi med dette og med planlovene være godt
rustet til at vinde en tilsvarende krig om Dan¬
marks bymiljø, som blev tabt i 60-erne og
70-erne. Men spørgsmålet er, om der samti¬
dig med et sådant eventuelt fremtidigt boom
ikke vil være en udbredt fremskridtstro og
tilsvarende ligegyldighed over for fortiden.

Når fremskridtstroen igen bliver den her¬
skende opfattelse i samfundet, vil atlasset
have en vigtig rolle at spille, men en rolle,
som den muligvis ikke vil blive tildelt. Beva¬
ringsinteressen i dag er vel netop så stor på
grund af frygt for fremtiden, og en tilsva¬
rende interesse for fortiden. Der er stort set

ikke råd til at bygge nyt, og derfor er presset
for forandringer lille. Samtidig medfører
strukturændringerne i økonomi og arbejds¬
pladser utryghed - trygheden må vi i øjeblik¬
ket i stedet finde i det fysiske miljø.

Det er derfor godt, at Planstyrelsen er på
sin post, når der er denne bevaringsinteresse,
og at den tør satse stort og kompetent. Som
jeg helst vil forstå atlasset, fortæller det en¬
kelt og smukt, at hvert sted har sin historie,
sine forudsætninger og sin stemning. Hvad¬
enten du er menigmand eller fagmand, skal
jeg ikke fortælle dig, hvad du skal gøre, eller
hvordan du skal gøre det, men du skal lytte til
og forstå stedet, før du ændrer det.

Foreløbig er udkommet et atlas for hver af
følgende kommuner: Nakskov, Roskilde,
Rønne, Sønderborg, Samsø, Ribe, Bogense,
Viborg, Suså, Nordborg, alle i 1990; Præstø,
Rødovre, Fladså, Haderslev, Åbenrå og Kol¬
ding i 1991, Sindal og Varde i 1992. Desuden
er i 1991 udkommet et bydelsatlas for Vester¬
bro i København. Koldingatlasset og de
efterfølgende distribueres af Byggecentrum,
de øvrige af Hans Reitzels Forlag.

Priserne varierer fra kr. 100 - 300.
Per Stahlschmidt

Blauwe Kamer
BlauweKamer. Tijdschrift voor landschaps-
ontwikkeling. Udgiver Thoth. Pris ca. 100
Dfl. for årsabonnement. Enkeltnumre Dfl.
17.50.

En gruppe yngre landskabsarkitekter i Hol¬
land har startet et nyt tidsskrift: Blauwe
Kamer. Der gives flere forklaringer på titlen:
Et pilotprojekt af samme navn i Wageningen
eller et blåt værelse, der har været 'stedet' for
faglige diskussioner eller bare det blå him¬
melhvælv.

Nr. 3 1991 er et temanummer kaldet Een
nieuw park. En del af de viste projekter er

optræder også i det udstillingskatalog, der er
omtalt andetsteds i Landskab 2-92.

Blauwe Kamer udkommer 7 gange årligt, 4
gange som magasin med temanumre, 3 gan¬

ge som journal. Det udgives i samarbejde
med den hollandske landskabsarkitektfore¬

ning. Sproget er udelukkende hollandsk.
AL

Slauwe
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Nordisk plattform i et europeisk
samarbejde?

Europa (EF) er i ferd med å bli en av verdens¬
delene som har de beste potensialer for vekst
og utvikling. Både miljø- og næringsmessig,
i undervisning og forskning og rent strate¬
gisk, er Europa i ferd med å bli en ledende
verdensdel. Potensialene vil på lengre sikt bli
bedre utnyttet både i Øst-Europa og i Balti¬
kum. I det ligger det store miljømessige og

næringsmessige utfordringer.
I dette kraftpotensialet er det viktig å være

deltager.

Regionalisering
Det er imidlertid klart at Norden geografisk
er en utkant. Dessuten er vi små befolk¬

ningsgrupper i forhold til de tettbefolkede
områdene i Sør- og Mellom-Europa. Derfor

er det helt avgj ørende at vi i Norden er samlet
om en felles strategi mot de øvrige regionene.

Min oppfatning er at vi har et bedre orga-

nisasjonsarbeid som har en lengre tradisjon
og en bredere kultur enn mange av de øvrige
regionene. Jeg synes imidlertid at jeg ser kla¬
re »maktsentra« gjennom den måten de
sentrale tillitsvalgte bruker særlig EFLA-sy-
stemet på (EFLA: European Foundation for
Landscape Architecture).

For å bli en enda sterkere flanke geogra¬
fisk, og ikke minst faglig-politisk, bør vi
skaffe allierte, først og fremst i Baltikum og
i Polen. Sammen med disse vil vi utgjøre en
mer betydelig del av Europa. Dette samar-
beidet må vi utvikle både innenfor IFLA og
EFLA. Foreløpig må vi arbeide for en fast
observatørstatus i EFLA.

Utviklingen i Norden
Som nevnt innledningsvis tror jeg vi både
faglig og organisatorisk står sterkt i Norden.
Særlig fordi vi allerede har etablert et samar-
beide ved de nordiske styremøtene og en fel¬
les nordisk sekretær. Det er viktig at vi utvik-
ler dette organisatoriske samarbeidet.

I første omgang må vi drøfte følgende:
1. Hvordan kan vi bli bedre representert og få
mer innflytelse i EFLA?

I EFLA-sammenheng er det viktig at vi i
første omgang kan samarbeide tett med
Danmark for å kunne påvirke beslutninger
både i komiteene og i »General Assembly«.
Ellers bør vi vurdere å foreta konsultasjoner
gjennom kontakter vi allerede har.

2. Nordisk styremøte bør også drøfte om
vi skal gi de baltiske landene en observatør¬
status i forhold til den nordiske virksomhe-
ten. Dette bør skje gjennom en finsk repre-
sentant til eventuelle kontaktpersoner i de
baltiske landene. Dette bør gjøres så snart
som mulig, en kontakt bør opprettes i.løpet
av 1992.

Fremdrift
1. De nordiske styremøtene må utvikles til å
bli en fast, organisasjonsmessig del av det in-
ternasjonale samarbeidet. Tidlig på våren
1992 drøftes dette blant de nordiske lederne.

2. EFTA-landene i Norden (Sverige, Norge
og Finland) bør få mulighet i en overgangs¬
fase til å få faste observatører i EFLA og
dens organer. Det velges en felles represen-
tant som får i oppdrag å forestå dette arbei-
det. I tillegg må det forberedes et eventuelt
fullt medlemskap i løpet av 2-3 år, både fra
Sverige, Finland og Norge.

3. Det velges en felles nordisk representant
som får i oppdrag å utrede hvordan vi kan få
en mer formeli kontakt til de baltiske lande¬
ne og Polen, for at de kan stille som observa¬
tør på de nordiske styremøtene.

Arild Johnsen, leder NLA
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Summary
Rotterdam Impressions, p.25
By Annemarie Lund
Rotterdam in February hosted a symposium
on the Park in a wide sense, ranging from ur¬
ban, planted concourse to huge park-like
sceneries. Throughout the '80s, a number of
definitions have been suggested. Assuming
such definitions, and their realisation, the
aim of the symposium was to detect, reveal,
and capture various park design tendencies,
'park design' taken to refer to the park in its
totality.

History of Site
Parisian architect Bernard Huet appreciates
emptiness, tending deliberately to add pause
to space. He tries to comprehend memory, to
bring out the history of a location, and tones
down his ego to make a scene available to ob¬
servers.

Moving Beyond Darwin
Adriaan Geuze, landscape architect of the
West 8 group, on account of his outre'
projects has guru status in Holland. He
declares himself an anti-ecologist, longs for
artifact, and calls parks a series of illusions.

Geuze presented two projects, a proposed
creation off the Dutch coast, a chessboard is¬
land made with seashells, and an open space,
Schouwburgplein, in Rotterdam.

The latter's expression is being altered
radically. Its new floor will be a system of
metal plates. West 8 prefer steel paving, since
they feel it pleasantly associates with ships
and with Rotterdam's position as an interna¬
tional harbour. The plein's illumination is
part pointillistic - a sunken galaxy - part
hydraulic lamps able to moving like giant in¬
sects.

Experience Barcelonese
Andreu Arriola of Barcelona presented ex¬

ponents of the Barcelona experience: spaces
in the heart of the dense, old city, and parks
along suburban ring roads.

Tasks undertaken by Arriola's practice
often assume oddly placed sites such as those
left after tearing or building. Consideration
must be shown such a site, but a renovated
area must also display such qualities as to
symbolise the future and become a neigh¬
bourhood asset.

In the Spirit of the German Volkspark
Norfried Pohl, German landscape architect
and an associate professor of landscape
studies at Wageningen, introducing project
Niddapark, gave an account of the inspira¬
tion and motivation received from German

Volksparks. Pohl et al. at Niddatal have

attempted to enhance the quality of what
already existed, to create a simple frame,
adding one single new element, namely a

system of stone cubes, and, through an
extensive maintenance programme, to make
further development possible.

Handling Industrial Wastelands
Landscape architect, Professor Dr Peter
Latz of Munich reported on the planning of
Duisburg Nord, a 600x1500 m abandoned
industrial ruin with surrounding area in the
Ruhr district. Its former infrastructure con¬

sisting of iron rails, ditches, buildings, and
coal ovens remains intact. The area's water

and soil are both polluted with heavy metals,
to name just one source. Its only vegetation
is peripheral: pioneer birches or ruderal
vegetation. The Duisburg Nord Park is in¬
tended for educational and scientific use.

Citizens, however, will be encouraged to add
to its development, both while during con¬
struction and later, in maintenance.

Paradise Does Not Care About Religion,
Nor Art About Style
Steen Høyer's lecture, the symposium's final
contribution, was meant as a statement, I
think: it does not matter what philosophy of
design one subscribes to, as long as the result
becomes paradisiacal. Art does not care
what style is used. Landscape architect and
sculptor Steen Høyer (associate professor,
Division of Landscape Architecture at the
Copenhagen Academy of Fine Arts), was in¬
vited to expound on the merits of Danish tra¬
dition. His definition of this tradition in¬
cludes visible and lucid structure, locally
related, with well-defined landscape ele¬
ments molded into a complex, spatial se¬
quence.

Tendencies In Combat
Will the Danish, avowedly conservative tra¬
dition, have a future? Absolutely. It is to be
feared, however, that overelaboration,
Tivolisation, will further prevail, perhaps a
function of the fact that clients are able,
then, to perceive from plans and completed
developments the fact that they are actually
buying something. It is difficult to convince
people of the merits of negative choice, of
buying a break. A fine vacuum is similarly
hard to illustrate.

What, through all this, became of ecolo¬
gy? Ecology, such was the agreement at Rot¬
terdam, does not easily blueprint but must
underlie all acts in the form of awareness.

The Floriad Park at the Haag - Zoeter-
meer, p. 38
By Annemarie Lund
The Floriad, an exhibition of international

repute, is held every ten years. The fourth of
these, Floriad '92, acknowledged by Paris
authorities as an official World Fair, will
take place from April through October this
year.

The entire Floriad area, according to the
official site plan, comprises 93 hectares. The
overall plan consists of a circle and a goose's
foot superimposed on the existing polders
structured by parallel ditches. The park to¬
day appears on three levels: 1) the flat
polders, 2) the grand dam, centre of the
goose's foot, and 3) a tower, 76 m tall, situat¬
ed in the western sector of the park.

The terrain was partly transformed by dig¬
ging a circular lake and rather wide canals;
the dam, 1 km long, was enlarged using sur¬
plus topsoil, some of which was also used on

hillocks surrounding this landscape of bio-
topes.

The goose's foot motive is different from
its model, in that each rib has individual
character. The southernmost one is a canal,
the middle one the dam mentioned above,
and the one to the north an avenue. By com¬
bining a goose's foot model with polder
structure, sectors have appeared whose con¬
tent will be different during the exhibition
period. The plan is to preserve the present
large, clear features: the west woodland,
rows of poplars, pastures, canals, lakes.

New Dutch Urban Parks, p.42
By Annemarie Lund
The symposium had an addition: a city park
exhibition arranged by the Dutch Architec¬
tural Institute in Rotterdam. Its sub-rubric
was 'conspicuous forms and fascinating
mises-en-scéne\ A growing interest in taking
on park renovation assignments is positively
correlated with the general processes of
renovation undertaken in many Dutch
towns. A reestimation of the Town and town

life has led to a sort of rediscovery of rela¬
tions between park and town. New park
ideals emphasizing formal expression help
to profile towns and lend them identity.

All proposals presented through exhibi¬
tion and catalogue are either work in
progress or completed work described in de¬
tail, using text, diagrams, plans, model pho¬
tos, etc. Each description contains addition¬
al information on the LA practice involved,
client, position, size, initiated projection and
completion, and budget.

All over Holland, projects for the renova¬
tion of urban spaces and parks are under
way. The projects depicted here, Overbos
Beverwijk, the Rotterdam Prinsenland, and
Kromhoutpark at Tilburg, are shown as

representing a new landscape architectural
attitude.

Ellen M. Pedersen
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Skandinavisk symposium om

beskæring af træer i byen
75 træeksperter deltog i et sym¬

posium på Københavns Rådhus
i marts.

I forbindelse med åbningen
af symposiet udtalte forenin¬
gens skandinaviskeformand
Søren Bjerregaard: »Det er en
udbredt opfattelse, at træer
skal beskæres for at vokse

godt, men opfattelse er fejl¬
agtig. Når byens træer ofte
beskæres, er det enten for at
give lys til folk, der bor i nær¬
heden af skyggende træer, eller
af hensyn til ledninger og lig¬
nende.

Borgmester Lars Engberg
kunne konstatere, at træerne i
byens parker har det godt, men
gadens træer har det dårligt.
Pjecen: »Grøn fremtid i Kø¬
benhavns gader« er udarbejdet
for at få gang i debatten, så ga¬
dens træer kan få det bedre.

Professor Sven-Ingvar An¬
dersson, Kunstakademiets Ar¬
kitektskole belyste spørgsmå¬

let: Findes der en skandinavisk
tradition for beskæring af træ¬
er i byen? Han kunne svare be¬
kræftende på spørgsmålet, og
at de bedste eksempler i Kø¬
benhavn er Krinsen på Kgs.
Nytorv og stammehækkene ved
Mindeankeret og på Sankt
Annæ Plads. Traditionen med
at beskære træer i byen er 100
år gammel og stammer fra de
danske købstæder.

Symposiet blev afholdt af
International Forening for
Træpleje. Ud over indlæg fra
de skandinaviske lande var der

indlæg fra USA af Bill Kruide-
nier, der er den internationale
forenings direktør, og fra Eng¬
land af John Phibbs, National
Trust. Det er foreningens for¬
mål at fremme forståelsen for

bytræers vækst, plantning og

pleje. Det er tillige formålet at
formidle de nyeste internatio¬
nale forskningsresultater til
Skandinavien.

Yderligere oplysninger om

symposiet og foreningen fås

ved henvendelse til foreningens
formand Søren Bjerregaardpå
telefon 42 88 63 91.

Staudesortimentsliste
Dansk Staudegartnerforenings
grønne sortimentsliste indehol¬
der oplysninger om, hvilke
stauder, bregner, græsser, vand-
og sumpplanter og nytteplan¬
ter, som foreningens medlem¬
mer producerer og forhandler.

Hæftet rummer et stort ud¬
valg, dog skal en plante pro¬
duceres i et antal af mindst 100
stk. for at blive optaget på li¬
sten.

Om den enkelte staude oply¬
ser sortimentslisten det latinske
navn, det danske navn, blom¬
sterfarve, højde, blomstrings-
måned, plantens lyskrav og til
sidst producent.

Sortimentslisten er et godt
hjælpemiddel for alle, der be¬
skæftiger sig med have og
anlæg.

Listen koster 48 kr. plus por¬
to og kan købes hos medlem¬

mer af Staudegartnerforenin-
gen bl.a.:

Jens Nielsen, tlf 53 68 36 91
Olav Nørgaard, tlf 75561231
Birgit Reimer, tlf 45 66 03 32.

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 7714 55

Gade- og parkudstyr
Veksø-Taulov a/s

Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia

Tlf. 75 56 22 99
Telefax 75 56 22 15

Veksø-Taulov a/s udvikler og
producerer gade- og parkudstyr
tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med
egne montører.
Veksø-Taulov a/s er Danmarks
største leverandør til udemiljøet
og har salgskontorer i Tyskland,
Sverige, Norge og Finland.

Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vores katalog.

Gade- og parkudstyr
fra Veksø...
- fremhæver miljøet



Haver i Toskana og London
Ethne Clarke (6 Rafaello Ben-
cini: The Gardens of TUscany.
160 sider. ill.
Arabella Lennox-Boyd med
fotos af John Miller: Private
Gardens ofLondon. 224 sider,
ill. Weidenfeld & Nicolson.
1990. ISBN 0-297-83044-9 og
0-297-83025-2. Priser ca. 240

kr. og 395 kr.

Disse to bøger beskæftiger sig
begge med haver i et geografisk
afgrænset område og er opbyg¬
get på nogenlunde samme
måde. En lang række forskel¬
lige haver, hovedsageligt pri¬
vate, beskrives i hver sit afsnit,
illustreret med mange fotos.
Men så hører lighederne stort
set også op, fordi haverne i
London og Toscana er så for¬
skellige.

The Gardens of Tuscany er
en guide til områdets mange
haver, der beskrives med ud¬
gangspunkt i de tre byer Siena,
Lucca og Firenze.

Hver by præsenteres med en
historisk og havekunstnerisk
indledning, hvorefter de en¬
kelte anlæg beskrives med
farvefotos og korte tekster i
forbindelse med billederne.

For amerikaneren Ethne

Clarke, der er bosat i England,
var Toscanas haver kærlighed
ved første blik. Derfor vil
hun med bogen præsentere ha¬
verne fra de største til de mest

ydmyge som inspiration til alle,
der holder af haver og ad den
vej vil opleve et Italien, man
ellers aldrig ser.

Og udvalget af haver og
haveelementer er meget bredt.
Det strækker sig lige fra de
smukke potter med agaver og
geranium på gaderne i Lucca
til Mediciernes imponerende
renæssanceanlæg i Firenze.
Haverne i Firenze og omegn

fylder mere end halvdelen af
b<pgen.

Bogens synsvinkel er først og
fremmest den historiske sam¬

menhæng og haverne som in¬
spirationskilde for havekun¬
sten. Karakteristisk for haverne
er deres arkitektoniske udtryk
og sammenhængen med det
storslåede landskab i Toscana.

A 8

Private Gardens ofLondon
indeholder beskrivelse af 40

udvalgte private haver og viser
landskabsarkitekt Arabella

Lennox-Boyd s store kendskab
til og betagelse af Londons
haver.

Hver have beskrives grundigt
på fire-seks sider. Hovedvæg¬
ten ligger på komposition,
plantesammensætninger og
stemninger, hvorimod prakti¬
ske og tekniske tips helt er ude¬
lagt. Bogen indeholder enkelte
haveplaner, bl.a. til de fire af
eksemplerne, forfatteren har
tegnet.

Illustrationerne består af fo¬
tos, både i sort/hvid og farver.
Bogen viser tydeligt hvordan de
to typer fotos supplerer hinan¬
den: farvebillederne viser løv¬

nuancer, blomsterfarver o.s.v.,
mens sort/hvid billederne viser

plantesammensætningernes
strukturer.

En stor del af eksemplerne
er egentlige haver i forbindelse
med beboelseshuse, men en
række mere specielle eksempler
er også med, f.eks. en have af
urtepotter på en husbåd, en

postmoderne have og en tag¬
have. Alle haverne vidner om

stor planteglæde og sans for
sammensætninger.

Bogen har et omfattende
indeks. Det indeholder bl.a.

plantenavne, der giver mulig¬
hed for at slå op og se en lang
række planter i forskellige sam¬

menhænge.
De allerfleste af de omtalte

haver er ikke tilgængelige, ja
måske ikke engang synlige, for
almindelige mennesker. Derfor
er bogen først og fremmest en

rigtig inspirationsbog, der
indeholder mange spændende
betragtninger. Tilde Tved«

Modtagne publikationer
m.m.

Ib Asger Olsen: Planter i mil¬
jøet. Forlaget Grønt Miljø.
1991.

Steen Estvad Petersen: Kvali¬

tet, tak! Borgen. 1991.
Linda L. Jewel: Peter Wal¬

ker: Experiments in Gesture,
Seriality and Flatness. Rizzoli.
1991.

W. H. Adams: Roberto Burle
Marx: The Unnatural Art of
the Garden. MoMA. New
York. 1991.

Thomas Hall (ed.): Planning
and Urban Growth in the Nor¬
dic Countries. Chapmann &
Hall. 1991.

1990 IFLA Yearbook. Mani¬

la, Leningrad, Moscow.
Moderne arkitektur. Hol¬

land. B, nr. 47 og 48. 1991.
Thorkild Høy & Jørgen

Dahl: Danmarks søer; søerne i
Storstrøms Amt og på Born¬
holm. Strandbergs Forlag.
1991.

Blev bebyggelserne bedre?
SBI-meddelelse 88. SBI. 1991.

Erik B. Janzen: Byudvikling
i Ballerup - forsøg med en ud¬
videt planlægningsproces.
BUR. 1991.

Nellemann og Bahn: Af¬
faldssortering i husholdningen
- sorteringssystemer, der kan
anvendes af alle. BUR. 1991.

Grøn Viden 67. Dyrkning af
hassel. 1991.

Grøn Viden 68. Paradis¬
æbler. 1992.

Grøn Viden 69. Hyben,
dyrkning og anvendelse. 1992.

Grøn Viden 70. Dyrkning af
Aronia. 1992.

Grøn Viden 82. Sorter af

plangræsser. 1991.
Grøn Viden 92. Anbefalede

frøblandinger til græsmarker.
1991.

Fortegnelse over videofilm.
Byggeriets Videotek, BSA.
1991.

Cykelruter i Roskilde Amt.
Roskilde Amt. 1991.

Anne-Mette Hjalager &
Claus Leick: Fra holdning til
handling. Dansk Byplanlabo¬
ratoriums skriftserie. Nr. 39.
1991.

Jan Gehl, Lars Gemzøe, Bo
Grønlund og Steen Holmgren:
Bedre Byrum. Dansk By¬
planlaboratoriums skriftserie.
Nr. 40. 1991.

Forslag til regionplantillæg:
nr. 4 Værdifulde landskaber,
nr. 5 Vindmøller, nr. 6 Golba-
ner. 1992. Roskilde Amt.

Christina Blomquist: G. N.
Brandt; lårare, konstner och
trådgårdsmåstare. SLU, Al-
narp. 1991.

Bengt Persson & Mikael
Wallin (ed.): Grås i matta och
ång. Movium. LTs forlag. 1991.

Ingrid Sarlov Herlin: Park
och natur på skårva. Stad &
Land nr. 92. 1991.

Eivor Bucht m.fl.: Biologisk
avfall på drift? Stad & Land nr.
94. 1991.

Lotte Moller & Petter Åker¬
blom: Hisenskona. Stad & land
nr. 95. 1991.

Roland Gustavsson & Lars
Fransson: Furulunds furu, en

skog i samhållets centrum.
Stad & Land nr. 96. 1991.

Johan Elfstrom: Landskaps-
bildanalys. Landskapets visuel-
la identitet med exempel från
Nykopings kommun. Stad &
Land nr. 97. 1991.

Åsa Ahrland & Kjell Lund¬
quist: Lignosers vinterutseende
och arkitektonik. Stad & Land
nr. 98. 1991.

Maria Westerdahl: Skogskyr-
kogården. Stad & Land nr. 99.
1991.

Hanne Hiibertz: Naturhen¬

syn i skovdriften. Skov-info nr.

6. 1991.
Niels Elers Koch og Lene

Kristiansen: Flersidigt skov¬
brug - et idékatalog. Særnum¬
mer af Skoven. Skov-info. 1991.

Naturforvaltning 1989-90;
mål resultater, erfaringer. Skov-
og Naturstyrelsen. 1991.

Håndbog om miljø og

planlægning. Planstyrelsen og
Miljøstyrelsen.
Vejledning om fremgangsmå¬
den i sager om håndhævelse af
plan- og byggelovgivningen.
Planstyrelsen, Bygge- og Bolig¬
styrelsen. 1991.

Parkteknisk Institut: Ikke-
kemisk ukrudtsbekæmpelse i
grønne områder. Miljønyt nr.
4. Miljøstyrelsen. 1991.

Vore kirkegårde. Årsskrift
1991. Foreningen for kirkegårds¬
kultur.

Fra Kvangård til Humlekule.
Meddelelser fra Havebrugshi¬
storisk Selskab. Nr. 21. 1991.
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HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse
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I Have- & Landskabspleje
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• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
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• Alle former for overbygning på terræn
• Skure, hegn, terrænmureog belægninger
• Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
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ARKITEKTENS FORLAG

Denne bog skildrer de vigtigste tankegange, der har præget
arkitekturen i de nordiske lande efter Anden Verdenskrig.
Det. er karakteristisk for den arkitektoniske udvikling i Norden, at
der er tale om en oversættelse af ude fra kommende strømninger.
Da oversættelsen er sket lidt forskelligt i de respektive lande, er det
samlede billede rigere end hvad hvert land kan præstere.
Bogen er inddelt i temaer, og hvert tema er belyst med eksempler
hentet på tværs af landegrænserne. I enkelte tilfælde har det været
nødvendigt at koncentrere sig om forholdene i et bestemt land.
Udefra betragtes Norden som en enhed. Alligevel er denne bog
den første, der behandler den nordiske nyere arkitektur under
ét. Den internationale udvikling har fremkaldt et behov for at
genoplive tanken om Norden som det sted, hvor den moderne
arkitektur i modificeret form har overlevet.
Bogen er skrevet i et sprog, så andre end arkitekter kan have nytte
af den.

Forfatter: Nils-Ole Lund. 232 s. Indb. 398 kr. Hft. 298 kr.


