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. kreative og oplysende kulturarvspro-
jekter fra hele verden. Dette interna¬
tionale forum hører under European
Heritage Association.
Hvert år mødes man for at se på de
20 bedste projekter med det formål
at mødes med de kolleger fra hele
verden, der har den bedste eksperti¬
se inden for dette område, samt at

gennemgå de 20 udvalgte projekter.
Der er ikke tale om, at det er en

konkurrence, og der gives ikke priser.
Næste møde er 22.-24. september
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FYNSKE PLANLÆGGERE
ARRANGEMENTER FORÅR 2005
DLs debatudvalg Fyn har udsendt
deres forårsprogram, som udvikles i
samarbejde med Fynske Planlæggere.

PLOT, Tegnestuens mål, arbejdspro¬
cesser og resultater
PLOT arkitekter er den nye stjerne
på den danske arkitekturhimmel.
PLOT har overrasket og imponeret
med nye og alternative løsninger
som V- og M-husene i Ørestaden og
har vundet en del konkurrencer,
f.eks. koncerthuset i Stavanger, der
udløste Venedig Bienalens guldløve.
Indehaver Bjarke Ingels vil på mødet
give os eksempler på de spændende
projekter og lade os få et blik ind i
den hektiske hverdag, som firmaet
har oplevet siden starten i 2001.
Onsdag 9. marts kl. 19.30 på
Odense Slot

Tilmelding til Jane Vestergaard,
jve@odense.dk eller tel. 65 97 3120
19.00- 3.00) senest tirsdag 8. marts.

Byrum i Ringe
Centrumpladsen i Ringe bliver for¬
vandlet efter Realdania-konkurren-
cen om Bedre Byrum. Landskabs¬
arkitekterne Michael og Hanne Bat
Finke fortæller om intentionerne og

gennemgår tillige det endelige pro¬
jektresultat. Borgmester Bo Ander¬
sen giver et indblik i den proces, der
har gjort de spændende visioner til
fysisk virkelighed.
Tirsdag den 5. april 2005 kl. 19.30 i
det nye bibliotek, Algade 40, Ringe

Vollsmose i forvandling
Odense Kommune er sammen med
en lang række parter midt i en ambi¬
tiøs byfornyelsesindsats i Vollsmose.
Bydelen skal i løbet af 10 år blive et
velfungerende bolig-, erhvervs- og
fritidsområde og en fuldt ligeværdig
og integreret del af Odense og det
danske samfund i øvrigt. Souschef
Jannik Nyrop, Byplan- og Miljøafde¬
lingen, Odense Kommune, er guide
på en cykeltur i bydelen. Vi skal
høre om planlægningen og se nogle
af de færdige projekter: idrætslege-
plads, erhvervslokaler, lege- og op¬
holdsarealer, stier og pladser, kunst,
blomster og meget mere.
Fredag 20. maj kl. 15.00-18.30
Afgang på cykel fra P-pladsen ved
Odense Slot kl. 15.00.

Afslutning i Vollsmose kl. ca. 18.30.
Tilmelding til Jane Vestergaard,
jve@dk eller tel. 65 97 3120
(9.00-13.00) senest tirsdag 17. maj.
Læs mere om byfornyelsesindsatsen
på www.odense.dk

Naturgenopretning på Vigelsø
Vigelsø er et vigtigt naturreservat
midt i Odense Fjord. Øen har siden

Skov- og Naturstyrelsens overtagelse
i 1990 været genstand for omfatten¬
de skovrejsning og et naturgenop¬
retningsprojekt. Odense Kommunes
Skoleafdeling driver en naturskole
fra den oprindelige bebyggelse på
Vigelsøgård. Naturvejleder Jesper
Vagn Christensen fra Fyns Statsskov¬
distrikt fortæller om naturgenopret¬
ningsprojektet og viser os rundt på
øen. Medbring kikkert og kaffe. For¬
nuftig beklædning.
Fredag 17. juni kl. 15.30 ved færge¬
stedet på Klintebjerg Havn. Turen
afsluttes samme sted kl. 18.30.

Tilmelding til Jane Vestergaard,
jve@odense.dk eller tel. 65973120
(9.00- 3.00) senest tirsdag 14. juni.

_rw

Wk

~

ENGLISH GARDEN TOURS 2005
The gardens of Cornwall -
The planthunters' paradise
3.-9. April 2005
Tour of gardens in the North West
of England and Wales
8-15. May 2005
Tour of gardens in Northern England
19.-26. June 2005
Tour of gardens in Ireland
3.-10. July 2005
Tour of gardens in North West England
- Five centuries of garden history
31. July 31 to 7. August 2005
Tour of gardens in The English Lake
District with accompanied lowland
walks suitable for walkers of all levels
16.-22. October 2005

English Garden Tours are led by
Michaeljon Ashworth, expert horticul¬
turist, garden and fine art historian
and accompanied by Clare Little-
wood, landscape architect, teacher
and Italy's IFLA delegate.
Information: Clare Littlewood
Via Roma 78, Torrazza Coste,
27050 (Pavia), Italy
Tel/Fax: +39 0383 77321
clare.littlewood@libero.it
Nærmere information se

LANDSKAB 7-2004, s. A52

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Seminar 14.-15. marts i Vejle
Miljøvurdering af vurdering
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

A2



LA.NDS.KAB 1/05
Landscape

Februar 2005 Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

Redaktør
Annemarie Lund, ansv. landskabsarkitekt MDL
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10, 1.
DK-1415 København K
Tel. +45 32 83 69 46. Fax +45 32 83 69 40
landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Caroline Andersen
Søren Bøgeskov
Jacob Kamp
Birgitte Kofod Olsen
Arendse Kjærulff-Schmidt
Lulu Salto Stephensen
Tage Kansager (suppl.)

Ekspedition
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10,1.
DK-1415 København K
Tel. 32 83 69 70. Fax 32 83 69 41
Giro 9 00 31 34

eksp@arkfo.dk

Annonceafdeling
Steffen Petersen, sp@arkfo.dk
Per Christenen, pc@arkfo.dk.
Lone Andersen, la@arkfo.dk
Tel. 32 83 69 69

Abonnementspriser for 2005
Danmark 790 kr. inkl. moms. og forsendelse.
Grønland, Norden og Europa 696 kr.
Øvrige udland 766 kr.
Priserne uden for Danmark er ekskl. moms

og inkl. forsendelse
Pris pr. nummer 100 kr. inkl. moms
Landskab udkommer med 8 numre om året

Landskab udgives af
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med
Arkitektens Forlag. Landskab udgives med
støtte fra Kulturministeriets bevilling til
almenkulturelle tidsskrifter.
Danske Landskabsarkitekter
Sankt Peder Stræde 39, 3. sal
1453 København K
Tel. +45 33 32 23 54
www.landskabsarkitekter.dk

Danmarks kongelige haver, 1
Annemarie Lund

Jean Canneel-Caes og landskabsarkitekturens funktionalisme,
Dorothée Imbert

Byrumsinventar fra Barcelona, 14
Anne Galmar

Bogomtale, 20
Architecture and Landscape
New Landscape Design
Veg Tech's produktkatalog 2004

Summary, 24
Pete Avondoglio

Diverse, A2, A5, A6, A7, A8

Landskabs artikler og illustrationer må ikke
gengives helt eller delvis i andre blade og
tidsskrifter uden tilladelse.
Produktion P.J. Schmidt, Vojens
Forside Sorgenfri Slotshave. Foto Karsten Hviid
ISSN 0023-8066

A3



 



DANMARKS KONGELIGE HAVER
Annemarie Lund

En ny bog om Danmarks kongelige lysthaver udgives
midt i marts. I modsætning til tidligere bøger om de
kongelige haver, hvor deres historie er blevet skrevet
af kunsthistorikere, belyses haverne her så at sige inde¬
fra, idet forfatteren, Jens Hendeliowitz gennem atten
år har arbejdet med havernes drift og udvikling. Og
samtidig ses haverne i lyset af de monarker, der i sin
tid har ladet dem opstå.

Der altså en bog om de kongelige haver, som kon¬
gehuset og den danske stat stiller til rådighed for be¬
folkningen. Jens Hendeliowitz har skrevet teksten, og

fotografen Karsten Hviid har taget langt hovedparten
af de mange, smukke billeder. Bogen illustrerer dansk
havekunst, som den har udviklet sig i disse haver gen¬
nem mere end 400 år, idet der - gennem såvel oprinde¬
lige som restaurerede og nyskabte eksempler fortælles
om renæssancens, barokkens og romantikkens have¬
kunst. I bogen anskueliggøres den indflydelse, som

disse perioders havekunst har haft på havekulturens
udvikling i Danmark.

Forfatteren hævder, at det i europæisk sammenhæng
er enestående, at et statsinstitution i så mange år har
formået og forstået at fastholde denne samling af have¬
historiske kulturklenodier. I en tid med mange om¬

struktureringer også i de statslige kontorer, der forval¬
ter disse kulturelle værdier, er det særligt vigtigt at

redegøre for den kulturarv, som haverne er udtryk for
- nogle som egentlige 'museumsgenstande , andre
som moderniseret kulturarv tilpasset nutidens brug
og behov. Bogen beskriver samtidig et stykke dan¬
markshistorie gennem de markante personligheder,
der i tidens løb har anlagt haverne.

De kongelige lysthaver har været administreret og

drevet i statsligt regi mere end 150 år, idet en hel del
kongelige slotte med haver overgik til at være statens

ejendom midt i 1800-tallet. Rudolph Rothe, der var

gartner ved Fredensborg Slotshave og havde et ind¬
gående kendskab til forholdene i de kongelige haver,
fik fra 1852 tilsyn med haverne og blev den første,
der fik titlen haveinspektør, ligesom senere bl.a. H.A.
Flindt, H.C. Elers Koch, Knud Preisler og Qle-Stattau
blev det.

Loven om statshaverne fra 1852 kom til at betyde,
at meget vigtige havekunstneriske anlæg blev sikret,
både rent fysisk som anlæg og tillige med kontinuer¬
ligt fagkyndigt tilsyn, pleje og videreudvikling. Det er
disse anlæg, bogen beskriver: Kongens Have, Frede¬

riksborg Slotshave, Fredensborg Slotshave, Amalien¬
borg, Frederiksberg Slotshave, Sorgenfri Slotshave,
Bernstorff Slotshave, Charlottenlund Slotshave, Gråsten
Slotshave og Kronborg Slot med Lundehave. Hertil
kommer en del kongelige borganlæg fra middelalderen:
Nyborg Slot, Sønderborg Slot, Koldinghus, borgen
Spøttrup og Aalborg Slot. Marselisborg Slotshave,
Schackenborg Slotshave er dog kongehusets private
ejendom.

Da Knud Preisler i 1982 tildeltes Eckersberg Medail-
len motiveredes dette bl.a. med, at 'Haven er et sår¬

bart kunstværk. Det tager lang tid at bygge en have
op, og når den er færdig i visse dele, er den allerede
ved at brydes ned i andre. Havekunst kan derfor kun
forvaltes ved en kunstnerisk indleven i processen og
ved en kreativ medvirken i forandringerne. Haverne
ved Fredensborg, Frederiksborg, Rosenborg og ved de
øvrige kongelige slotte kunne nemt — ligesom de fle¬
ste herregårdshaver - være gået tabt som kunstværker
på grund af forsømmelser eller forkert pleje...'

Som kongelig haveinspektør skulle man drage om¬

sorg for havekunstnerisk bevaring, fornyelse og vedli¬
geholdelse af anlæggene, og man skulle fastholde og
fremvise dansk havekunst fra 1700-tallet til i dag, som
den har udviklet sig i de kongelige haver. Man skulle
bevare og videreudvikle kulturhistoriske og haveæste¬
tiske værdier og sørge for, at haveanlæggene blev ved¬
ligeholdt efter de bedste gartneriske traditioner fra de
kongelige slotte, herregårde og godser.

Bogen giver indsigt i denne danske havekukurs ud¬
vikling og forudsætninger, men kan også bruges som

opslagsværk med faktuelle oplysninger om de enkelte
haver. Den er dejlig og billedrig og henvender sig både
til et bredt publikum som til fagfolk.

Men blandt fagfolk vækker den stigende djøf'ifice-
ring af havernes forvaltning tillige med den større og
større afstand, der er blevet mellem gartner, slotsgart-
ner og ledelse, bekymring for, om haverne også fort¬
sat vil bibeholde samme høje kvalitetsniveau. En epoke
på 150 år som selvstændig slotshaveforvaltning er

forbi, og i denne samtale med forfatteren spørges til,
hvad disse ændringer måske medfører.

Jens Hendeliowitz er uddannet som landskabsarki¬
tekt fra KVL i 1979. Han studerede ved Kunstakade¬

miets Arkitektskole i København fra 1970 til 1974,
bl.a. hos Haldor Gunnløgson, Wagner Schmidt og
Tobias Faber, men fik efterhånden mere mod på at

Jens Hendeliowitz med hund
• Jens Hendeliowitz and his c

Jens Hendeliowitz:
Danmarks kongelige haver.
Fotograferet afKarsten Hviid.
Forlaget Guld og Grønne Skove,
2005. 352 s., 24x29 cm. 450 kr.

Dansk udg. isbn 87 990124 05
Engelsk udg. isbn 87 990124 13
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Koldinghus i dag.
• Koldinghus today

beskæftige sig med landskab. Prof. Sven-Ingvar An¬
dersson rådede ham til studier på Landbohøjskolen,
hvor han som sproglig student måtte begynde helt
forfra med kemi, fysik og matematik samt et år i prak¬
tik, bl.a. på Birkholm Planteskole, på Vesterholts tegne¬
stue og i Københavns Kommune. Som studerende på
KVL havde Jens Hendeliowitz mange gange lyst til at
komme tilbage til Kunstakademiet, og sideløbende
med KVL fulgte han kurser og forelæsninger der, bl.a.
læreanstaltermes fælles byplankursus. Jens Hendelio¬
witz fremhæver, at kombinationen af en kunstnerisk
uddannelse og den mere biologiske på KVL var en

givende, men også meget lang uddannelse, i alt på ni år.
Efter KVL havde han først flere kortere ansættelser

på private tegnestuer: hos Peter Thorsen, hos arkitek¬
ten Henning Larsen og Lone van Deurs, men søgte så
et job i Inspektoratet for De kongelige Haver, som det
hed dengang. Han fik jobbet, men takkede nej og ar¬

bejdede så et års tid hos Ginman, Harboe og Borup,
førend han lod sig lokke ind i Inspektoratet for De
kongelige Haver, nu til en stilling som souschef og bl.a.
for at arbejde med fornyelsen af Frederiksborg Slots¬
haves kaskader. På det tidspunkt havde inspektoratet
også fået ny haveinspektør, idet Ole Stattau havde
overtaget Knud Preislers job, og Jørgen Skov var ble¬
vet den nye direktør for Boligministeriets Ejendoms-
direktorat.

Inspektoratet for De kongelige Haver havde den¬
gang sin egen bevilling på Finansloven og kontor på
Frederiksberg Runddel, hvorfra man selvstændigt sty¬
rede alle slotshaverne, besluttede, hvad der skulle gå
til drift, og hvad der skulle bruges på nyanlæg, samt
koordinerede, hvad der skulle ske i de enkelte haver.
Som satelitter var slotsgartnerne placeret ude i de en¬
kelte haver. Der var ikke en slotsgartner til hvert slot,
men dog næsten, idet der var i alt elleve. Det var ifølge
Jens Hendeliowitz en genial og meget betydningsfuld
konstruktion.

Jens Hendeliowitz fik dels til opgave at igangsætte
nogle store projekter, der kunne gøre haverne kendt ud¬
adtil som moderne haver og dels sørge for, at kvaliteten
i driften blev bedre, da den dengang ikke alle steder
var lige god, meget afhængigt af, hvordan den enkelte
slotsgartner virkede. Undertiden blev der heller ikke
figtig fulgt ordentligt op på de årlige tilsyn fra Frede¬
riksberg Runddel. Det var således inspektoratets hoved¬
opgave at styre driften gennem dette centrale kontor
og fordele det på Finanslovens afsatte beløb.

I 1990 oprettedes Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES),
og Inspektoratet på Frederiksberg blev en integreret
del af styrelsen. Fra omkring 1995 fik haverne ikke
mere en egen bevilling på Finansloven, og det er en

forringelse, fordi det er vanskeligt at prioritere en ha¬
ves drift, når midler til vedligehold skal tages af sam¬

me kasse som f.eks. reparation af huller i et tag. Jens
Hendeliowitz siger dog, at der nok aldrig er blevet
bevilget så mange penge til haverne som med SES,
men at det er dog mere anvendes til nyanlæg, idet der
er blevet sparet meget på driften. Desuden er slots-
gartnere trukket ind på kontoret i København, frem¬
for at de havde deres kontor og dermed daglige gang

i haverne.

Jens Hendeliowitz mener, at den udlicitering, der
har fundet sted, har været 'en fantastisk god proces' at

komme igennem. Ved at udarbejde en målsætning for
den enkelte have har man kunnet rationalisere og ef¬
fektivisere. Jens Hendeliowitz havde tidligere arbejdet
i Herlev Kommune, hvor man havde udarbejdet pleje¬
beskrivelser. Samme arbejdsmetoder blev overført til
slotshaverne. Slotsgartnerne var dog i starten noget
imod at nedskrive og fastlægge arbejdsgange, bl.a. fordi
det indskrænkede deres råderet.

Jens Hendeliowitz siger, at udlicitering endnu ikke
har givet ubehagelige overraskelser, om end man var
lidt bange for, hvordan det ville forløbe med de me¬

get store entreprenørfirmaer uden speciel gartnerisk
ekspertise. Disse har senere i et vist omfang opkøbt
nogle af de små anlægsgartnerfirmaer, og ifølge Jens
Hendeliowitz har kvaliteten sådan set været i orden.

Det gamle haveinspektorat er således nedlagt fuld¬
stændigt, og havernes drift er blevet en underafdeling
af styrelsens samlede drift. Formelt har man bevaret
det samme, gamle system, men man er kommet me¬

get langt ned i hierarkiet. Administration og bureau¬
krati er vokset betydeligt.

Er der nogle eksempler på, at det er gået galt?
Det er umiddelbart svært at se, men det går bare me¬

get langsomt, og næsten i ubemærkethed gror tingene
til. Overfladisk ser det meget pænt ud, men man kan
se, at der er mange hjørner, man ikke når ud i.

Vejen fra gartner til et højere plan, i f.eks. ISS, over
chefen i styrelsen til landskabsarkitekt på kontoret er i
dag alt for lang. Tidligere kunne man gå direkte ud at
snakke med gartnerne eller slotsgartneren. Så det er
en forringelse. Meget arbejde går nu med at registrere

2 Landskab 1/05



Christian III ombyggede og moderniserede de fleste af
middelalderens gamle borge og fæstningsværker, bl.a.
Nyborg Slot, Sønderborg Slot, Koldinghus, Aalborghus
og Spøttrup. Ved Koldinghus anlagde Dronning Doro¬
thea landets første kongelige lysthave omkring 1546.
Chr. III og Dronning Dorothea, malet af Jacob Binck,
1550.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
• Christian III rebuilt and modernized most of the old
mediaeval castles and fortifications, including Nyborg
Palace, Sønderborg Palace, Koldinghus, Aalborghus and
Spøttrup. At Koldinghus, Queen Dorothea established
the country's first royal pleasure garden about 1546.
Christian III and Queen Dorothea painted by Jacob Binck,
1550. The National History Museum at Frederiksborg

Koldinghus. Dronning Dorotheas have (1) på selve voldbanken lige ud for slottet, mens kongens have (2) ses neden for slottet. I midten af denne ses et hækomkranset anlæg
med pavillon og rundt om, lidt vilkårligt placeret, urtebede. Koldinghus og Kolding, tegnet af Mark Jorden, 1586. Braun og Hogenbergs kort, udgivet i Civitates Orbis Terrarum,
bind 5,1597. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedsamlingen
• Koldinghus. Queen Dorotheas garden (1) on the embankment adjacent to the castle, while the King's garden (2) can be seen below the castle. In the center of this is a hed¬
ge-bordered complex with a pavilion, surrounded by a somewhat random vegetable garden. Koldinghus and Kolding, drawn by Mark Jorden, 1586. Braun and Hogenberg's
map, published in Civitates Orbis Terrarum, volume 5,1597. The Royal Library's Map and Picture Collection
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Frederik VII som seksårig kronprins
i 1814 spiller fjerbold i Sorgenfri
Slotshave. I baggrunden ses slottet,
eri kinesisk pavillon, som forlængst
er væk, og en buste af Frederik V.
Maleri af Jacob Munch, 1814,
Rikspolitisk Center, Eidsvoll, Norge
• Frederik VII as a six-year-old
crown prince in 1814 playing bad¬
minton in the garden at Sorgenfri
Palace. In the background one can
see the palace, a Chinese pavilion,
which was torn down many years
ago, and a bust of Frederik V.
Painting by Jacob Munch, 1814,
Rikspolitisk Center, Eidsvoll, Norway

og lave indstillinger. Slotsgartnere kommer også min¬
dre ud i haverne og har tilsyneladende for lidt tid til
at føre tilsyn.

Faren i dag er også, at der ikke er nok historisk ob¬
servans i drift og udvilding af de kongelige haver, og

at der placeres alt for mange arrangementer og gøgl i
haverne. Der er allerede rigeligt med publikum, og

man behøver slet ikke gøre noget aktivt for at trække
flere til.

Er der blevetfor stor lyst til at lave om i forhold til den
mere usynlige, fortsatte drift? Der har jo varet nogen un¬

dren og skepsis over havernes nyanLeg, feks. Krumspringet
i Kongens Have?
I Kongens Have blev Otto Heyders renæssanceplan
fra 1649 trukket frem som grundlag og inspiration
for renovering, og man har så fortsat villet lege med
renæssancens formsprog, da man i midten af 1990-
erne skulle lave målsætninger for denne have.

Man kunne med god ret spørge, hvorfor staten

egentlig skal betale for driften af netop disse haver,
hvis ikke man skal fastholde en historisk profil. De
kongelige haverne kan meget entydigt illustrere have¬
kunstens udvikling i Danmark, og Inspektoratet for
De kongelige Haver var derfor fortaler for, at man for
hver især af de historiske haver skulle finde en perio¬
de, hvis havekunstneriske udtryk, man i den pågæl¬
dende have skulle stile mod at fremme.

I Kongens Have viser Otto Heyders renæssanceplan
både Damegang, Kavalergang og Husallé, dvs. at man

stadig kan opleve selve grundstrukturen i Kongens
Have på trods af, at den har været omlagt i både i ba¬
rokken og romantikken. Her fik barokken aldrig, som

bl.a. Steen Eiler Rasmussen har fremhævet, noget sær¬

ligt fodfæste. Derfor tog man fat i renæssanceplanen
for denne have og valgte så, hver gang der skulle laves
noget nyt, at søge inspiration i renæssancen. Ingwer
Ingwersen, der virkede som slotsgartner her i 1960-
erne, har om nogen taget renæssancens formsprog op.

Hans store krokustæppe er en genial fortolkning af
renæssancens formsprog, og ligeledes er den hækom-
kransede rosenhave med sine korshække med stjerne¬
motiv og kupler typisk for renæssancen.

Også i Krumspringet har man taget udgangspunkt
i Otto Héycjers gamle plan. Krumspring betyder
egentlig, at man går ad krumme gange - et synonym

for en labyrint. Det, der også var karakteristisk for
Christians IV's haver, var, at man havde mange pavil¬

loner og i alle mulige afskygninger. Her i Krumsprin¬
get er de så lavet i moderne materialer, men de vil
efter få år blive dækket af espalierede paradisæbler og

slyngroser.

Hvad er den egentlige anledning til, at du har skrevet
denne bog?
Med de foretagne store omstruktureringer er et kapitel
på 150 år slut, og jeg har villet samle op og gøre en

slags status. Min bog om de kongelige haver har væ¬

ret længe undervejs - siden man begyndte at overveje
nyanlægget af barokhaven i Frederiksborg Slotshave,
og siden jeg begyndte at lave målsætninger for alle
haverne. I bogen præsenteres de forskellige haver i en

form for stilmæssig rækkefølge, startende med renæs¬

sancens have ved Rosenborg Slot, videre over barok¬
haven i Frederiksborg Slotshave, den franske barok i
Fredensborg Slotshave, rokokoen ved Amalienborg,
romantikken i Frederiksberg Have osv. Den pittore¬
ske have illustreres med flere haver, både Bernstorff,

Charlottenlund og Gråsten slotshaver. En gardenesque-
periode, som i Landbohøjskolens have, hvor gartne¬
rens indflydelse på alle plantebede tydeligt ses, kunne
måske anvendes i Bernstorffsparken.

Den pittoreske periode illustreres også i Sorgenfri
Slotshave, i godt samspil med Mølleåen, der er total¬
fredet, og alt skal have love at vokse til.

De fleste af de kongelige lysthaver er sikret ved fred¬
ninger efter Naturfredningsloven, hvad der i dag er
helt absurd. De burde være fredet efter Bygningsfred¬
ningsloven.

Jens Hendeliowitz fremhæver Rudolph Rothes tan¬

kesæt som inspirerende og fremsynet. Han mente, at
haverne ikke kunne behandles på samme måde som

skovene og fik adskilt skovene fra haverne. Store Dyre¬
have i Hillerød blev fra 1849 skilt fra Frederiksborg
Slotshave, Charlottenlund Skov fra Charlottenlund
Slotshave osv. Haverne blev af Rudolph Rothe betegnet
som et stykke kunst, der skulle betragtes under en

æstetisk synsvinkel. I 1852 blev loven om statshaverne
vedtaget, og haverne blev både et væsentligt tilskud for
folkets rekreation og havekunst.

I bogen beskrives sytten eksempler, der alle, stort
set, er åbne for offentligheden. En lille del af Fredens¬
borg Slotshave er normalt lukket, men dog åben i juli
måned. Gråsten Slotshave og Marselisborg er åbne en

stor del af året, og Schackenborg er åben for rundvis¬
ning i sommerhalvåret.
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Den hesteglade Christian X og Dronning Alexandrine en
vinterdag i Sorgenfri Slotshave.
Sorgenfri Slot var kongeparrets mest benyttede residens.
De Danske Kongers Kronologiske Samling, Amalienborg
• The horse enthusiast Christian X and Queen Alexandrine
on a winter day in the Sorgenfri Palace Gardens.
Sorgenfri Palace was the royal couple's favorite residence.
De Danske Kongers Kronologiske Samling, Amalienborg

Sorgenfri Slot, alléen op til slottet (modsatte side) og
parken (herunder) med Norskehytte,
tegnet af Nicolai Abildgaard
• Sorgenfri Palace, the allé leading to the palace (opposite
page) and the park with the Norwegian cottage,
designed by Nicolai Abildgaard
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Kongelige borganlæg som Koldinghus, Nyborg Slot,
Kronborg m.fl. udgør en slags appendiks. De falder
lidt udenfor, men alligevel er Kronborgs lysthave -

Marienlyst - en have til Kronborg, ligesom Kongens
Have blev det til Københavns Slot. Ved Koldinghus an¬

lagdes den første kongelige lysthave, og borganlægge¬
ne blev sidst'i 1800-tallet offentlige grønne områder.
Haven ved Marienlyst i Helsingør var det første slots-
anlæg, som med G.N. Brandts tolkning fra 1919 blev
nyanlagt. De enkelte haver beskrives historisk og det
fremhæves, hvad man har valgt at lægge vægt på ved
den fortsatte udvikling. Dette har så også fastlagt
rækkefølgen af de enkelte haver i bogen, f.eks. ligger
Gråsten Slotshave ret sent i bogen, som eksempel på
en nutidig have.

Har man forbilleder i udlandet?
Man havde et idé om, at de kongelige haver skulle
kunne sammenlignes med de bedste i Europa, men
man havde ikke noget internationalt netværk. I for¬
bindelse med restaureringen af kaskaderne i Frederiks¬
borg Slotshave fik man etableret forbindelser til ud¬
landet, bl.a. til Het Loo i Holland, Hampton Court i
England samt til flere historiske haver i Tyskland. Det
har haft stor betydning.

Danmark er med hensyn til bevaring af historiske
haver et uland, især mht. efterudannelse. Vi mangler
at gå i dybden med, hvad det indebærer at restaurere
en have. Jeg mener, at man langt hen ad vejen kan re¬
staurere og genskabe de rumlige strukturer eller andre

elementer - gerne med moderne materialer. Ved re¬

staurering skal man være overordentlig omhyggelig.
Jeg er uenig med de af mine kolleger, der mener, at
man kun skal lægge nutidige træk ind. Hvis man går
i gang med at genskabe anlæg 'bagud' skal man være

meget omhyggelig. Der skal være stort belæg for det,
man gør, især i de kongelige haver. Det er noget an¬
derledes med private haver som f.eks. herregårdshaver,
hvor der kan være belæg for nytolkning.

For at få tid til at skrive bogen tog Jens Hendelio-
witz orlov fra sit job og kvittede det helt i foråret 2004.
Han har nu i sine resterende arbejdsår valgt at blive
privatpraktiserende landskabsarkitekt. Det trækker
selvfølgelig noget i ham, når han ser noget i haverne,
der ikke er, som det bør være. Men han kan nu som

udenforstående fortælle sin version og tillade sig at

kommentere den udvikling, der foregår i haverne.
Med bogen afrundes hans arbejde i de kongelige

haver, og han finder det særligt vigtigt at tegne perio¬
den, når inspektoratet ikke mere eksisterer i sin selv¬
stændighed.

I bogen har indfaldsvinkelen været bygherrens ind¬
flydelse på og interesse for havernes udformning. Det
er jo i sidste ende bygherren, der har betalt haven. Og
der har mange gange været et rigtigt godt og givende
samarbejde mellem bygherre og arkitekt, f.eks. Frederik
IV og Krieger eller Frederik V og Jardin m.fl.. AL
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Dronning Ingrid har haft stor betydning for børnebørnenes
haveinteresse. Foto, ca. 1972.
De Danske Kongers Kronologiske Samling, Amalienborg
• Queen Ingrid Had a great influence on her grandchil¬
dren's interest in gardens. Photo, ca. 1972.
De Danske Kongers Kronologiske Samling, Amalienborg

Modsatte side, øverst. Gråsten Slot og Slotshave ca. 1730.
Th. i billedet ses et fornemt orangeri. På tagterrassen er

opstillet orangetræer i kasser og skulpturer. Mellem slot og

orangeri ses et barokparterre med fontæner og skulpturer.
Nationalmuseet
I dag danner plæner og store træer grundstruktur for de
mange blomsterbede, rosenhave og gartneri i Gråsten
Slotshave
• Opposite page. Gråsten Manor and park ca. 1730. Right:
an elegant orangery. On the roof terrace, there are orange
trees in boxes and sculptures. Between the manor and the
orangery, there is a baroque parterre with fountains and
sculptures. National Museum
Lawns and large trees form the basic structure for the many
flower beds, rose garden and nursery at Gråsten park today.
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JEAN CANNEEL-CLAES
OG LANDSKABSARKITEKTURENS FUNKTIONALISME
Dorothée Imbert

Herover. Jean Canneel-Claes' egen
bolig og have. Auderghem, 1931.
Plan: Jea'n Canneel-Claes; Arkitekt:
Huib Hoste
Th. Canneel-Claes' have. Fra

opholdsrummet set mod haven
• Top, Canneel garden and house.
Auderghem, 1931.
Plan: Jean Canneel-Claes; Architect:
Huib Hoste

Den belgiske designer Jean Canneel-Claes er en for¬
billedlig, men på samme tid ret uudforsket person i ud¬
viklingen af modernistisk landskabsarkitektur. I 1930me
var hans egen funktionalistiske have et udtryk for hans
vision om boligens have som et økonomisk overkom¬
meligt landskab, der kunne tilfredsstille såvel fysiske,
økonomiske som æstetiske behov. Gennem 1940rne,
der var præget af Tysklands besættelse af Belgien, ud¬
forskede Canneel landskabsarkitekturens potentialer
mht. genopbygning og urbanisme - idet han dog ikke
så nogen modsætning mellem opgavernes politiske
karakter og hans egen arkitekturideologi. Et tiår senere

flyttede han til kolonistaten Belgisk Congo og prakti¬
serede der som arkitekt og planlægger. Hans planer
for Bukavu viser, hvordan skalaen i landskabsplan-
lægningsopgaverne øges, en udvidelse som dog of¬
test medfører mindre kontrol i selve formgivnings¬
processen.

Denne artikel undersøger podningsprocessen fra
arkitektur, og mere specifikt funktionalisme, til mo¬
dernistisk landskabsarkitektur, som den findes i Jean
Canneel-Claes' arbejder; specielt med udgangspunkt i
hans egen have i Auderghem.

Op gennem 1930rne afprøvede Canneel sine funktio¬
nalistiske tanker og idéer. Såvel små urbane have som

større, halvlandlige haver fik en udformning, der bå¬
de blev en grafisk komposition og et moderne have¬
rum; de skulle ikke kun beses, men også opleves.

Canneel blev født i 1909 i en kunstnerfamilie i

Schaerbeek, nær Bruxelles. Han fulgte Le Corbusiers
forelæsninger i Bruxelles ved Plan Voisin i 1926 og
studerede efterfølgende hos landskabsarkitekten og

urbanisten Louis van der Swaelmen og arkitekten
Jean-Jules Eggericx ved 'Decorative Arts School of La
Cambre, en skole der på det tidspunkt blev ledet af
Henry van de Velde. Skolen blev kaldt for 'den belgi¬
ske Bauhaus-skole'; den integrerede teater, dekorativ
kunst, bogbinderi etc. med urbanisme, tegning og
arkitektur.

Canneel tog først kurser i urbanisme og havekunst
og senere i arkitektur. Han var den første studerende,
der fik en grad i havearkitektur, i 1930. Et år senere

begyndte han at publicere sine idéer om det moderne
landskab og dettes relation til moderne arkitektur, idet
han allerede på de tidspunkt havde afprøvet disse idé¬
ers bærekraft i udformningen af egen bolig og have.
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Canneel-Claes' have • Canneel-Claes' garden

Herunder. Jean Canneel-Claes, Émile Parent, E. Klutz (fra venstre mod højre).
Exposition Internationale de L'eau, Liége, 1939
Nederst. Canneel-Claes' have i Auderghem, 1931. Aksonometri
• Below. Jean Canneel-Claes, Émile Parent, E. Klutz (left to right).
Exposition internationale de l'eau, Liége, 1939
Bottom. Canneel-Claes' garden in Auderghem, 1931. Axonometric drawing

I 1929, før han fyldte tyve år, bad Canneel Le Corbu-
sier om at tegne et hus for sig. Skønt projektet aldrig
blev realiseret, afslørede de indledende møder Canneels
dedikation til modernistisk arkitektur og derved denne
arkitekturs betydning som drivkraft for udviklingen
af en modernistisk landskabsarkitektur. I 1931 erstat¬

tede Canneel den flamboyante og budget-uansvarlige
Le Corbusier, der nægtede at gå på akkord med noget,
med belgieren Louis de Koninck; en stille, beskeden
og ansvarlig arkitekt, som på ni måneder kunne leve¬
re en bygning, der levede op til det oprindelige pro¬

gram. Selve haven gav snart Canneel international
anerkendelse, og den blev hurtigt både arketype og

prototype for et funktionalistisk landskab.
Canneel associerede den funktionalistiske have med

parallelle retninger i samtidens arkitektur, snarere end
til den forudgående landskabtradition. Dette markante
brud med fortiden betonede ikke kun Canneels prak¬
sis som gennemført moderne, men placerede den på
samme teoretiske niveau som arkitektur. Udtrykket
funktionalist tilfredsstillede hans ønske om samtidig¬
hed og implicerede ligeledes aktiv rekreation såvel som
en vis dyrkningsaktivitet i haven. Med dette skift hen-
imod funktion, blev den plantemæssige stil sekundær:

-spørgsmålet var ikke længere, om haven kunne hen¬
føres til en retlinet eller landskabelig stil', som en

formel fransk eller en wild garden', men til funktion
som stilretning og til, hvordan man kunne tilfredsstil¬
le den moderne livsstils særlige ønsker og behov. Det
programmerede landskab skulle på én og samme tid
muliggøre såvel fysisk udfoldelse, havedyrkning som

solbadning. Samme program imødekom også Canneels
generelle tilbøjelighed til en iboende asymmetri. Geo¬
metriske elementer udgjorde en base, der modsvaredes
af løst strukturerede plantninger og stedets iboende
karakteristika såsom solorientering, eksisterende træer

og udsigter.
Omkring sin egen bolig udforskede Canneel funk¬

tionalismens potentialer i relation til udendørsliv og be¬
vægelsesmuligheder. Ved at placere bygningen bagest
på grunden blev såvel de indre som ydre rum oriente¬
ret mod syd. Boligen fremtrådte som et kubisk volu¬
men med indskæringer; der var solbad og trænings-
udstyr øverst, en soveterrasse på anden etage og et

læse-opholds-spise areal nederst. Dette gled direkte i
ét med en flisebelagt , terrasse og videre ud i et langt
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haverum. Det meget ofte gengivne fotografi af De
Konincks svungne armstol, der står på grænsen mel¬
lem opholdsrum og have varslede samtidige teknolo¬
giske opfindelser som f.eks. jernbeton, trådglas og

gulvvarme. Med den uudsagte ophævelse af skellet
mellem det ydre og det indre rum lovedes implicit et

behageligt klima og et aktivt udendørsliv i et funktio¬
nalistisk haverum. Et haverum, der var både geome¬

trisk komponeret og anvendeligt, og som helt og I
aldeles modsvarede og afbalancerede husets indre.



Th. Van de Puttes have i Schaerbeek,
1932. Aksonometri. Detalje af
legeområde. Prikkerne angiver eksi¬
sterende træer.
• Van de Puttes garden in Schaer¬
beek, 1932. Axonometric. Detail of
exercise plateau. Dots represent
existing trees

Buzons have i Schaerbeek, 1929.
Aksonometri
• Buzon garden in Schaerbeek,
1929. Axonometric drawing

Buzons have. Kig ned fra det øvre
plateau, ca. 1931
• Buzon garden. View from the
upper plateau, c. 1931

Canneel anså have og hus som funktionelt og rumligt
forbundne helheder. Især hans aksonometriske tegnin¬
ger viser tydeligt opdelingen af forhaven i Auderghem
i tre afdelinger. Hver af disse dele består af et afgræn¬
set haverum, defineret ved såvel aflukkethed som af

program og. møblering. Canneels reducerede landskab
udtrykkes til fulde via aksonometriens potentiale til at

præsentere rum som et modulært system, der kunne
ændres alt efter konteksten. Solbadning, leg og fysisk
udfoldelse var konstanter og grundelementer i, op¬

skriften på en sund levevis. Solorientering, privathed,
stiforløb, æstetik, dyrkning og vedligeholdelse agerede
som variable. Sandkasse, legeredskaber, flisebelægnin¬
ger og blomsterbede var elementer, som gik igen i
hans funktionalistiske haver gennem 1930rne.

Skønt Canneel baserede sine haveplaner på propor¬

tionalitet, moduler og regulerende linier, så mente

han, at harmonien i den funktionalistiske have base¬
rede sig på spændingen mellem den arkitektoniske
struktur og stedets natur. Den geometriske form af en
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Th. Have til en middelstandsbolig, 1933.
Dette teoretiske projekt foreslår en have, hvor den ene halvdel overvejende er ornamental,

og den anden er til dyrkning af frugttræer og fysisk udfoldelse.
• Right. Garden for a middle class home, 1933.

This theoretical project proposed a budget garden, in which the first half was mostly ornamental,
and the second half devoted to the cultivation of fruit trees and physical exercise.

terrasse, et svømmebassin eller et stiforløb modsvare¬
des af vegetationens uregelmæssighed og et blødt mo¬
deleret terræn, eller f.eks. en mur, der førtes i en bue

omkring et eksisterende træ. Buzons have (1929) og
Van de Puttes have (1932), begge i Schaerbeek, ek-
semplicificerer en sådan dialog mellem formgivning
og rumlighed.

Da Canneel fik til opgave at omforme disse gamle
haver, sammenføjede han den funktionalistiske arki¬
tekturs klare geometriske orden med stedets poesi og
skønheden af de gamle, smukke træer.

med legeredskaber. I Danhiers have (1933), indplace¬
rede Canneel tre såvel funktionelle som arkitektonisk

formede haverum i en lund af frugttræer; hver især
lagt på et plateau på den skrånende grund.

Canneel illustrerede ofte sine landskabers former,

projekterede som udførte, gennem aksonometriske
tegninger. Hvis man kan sige, at et hierarkisk og ret

roligt rum i et frontperspektiv favoriserede det pitto¬
reske havesyn, så præsenterer en aksonometri den
moderne haves rationalitet og rum som en samlet
komposition.

En udviklingsrække af haverum med ornamentale
bede, mulighed for fysisk udfoldelse og gartnerisk
produktivitet i form af dyrkningsbede var et tema,
der blev gentaget i Canneels projekter. Han erstattede
tidligere tiders mere traditionelle lukkede haverum med
uderum, som kunne rumme flere forskellige, funktio¬
ner, uden at de var forudbestemt hertil, og som var

formet i en balanceret frem for en aksial komposition.
Disse rum placeredes i et uanstrengt forløb, fra sand¬
kasse, solbad til frugthave, køkkenhave og en plads

Ikke som en serie af tableauer, der opdages et efter et,
men snarere et umiddelbart opfatteligt system i balance
med stedets arkitektur. Det geometriske arrangement
af funktionelle moduler, formgivningen af terrænet i
terrasseringer og bløde former udgør på denne måde
et fuldstændigt luftdiagram af haven.

For Canneel repræsenterede denne diagrammatiske
præsentation 'det komprimerede landskab', og derud¬
over brugte han fotografiet til at illustrere havens de¬
taljer og tekstur.

Danhiers have i Fort-Jaco,
1933. En 45 graders isometri
illustrerer huset som et inte¬

greret møbel in frugthaven
• Danhier's garden in Fort-Jaco,
1933. The 45° isometric view
illustrated the house as an

integral furnishing of the
garden-orchard
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Hvis Canneel baserede sit arkitektoniske billedlige
udtryk gennem aksonometriske fremstillinger for at

overbevise arkitekterne og for at demonstrere moder¬
nitet i sine haver, så skelede han også yderligere til
arkitekturen i sit arbejde med at organisere landskabs-
professionen. I 1937 stiftede han et internationalt
forum for landskabsmodernisme, i tråd med CIAM

(International Congress of Modern Architecture).
Den ganske kortlivede forening, 'Association Inter¬

nationale des Architectes de Jardins Modernistes', hvis
medlemmer bl.a. inkluderede Christopher Tunnard,
sigtede mod at etablere et 'tæt samarbejde mellem ur¬

banister, arkitekter og havearkitekter'. Foreningen lagde
vægt på betydningen af, at landskabsarkitektur var en

professionel disciplin, som skulle få en ekspanderende
rolle i planlægningssamfundet.

Havearkitektur havde udviklet bort sig fra sit stade
som en slags udendørs dekoration og flatterende bag¬
grund for arkitektur. Ved at låne idéer og redskaber,
såsom 'funktionalisme' og aksonometrisk gengivelse,
havde Canneel overdraget moderniteten til sin gryen¬
de profession. Ved at lægge vægt på stedets og vegeta¬
tionens kvaliteter havde han fremhævet det særlige ved
landskabsarkitektur. Han proklamerede professionens
fremtidige udvikling, både i henseende til antal og

formål, ved at stifte 'The International Association of
Modernist Garden Architects', en forening der i sig bar

Øverst. Heeremans have i Liede-
kerke, 1939. Samtidigt foto af
den øvre terrasse med rampe
Th. Heeremans have og hus i
Liedekerke,'1938. Modellen viser
forskudte hække, der afskærmer
køkkenhaven. Canneel formede

skråningen ud for huset til en
serie af faldende plateauer og
ramper for at dæmpe virkningen
af den aflange grund.
• Top. Heereman's garden in
Liedekerke, 1939. Contemporary
view of upper terrace and ramp
Right. Heereman's garden and
house in Liedekerke, 1938.
View of model showing the baffle
hedges screening the vegetable
garden. Canneel articulated the
slope as a series of descending
plateaus, mitigating the elongated
site by stretching the program
across the slope

Fouarge and Heeremans haver. Planer
• Fouarge and Heereman's gardens. Plans
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Th. Grimars have i Genval, 1930. Aksonometri.
I denne fornyelse af en eksisterende have afbalancerer en tra¬
ditionel klippet palissadehæk af lindetræer det grafisk udtryks¬
fulde parterre og de for hinanden dynamisk forskudte hække
• Right. Grimars garden in Genval, 1930. Axonometric.
This remodeling of an existing garden balanced a traditional
pleached linden palissade with graphic parterre and dynamically-
staggered hedges

kimen i sig til dannelsen af I FLA i 1948 (International
Federation of Landscape Architects). I et modernistisk
manifest fastslog Canneel, at landskabsarkitektur var en

disciplin med et socialt ansvar og nært forbundet med
spørgsmål om såvel boligens som byens udformning.
Via denne brobygningsmekanisme flyttede han fokus
fra haven til landskabs- og byplanlægning og viste, at
landskabsarkitektur kunne bruges som værktøj i gen¬

opbygningen af efterkrigstidens Belgien.
Hans brug af vegetation som et måde til at definere en

kommende bys form er stadig eksemplarisk; det fore¬
greb nutidens urbane landskaber og kunne være blevet
et godt alternativ til de amorfe 'grønne områder', som
kom til at dominere 1950erne og 1960erne bybygning,
og endda have peget frem til vore dages urbane landskab.
Dorothée Imbert, landskabsarkitekt, lektor ved Harvard

University, Massachusett. Oversættelse AL

Nederst. Fouarges have og hus i Woluwé, 1935.
Plan: Jean Canneel-Claes. Arkitekt: Huib Hoste. Haven komple¬
menterede det eksisterende landskab med frugttræer, idet den
fortsætter naboens frugtplantage, ligesom en lund af træer for¬
stærker skoven i baggrunden. Hus og have synes at være en
del af nabogrunden. Foto: Kig mod frugthaven fra forhaven
• Below. Fouarge garden and house. Woluwé, 1935.
Plan: Canneel-Claes. Architect: Huib Hoste. The garden comple¬
mented the existing landscape with fruit trees extending the
neighboring orchard, and a grove of trees reinforcing the woods in
the back. The house and garden appeared to be part of the neigh¬
boring site. Photo: Fouarge, front garden. View toward the orchard
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BYRUMSINVENTAR FRA BARCELONA
Anne Galmar

'Lungo Mare' landet i
Pare Diagonal Mar
• lungo Mare' in
Pare Diagonal Mar

I nærværende artikel gennemgås en række eksempler
på byrumsinventar fra Barcelona. De enkelte elemen¬
ter - bænke, siddemøbler og belysningsarmaturer -
tegner hver for sig i deres historie, design eller pro¬
duktionsmetode en lille del af det brede billede af be¬

grebet 'byrumsinventar i Barcelona' og er udvalgt ud
fra en subjektiv vurdering af kvalitet og relevans. De
nævnte producenter - designvirksomheder såvel som

produktionsvirksomheder — er besøgt i oktober 2004
på studierejse arrangeret af den spanske eksportorgani¬
sation amec urbis' og det katalanske handelskammer
'COPCA'.

Barcelonas byrums-boom i 80erne og 90erne og de
senere års mange nyanlagte parker i byens periferi har
tilsammen skabt et stort marked for nyt byrumsinventar.
Denne øgede efterspørgsel har for de lokale producen¬
ter betydet en kraftig vækst, som har givet mulighed
for og ressourcer til at udvikle mange nye produkter .

og elementfer, der nu gradvist bevæger sig ind på det
danske marked via agenturer eller firmaernes egen

eksport.

En del af disse nye elementer er i første omgang de¬
signet til specifikke projekter, men er siden sat i pro¬
duktion som standardvare og bruges dermed i ander¬
ledes kontekster. Stolen og bænken 'Neoromantico',
designet af Miguel Mila i 1995 som en fortolkning af
en 'gammeldags' bænk, er oprindelig designet til by¬
rum i Barcelonas gamle bydel. Bænken anvendes i
dag i mange af forstadskommunernes nye parker og

landskabsprojekter, hvor den fungerer som en slags
signatur, der - til trods for parkernes geografiske spred¬
ning og deres forskellige design - binder dem sam¬

men både indbyrdes og med Barcelona, i en fælles
overordnet identitet. Bænken 'Neoromantico' har be¬

væget sig ud af det flisebelagte veldefinerede byrum
til det åbne landskab med flader i grus og farvet as¬

falt, og bevæget sig fra at være en nyfortolkning af et

velkendt, men anonymt stykke byrumsinventar til
selv at blive et identitetsbærende element.

Andre elementer er ikke skabt til noget bestemt
sted men derimod til at skabe et sted, hvor de place¬
res, som den bølgende siddeskulptur 'Lungo Mare',
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I

'Lungo Mare', støbeform og formen '
opbygget i armeringsnet
• 'Lungo Mare,' casting mold and
form built of reinforcing net
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Et tidligt eksempel på byrums-
inventar; Gaudis slyngede for¬
løb af bænke med det karakteri¬
stiske svaj i ryggen i Pare Guell
* An early example of street
furniture: Gaudi's undulating
bench with the characteristic
flared back in Pare Guell

designet af EMBT Enric Miralles - Benedetta Tagliabue.
Som et andet flyvende tæppe kan 'Lungo Mare' lande
på både græs, grus og fast belægning, forankre sig ved
sin egenvægt og præcist definere et sted og et væld af
opholdsmuligheder.

Tradition ogfornyelse
En del af de lokale producenter har en lang historie
bag sig. Betonelementfirmaet Escofet udviklede og

producerede i samarbejde med Gaudf den blå seks¬
kantede fortovsflise, som stadig ligger på Passeig de
Gracia i Barcelona, og udvikler i dag byrumsinventar
i form af støbte betonelementer i samarbejde med ar¬
kitekter og designere. Firmaet er et godt eksempel på
videreudviklingen i en 'gammel' produktionsvirksomhed.
Elementerne fra Escofet er resultatet af en effektiv og

præcis industriel masseproduktion - støbeprocessen -

kombineret med en efterfølgende håndværksmæssig
omhu for det enkelte element, som manuelt efterbe¬

handles, afsyres og finpudses. Denne kombination af
industri og manuel forarbejdning anvendes i produk-

Byrumsinventar i brug på Rambla'en
• Street furniture in use on the Rambla
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'Banco Catalano' har sin karakte¬
ristiske profil fra Gaudis bænk i
Pare Gtiell
• 'Banco Catalano' with its
characteristic form was inspired by
Gaudi's bench in Pare Giiell

tionen af den ovenfor nævnte bænk 'Lungo Mare'
samt i firmaets øvrige støbte betonelementer. Ligeledes
har en del traditionelle støbejernsproducenter udvidet
sortimentet af afvandingsriste og 'gammeldags' lygter
til at indbefatte nye belysningsarmaturer, som støbe-
jernsproducenten Ros Aiguer, der ved siden af en serie
meget ornamenterede gadelygter, producerer den lille
firkantede pullertlampe 'Bafle', der som bænken 'Neo-
romantico' anvendes som signatur i mange forstads¬
parker omkring Barcelona.

Mens disse 'gamle' producenter arbejder ud fra deres
traditionelle kerneprodukter og -produktionsmetoder,
som videreudvikles og bruges til at skabe nye produk¬
ter, arbejder designere som førnævnte Miguel Mila og
arkitekten Oscar Tusquet tilsvarende med en fornyel¬
se af formmæssige traditioner. Firmaet BD-ediciones,
som er et designfirma, arbejder i en af deres produkt¬
linier med en materialemæssig fornyelse af en kendt
form og geometri. 'Banco Catalano', designet 1974 af
Oscar Tusquet og udført i'eijten galvaniseret stræk¬
metal eller rustfri perforeret stålplade, henter sin profil

Byrumsinventar brugt som identitetsbærende element; 'Neoromantico' anvendt i parken Riera Canyado i
forstaden Badalona • Street furniture used as an identifying element: 'Neoromantico' used in the Riera
Canyado park in the suburb of Badalona «
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Den lille kompakte pullert 'Bafle'
anvendt i parken 'Fontsanta' i
forstaden Sant Joan Despi
• The small, compact bollard
'Bafle' used in the 'Fontsanta'

park in the suburb of Sant Joan
Despi

fra Gaudis slyngede bænk i Pare Giiell, som er beklædt
med kakler og har det karakteristiske 'ergonomiske'
svaj i ryggen. Snittet er en nøjagtig kopi af den tradi¬
tionelle bænk, men den radikalt anderledes materiale¬

karakter gør bænken til sin helt egen, med en hilsen
bagud i tiden til et af de tidligste byrums-ikoner i
Barcelona.

Inden for udviklingen af belysningsarmaturer sker
en tilsvarende fornyelse af gadelygtens funktionelle
tradition. De traditionelle gadelygter, med flere lyskil¬
der og med dobbeltfunktion som både lygte og mast
for ophængning af bannere, videreudvikles og har
blandt andet resulteret i gadelampen 'fanal'H' designet
af 'Arquitectura Produccions'. 'fanal'H' er et sugerør-
med-knæk-formet armatur som integrerer vejbelys¬
ning fra en høj mast med lavt sidelys i pullerthøjde.

Originaler og kopier
Anderledes direkte referencer findes indbyrdes blandt
de forskellige producenters produktlinier. Santa &
Cole, et kombineret design- og produktudviklingsfir¬
ma, der igennem mange år har haft et tæt samarbejde
med møbeldesigneren Miguel Mila, blandt andet om¬

kring udviklingen af den førnævnte 'Neoromantico',
har i de seneste år ofte måttet se sig kopieret. Såvel
den robuste 'Neoromantico' som en nyligt udviklet
spinklere have-model 'Neoliviano' findes i flere af¬
skygninger, som desværre alle mangler originalernes
formmæssige præcision og desuden er udført i mere

skrabede materialer. Enkelte kopier er faldet så uhel¬
digt ud, at det nærmer sig karikaturer.

De forskellige firmaer indbyrdes ses en afsmitning
af materialevalg, f.eks. er det perforerede metal og stræk-
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metallet gradvist blevet et meget brugt materiale siden
den førnævnte 'Banco Catalano', ligesom corténstålet
spiller en stor rolle hos forskellige producenter.

I udformningen af belysningsarmaturer ses også
nogle gennemgående temaer firmaerne imellem, som

dog bearbejdes meget forskelligt af de enkelte firmaer
og designere. Mest markant er brugen af én mast og

mange rettede lyskilder samt brugen af det rettede lys
og reflektorer. Denne måde at bruge lyset på ses både i
'Lampelunas' designet af Torres & Lapena, hvor lyset
fra opadrettede spots reflekteres af store runde reflek¬
torer, og i armaturet 'Ful', designet afJaume Artigues,
hvor spots monteret på en vinklet mast af corténstål
tegner præcise øer af lys på belægningen.

Ude og hjemme
De Barcelona-baserede byrumselementers indtog på det
danske marked er i høj grad et velkomment alternativ
til det tilnærmelsesvis monopoliserede udbud af dansk
byrumsinventar. Ganske vist er nogle af elementerne så
tæt forbundet med Barcelona, at det vil være problema¬
tisk at anvende dem i en dansk kontekst uden en meget

bevidst forholden sig til deres oprindelse og referencer.
Andre er i kraft af deres materialekarakter problematiske
i forhold til vores klima, f.eks. støbte siddemøbler og

møbler i metal, som ikke vil kunne anvendes hele året,

men derimod kan fungere fint til årstidsbetinget ophold.
Men udover at bidrage til et bredere udbud af fær¬

dige elementer og produkter, til glæde for rådgivere
og bygherrer, bør Barcelonas byrumsinventars succes
være til inspiration for hjemlige producenter såvel som

politikere og forvaltninger, som et eksempel på hvor
stærk gennemslagskraft møbleringen af.det offentlige
rum kan have, og i hvilken grad byrumsinventar kan
være identitetsskabende, når gennemarbejdet nytænkt
design går hånd i hånd med en politisk forståelse for
møbleringens betydning i et by- eller landskabsrum.

Således må resultaterne af de senere års udvikling af
nye elementer inspirere alle danske producenter til at
udvikle og udfordre egne produkter og produktionsme¬
toder — og til en vis risikovillighed i forhold til at pro¬
ducere specielt inventar til et specifikt sted. Tilsvarende
burde Barcelonas byrumspolitik og den konsekvente
og bevidste brug af specielt, nydesignet inventar være
en inspiration for alle, der politisk eller forvaltnings-
teknisk arbejder med Danmarks offentlige rum.
Anne Gakmar, landskabsarkitekt maa

'Neobarcino' her anvendt ved stationen i Manlleu
produceres af Fundicio Diictil Benito
• 'Neobarcino,' here used at the station in Manlleu.
Produced by Fundicio Dtictil Benito '

'Neoliviano', her anvendt i haven
ved Palau Robert, produceres af
Santa & Cole
• 'Neoliviano,' here used in the
garden at Palau Robert. Produced by
Santa & Cole

'fanalH' integrerer i sit sugerørsformede armatur-vej¬
belysning fra høj mast med lavt sidelys i pullerthøjde
• 'fanalH' with its drinking straw shaped lighting fix¬
ture, integrates street lighting from a tall mast with
low side lighting from bollard height.
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BOGOMTALE
MeudonSt.Cloud Tuileries Sceaux

LuxembourgSt.Germain-en-Laye
Versailles

Grand Trianon
Clagny

Paris. Landskab og bebyggelse
i 1600-tallet
• Paris. The landscape of the
residences in the 17th-century

Architecture and Landscape
Clemens Steenbergen og Wouter Reh (red.): Architecture
and Landscape. The Design Experiment ofthe Great
European Gardens and Landscapes. THOTH Publishers,
rev. og udvidet udgave 2003. Nieuwe's Gravelandseweg 3,
1405 HH Bussum. 400 s., ill. ISBN3-7643-0335-2

Dette digre værk lægger ud med at kalde sig Archite¬
cture and Landscape - og ender op med at være en bog
om 'landscape architecture'. Forfatterne Clemens
Steenbergen og Reh underviser begge i landskabsplan¬
lægning og arkitektur på Universitetet i Delft og har ud¬
givet flere bøger og artikler om emnet. Denne bog er
et genoptryk af en tidligere udgave, som er baseret på
en række bøger skrevet individuelt af de to forfattere.
Deres forskning over flere år er samlet i denne udvidede
og redigerede udgave. Forfatterne har udbygget de tre

hovedperioder i den europæiske havekunsts historie
med flere eksempler, bedre illustrationer og mere teori.

Sebastian Marot hævder i forordet, at tidligere fandt
forskere det teoretiske grundlag for deres forklaring af
det store frie rum i andre beslægtede fag som kunst¬
historien eller arkitekturhistorien eller sågar bare hi¬
storie med referencer til litteraturen eller de 'bildende

kunster. Anderledes forholder det sig med denne bog,
hvor Steenbergen og Reeh prøver at afklæde land¬
skabsarkitekturen sine hidtidige forklaringsmodeller
og iklæde den sit eget teoretiske grundlag med-nye

teknikker. Sebastian Marot kalder det i sit forord en

'rediscovery of foundations, idioms and a visual gram¬
mar of landscape architecture'. Dette medfører en fri¬
gørelse af tidligere tiders lidt for tætte slægtskab med
arkitekturen og forsyner 'landscape architecture' med
sit eget teoretiske univers, som bygningsarkitekturen
inklusiv byplanlæggere i øvrigt er begyndt at låne lidt
heftigt af, mener Marot.

Selve bogen er, til trods for sin påståede frigørelse
fra bygningsarkitekturen, bygget op over de tre hoved¬
perioder i den europæiske arkitekturhistorie, de ligele¬
des tre traditionelle opdelinger i europæisk landskabs¬
arkitektur, renæssancen, barokken, og oplysningstiden.
Alle tre afsnit indledes med en teoretisk gennemgang

ledsaget af fint detaljerede og farvelagte planer, snit
og aksonometrier. '

Overordnet kalder Steenbergen og Reh første afsnit
'The poetics of the rational' og gennemgår Villa Me¬
dici, Giardini Boboli, Villa Gamberaia, Villa Cetina-

le, Villa Giulia, Villa d'Este, Villa Aldobrandini, Villa
Emo, og Villa Rotunda. Inden de minutiøse gennem¬

gange forsynes læseren med et teoretisk grundlag for
at forstå den tid og sammenhæng i landskabet, byg¬
ningerne indgår i. For de italienske villaer og haver
sammenfatter Steenbergen og Reh teorien i 'The
discovery of the landscape'. Det er tæt teoretisk stof
med mange henvisninger tilbage til både det antikke
Grækenland og det gamle Rom.
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Næste hovedafsnit 'The magic of the formal' omhand¬
ler de franske haver, specielt slottene omkring Paris.
I det indledende teoriafsnit 'The conquest of archite¬
ctonic space' fortæller Steenbergen og Reh med hen¬
visning til både filosofi og scenografi om nye forkla¬
ringsmodeller og oplevelsesfinesser, bl.a. teatrets nye

opfindelse — coulisse' — bevægelige skærme som bag¬
grund for tre-dimensionelle oplevelser. Teatermaleriet
er dog fortsat en stor del af perspektiveringen og rum¬
dannelsen på scenen. Perspektivopfattelsen er videre¬
udviklet og videnskaben har fået fart på, og der leges
med landskabet i alle dimensioner på den formelle
måde. De nye virkemidler og teorier tages med ud i
landskabet, og disse gennemgår Steenbergen og Reh i
slotshaverne Vaux-le-Vicomte, avenuerne i Paris, Ver¬
sailles og Tuilerierne samt St. Germain, St. Cloud,
Meudon, Sceaux, Marly, Trianon, Clagny.

I tredje hovedafsnit 'The geometry of the picturesque'
gennemgås i det indledende teoriafsnit 'The dynamics
of the transformation of the landscape' baggrunden for
det engelske herregårdslandskabs opståen. Den gryen¬
de industrialisering medførte en modernisering af
landlivet hjulpet på vej af de meget forbedrede trans¬

portveje, både til vands og til lands. Metropolis kom
tættere på Arcadia. Under beskrivelsen af parker og

haver omkring herregårdene finder vi Castle Howard,
Stowe, Bramham, Blenheim, Rousham, Stourhead,
Harewood, Hawkstone, Chatsworth, Regents.

Bogens afsluttes med et teoriefterskrift med et værk
af Michel Desvigne. Der gøres et forsøg på at nærme sig
en landskabets grammatik med bl.a. 'Time', 'Place',
'Genius Loci', og naturligvis med referencer tilbage til
Vitruvius, Utilitas, Firmitas, Venustas.

Forskningen i denne bog er dels en 'form-forskning'
(en bestemt villa i en bestemt sammenhæng) og dels
en 'typologisk forskning' (sammenligning af villaer i
forskellige sammenhænge). Det er et vægtigt bidrag til
forklaringen af landskabsarkitekturen og en fælles teori.

De forklarende tegninger og aksonometrier er smukt
udførte, og lay-outet er nydeligt. Eneste svaghed er nok,
at ikke alle planer er målsatte, så til mere nøjagtige
studier skal der også tys til andre værker. Men der er
hér uden tvivl en bog, der nok vil blive taget ned fra
hylden mere end en gang, og som let kan blive slidt,
for det fortjener den.
Lars Fleng Vestergård

Det arkadiske landskab.
Castle Howard set fra nordvest.
Plan og luftfoto
• The Arcadian landscape.
Castle Howard seen from the
northwest. Plan and aerial photo
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Post-industrial:

Dionyssos Quarries, Mount Pendeli-
k6n, Attica, Grækenland, 1994-97.
Nelia Golanda og Aspassia Kouzoupi
• Post-industrial:

Dionyssos Quarries, Mount Pendeli-
k6n, Attica, Greece, 1994-97.
Nelia Golanda and Aspassia Kouzoupi

W OK

Th. Minimalisme:
Enschede Station, Enschede,
Holland, 1994-2001. OKRA
• Right. Minimalism:
Enschede Station, Enschede,
The Nederlands, 1994-2001. OKRA

New Landscape Design
Robert Holden Powell (red.): New Landscape Design.
Laurence King Publishing, Landscape Design Trust,
2003. 192 s., ill. West Street 13 a, Reigate, Surrey, UK
RH2 9BL. ldt@landscape.co.uk. isbn O 951 183 72 45.

New Landscape Design rummer flere end fyrre projek¬
ter fra hele verden. Emnerne rangerer så vidt som fra
forladte gasværksgrunde over landskabsarkæologiske
udgravninger til helt moderne byplaner. Samlingen af
eksempler er foretaget af Robert Holden, som selv er

udøvende landskabsarkitekt gennem mere end tredive
år. Med flere end 300 billeder giver han et indtryk af,
hvad der rører sig i begyndelsen af det 21. århundrede.
Eksemplernes forskellighed afslører, at landskabsarki¬
tekturen bevæger sig i et krydsfelt mellem kunst, ånd
og videnskab, præget af dels politiske mål og dels prak¬
tiske nødvendigheder. Landskabsarkitekturen er en om¬

fattende og vidt favnende holistisk disciplin, snarere
end en snæver fagdisciplin.
Danmark er repræsenteret med tre projekter fra hen¬
holdsvis Ørestaden, Hedeland og Rådhuspladsen i
København.

Bogen er delt op i fem tematiske afsnit som er:

pattern as placemaker, minimalism, post-industrial,
places of allegory and meaning, ecological diversity.

Robert Holden udgav i 1996 på samme forlag eksem¬
pelsamlingen International Landscape Design, hvor de
tematiske afsnit var opdelt i post-industrial, parks &
recreation, ecology & conservation, urban design &
housing, offices & institutions.

Bogen er rigt illustreret og den medfølgende tekst
viser viden om de udførende landskabsarkitekter og

idégrundlaget for projektet. Opslagene er godt struk¬
tureret og det grafiske lay-out er behageligt og læse¬
venligt, på nær måske bogstavstørrelsen. Der er kun
fa planer, så det bliver en hurtig billedrejse ind i den
seneste landskabsarkitektur.
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Bogen udkom efteråret 2003, så mon ikke den allerede
ligger rundt på tegnestuerne eller på sofabordene.
Lars Fleng Vestergård

Veg Tech's produktkatalog 2004

Veg Tech er en svensk specialplanteskole beliggende i
det sydlige Småland mellem Ljungby og Vaxjo. I
2001 har firmaet etableret datterselskaber i Finland

og Danmark som rådgivnings- og salgsafdelinger med
Ulrik Reeh som direktør for den danske afdeling.

Veg Tech blev etableret i 1988 og har nu specialise¬
ret sig i vegetationsteknik og planteanvendelse i for¬
bindelse med bygninger, vandanlæg, stressede bymil¬
jøer og bunddække. Planteskolen er utraditionel ved
også at kunne forestå etableringen af vegetationen i
marken (og på tagene) i forbindelse med levering af
plantemåtter og plugplanter - særligt ved større og

vanskeligere projekter.
Veg Tech har i efteråret 2004 udsendt et fint kata¬

log på 155 sider i A4-format med mange illustratio¬
ner og konkrete anvisninger på planteanvendelse i
specielle miljøer.

Kataloget er inspirerende opbygget med emneafsnit
om tagvegetation, facadevegetation, opbygning af
vandanlæg med tilhørende plantemateriale,, regnvand
og vegetation, vandrensningsanlæg, erosionsbeskyttel-
se, bytræer og engflora m.m.

Som inspiration rummer kataloget et indledende
afsnit med kendte hverdagsmiljøer som torvet, ude¬
rum ved kontoret, etageboligen, villaen og skolen,
trafikarealer m.v. Hvert afsnit fylder et opslag med
farvebilleder og en kort tekst, der beskriver mulighe¬
der og problemløsninger ved hjælp af vegetation.

De enkelte emner er visualiseret med mange bille¬
der af udførte projekter og afsluttes med tekniske
anvisninger og forslag til planteanvendelser og pleje.

Et emne som tagvegetation er yderligere forsynet
med adresser på lettilgængelige referencer over hele
Sverige, således at også klimavariationen er inddraget,
hvilket jo er meget væsentligt for brug af planter.

Sidst i kataloget er der en beskrivelse af de produk¬
ter, som planteskolen kan levere.

Som noget karakteristisk er specialiseringen i færdi¬
ge plantemåtter til udlægning på tage og søbredder.
Til tage leveres måtter med mos-Sedum eller Sedum-
urter-græs i størrelsen 1 x 0,8 m, og til søbredder leve¬
res bredmåtter på 1 x 5 m og 1 x 2 m, samt bredrul¬
ler på 2 x 0,3 m med søbredsvegetation. Tagmåtterne
produceres på en fiberdug med indlagt nylonnet, og
bredmåtterne er baseret på kokosfibre, der efterhånd¬
en nedbrydes.

Der er også en produktion af staudemåtter, især til
stedsegrønt bunddække. Endvidere produceres mere
end 200 forskellige hjemmehørende urter som dæk-
rodsplanter (plug-planter) i mini- og maxistørrelse til
udplantning, samt vilde blomsterfrøblandinger til
enge og saltpåvirkede vejrabatter mv.

Planteskolens vision er at løse problemer med de
udviklede vegetationstekniske systemer og at mulig¬
gøre vegetation med lavt plejebehov i stressede mil¬
jøer og forcere den vanskelige startfase for plante¬
vækst. Det koster naturligvis umiddelbart mere i
anlægsfasen end den traditionelle langsomme vækste¬
tablering, men der spares så på den efterfølgende
etablerings- og driftfase, og man kan være mere sik¬
ker på at opnå det ønskede færdige resultat.

Man kan måske undre sig over, at det skal være

nødvendigt med sådanne tekniske indgreb, når man
har oplevet naturens selvudviklede plantemiljøer af
lignende slags, men for det moderne menneske i
stressede miljøer er det en selvfølge og ofte et krav, at

plantedækket hurtigt er optimalt. I tråd med den
urbane udvikling er det en vigtig niche, som Veg
Tech vil dække, og plantekataloget vidner om viden
og ansvar bag produkterne og deres muligheder.

'Vegetationsteknik - systemlosninger och produk¬
ter' kan bestilles på info@vegtech.dk. Der medfølger
om ønskeligt en dansk planteartsliste over måttesam¬
mensætninger og plugplanter samt en kortfattet ord¬
liste.

Ib Asger Olsen, prof., landskabsarkitekt md

Places of allegory and meaning:
The Garden of Australian Dreams,
Canberra, Australien, 1997-2001.
Room 4.1.3.
III. fra New Landscape Design:
• Places of allegory and meaning:
The Garden of Australian Dreams,
Canberra, Australia, 1997-2001.
Room 4.1.3.
III. from New Landscape Design:
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Denmark's royal gardens, p. 1
Annemarie Lund

As opposed to previous books by art historians,
this new book on Denmark's royal gardens
describes their present condition as seen by an

expert, author Jens Hendeliowitz, who has
worked with the operation and development
of these gardens for more than 18 years. He
also reviews the gardens in terms of the
monarchs who originally established them.

Thus this is a book on the royal gardens,
which the crown and the Danish state have

opened to the public. Jens Hendeliowitz has
written the text, and photographer Karsten
Hviid has taken most of the many, beautiful
pictures. The book illustrates Danish garden
art as it has developed in these gardens for
more than 400 years. With the original as
well as those restored and the newer exam¬

ples, he describes the garden art of the
renaissance, baroque and romanticism. The
book illustrates the influence that the garden
art of these periods has had on the develop¬
ment of gardening culture in Denmark.

The author maintains that in a European
context, it is unparalleled that a country has
been able to maintain this collection of histor¬
ical garden culture treasures for so many years.
At a time with many structural changes, also in
the public offices that administrate these cul¬
tural assets, it is especially important to account
for the cultural heritage that these gardens
represent - some as actual 'museum objects,'
others as a modernized cultural heritage adapt¬
ed to the needs and functions of today. At the
same time, a piece of Denmark's history is
related through the outstanding personalities,
who over the years established these gardens.

The royal pleasure gardens have been
administrated and run by the state for more
than 150 years, in that many royal palaces,
manors and farms with gardens and parks
were turned over to the state in the middle
of the 1800's. Rudolph Rothe, who was the
gardener at Fredensborg Palace gardens and
had an extensive knowledge of the conditions
in the royal gardens, was in 1852 appointed
to supervise these gardens and became the
first to be given the title of park director, just
like H.A. Flindt, H.C. Elers Koch, Knud
Preisler and Ole Stattau later did. The legis¬
lation about national gardens from 1852
implied that many important garden art
schemes were protected, both physically as
schemes and with constant professional
supervision, care and development. The book
is also published in an English version.

Jean Canneel-Claes and landscape
functionalism, p. 8
Dorothée Imbert

During the 1930s, Belgian designer Jean Can¬
neel-Claes' functionalist garden expressed
the hope for an affordable domestic land¬
scape that would satisfy physical, economic,
and aesthetic needs. During the 1940s, he
explored the potential of landscape archi¬
tecture for reconstruction and urbanism.

This article examines the synergy between
modernist landscape architecture and func-
tionalistic architecture in Jean Canneel-Claes'
work. Throughout the 1930s, he applied
his functionalist system, from the small urban
lot, to the larger semi-rural garden, and pro¬
posed designs that were both graphic compo¬
sitions and modern spaces. Canneel associat¬
ed garden functionalism with contemporary
architecture. Functionalism satisfied his desire
for contemporaneity and how to satisfy the
specific needs of modern life. The pro¬
grammed landscape facilitated physical exer¬
cise, gardening, and solar exposure.

In his own residence, Canneel explored
the potential of functionalism for outdoor
living and exercising. He featured the garden
and house as functionally and spatially con¬
nected entities with the front lot in three
sections. Each one formed an implied room
defined by enclosure, program, and decora¬
tive furnishings. Sunbathing, playing, and
exercising were constants in the equation
for healthy living; solar aspect, privacy, cir¬
culation, esthetics, productivity, and main¬
tenance acted as variables. The sandbox,
gymnastic equipment, concrete pavers, and
flower furnishings, were all elements that
reappeared in his functionalist gardens
throughout the 1930s.

Although Canneel relied on proportional
systems, modules, and regulating lines for
his plans, he saw the harmony of the func¬
tionalist garden as resting on the tension
between the architectural structure and the
nature of the site. The Buzon (1929) and
the Van de Putte (1932) gardens, both in
Schaerbeek, exemplified this dialogue between
design and space.

The progression from ornamental to physi¬
cal to productive, was a recurrent theme in
Canneel's work. He replaced the traditional
enclosed rooms of past gardens with outdoor
spaces that were implied rather than outlined,
balanced rather than axial. In the Danhier

garden (1933), Canneel inserted three func¬
tional and architectonic rooms in a grove of
fruit trees; each of these programmed
plateaux registering the slope of the site.

In 1937, he created an international
forum of landscape modernism modeled
after CIAM. The association validated the

significance of landscape architecture as a
professional discipline while expanding its
role within the design society.

Garden design had graduated from its
status of exterior decoration to architecture.

By borrowing notions and tools such as
functionalism, Canneel brought modernity
to his nascent profession. By stressing the
qualities of site and vegetation, he asserted
the specificity of landscape architecture. In
the modernist manifesto, Canneel stated
that landscape architecture was a discipline
with social responsibilities intimately con¬
nected with the questions of both dwelling
and city. This bridging mechanism would
allow him to shift the focus of intervention
from garden to landscape and town plan¬
ning, and to treat landscape architecture as
a tool for rebuilding postwar Belgium.

Street furniture in Barcelona, p. 14
Anne Galmar

The article reviews examples of street furni¬
ture from Barcelona. The manufacturers
mentioned - design offices as well as pro¬
ducers - were visited in October 2004 on a

study trip arranged by the Spanish export
organization, 'amec urbis' and the Catalan
Chamber of Commerce 'COPCA. Barcelona's
urban space boom in the 80s and 90s, and
the many new parks established in recent
years on the outskirts of the city, have cre¬
ated a large market for new street furniture.
For the local manufacturers, this has impli¬
ed an enormous growth, which has offered
the possibility to develop new products.

Some of these new elements were designed
for specific projects, but later mass-produced
and are thus employed in other contexts.
The chair and bench series 'Neoromåntico,'
designed by Miguel Mila in 1995 as a rein-
terpretation of an old-fashion' bench, was

originally designed for Barcelona's old city
center.

Other elements were not created for a

specific place but to create a place, such as
the undulating seating sculpture 'Lungo
Mare,' designed by EMBT Enric Miralles -

Benedetta Tagliabue and produced by the
concrete element factory Escofet. In collab¬
oration with Gaudi, this firm developed and
produced the blue, hexagonal paver, which
still lies on the Passeo de Gracia in Barcelona.
The elements from Escofet are the result of
an effective and precise industrial mass pro¬
duction — a casting process - combined with
a subsequent craftsman like care for each ele¬
ment. In the same way, some of the tradi¬
tional cast iron foundries have enlarged their
production with new lighting fixtures, such
as the iron foundry Ros Aiguer also produces
the small, square bollard fixture, 'Bafle.'

The firm BD-ediciones works with new

materials in a familiar form and geometry.
'Banco Catalano,' designed in 1974 by
Oscar Tusquet and produced in either gal¬
vanized expanded metal or perforated skin¬
less steel panels was inspired by Gaudi's
undulating bench in Pare Giiell.

In the development of lighting fixtures,
there has also been a similar renewal. The
traditional street lamp, with several differ¬
ent bulbs and double function as both

lamp and mast for hanging banners, was
further developed with products like 'fanal
H,' a 'bent straw' shaped fixture that inte¬
grates street lighting from a tall mast with
sidelighting at bollard height, designed by
Arquitectura Produccions. The new lighting
fixtures often have a single mast and direc¬
tional light sources, or directed light and
reflectors, such as 'Lampelunas' designed by
Torres & Lapena, where the upward oriented
spots are reflected by large round reflectors,
and the 'Ful' fixture designed by Jaume
Artigues, where spotlights mounted on an
oblique mast of Corten steel describe pre¬
cise islands of light on the pavement.
Pete Avondoglio
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HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB
Af forårsprogrammet resterer et
foredrag på KVL, Rolighedsvej 23.
Allerede afholdt er

Besøg på Landbohøjskolens Bibliotek

0nsdag30. martski. 19.30
Generalforsamling, Rolighedsvej 23,
Derefter foredraget Haven mellem
paradis og slagmark v. sociolog Bella
Marckmann. Engang var haven et
økonomisk aktiv for den almindelige
familie, men sådan er det ikke læn¬
gere - tværtimod. I dag er det ikke
på pengepungen, vi kan mærke ge¬
vinsten ved haven, men måske sna¬

rere på sjælen. Haven er det moder¬
ne menneskes frirum, hvor vi kan
udforme vores helt eget private para¬
dis og - ikke mindst - lægge afstand
til dem, vi absolut ikke bryder os om
at blive sat i bås med. Foredraget
tager udgangspunkt i en landsdæk¬
kende undersøgelse af medlemmerne
i Det danske Haveselskab og udpe¬
ger bl.a. fire forskellige typer af
haveejere i dagens Danmark.

HAVEREJSE TIL SYDSJÆLLAND,
LOLLAND, LANGELAND OG FYN
På denne rundtur er det fælles ud¬

gangspunkt, at haverne ellers ikke
er tilgængelige for offentligheden,
og der besøges en perlerække af
haver, der hver har sin ganske særli¬
ge kvalitet og historie. De er ikke
'bare' haver, men små kunstværker,
som man bliver glad af at se på og
gå rundt i. Man møder også de have¬
arkitekter, der har formgivet eller
renoveret haverne. Samt ejerne, der
beretter om det daglige liv med
haverne.Det er en rejse, som både
giver inspiration til haveejere og
gode oplevelser for dem, som ikke
selv har en have.

Busrejsen begynder og slutter i
København, og der besøges haver
både i byen og på landet.
Rundturen går via Sydsjælland og
Lolland til Langeland - og videre til
Fyn, hvorfra vi returnerer over Sjæl¬
land til København.

Torsdag 9. juni til lørdag 11. juni.
Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse
4.175 kr. Enkeltværelsestillæg 375 kr.
Arr. Danmarksrejser l/S ved Bente
Mortensen og Henrik Jessen Toft
www. danmarksrejser. dk
post@danmarksrejser. dk
Tel. 21 75 02 82 eller 41 198995

DE GRØNNE FAGS DAG 2005
BYPARKEN ANNO 2005

Konferencen om byparkens form og
funktion tager udgangspunkt i kon¬
kurrencen om Nørrebroparken fra
december 2004.

Uddrag af program
Velkomst v. Ib Asger Olsen
9.45-10.15:1. prismodtager, arkitekt
Mads Mandrup Hansen, begrunder
forslagets koncept og udformning
10.20-10.50: 1. prismodtager, prof.,
landskabsarkitekt Steen Høyer be¬
grunder forslagets koncept og ud¬
formning
11.05-11.35: Fagdommernes vurde¬
ring, den landskabsarkitektfaglige
vurdering v. lektor Malene Hauxner
11.40-12.10: Lægdommernes vurde¬
ring, brugernes vurdering v. Anne
Navntoft
13.15-13.30: Byparkens status i byens
fysiske planlægning v. borgmester
Søren Pind, Københavns Kommune:
13.30-14.00: Nørrebroparkens reali¬
sering v. landskabsarkitekt Kristian
Nabe-Nielsen, Københavns Kommune
14.00-14.45: Københavns parkpolitik,
København som eksempel på fore¬
ning af amt og kommune v. parkchef
Jon Pape, Københavns Kommune
15.00-15.45: Tendenser i europæisk
parkpolitik, et forskningsresultat v.
adjunkt, Ph.D. Jonna Majgaard Krarup,
Arkitektskolen i Aarhus.
Ordstyrer: Ib Asger Olsen
Hvert indlæg afsluttes med 5-10
minutters diskussion. Der regnes
ikke med en afsluttende diskussion
og opsamling.
Onsdag 27. april 2005, kl. 9-16
Kvartercenter NV, Dortheavej 61
2400 København NV
Tilmelding: Maria Miret,
Tel. 33322354.
Fax 33 91 48 22
Arr. Have- og Landskabsrådet

RETTELSE:
KONKURRENCEN OM
DEN NY NØRREBRO PARK
I LANDSKAB 8-2004 var Anne Galmars
navn beklageligvis stavet forkert.
Ved 3. præmie-forslaget skulle have
stået:

Forslag tildelt 3. præmie på 90.000 kr.
Udarbejdet af landskabsarkitekter
Algren & Bruun maa, mdl v. Svend
Algren (ansv.), Lars Poulsen og Anne
Galmar og billedkunstner Finn Rein-
bothe (ansv.). Medarbejdere Jens
Peter Brink Linnet og Nina Paludan-
Muller.

TEGNESTUENYT
Med henblik på konsolidering, beva¬
relse og fornyelse er landskabsarki¬
tektfirmaet-Andreas Bruun, som i 18
år har holdt til på Quistgårdsvej 4 i
Køge, blevet omlagt og fået det nye
navn: Andreas Bruun Landskabsarki¬
tekter Aps. Samtidig er inderhaver-
kredsen tre-doblet, idet Solveig
Stenholm og Jeremy Dennis er indt¬
rådt som partnefe.

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze og rustfrit stål.

Elementerne kan være et arkitektonisk
tilskud til gaderummet.

PICTO
FORM



I Miljø i eksisterende boliger

Industri.

Rustfrit, transparent net.

Nøglefærdige løsninger

SKOV & LANDSKABS
ARRANGEMENTER 2005
Center for Skov, Landskab og Plan¬
lægning - KVL afholder nedenståen¬
de arrangementer inden for park- og
landskabsområdet i 2005. Se ud¬

førlige programmer under 'Kurser og
efteruddannelse' på www.sl.kvl.dk
Tilmelding sammesteds eller til
Karin Gregersen, tel. 35 28 17 10 og
krg@kvl.dk

Netværksstyring som fremtidens for¬
valtningsform?
9. marts i Hørsholm
Strukturreformen skaber nye vilkår
for kommunernes organisering på
det tekniske område. Både internt i
kommunerne og mellem kommunen
og øvrige aktører. Netværksstyring
er det nye kodeord, men spørgsmå¬
let er, hvordan de nye organiseringer
og styreformer fungerer i praksis?
Hvilke problemer og fordele opleves
for eksempel i forbindelse med de
nye driftsorganisationer på det tek¬
niske område, med partnerskaber og
borgerorganiseringer og med hel¬
hedsorienteret forvaltning? Hvilken
rolle skal planlæggerne fremover
spille i de nye organiseringer?
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 900 kr.
Andre 1.600 kr.
Inf.: Karina Sehested,
kar@kvl.dk eller tel. 35 28 18 26

Plænegræs, etablering og renovering
10. marts i Odense
En velfungerende græsplæne er bl.a.
afhængig af vækstlaget - jordens
sammensætning og struktur. Det er
et af emnerne på temadagen, der
også handler om etablering af hvid¬
kløver ved eftersåning i eksisteren¬
de plænegræs og erfaringer med
kunstgræsbaner.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 2.400 kr.
Andre 3.000 kr.
Inf.: Søren Ugilt Larsen,
sugl@kvl.dk eller tel. 35 28 17 95

Byens træer - plantning og pleje
14.-16. marts i Nødebo

Bytræer er på mange måder et væ¬

sentligt element i byen, men de har
ofte vanskelige vækstbetingelser.
Denne problemstilling er udgangs¬
punktet for et intensivt kursus, hvor
bl.a, emner som plantekvalitet,
plantningsmetoder, træets biologi,
nedbrydende svampe og 'farlige'
træer, vil blive belyst.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 5.400 kr.
Andre 7.200 kr. Priserne er ekskl.

overnatning.
Inf.: Palle Kristoffersen,
pkr@kvl.dk eller tel. 35 28.17 91

Kirkegården i dag
15. marts i Nyborg
Konference om kirkegården i dag,
hvor temaer som ansvar, opgaver og
samarbejdsformer på kirkegården vil
blive berørt, og der vil blive tegnet
et billede af kirkegården i fortid og
fremtid set gennem en kunsthistori¬
kers og en landskabsarkitekts optik.
Konferencen arrangeres i samarbej¬
de med Foreningen af Danske Kirke¬
gårdsledere.
Pris: 900 kr.
Inf.: Susanne Guldager,
sgu@kvl.dk eller tlf. 35 28 17 94

Fremtidens regionale plan- og
udviklingsarbejder
20. april i Hørsholm
Strukturreformen skaber nye rammer
for regionalplanlægning og udvikling.
Regionplanerne afløses af udviklings¬
planer. Nye strategier for erhvervs¬
udvikling skal udarbejdes af regio¬
nale vækstfora med repræsentanter
fra myndigheder, erhvervsliv, videns¬
institutioner og arbejdsmarked.
Temadagen vil beskæftige sig med
tankerne bag disse nye plan- og
strategiformer og hovedaktørernes
forventninger hertil. Relevante
eksempler på regionale udviklings¬
strategier vil blive inddraget, og
hovedspørgsmål vil blive skitseret i
lyset af de senere års regionale
udviklingstendenser.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 300 kr.
Andre 1.600 kr.
Inf.: Niels Boje Groth,
nbg@kvl.dk eller tel. 35 28 18 34

Med skoven som nabo - at plan¬
lægge og forvalte en bynær skov
3.-4. maj i Storkøbenhavn
Et to-dages seminar med fokus på,
hvordan man som forvalter, plan¬
lægger eller interessent kan optimere
værdien af eksisterende og nye by¬
nære skove. Det belyses gennem
design, by- og naturnær skovdrift,
skovrejsning, brugerinddragelse og
planlægning. Foredragene følges op
med ekskursioner. Seminaret arran¬

geres i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsen.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 4.800 kr.
Andre 6.000 kr. Priserne er ekskl.

overnatning.
Inf.: Anders Busse,
bussen@kvl.dk eller tel. 35 28 17 70

Verden i Danmark - landskabsarki¬
tektur mellem problemløsning og
dyrkningskunst
13. maj i København
Konference om dansk landskabsarki¬
tektur set i et globalt perspektiv.
En række landskabsarkitekter fra
ind- og udland vil ud fra egne værker

vise, hvordan landskabsarkitektur
som dyrkningskunst har en særlig
betydning, når der arbejdes med for¬
andring og flowtion: Den proces, der
foregår, når billeder, indtryk og stem¬
ninger transformeres og oversættes.
Konferencen arrangeres i samarbejde
med Danske Landskabsarkitekter (DL).
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste, medlemmer af
DL eller Akademiske Arkitekter
2.200 kr. Andre 3.000 kr.
Inf.: Malene Hauxner,
mhau@kvl.dk eller tel. 35 28 17 88

Naturlegepladser
8. juni på i Nødebo
På temadagen gennemgås de nye¬
ste regler for naturlegepladser og
samtidig gives inspiration og ideer
til arbejdet med naturlegepladser.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 1.700 kr.
Andre 1.875 kr.
Inf.: Arne Hebbelstrup,
arh@kvl.dk eller tel. 35 28 15 81

Digital terrænmodellering - bereg¬
ning, visualisering og analyse
15.-19. august på Frederiksberg
Koncentreret introduktion til Land

Development Desktop - et software,
der kan behandle terrænet i ægte
3D. Softwaret giver landskabsarki¬
tekter adgang til terrænanalyser,
beregninger og visualiseringer, der
ellers er svært tilgængelige eller
umulige at gennemføre analogt eller
ved hjælp af et 2D-CAD program. ,

Kurset gennemføres på engelsk og
med et begrænset deltagerantal.
Pris: 1.200 kr./Åben Uddannelse.
Tilmelding: Annemarie Ventzel,
tel. 3528 2297 eller på
www.kvl.dk/efteruddannelse.
Inf.: Ian Jørensen,
iajo@kvl.dk eller tel. 35 28 17 79

Nordisk Parkkongres:
Byens grønne ressource -

identificering afgrønne værdier
, 24.-26. august i Odense

Kongressen præsenterer en række
indlæg om værdierne i de urbane
grønne områder, suppleret med fag¬
lige ekskursioner, hvor bl.a. nyudvik¬
ling af bolignære grønne områder
indgår som et tema. Kongressen er
en enestående mulighed for at møde
nordiske kollegaer og arrangeres i
samarbejde med Odense Kommune
og de fem nordiske Stads- og Kom¬
munegartnerforeninger.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste eller medlem¬
mer af én af de nordiske Stads- og
Kommunegartnerforeninger 4.200 kr.
Andre 5.400 kr. Priserne er ekskl.

overnatning.
Inf.: Thomas Barfoed Randrup,
tbr@kvl.dk eller tel. 3528 1796

Jakob Inox Line®
Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T. +45 70 20 98 40
F. +45 75 94 12 58
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Skovgræsning - hvad betyder det
for skoven?
30. august på Klosterheden
Kvæggræsning og bævere genskaber
levesteder for en varieret flora og
fauna på Klosterheden, hvor der er
brugt skovgræsning til reetablering
af lysåben skov i hedeplantagen. Der
er også besøg i bæverområder, hvor
effekten på skov og natur diskuteres.
Markvandringen arrangeres i samar¬
bejde med Klosterheden Skovdistrikt.
Pris: Abonnenter på Skov & Landskabs
Videntjeneste gratis. Andre 500 kr.
Inf.: Rita Merete Buttenschøn på
rmb@kvl.dk eller tel. 35 28 17 12

Have & Landskab '05
31. august-2. september i Slagelse
Have & Landskab 05' er målrettet
den professionelle have-, park- og
landskabssektor: anlægsgartnervirk¬
somheder, ledere og medarbejdere i
offentlige park- og vejforvaltninger
til praktiserende landskabsarkitekter.
Arr. Skov & Landskab, Danske An¬
lægsgartnere, Dansk Planteskoleejer¬
forening, Maskinleverandørerne -

Park & Vej og Have & Landskabs-
rådet. Læs mere på www.HL5.dk.
Inf.: Kristian Larsen,
kristian@nyholmegaard.dk eller
tel. 29 24 20 91

Byens landskabsplanter
13. september
Temadag om landskabsplanter og
deres anvendelse i byen med en
belysning af de krav, der stilles til
plantemateriale, som skal kunne tåle
byens udfordringer. Hvilke egenska¬
ber er vigtige f.eks. ved anvendelse
af planter på befæstede arealer, ved
boliger, i parker og i alléer?
Det gælder praktiske som æstetiske
■kvaliteter ved planterne, som f.eks.
grenstruktur, fladedækning, blom¬
string og frugtsætning. Arrangeres i
samarbejde med Frøkildeudvalget og
Danmarks Jordbrugsforskning.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 1.800 kr.
Andre 2.400 kr.
Inf.: Jan Svejgaard Jensen,
jsj@kvl.dk eller tel. 35 28 16 31

Rehabilitering afplantninger - prin¬
cipper, teknik og historiske værdier
21. septemberpå Frederiksberg
Om fornyelse af plantninger i land¬
skabelige parkanlæg. Demonstration
og diskussion af rehabiliteringsprin-
cipper, metoder til kortlægning af
historiske værdier, og opstilling af
nye målsætninger for træplantninger
i landskabeligt anlagte parker og
haver. Temadagen består af fore¬
drag, ekskursion og workshops, hvor
deltagerne får mulighed for at disku¬
tere problemerne ved rehabilitering
af historiske anlæg. Kurset arrange¬

res i samarbejde med Slots- og
Ejendomsstyrelsen.
Pris: Annonceres senere.

Inf.: Jens Balsby Nielsen,
jbn@kvl.dk eller tel. 35 28 17 81

Natura 2000 - drift og pleje
28.-29. september
Hvordan plejes habitatarter og -natur-
typer og dermed vigtige levesteder
for dyre- og plantearter, så disse kan
opnå eller fastholde en gunstig be¬
varingstilstand? Det belyses på et
to-dages seminar gennem en række
indlæg fra specialister på området
og ved feltbesøg, hvor plejemeto¬
derne demonstreres.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 3.600 kr.
Andre 4.800 kr. Priserne er ekskl.
overnatning.
Inf.: Rita Merete Buttenschøn,
rmb@kvl.dk eller tel. 35 28 17 12

Byen, vejen og landskabet
Oktober i København
En konference, der stiller skarpt på
byudvikling langs motorvejene, land¬
skabelige forandringer samt dé rum-
lige- og oplevelsesmæssige sammen¬
hænge mellem motorvejen og land¬
skabet i Danmark. Der fremlægges
desuden visioner for fremtidens mo¬

torvejsstrækninger. Arrangementet
gennemføres i samarbejde med Vej¬
direktoratet og Aalborg Universitet.
Pris: Annonceres senere.

Inf.: Jens Balsby Nielsen,
jbn@kvl.dk eller tel. 35 28 17 81

Bytræseminar 2005
13. oktober i Nødebo

Bytræsseminaret sætter fokus på
aktuelle problemstillinger og nyhe¬
der om pleje af byens træer. Semi¬
naret afholdes i samarbejde med
Dansk Træplejeforening.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 1.800 kr.
Andre 2.400 kr.
Inf.: Palle Kristoffersen,
pkr@kvl.dk eller tel. 35 28 17 91

Byens lys - Copenhagen by light
10. november i København
Seminar om lys og belysning i byen.
Belysning af byrum, parker, gader og
bygninger spiller en særlig stor rolle
under nordiske himmelstrøg. Lyset er
en vigtig ingrediens i arbejdet med
forandring af eksisterende byrum og
i planlægningen af nye bolig- og er¬
hvervsområder. På seminaret disku¬
teres belysningens forskellige funk¬
tioner f.eks. det orienterende,
arkitektoniske og kunstneriske lys.
Pris. Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 2.400 kr.
Andre 3.000 kr.
Inf.: Karen Sejr,'
ksp@kvl.dk eller tel. 35 28 17 84

www.Lirban-reflection.com design: støn nielsen

urban-reflection.com
lnfo@urban-reflection.com tel: +45 3535 2100 Dfi
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KONKURRENCE OM
KØBMAGERGADE I KØBENHAVN
Københavns Kommune, Vej & Park
har udskrevet en konkurrence om

Købmagergade og Kultorvet, der
står for at skulle renoveres totalt.
Konkurrencen er en indbudt projekt¬
konkurrence.

www.arkitektforeningen.dk
og EU-bekendtgørelsen på
http://ted.publications.eu.int MM

INTERNATIONAL ARKITEKT¬
KONKURRENCE NAZCA 2005

Arquitectum har udskrevet en inter¬
national arkitektkonkurrence og som
sted udvalgt et af verdens smukke¬
ste og mest gådefulde steder:
Den sydamerikanske ørken i Peru,
nærmere betegnet Nazca.
Stedet er valgt, fordi det egner sig
til at få gode ideer til installation af
objekter i naturlige omgivelser.
Information om konkurrencen:

www.arquitectum.com/nazca.php
eller nazca2005@arquitectum.com
concursos@arquitectum.com MM

KONKURRENCE: BUZZARDS BAY

Konkurrencen efterlyser forslag til
en '20-acrepark' afgrænset af Cape
Cod Canal og Main Street, Buzzards
Bay. Projektets formål er skabe et
rekreationsområde med kulturelle
faciliteter for de lokale beboere.
Samlet præmiesum: 20.000 US$.
Afleveringsfrist 19. april 2005
www.buzzardsbayvillageassociation.org

På et møde i Københavns Kommunes

Bygge- og Teknikudvalg i november
2004 blev det besluttet, at såfremt
nogen byder ind på projektet og vil
stå for den daglige drift, så vil for¬
slaget fra Arkitekturværkstedet med
Hans Peter Hagens i spidsen danne
grundlag for et projekt. Animationen
kan ses på www.Hallerne.dk
og på Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27 B
København. Entré: 45 kr.
fra fredag 18. februar

DANSK ARKITEKTUR CENTER
'Re-think' er en udstillingstrilogi, der
ser på den globale fremtid for dansk
byggeri, arkitektur og design. Første
del,'Re-think denmark/tooperfect'
vises indtil 1. marts 2005.

Udstillingen lader en ny generation
af danske arkitekter og designere
udfordre landets potentialer. Arkite-
ma, Kontrapunkt, Nord, Plot og SRL
Arkitekterpræsenterer i samarbejde
med canadieren Bruce Man syv kon¬
krete bud på en fremtid.
Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27 B
København. Entré: 45 kr.
www.dac.dk

MOMA, NEW YORK
Indtil 16. maj vises 'Groundswell:
Construction the Contemporary
Landscape'.
Moma, 11 West 53 Street,
New York, USA.
www.moma.org

HAVEKULTURBYEN

'Havekulturbyen - fremtidens bosæt¬
ning i landdistrikterne' er en vandre¬
udstilling af arkitekt maa Hans Peter
Hagens og forstkandidat Jørgen
Nimb Lassen.
Fra 8. marts i økolariet i Vejle,
i april i Roskilde og i maj i Nakskov,
www.havekulturbyeri.dk

TORVEHALLERNE UD

Projektgruppen Københavns Torve-
laug af 1998 og Arkitekturværkstedet
har udarbejdet en 3D-computerani-
mation for at give offentligheden et
rumligt indtryk af arkitekturen og
opbygningen med stader og spise¬
steder samt beplantning og samspil
med pladsens eksisterende bygninger.

FORSLAG TIL REGIONPLAN 2005

Med forslag til Regionplan 2005 for
Hovedstadsregionen har HUR sat en

høringsperiode i gang.
Høringsperioden løber indtil 27. april,
hvorefter HUR vil behandle de ind¬
komne bemærkninger. I høringsperi¬
oden vil det være muligt at deltage i
regionalt placerede borgermøder,
der annonceres i dagspressen.
Regionplanforslaget er udsendt til
statslige og regionale myndigheder,
kommuner, biblioteker, interesse¬
organisationer m.m. i Hovedstads¬
regionen. I høringsperioden vil kom¬
muner og biblioteker fremlægge
forslag og pjece til gennemsyn for
borgerne.
Regionplanforslaget og pjece kan
bestilles på
tel. 36 13 16 01 ellertja@hur.dk
Det kan også downloades fra
www.regionplan.hur.dk.
Bemærkninger og indsigelser sendes
til HUR, Gammel Køge Landevej 3,
2500 Valby eller til region-
plan2005@hur.dk.
Fristen for bemærkninger er
27. april 2005 kl. 12.00.

Danske arkitekter

3XNIELSEN

Lene Dammand Lund
29 x 29,5 cm, 96 sider
Rigt illustreret
Dansk og
engelsk version

ARKITEKTENS FORLAG, Overgaden oven Vandet 10, 1, DK-1415 Kbh. K
Tlf: + 45 32 83 69 70 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

Pris: 375 kr
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22,5 x 22 cm

392 sider.

Hæftet,

Rigt illustreret

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktor¬
afhandling Fantasiens Have. Bogen, Med himlen som loft,
er en fortsættelse og omhandler det moderne gennem¬

bruds anden fase fra 1950 til 1970. Nazismens sammen¬

brud og afslutningen på Anden Verdenskrig dannede
den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med
mennesket i centrum krævede en kultivering af naturen,

og landskabs- og havekunsten blev brugt til at udvikle
denne tankegang. I et levende og letlæst sprog sam¬

menfatter Malene Hauxner de vigtigste teoretiske og

landskabsarkitektoniske bidrag.

ARKITEKTENS FORLAG Tlf: +45 32 83 69 00

Overgaden oven Vandet 10, 1- Fax: +45 32 83 69 41
DK-1415 København K e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

KVI #

Skov & Landskab

Professor
med særlige opgaver i
Landskabsarkitekturens
metode, teori og historie
KVL, Center for Skov, Landskab
og Planlægning, Afdeling for Parker
og Urbane Landskaber søger en professor
med særlige opgaver i Landskabsarkitek¬
turens metode, teori og historie fra den
1. juni 2005 eller snarest derefter.
Stillingen er 5-årig. Efter den 5-årige
ansættelsesperiode er der mulighed for
at forlænge ansættelsesperioden med
yderligere 3 år.

Efter udløbet af ansættelsesperioden som
professor med særlige opgaver overgår
ansøgeren til varig ansættelse og afløn¬
ning som lektor ved centret.

Arbejdsopgaverne omfatter særlige
funktionsbestemte opgaver inden for
• håndtering af det arkitektoniske

håndværk
• metoder til analyse af landskaber,

byrum og konkrete anlæg
• teorier om såvel den klassiske land- 1

skabs- og havekunst som den moderne
landskabsarkitektur

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold
til overenskomst mellem Finansministeriet

og AC.

For at søge stillingen er det nødvendigt
at rekvirere det komplette stillingsopslag.

Opslaget kan hentes på
http://kvldk.jobs.signatur.dk/

Ansøgningsfristen for stillingen er
den 31. marts 2005 kl. 12.00.

Skov & Landskab er et selvstændigt center for forskning, undervis¬
ning, formidling og rådgivning vedr. skov, landskab og planlægning
ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).
KVL varetager teknisk avanceret forskning og uddannelse på
vete-rinær-, jordbrugs- og ernæringsområdet, samt dertil knyttede
grundvidenskabelige felter. Universitetet har 3.500 studerende,
heraf 400 ph.d.-studerende, 1.750 årsværk og en omsætning på
1.2 mia. kr. Som led i KVL's ligestillingspolitik opfordrer vi både
kvinder og mænd uanset alder, race og etnisk tilhørelsesforhold
til at søge stillingen. Læs i øvrigt om KVL på www.kvl.dk
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