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Konferencer, messer m.m.
13. november. Beplantning langs
veje i åbent land.Odense.
11.-14. december. Urban Explosion
in Asia, a Review. IFLA East Regio¬
nal Conference. Hongkong. Arr. IFLA
Conference Secretariat. Tlf. 852
2528 6136, fax 852 2547 9528.
29.1.1997. Skov& Landskabskon-
ferencen 1997. Nyborg.
4.-7. november 1997. DreiFachmes-
se Koln, fsb, areal og IRW. Tlf. 0221
821 2494, fax 0221 821 2105.
28.-30. august 1997. By i 1000 år.
Nordisk kongres for landskabsarki¬
tekter. Trondheim. Arr. NLA.
2.-4. september 1997. Fremtidens
Grønne Kirkegård, nordisk kongres i
København. Arr. Nordisk Forbund
for Kirkegårdskultur.

Konkurrence om

gang- og cykelbro
Næstved Kommune og Vejdirekto¬
ratet har udskrevet en åben projekt¬
konkurrence om udformningen af en
gang- og cykelbro over baneter¬
rænet ved Næstved Station. Kon¬
kurrencen, der støttes med midler
fra regeringens Trafikpulje, er end¬
videre tilrettelagt i samarbejde med
DSB og DAL. Konkurrencen har til
formål at fremkalde forslag til en
smuk og hensigtsmæssig broforbin¬
delse mellem det østlige bykvarter
Markområdet og Næstved bykerne,
samt give optimale adgangsforhold
til de kollektive transportmulighe¬
der set under et og togperronerne -
hvorfra der dagligt pendler ca.
3.600 mennesker - i særdeleshed.
Konkurrencen har endvidere gene¬
rel betydning, idet den fremviser en
problemstilling og situation, der
kendes fra adskillige stationsbyer,
hvor bl.a. de sikkerhedsmæssige
forhold for de bløde trafikanter ikke
er optimale. Gennem konkurrencen
ønsker man at finde et realistisk

projekt - også i relation til økonomi
— der æstetisk og funktionelt kan
berige det udvalgte område. Kon¬
kurrenceopgaven er af særegen art
og af stor værdi for Næstved by,
hvorfor man vil tillægge det stor
betydning, at de foreslåede løsnin¬
ger med udgangspunkt i en reali¬
stisk konstruktion fremtræder som

originale, nutidige bygningsværker
med stor funktionel og oplevelses¬
mæssig værdi. Den samlede præ-

. miesum er på 300.000 kr. og 1. præ¬
mie på 100.000 kr.
Frist for indsendelse af forslag er
den 15. januar 1997. Afgørelse vil
foreligge omkring 1. februar 1997.
Dommerkomiteen består fra DAL af
landskabsarkitekt MAA Kristine

Jensen, civilingeniør Erik Reitzel og
arkitekt MAA Thomas Wiesner.

Skov & Landskab kurser

21.11. GIS for park og landskab.
Geografiske Informations Systemer
(GIS) er i stadig højere grad en del
af den kommunale og amtslige dag¬
ligdag. I takt med at digitale grund¬
kort nu bliver tilgængelige i et væld
af kvaliteter og detaljeringsgrader,
og takt med at de nødvendige EDB-
systemer bliver billigere, kan GIS
anvendes i stadig større dele af den
offentlige administration, f kommu¬
nerne følger park- og planafdelin¬
gerne i de tekniske afdelingers fod¬
spor, og i amterne følger landskabs-
og miljøafdelingerne efter vejafde¬
lingerne. Seminaret tegner et bille¬
de af status inden for den grønne
sektor, samt redegør for de proble¬
mer og muligheder, der opstår i for¬
bindelse med kommunikation af geo¬
grafiske data mellem stat, amt,
kommuner og offentlighed.
12.12. Parkvirksomhed '96 - seminar
om udlicitering.
Årets seminar om parkvirksomhed
omhandler udlicitering af grønne
driftsopgaver, som gennem de sene¬
ste år har været afprøvet i en del
kommuner. Det er dog de færreste,
som har opnået egentlig erfaring i
udbud af grønne driftsopgaver. På
seminaret introduceres de væsent¬

ligste forhold ved udlicitering af
grønne driftsopgaver, og der infor¬
mes om de nyeste metoder til kvali¬
tetsbeskrivelse og kontrol.
Yderligere information: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Tlf. 7588 2211, fax 7588 2085.

Skov & Landskabskonferencen
1997

Forskningscentret for Skov & Land¬
skab og Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole afholder den årlige
Skov & Landskabskonference

onsdag den 29. januar 1997 kl. 9.30-
16.30 på Hotel Nyborg Strand.
På konferencen præsenteres de nye¬
ste forsknings- og udviklingsresulta¬
ter fra skov- og landskabsforsknin¬
gen, og der gives et overblik over
centrale problemstillinger på områ¬
derne, skovbrug, pyntegrønt, land¬
skab samt bymiljø og parker. Pro¬
gram for konferencen offentliggøres
senere. Målgruppen er primært
praktikere inden for skov- og land¬
skabsforvaltning samt fagpressen.
Konferencen er det største arrange¬
ment inden for området i Danmark.

Havebrugshistorisk Selskab
26. november kl. 19.30.
Julens planter v. docent Arne Skytt
Andersen.
Alle foredrag finder sted på Rolig¬
hedsvej 23, 2. sal. Frederiksberg.

Arrangementer på Fyn
Helhedsorienteret byfornyelse
Tiden er på mange måder løbet fra
den nugældende byfornyelseslov.
Boligministeren er derfor fremkom¬
met med et debatoplæg til en ny
byfornyelsespolitik, hvor nøgleordet
er helhedsorienteret byfornyelse.
Aftenens foredragsholdere er direk¬
tør for Byfornyelsesselskabet Oden¬
se, Jannik Nyrop og arkitekt Mads
Nielsen, Byplanforvaltningen.
Tirsdag den 3. december 1996 kl.
19.30 på Odense Slot, indgang C.
Tilmelding: Grete Wang Poulsen, tlf.
66 13 13 72, lokal 2514 inden 25.11.

Dansk Byplanlaboratorium
6.-7.11. VVM-kursus. Ringsted.
4.-5.12. Trafik, sikkerhed og miljø,
kommunernes handlemuligheder.
Fredericia.
9.-11.12. Bedre lokalplaner. Herning.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.

Call for papers: Haifa, Israel
ECLAS, European Conference of
Landscape Schools, afholder møde
med forelæsninger, ekskursioner og
præsentation af projekter fra den
27. februar til 2. marts 1997 på
Technion i Haifa. Forslag i form af
abstracts på 300 ord til præsentatio¬
ner af 15 minutters varighed kan
indtil 15.11.96 sendes til Ruth Enis.

Faculty of Architecture. Technion -
Israel Institute of Technology.
Technion City. Haifa. 32000 Israel.
Tlf. +972 4 8294019.
Fax +972 4 8294071.

Call for papers:
IFLA World Congress Argentina
I forbindelse med IFLAs 34. World

Congress i Argentina 8.-11. oktober
1997, hvor temaet er 'Recreational
open spaces - essential for people's
welfare', opfordres interesserede til
at indsende forslag til præsentation
af projekter. Delemner er: Recreati¬
on today, spaces and open places;
Concept of open spaces; natural and
man-made environtments; projects
related to different kinds of ecosy¬
stem.

Man skal sende abstract på max. 1
A4 side, på 3,5 diskette i Winword 6
eller Windows 3.1, med titel, autor,
adresse, e-mail-adresse.
Frist 3. maj 1997, evt. accept inden
3. juli 1997.
Kongressekretariat: Marcelo T. de
Alvear 624. Piso 2. Of. 6.
1058 Buenos Aires, Argentina.
Fax+541 315 1465.
E-mail artesi@overnet.com.ar
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»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.
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PREBEN JAKOBSEN
- en dansk modernist i England Susanne Guldager

Få danske kolleger kender Preben Jakobsen, der har
praktiseret i England, næsten lige siden han afsluttede
sin uddannelse med Akademiets Afgangsprøve for Ha¬
vearkitekter i 1964. Jeg traf Preben Jakobsen, medens
han var tilknyttet The University ofGreenwich som

Senior Lecturer i Landscape Design med speciale i
planteanvendelse.

Preben Jakobsen blev i 1993 tildelt The British

Landscape Institute's Medal. Denne meget hæderful¬
de medalje er ellers kun tildelt Sir Geoffrey Jellicoe
(1986), Dame Sylvia Crowe (1986) og Peter Young¬
man (1989). Hans arbejdsmæssige indsats blev frem¬
hævet og hædret for det stærke formmæssige i ud¬
trykket og den utraditionelle anvendelse af planter.
I de ca. 35 år, han har arbejdet i England, har han

løst usædvanlig mange og forskelligartede landskabs¬
arkitektopgaver. I foråret 1996 udstilledes hans arbej¬
der retrospektivt på en særudstilling på The Business
Design Centre i London. Udstillingens titel var: The
Art of Landscape - Four decades of work by Preben
Jakobsen, og pressen omtalte ham i den forbindelse
som: 'One of our heroes'. I den danske avis Børsen

var der en artikel med overskriften: Havekunstens

enfant terrible'.

Jeg fik lyst til at undersøge, hvilken faglig indsats
der ligger bag denne markante officielle anerkendelse.
Hvad omfatter det bidrag, vores danske kollega har
ydet i et havebrugsmæssigt foregangsland som Eng¬
land, spurgte jeg mig selv og meldte min ankomst til
udstillingen og senere på tegnestuen i Cheltenham.

Afiæt og uddannelse
Preben Jakobsen rejste, som nyudlært gartner, først til
England og siden til Versailles i Frankrig, hvor han
arbejdede på flere af de store kendte planteskoler, in¬
den han i 1955 begyndte på en havebrugsuddannelse
ved TJie Royal Botanical Gardens i Kew.
Hvad angår inspirationen til at blive landskabsarki¬

tekt, refererer han selv til oplevelserne af Le Notres

Versailles og til Roberto Burle Marx' arbejder, som
han lærte at kende på en udstilling i London i 1956.
De generøse og abstrakte former og farvesammensæt¬
ninger i Burle Marx' arbejder var en udfordring i for¬
hold til de gartneriske færdigheder og regelsæt, Preben
Jakobsen indtil da var blevet præsenteret for i sin ud¬
dannelse.

Han besluttede, at han ville være havearkitekt og

begyndte på Kunstakademiet hos professor C.Th. Sø¬
rensen, hvor han i 1964 bestod Afgangsprøven for Ha¬
vearkitekter. Undervisningen på Kunstakademiet var
præget af tidens mest markante personligheder blandt
arkitekter og landskabsarkitekter.
Det hele gik op i en højere inspirerende enhed, for¬

tæller Preben Jakobsen. Som studerende kunne man

følge fællesforelæsninger om de funktionalistiske strøm¬

ninger i Europa med udspring i Bauhaus- og De Stijl-
bevægelserne, forelæsninger om samspil mellem arki¬
tektur og malerkunst eller om den skandinaviske
modernisme.

Hos C.Th. Sørensen på Afdelingen for Havekunst
blev kravet om enkelthed blandt andet udtrykt i arbej¬
det med de geometriske former i de havekunstneriske
anlæg. Haveanlæggene skulle med andre ord have et

selvstændigt arkitektonisk udtryk og samtidig harmo¬
nere med bygningsanlægget.
De studerendes tegnesal og professorens tegnestue

lå side om side, og det gav de studerende mulighed
for på sidelinien at følge, hvordan faget blev håndteret
af den del af tidens koryfæer, der havde deres gang i
det inspirerende miljø.
C.Th. Sørensen lærte sine studerende, at form og

æstetik skulle gennemsyre alt, men at det ikke var til¬
strækkeligt. For at mestre havekunsten og for at nå
målet var det også nødvendigt at have historisk forstå¬
else og sans for landskabets iboende muligheder. Der¬
til kom den nødvendige tekniske viden og et solidt
kendskab til plantemateriale, begge dele danner bag¬
grund for at kunne stille krav til godt håndværk. Be-

Indgangsparti ved tegnestue og
bolig på Mount Sorrel i Cheltenham.
• Entrance at Mr Jakobsen's study-
cum-residence at Mount Sorel,
Cheltenham
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grænsningens svære kunst måtte læres. C.Th. Søren¬
sen sagde: 'Glem nu alle de planter Hr. Jakobsen, så
skal jeg lære Dem noget om design', og han under¬
stregede kravet om enkelthed med synspunktet, 10
planter er nok for en havekunstner, men planterne
skal kunne bruges ud fra et indgående kendskab til
hver enkelts muligheder.
Dette var naturligvis et provokerende udsagn for

en person med en så solid planteskolebaggrund som

Preben Jakobsen.

derne, funktionelle og smukke familieboliger til over¬
kommelige penge i landskabelige omgivelser. Dette
koncept havde stor gennemslagskraft og var i høj grad
skandinavisk inspireret. Preben Jakobsen blev ansat

og arbejdede for arkitekterne Eric Lyons og Ivor Cun¬
ningham i en årrække. I dette samarbejde opnåede
han en solid faglig erfaring og fandt sin personlige,
faglige stil. Det der karakteriserede SPAN byggerier¬
nes landskab var arbejdet med terræn og planter.
Man stræbte mod en syntese mellem arkitektur og

SPANperioden i 60erne
Landskabsarkitekterne i England befandt sig i slut¬
ningen af 50erne og begyndelsen af 60erne i et vade¬
sted splittet mellem en tendens til at gå tilbage og en

usikkerhed i forhold til at gå frem. Valget stod mel¬
lem den traditionelle Cottage Style (Arts & Crafts)
og The Modern Movement (Bauhaus m.m.), hvortil
også de nye tanker og ideer inden for arkitektur og
havekunst i Skandinavien hørte. SPAN Estates var et

privat byggefirma med sociale ideer om at bygge mo-

landskab. Terræn og beplantning samordnede og de¬
finerede uderummet. Med få virkemidler skabtes

spænding og oplevelser. Planterne er ikke dekoration,
men anvendes meget bevidst til at støtte funktionen.

Egen tegnestue
I 1969 startede han sammen med sin kone Margaret,
der var arkitekt, egen tegnestue. Tegnestuen blev hur¬
tigt kendt for projekter af høj designmæssig standard
og markerede sig som nyskabende, hvad angår form-

Et tidligt arbejde hos arkitekt Eric
Lyons. Fields End, Twickenham
1962. SPAN periodens boligbyggeri
var præget af den skandinaviske
inspiration, både i bygningsarkitek¬
tur og haveanlæg.
• An early work completed while
at Eric Lyons's, Fields End. Work
performed during the SPAN era took
inspiration from Scandinavian styles
in architecture as well as garden
design.
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Planen til rådhuset i Hounslow består at et system af åbne og lukkede polygonale landskabsrum,
celler. Den logaritmiske spiral er anvendt som grundlag for udformningen af den terrasserede have
foran administrationsbygningen. De præcist klippede former, som i en uregelmæssig polygon indram¬
mer parkeringsarealet, har rødder i den engelske tradition for topiary works.
• The plan for Hounslow Civic Centre is a structure composed of open and closed polygonal cells.
The terraced garden in front of the main building conforms to the logarithmic spiral. The precisely
clipped shapes whose irregular polygon frames the parking area are rooted in English topiary tradition.

Klassisk topiary works på Painswick
kirkegård, som inspirationskilde til
klippede hække og former i mange
arbejder.
• Classic topiary in Painswick
graveyard, the inspiration for clipped
hedges and shapes in many works.
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Hounslow Civic Centre
Kantinehavens beplantning og smal¬
le vandrender er japansk inspireret,
men også Edwin Lutyens og G.N.
Brandt har brugt og raffineret mo¬
tivet. Vandet er en integreret del af
der terrasserede haveanlæg. Der er
åben forbindelse mellem vandet og
stenene, vandet pumpes, så det er i
konstant bevægelse.
Japansk inspireret brug af planter
bliver en del af 70ernes udtryk. Den
enkelte plante fremhæves i mod¬
sætning til mængden af planter i
busketter.
• Hounslow Civic Centre
Both plants and the narrow trenches
take inspiration from Japan but
Edwin Luytens and G.N. Brandt have
also used and refined the motif.
The water is part of the terraced
garden structure. Water and stones
are directly connected, the water
being pumped so as to remain in
motion.-
Plant use Japonoise became an
expression for the 1970s. Unlike in
boskets, each plant is allowed indi¬
vidual character.

sprog og brug af materialer, og som kompromisløs i
krav til teknisk udførelse. Et særligt varemærke er de¬
taljerne i både brug af planter og udformning af be¬
lægninger, inventar m.m. Tegnestuens arbejder har
gennem årene omfattet såvel store nationale og inter¬
nationale projekter som privathaver. Mange af disse
opgaveløsninger er blevet præmieret efter engelsk tra¬
dition.

Hounslow Civic Centre

Et af hovedværkerne fra 70erne er Hounslow Civic

Centre fra 1977. Store offentlige opgaver blev aktuel¬
le i England i 70erne. Preben Jakobsens projekt til
rådhuset i Hounslow består at et system af åbne og

lukkede polygonale landskabsrum - celler, hvor inspi¬
rationen er hentet fra bl.a. studiet af geometriske for¬
mer og plantecellernes opbygning set som mikroland-
skaber i mikroskopet i Kew. Rummene interfererer og
skaber rum mellem rummene. Det bliver til en leg
med former — en bevægelse - hvis varierede forløb og

oplevelsesmuligheder er omhyggeligt tilrettelagt af de¬
signeren. Den logaritmiske spiral er anvendt som
grundlag for udformningen af den terrasserede have
foran administrationsbygningen. Dette skjulte prin¬
cip styrer formen, som yderligere understreges af træ¬
destenenes kurvede forløb, de tykke hække, grusbe¬
lagte terrasser og murstenskantede vandrender.
De præcist klippede former, som i en uregelmæssig

polygon indrammer parkeringsarealet, har rødder i
den engelske tradition for topiary works. Med den
centrale placering i anlægget fremtræder parkerings¬
arealet som en kæmpemæssig skulptur, der anslår to¬
nen til helheden.

Broadwater Park

Fra 80erne fremhæver Preben Jakobsen selv anlægget
Broadwater Park i Denham. En cirkulær græsflade
indrammes her af naur, Acer campestre. Langs ydersi¬
den af det strengt definerede græsrum er landskabet i
kontrast hertil formet som et udtørret flodlandskab.

Det brede plantebælte brydes af halvcirkelformede
siddepladser og stenpartier. Et plantevalg med mange

græsser og pil i grå og sølvhvide farver støtter hovedi¬
deen. Der er arbejdet meget bevidst med kontraster i
former og farvesammensætninger og med årstidvaria¬
tionen. Runde trædesten giver en ekstra dimension
og muliggør færdsel i stenpartier og beplantning.

The Statesman Maidenhead

Anlægget ved The Statesman Maidenhead fra 1991
virker næsten overraskende stramt i sin grundplan.
Den valgte kvadratiske form bliver gennemført til
mindste detalje i bygning og haveanlæg. Det giver et
sympatisk og overskueligt indtryk. Men samtidig
dekonstrueres og nedbrydes konstruktionsprincippet,
der spilles drama og komedie. Terrænet er reguleret i
to niveauer, der er indbyrdes forbundet med en mar¬

kant udformet trappe. Beplantningen formidler den
geometriske form og skaber spænding omkring byg¬
værket. Plantevalget er tilpasset ønsket om at skabe et

steppelandskab. Bunden er dækket af Sedum, Acaena
og Ajuga m.fl., der brydes af Eremurus, Fritillaria og
Allium med overstandere af flerstammede Aralia elata

m.m. Planteprincippet tilstræber at skabe kontrast og
blødgøre eller ligefrem nedbryde kvadratnettet. Der
anvendes lange farverige penselsstrøg, som tegner de¬
res eget lag henover kvadraterne. Den vedbendbe-
klædte støttemur, der i et zig-zag forløb afgrænser he¬
le anlægget, danner en præcis hækform, som ender i
en kæmpefolly - en vedbendpyramide - der markerer
hovedindgangen til bygningen.

Design principper
I 1977 bekræftede Preben Jakobsen sit navn som de¬
signer med sit bidrag til bogen 'Landscape Design
with Plants' redigeret af Brian Clouston. Her blev
hans tanker og principper vedrørende brug af planter
præsenteret.
Han maler med plantematerialet og trækker strøg af

f.eks. lavendler over terrænet i lange bløde kurver,
som accentueres vertikalt i punkter med pampasgræs¬
ser eller andre planter, der også farvemæssigt er i kon¬
trast. Planterne bruges bevidst til at lede brugernes
færden i friarealerne, der arbejdes med lys og skygge,
med det synlige og det anede. Sanserne pirres, der
skabes spænding.
De usædvanlige plantekombinationer er karakteri¬

stisk for Preben Jakobsens arbejder. Hans store plan¬
tekendskab muliggør legen. I legen spilles på kontra¬
ster i struktur, former og farver. På gentagelser, spej¬
linger og rytmer.

Preben Jakobsen siger, at det er landskabsarkitek¬
tens opgave at skabe scenen, hvor menneskelivet skal
udfolde sig ved at udnytte de landskabelige mulighe¬
der og ved at åbne øjnene for den rigdom, der ligger i
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brugen af plantematerialet, også når man indordner
sig modernismens krav om disciplineret enkelthed.
Karakteristisk for hans arbejder er endvidere, at de

udspringer af en overordnet idé, som gennemdyrkes
og raffineres til mindste detalje. Alt i anlægget er til¬
passet helheden, som oftest hviler på et underliggen¬
de designkoncept med geometrisk, botanisk eller my-,
tologisk udspring og brug af symboler. Han bruger
brudstykker fra mange stilarter, som han oversætter

og kombinerer i sine anlæg, som er meget forskellig-

de for at kunne arbejde med landskabsarkitektur og
havekunst, og det gør man blandt andet ved at rejse
siger han.
Inspiration søges i det gamle såvel som i det nuti¬

dige, i geometriske former tilbage fra antikkens Rom
og Grækenland, Vikingetiden m.m., i de italienske
renæssance- og de franske barokhaver, i den japanske
have og i modernismen, som den udsprang fra Bau¬
haus og videreudvikledes i Centraleuropa, U.S.A. og
Skandinavien. Stilarter, former og farvesammensæt-

Efterårsbillede af beplantningen i
'flodlandskabet', Broadwater Park.
• The Broadwater Park 'River

landscape' in autumn.

artede, men med fælles træk, frem for alt med en

stærk personlig identitet.

Inspirationskilder
Om kilderne til inspiration gennem årene og sine fag¬
lige mål siger Preben Jakobsen: Roberto Burle Marx
har været en vigtig inspirationskilde livet igennem.
Trangen til at tage på opdagelsesrejse, på eventyr og
udforske og afprøve nyé ideer og muligheder har også
været og er stadig tilstede og en helt nødvendig kilde
til fornyelse og inspiration. Man må holde sig leven-

ninger fra billedhugger- og malerkunsten - kort sagt
alt det, som tiden på Kunstakademiet åbnede hans
øjne for - er inspirationskilder, som stadig søges og

inddrages.

Holdning tilfaget
Han siger selv: 'I live landscape' og mener dermed, at
faget kræver, at man har det med sig altid, at man er

åben, søgende og parat til at lære af andre og af sine
egne succeser og fejltagelser, hele tiden - hele livet.
Han stiller store krav til sig selv og sin indsats, men
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Herunder. I arbejdet med 'hard
landscaping' nås st raffineret resul¬
tat med amfiteatret i haveanlægget
ved hovedkvarteret for Sun Life of
Canada fra 1986.
• Below: Working with 'hard
landscaping' means achieving
sophisticated results, as in the gar¬
dens with amphitheatre surround¬
ing Sun Life of Canada's central
office, 1986.

Tv. Cirklen og det maeandrerende
flodlandskab kontrasterer i Broad¬
water Park. En cirkulær græsflade
indrammes af naur. Landskabet i
kontrast hertil formet som et udtør¬
ret flodlandskab med et plantevalg
med mange græsser og pil i grå og
sølvhvide farver.
• Left: The Circle and a meander¬

ing floodscape contrast in Broad¬
water Park. A circular grassy plane
is framed with common maple.
In contrast, the landscape is made
to seem desiccated, having many
gramineae and grey and silver
white willows.

:7.500 Broadwater Park, Denham 1983

Bygherre: National Water Council
Arkitekt: Elsom Pack Roberts

Landskabsarkitekt: Preben Jacobsen
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Øv. th. 'Hard landscaping' ved The
Statesman Maidenhead. Højdefor¬
skellene dramatiseres med en mar¬

kant trappeskulptur.
Th. Kvadratisk bassin af malet stål¬

plade. Vandet fortsætter under kan¬
ten, der er så bred, at den kan
anvendes som bænk.
• Top right: 'Hard landscaping' at
the Statesman Maidenhead.
Gradations have been dramatized

using a distinct sculpture: stone
steps.
Right: Square basin made with
painted steel. The water continues
below the edge, which is wide
enough to rest on.
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The Statesman Maidenhead, 1991

Bygherre: Caterham Development Corporation
Arkitekt: Holder Mathias Alcock

Landskabsarkitekt: Preben Jacobsen

fastholder trods dette, at designprocessen skal være en

fornøjelse. Han siger om sig selv: 'Mit ståsted er mo¬

dernismen, men jeg elsker at arbejde med at kombine¬
re planter i bede og rabatter, hvilket er modernismen
fremmed, sådan som vi kender den i Skandinavien.'
Han ser en polarisering mellem de økologisk oriente¬
rede og designerne, men fastholder som sin gamle
læremester, C.Th. Sørensen, at havekunst hører til
blandt kunstarterne.

Da Preben Jakobsen i 1993 fik the Landscape In¬
stitute Medal, skrev Ken Fieldhouse om ham i tids¬
skriftet Landscape Design i februar 1994: 'Preben Ja¬
kobsen har en usædvanlig stærk, overbevisende og

kosmopolitisk tilgang til sit fag. Han er fagligt velfun¬
deret og kombinerer dette med nysgerrighed og entu¬
siasme. Han har en intuitiv fornemmelse for formgiv¬
ning og er sjældent i tvivl om, hvad der er værd at

kæmpe for, samtidig er han stædig, og det lykkes ham
oftest at få sine projekter gennnemført, som de var

tænkt. Derfor er han inspirerende, og derfor har han
stor betydning.'

Preben Jakobsen kom til England med en uddan¬
nelsesmæssig baggrund, hvor krav om enkelthed og

helhed var fundamentale i opgaveløsningerne. Hans
første arbejder adskilte sig markant fra den engelske
tradition, hvad angår formgivning og planteanvendel¬
se. Preben Jakobsen kom til at præge den faglige ud¬
vikling i England.

Gennem sit arbejde, men i høj grad også gennem
sin undervisning af landskabsarkitekter på universite¬
terne og ved sine ofte provokerende foredrag og deba¬
tindlæg, har han på en gang været i medspil og mod¬
spil - elsket og hadet, som enhver der insisterer på at

have pant i sandheden.
Gennem tiden har den engelske tradition og de

klimatiske muligheder for at bruge mange planter
spillet tilbage på hans arbejde. I England fik han mu¬

lighed for at introducere modernismens formsprog i
landskabsarkitekturen. Samtidig fik han under indfly¬
delse af den engelske tradition mulighed for at arbej¬
de ud fra sit oprindelige udgangspunkt og nyttiggøre
sin store viden om plantematerialet. Hans arbejder af¬
spejler hans mange referencer og inspirationskilder.
Han har bidraget til at iklæde den engelske tradition
ny form og er blevet en accepteret og hædret fornyer.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl

Statesman Maidenhead
Øverst. En vedbendpyramide som kæmpefolly markerer bygnin¬
gens hovedindgang.
Herover. En støttemur af stålgitter bevokset med vedbend, som
en blød hækform, der ikke kræver klipning. Det retvinklede kon¬
cept formildes af de bugtede linie i trædesten og plantebede.
• Statesman Maidenhead

Top: A giant folly in the shape of an ivy pyramid indicates the
building's main entrance.
Above: Ivy clings to a steel wall, a soft hedge that requires no
trimming. The rectangular sternness is softened by the curves
of stepping stones and planted beds.

Boligbyggerier: Planerfor Milton
Keynes Development Corporation;
North British Housing Association;
St Monica Home ofRest, Bristol;
Regalian Properties.

Erhvervs- og administrationsbyggeri:
Schemes for BOAC; British Olivetti;
Anchor Foods; Pan Books; Barclays
Bank; Granada; Sun Life ofCana¬
da; Royal Ordnance; Berketex; The
Angel Centre, Islington, Canada Life
Head Quarters, Potters Bar;
The London Ark, Hammersmith.

Hospitaler: Wolverton Health Centre
and Day Hospital, Milton Keynes;
Geriatric unit, Horsham Hospital,
Sussex; Redhill District General

Hospital, Surrey; Barking and Chad-
well Health Hospitals North London;
Leavesden Hospital, Hertfordshire.
Government: HMNB Portland;
HMS Osprey HM Prison, Parkhurst;
HM Borstal, Portland.

Offentlige opgaver: Home office and
the'National Water Council; parks
for London Borough ofCamden
Civic Centre, London Borough of
Hounslow; local centre, Milton
Keynes Development Corporation;
industrialpark, Welsh Development
Agency; pedestrianisation, Chelten¬
ham Borough Council.

Uddannelse: University ofStrath-
clyde; Farnborough College of
Technology; Alton Tertiary College;
West Totton First School, Hants;

King's College, London.

Udstillinger: Sculpture Garden,
Chelsea Flower Show 1982;
Mouvement Moderne garden, French
International Garden Festival 1992;
Mitsubishi garden, Earls Court
Motor Show 1995.

Historiske haver ogparker: Dart-
ington Hall, Devon; Over Court,
Avon Chawton House

Hampshire
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LÆGEFORENINGENS BOLIGER PÅ ØSTERBRO
Brumleby — landsbyen i storbyen

Lone van Deurs

Dengang Lægeforeningens Boliger blev bygget deru¬
de på Fælleden, så verden meget anderledes ud, end
den gør i dag. For virkelig at forstå, hvor fantastisk
dette byggeri er, må man repetere lidt historie.
Det snævre mørke København var endnu en gang,

juni 1853, plaget af en koleraepidemi. Syge og døde
overalt. Lægerne gik fra hus til hus for at hjælpe, for¬
holdene var kaotiske. Der blev indrettet nødhospita¬
ler og nødboliger uden for byen. Her gjorde lægerne
den interessante opdagelse, at mange flere overlevede
i teltlejrene på Glacis'et og i de hurtigt opførte træba¬
rakker på demarkationsterrænet mellem Øster Fari¬
magsgade og Sortedamssøen end i den tætte by.

Disse ansvarsfulde og socialt opmærksomme læger
konkluderede ud fra deres iagttagelser af de kolerasy¬
ge, at lys og frisk luft var vigtige faktorer for menne¬
skets sundhed. For nutidens mennesker er det elemen¬

tært, men for 150 år siden var det helt ny erkendelse.
Emil Hornemann, som var formand for den nystifte¬
de Lægeforening, blev dybt grebet af de nye tanker
om praktisk hygiejne, og han gik med stor entusias¬
me ind i arbejdet med at skaffe sundere boliger til ar¬
bejderklassen. Han ønskede, at Lægeforeningen skulle
skabe et forbillede for fremtidigt byggeri.
I begyndelsen af august 1853, endnu mens kolera¬

en rasede voldsomst, fremlagde Lægeforeningen et
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motiveret forslag for Den Overordnede Sundhedskomis-
sion. Forslaget gik ud på at opføre bygninger, dels provi¬
soriske, dels permanente for 500 fattige familier. Militæ¬
ret, som havde en form for hævd på at benytte fælleder¬
ne til deres øvelser, var villige til at afgive grunden på
Østerfælled. Grunden blev omhyggeligt undersøgt og er¬

klæret for god. Jordbunden var fast med godt fald, der
sikrede gode afløbsforhold, og drikkevandet var også ud¬
mærket.

Det blev besluttet, at Lægeforeningen og bygningsin¬
spektør Bindesbøll skulle lede udførelsen, og bebyggel¬
sesplanen blev straks fastlagt. Der skulle opføres otte to¬

etages bygninger til hver 32 familier, altså i alt 266 boli¬
ger. Bygningerne skulle danne to hovedrækker, som var
adskilt af en 50 alen (31 m) bred plads, bestemt dels til
beplantning, dels til forbindelsesveje og dels til småhaver
for hver beboelseslejlighed. Endvidere var det planen, at
bebyggelsen skulle rumme enkelte butikslejligheder, en
inspektørbolig og et fælles vaskehus. Hver lejlighed skul¬
le bestå af 2 værelser og et køkken.
Der blev i november 1853 udsendt et flyveblad med

opfordring til at støtte indsamlingen til boligernes opfø¬
relse. Fra Lægeforeningens side blev der lagt stor vægt på,
at pengene kom ind som frivillige bidrag, så man ikke på
grund af aktionærers rentekrav blev nødt til at sætte hus¬
lejen for højt eller slække på kvaliteten. 'Lægeforeningen
ønsker at lave mønsterboliger, både hvad grunden, aflø¬
bet, omgivelserne, den indbyrdes afstand, luften, lyset,
vandet, renligheden og hyggeligheden angår.'
Nepotisme eller ej, fakta var, at Edvard Collin, som

sad i Lægeforeningens bestyrelse var fætter til Michael
Gottlieb Bindesbøll, som igen var fætter til Emil Horne¬
mann. Positivt sagt, vidste man altså hvem, man havde
med at gøre, og valget kunne vel ikke være bedre truffet.
Det blev et enkelt, fordringsløst og yderst velproporti¬

oneret byggeri. Enkelt, billigt, sundt og funktionelt, det
var de afgørende faktorer. Lægeforeningens Boliger blev
en af Bindesbølls hovedværker og kan vel kaldes det før¬
ste sociale boligbyggeri her i landet. Bindesbøll begyndte,
og Vilhelm Klein, som var elev af Bindesbøll, fuldførte
efter Bindesbølls død dette fine boligbyggeri.

Inden renoveringen.
Trods det synlige og alvorli¬
ge forfald, fugt og nedslid¬
ning, fornemmes i Brumle-
by en særlig poesi og
brugsværdi.
• Before renovation began.
A certain poetry is in evi¬
dence despite years of
decrepitude.

100 år efter

I 1966 overtog Københavns kommune de meget nedslid¬
te og utidssvarende boliger. Der boede nu næsten kun
enlige og ældre ægtepar, da lejlighederne efter moderne
forhold var for små og primitive til familieboliger.
Kommunen havde forestillet sig at nedrive hele bebyg¬

gelsen for at give plads til moderne boliger og lejede der¬
for ud til unge studerende. En ny generation kom til,
unge mennesker, som fornemmede den fine arkitektur
og den særlige boligkvalitet, der var i denne enkle og dog
så mangfoldige bebyggelsesplan.
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Byggeperioden.
Ingen havde gjort sig helt klart, hvor meget byggeprocessen

greb ind i friarealerne. Processen vekslede mellem næsten håb¬
løse tilstande og forventningsfuld optimisme.

• Work in progress.
Everybody was surprised to realise to what extent construction
work affected the open areas. Subsequently, moods vacillated

between near-hopelessness and expectant optimism.

og godt på en enkel måde, og hvor der er et nabofæl¬
lesskab, som man sjældent træffer magen til. Det er
således ikke blot et arkitektonisk værdifuldt, men og¬
så et spillevende menneskeligt monument', man er i
færd med at udslette.'

Først i 1980 blev der fra Boligministeriet givet til¬
sagn om en særlig støtte til Brumleby i forbindelse
med en bevarende saneringsplan. Værktøjet var ende¬
lig tilvejebragt, og arbejdet med at istandsætte og mo¬
dernisere kunne gå i gang.

Renoveringen
Siden 1987 har jeg arbejdet med at bringe Brumlebys
friarealer gennem den store byggeproces og frem til
fortsat at kunne være det sprøde, mangfoldige mellem-

De næste 25 år

Efter Lægeforeningen havde sluppet byggeriet, levede
Brumleby de næste 25 år en meget usikker tilværelse.
Der blev fremlagt det ene projekt efter det andet til,
hvordan den attraktive grund kunne udnyttes ratio¬
nelt og moderne.
Det blev foreslået at dele grunden op, 1/3 til en høj¬
husbebyggelse og 2/3 til fodboldbaner, eller man kun¬
ne bygge terrassehuse og frede 4 af de gamle Bindes-
bøll-blokke.

Der var dog Også mange, der klart så, at Brumleby
var noget helt særligt og derfor skulle søges bevaret.
Hans Henrik Engqvist skrev allerede i 1959: En ar¬

kitektonisk klar og smuk bebyggelse, hvor familier
med børn, unge mennesker og enlige ældre lever frit
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Bebyggelsesplanen er enkel, og klar:
fire rækker boligblokke (nord/syd),
een adgang for bilindkørsel fra
Østerbrogade, asfalterede køreveje
på den ene side af blokkene og
haver på den modsatte side, bro¬
stensbelagte tværveje (øst/vest), en
i hver ende, flisebelagte havestier
på langs ad blokkene.
Fra Bindesbøll til Klein er der sket
store ændringer, ikke specielt iøjne¬
faldende, der er ikke noget, der bry¬
der helheden og harmonien. Men
der er sket en tydelig udvikling fra
1854, hvor Bindesbøll havde sine
tegninger færdige til 1869, hvor de
første Klein-blokke blev opført.
Imellem Bindesbøli-blokkene står
træerne med større indbyrdes
afstand end imellem Klein-blokkene.
Der er ganske forskellige stemnin¬
ger i de to områder på grund af de
skiftende lysforhold og træstammer¬
nes forskellige dominans.
• The overall plan is crisp and sim¬
ple: four rows of north/south-going
blocks, one access road leading
from Østerbrogade, asphalted roads
along one side of the blocks and
gardens along the other, roads,
paved with sets, going east-west;
and a flagged garden path running
along each block.
A major change took place between
the days of the original designer
and the time of his successor.

Nothing clashes with the harmoni¬
ous whole but things have devel¬
oped from the time Bindesbøll's
sketches were ready in 1854, until
1869 and the completion of Klein's
first blocks. Trees between Bindes¬
bøll's blocks stand at a greater dis¬
tance than those designed by Klein,
which makes for different moods

owing to changing light and stems
being allowed different degrees of
dominance.

1:1500
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Th. og modstående side. Granit og grus.
Belægninger er i granit og grus. Brostensveje, borter og
kanter i granit er en naturlig forlængelse af de markante
trappesten. Det opleves ikke fint, men snarere som gedigen
slidstærk selvfølge. Grusrabatter og småpladser fastholder
den enkle sprøde stemning.
Tv. Tørrepladser.
I Lægeforeningens tid var tørrepladserne grusbelagte og
alene til tøjtørring. Beboerne har gradvist ændret udtrykket
til græsområder, som er individuelt tilplantede. Tørrestati¬
verne er stadig væsentlige og har første prioritet, men
ophold og leg forenes fint med vasketøjet,
• Right and opposite page: Granite and gravel.
The top layer is granite and gravel. Roads paved with set,
with borders and edges, are a natural extention of the spe¬
cial unique stone steps. The feel of it is robust and self-
evident rather than sophisticated. Gravel shoulders and tiny
spaces sustain a crisp and simple mood.
Left: Clothes yards. While Brumleby was still a Doctors'
Assn. development, clothes yards were gravelled. Having
planted little by little, residents have changed them to
become mostly grassy. Laundry is still priority one but rest
and play combine with the washing.

Hegn.
Stakitterne langs haverne suppleret med espalier ved gavle og
mellem boliger fastholder havepræget og adskillermellem pri¬
vat- og fællesarealer.
• Fences running along the gardens, plus trellis work at house
ends, tell of intimacy, and separate private and public.
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Haver.
Haverne langs husene er præget af de enkelte beboere. Farver og variation, forvirring og orden,
plads for den enkelte uden hensyn til fine fornemmelser. Kolonihaverne er forbeholdt beboerne
på 1. sal. Med deres kraftige hække lukker de bebyggelsen i hver ende og er en slags prop i
plæneområderne. Her er tæt og tungt i en mindre skala.
• Gardens.
Gardens alongside houses represent individual residents. Colour and variation, disorder and
regularity, room enough for the individual with no fuss. Allotments belong to first floor resi¬
dents. Having sturdy hedges, they close off the site at each end and serve to seal the lawns.
This effect, on a minor scale, is dense and heavy.

spil, der knytter boligblokkene sammen til en selvføl¬
gelig belhed. Brumleby er ikke bare huse, nej Brumle¬
by er et sjældent samspil mellem ude og inde, mellem
fast form og blød vækst.
Brumleby har altid været et sted, der har fundet sin

helt egen stil, og hvor der har været plads til fri ud¬
foldelse på trods af, eller måske netop på grund af, de
fysisk beskedne rammer. Det var vigtigt i forbindelse
med renoveringen at fastholde de store overordnede
træk, men samtidig skabe mulighed for, at beboerne
fortsat kan sætte deres individuelle præg. Brumleby
må ikke stivne og blive museumsagtig.
Arbejdet har foregået som en dialog mellem byg¬

herren (Byfornyelseselskabet København), brugerne
(Brumlebys Grønne Gruppe) og mig. Vi har diskute¬
ret og overvejet alverdens løsninger, hver sten er vendt,
og hver plante er undersøgt. Vi gik langt ud ad nye

stier for hver gang at vende tilbage. Brumleby har sin
egen logik, og med den som vejviser nåede vi godt
igennem den lange proces. Brumleby er ikke gjort
alene af brosten og stokroser. Genius Loci, tradition
og tolerance har hjulpet os godt på vej.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl, Vinstrup
Fotos: Kasper van Deurs, Lone van Deurs

Litteraturen om Brumleby er omfattende, her er et
udsnit afde mest uddybende:
Lageforeningens Boliger — en bolighygiejnisk pionerind¬
sats, Sundhedsplejen. 11. årg. 1959, Peter Bredsdorff.
Lageforeningens boligerpå Østerbro, Erik Hansen og

Mette Pihler.

Brumlebys Historiebog, Hans Helge Madsen.
Brumleby Renoveringen 1990-96, Byfornyelsesselskabet
København.

Fattigdom og opfindsomhed, etnologisk undersøgelse af
kvindearbejde, familieliv og naboskab mellem land og

by ca. 1850-1875, Lykke Lafarque Pedersen.
Langeboligen, om langhuse, huse på rakke og rakkehuse,
Jørn Ørum-Nielsen
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Træer.
Det absolut vigtigste
friarealelement er
træerne. Der kan ikke
tænkes et Brumleby
uden træer. De indgår
i en naturlig og smuk
dialog med husene.
Brumleby er fra star¬
ten tænkt med træer

og skal fastholdes
med træer. De samler

og adskiller og skaber
med deres lys- og
skyggevirkninger gan¬
ske særlige arkitekto¬
niske oplevelser.
• Trees.
Trees are most

important throughout.
There could be no

Brumleby without
trees, whose dialogue
with the houses is
felt to be natural and

graceful. Brumleby
from the outset was

designed complete
with trees, and must
always have trees.
They both separate
and unite, and with
their dual effect of

light with shade
create a particular
brand of architectural

experience.
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TIRSBÆK
— en renoveringsplan for en renæssancehave Marie-Louise Wanscher

bygning er opført på et lavt middelalderligt voldsted,
der stadig er omgivet af vandfyldte grave på alle fire
sider. Voldgravenes sider er opsat af kampesten, og
mod vest udvider graven sig til en lille sø. Hovedbyg¬
ningen er opført 1550-1577. Komplekset blev gen¬

nemgribende omdannet i midten af 1700-tallet, hvor
også den store have blev anlagt som en terrasseret re¬
næssancehave i en stor grydeformet dal øst for hoved¬
bygningen. Bygninger og have er sidst blevet grun¬
digt renoveret 1915-1918 af arkitekt Gotfred Tvede.
Tirsbæks hovedbygning blev i 1918 fredet i klasse A.
Haveanlægget er blevet beskyttet i form af en natur¬

fredning fra 1970 for hele Tirsbæk Gods.

Artiklen er et resuméafet af-
gangsspeciale fra Landbohøjsko¬
len. Lektor, landskabsarkitekt

mdl Per Stahlschmidt har varet

vejlederfor opgaven, og land¬
skabsarkitekt mdl Søren Harboe

har varet censor. Specialeforløbet
blev afsluttet med eksamen i
marts 1996. Under udarbejdelsen
afprojektet har ejerne afherre¬
gården Tirsbæk udvist stor imøde¬
kommenhed, og har nu påbe¬
gyndt en renovering af
haveanlægget på grundlag afspe-.
cialet.

Th. Luftfoto 1977 •
• Right. Aerial photo, 1977

Dyrehave

Frugthave

Tirsbæk ligger på nordsiden af Vejle Fjord ca. 6,5 km
øst for Vejle by, lavt og beskyttet mellem de høje skov¬
klædte moræneskrænter i en sidedal til Vejle Fjord.
Landskabet omkring Vejle Fjord er karakteriseret af
det flotte samspil mellem den store vandflade og de
varierede skovklædte, stejle bakkeformationer. Hele
nordsiden af fjorden er præget af sammenhængende
skovstrækninger omkring herregårdene Tirsbæk, Roh-
den, Rosenvold og Barritskov, ligesom sydsiden af
fjorden fra Vejle over Munkebjerg til Holtser Hage er

dækket af sammenhængende bøgetræsdomineret skov.
Herregårdens tilliggende er på 182 ha ager, 11 ha eng,

200 ha skov og ca. 8 tdl. have. Den trefløjede hoved¬

Prydhave
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Herregårdene er en vigtig del af Danmarks kultur¬
historie af flere grunde. Den første er, at godserne
med deres herremænd har været afmeget stor betyd¬
ning for den sociale samfundsstruktur i mange hun¬
drede år. På magtstigen har herremændene været num¬
mer tre lige efter konge og kirke. Den anden grund
til, at godserne har været og stadig er af stor betyd¬
ning, er deres indflydelse på det danske kulturland¬
skab. Langt de fleste herregårde ligger lavt, skjult og
godt beskyttet i læ i dalene, ofte gemt bag skove eller
lunde, park eller have. Trods herregårdsbygningernes
ofte lave placering ses de tydeligt i landskabet med de¬
res store marker, levende hegn, eng- og moseområder,
skove og haveanlæg med tilhørende alleer, der marke-

Sted.' Den eneste plan af haveanlæggets formentlig
oprindelige udseende er på et matrikelkort fra 1799.
På dette kort ser Tirsbæks have ud som en typisk
nordeuropæisk renæssancehave. Dette haveanlæg blev
anlagt i 1745 af den daværende ejer Niels Linde.
Haven blev omgivet af et fortsat eksisterende 2,5 m

højt kampestensdige. Hus og have er forbundet med
en hovedakse, men ud over det, er de mange linier i
haven ikke aksefaste. Linierne eller rettere stierne med

dertil hørende alleer eller små træer er brugt til at
markere grænserne for de forskellige haverum. Haven
er delt op i tre overordnede rum: dyrehaven, frugtha¬
ven og prydhaven. Dyrehaven og frugthaven er ad¬
skilt af en allé, der går hele vejen tværs over havean-

f'\ "x1- -

NORD

Registreringsplan • Map of the existing site 1:3000

rer deres domæne i landskabet. Den tredje grund er,

at herregårdene vidner om tidernes skiftende moder
og strømninger inden for arkitektur og havekunst.
Det menes, at der har været have på Tirsbæk siden

1500-tallet. Den første have var på slotsholmens sydli¬
ge del, mens den dengang firefløjede hovedbygning
optog den nordlige del af holmen. Den første gang

Tirsbæk og det store haveanlæg er nævnt på tryk er i
Pontoppidans 'Den Danske Atlas' fra 1768, hvor han
bl.a.. skriver: 'Haven er prægtig med anseelige Terras¬
ser, hvis høide af en Bakke er høiere end Gaarden,
rundt omkring ligger Skoven, samt en Allee derfra og

til Havet. Det er et meget angenemt og fornøjeligt
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lægget. Hovedaksen fører op til havens højeste punkt,
som er ca. 50 m over hovedbygningen. Herfra er der
udsigt over Vejle Fjord. I havens nordvestlige hjørne
omdannede Niels Linde en anden bakke til et vin¬

bjerg. Højen blev inddelt i fire terrasser, som også var
stensatte og af næsten samme højde som stendiget
rundt om haven. Terrasserne var beplantede med vin,
og så sent som i 1914 var der endnu vinplanter på
terrasserne.

Haveanlægget på Tirsbæk er 'undsluppet' barok¬
ken, og drømmen om den romantiske og landskabeli¬
ge have har kun sat sine spor inden for de gamle ram¬

mer af hække og alleer i den nederste, forholdsvis lille
del af haven. Renæssanceanlægget har overlevet, og

Renoveringsplan • Renovation plan 1:3000

Landskab 6/96

haven ligger i store træk, som den blev afbildet i 1799.
Haven har kunnet fejre 250 års jubilæum, men ikke
med rigtig glans - de store lindealleer er udlevede,
kampestensdigerne og trapperne er faldet sammen
flere steder, specialhaverne er blevet nedlagt, og der
dyrkes pyntegrønt i de lidt fjernere dele af haven. De
fleste af specialhaverne (rosenhave, skærehave, urteha¬
ve, frugthave m.m.) er efterhånden blevet nedlagt,
fordi den gamle have var alt for detaljeret og dermed
for arbejdskrævende til at kunne føres videre uden
gartnerhjælp. Så sent som i 1970 var der en fastansat
gartner på Tirsbæk, men indtægterne på de store

landbrug har været støt nedadgående og skatter og

i i i



afgifter tilsvarende opadgående, så der ikke mere er

penge til den slags 'luksus'.
Haven befinder sig i dag i et slags dødt punkt. Hæk¬

kene bliver klippet, græsset bliver slået, og grusgange¬
ne sprøjtet, men haven bliver ikke plejet målrettet
med en speciel udvikling for øje, og den gror til og
forfalder støt og roligt — planter er ikke et statisk ele¬
ment. Der er derfor et stort behov for at omlægge el¬
ler omstille haven til de nye tider, hvis den skal have
en chance for at overleve som det historiske monu¬

ment, den er.

De høje skovbevoksninger omkring Tirsbæk er en

meget stor kvalitet som ramme om og baggrund for
haven. Selve haveanlægget er meget svækket, dels for¬
di alleerne ikke står som skarpe linier mere, dels fordi
to store ædelgranbeplantninger i midterdelen af ha¬
ven er malplacerede. Et andet problemfyldt område i
haven er den del af hovedaksen, der går fra den tvær¬

gående allé og op til udsigtshøjen. Hovedaksen er her
helt ufremkommelig, da de oprindelige granittrapper
er skredet sammen, og over trapperne er aksen helt
forsvundet i askeopvækst, brombær og tidsler. Fra
toppen af højen er der stadig udsigt over Vejle Fjord,
men altså ikke ned igennem aksen.
Det har været målet med denne opgave at udarbej¬

de en plan for at renovere det oprindelige haveanlæg,
da et velbevaret renæssanceanlæg er en meget stor

sjældenhed i Danmark. Det enorme stendige og vin¬
bjerget er også ret enestående. Forslaget skal omfatte
det absolutte minimum for, at haveanlægget igen bli¬
ver helstøbt - det skal være skelettet. Jeg har ønsket
at forstærke væggene imellem haverummene, så man
får den oplevelse, der var meningen med renæssancer
haven: at går man fra et haverum til et andet, går man
fra en verden til en anden. Samtidig har man på
grund af terrænet overblikket og panoramaerne ud
over landskabet. Haven opdeles i de tre overordnede
rum: Prydhaven, midterdelen/frugthaven og Dyreha¬
ven. Mod nord og øst afgrænses det nederste have¬
rum (prydhaven) af en tre meter høj takshæk. Taks er

en plante, der trives meget godt omkring Vejle Fjord,
og vil, da den er stedsegrøn, kunne danne en flot grøn
væg i haverummet hele året. Der anlægges nye og ret¬
te grusstier for at underopdele det store haverum. Ha¬
verummet opdeles i firkantede felter, der omkranses
af avnbøgehække. Fra den romantiske have beholdes
de største solitære træer, og området ligger ellers uæn¬

dret med klippet græs og den smukke udsigt til Vejle
Fjord. Midterdelen af haven afgrænses mod øst af en
nord-sydgående allé. Alleen afløser den eksisterende
allé, som er udlevet. Den forlænges mod nord, så den
går hele vejen tværs over haveanlægget og derved
klart afgrænser haverummene fra hinanden. Mod vest

afgrænses haverummet af en række lindetræer langs
ladegårdens østfløj. Den del af det midterste have¬
rum, der ligger syd for hovedaksen, udlægges til dyrk¬
ning af buksbom og troldhassel til det årlige julemar¬
ked. Nord for hovedaksen skal hele området indheg¬
nes, og der sættes skotsk højlandskvæg ud. Stendiget
rundt om hele haven skal repareres. Vinbjerget reno¬
veres samtidigt med, at en adgangsvej for maskiner
langs ladegårdens østfløj anlægges. Der anlægges en

ny adgangsvej direkte fra maskinpladsen og ind i ha¬
ven for derved at få en nem adgang til haven og und¬
gå at beskadige den gamle sarte havelåge ved fjord¬
alleen. Desuden giver det luft til bygningen, som hér
er meget klemt af terrænet. Vinbjerget får igen fire

stensatte terrasser mod syd, og de beplantes med vin.
Dyrehaven øst for den store tværgående allé skal af¬
græsses af skotsk højlandskvæg, og her bevares alle de
store ege- og bøgetræer. Der bevares desuden et pænt

udvalg af træer i forskellige aldre, således at der sikres
fremtidig kontinuerlig udskiftning af træerne. I hoved¬
aksen restaureres granittrappen. Langs trappens sider
plantes en én meter høj takshæk, der danner 'gelæn¬
der' og forankrer det fine granitanlæg i den mere vil¬
de dyrehave. Fra toppen af trappen og op til udsigts-
højen vil der med tiden blive trådt stier af både kvæg
og mennesker.
For at bevare den smukke udsigt fra højen i Dyre¬

haven til Vejle Fjord åbnes to kiler i skovparcellen syd
for højen. Alleen mellem fjorden og hayen genplantes
med lindetræer.

Marie-Louise Wanscher, landskabsarkitekt mdl

Hovedaksen set fra hovedbygningen
op mod udsigtshøjen i Dyrehaven.
• Main axis seen from the main

building facing the mound in the
Deer Park.

Vinbjerg og den bedst bevarede vin¬
terrasse.
• Vinbjerg (vine mound) and the
best preserved vine terrace.
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IN MEMORIAM

Holger Blom in memoriam, 1906-1996
Holger Blom, Stockholms legendariske stadstradgårdsmastare, ar dod, 90 år gammal. Nar
han slutade 1971 efter 33 års tjånst hade det gått ett århundrade efter att Stockholm fått sin
forstå generalplan 1866. Med den skulla småstadsidyllen forvandlas till en modem huvud-
stad enligt det som Strindberg kallade Esplanadsystemet - en stad inte bara av hus och gator
utan åven av parker, boulevarder, avenyer. For att genomfora detta forstå parkprogram fick
staden sin forstå stadstadgårdsmastare 1869 och dårmed borjade Stockholms parkhistoria
med dess stadstådgårdsmastares. Den forste, Alfred Medin, anlade - under 37 års tjanst - de
fiesta innerstadsparkerna som oaser i stenstadens rutnat. Den andre, Mauritz Hammarberg,
fortsatte — i 30 år - med tradgårdstaderna och ytterområdernas parker i funktionalismens
forstå hus-i-parkområden. Såkert var det hans erfarenhet av den succesivt våxande skalan och
komplexiteten i planarbetet som gjorde att Hammarberg - så trådgårdsman han var - vid sin
avgång foreslog att hans eftertrådare borde vara en arkitekt, skolad i oversiktliga planfrågor.
Så beslutades också, och Osvald Almqvist, en av de mest begåvade arkitekter Sverige har haft,
blev stadstadgårdsmastare 1935. Han stannade bara i två år - någon åmbetsman var han nog
inte - men på den korta tiden hann han både skissa ett parksystem for staden i dess helhet
och planera en storra modem stadspark som en del av ett parkstråk våsterut. Den korta tiden
till trots fick Osvald Almqvists arbete stor betydelse for den fortsatta utvecklingen. Hans med-
hjalpare var den unge arkitekten Erik Glemme, den viktigaste formgivaren under den period
som foljde. Upptakten till denna har ovan skisserats som bakgrund och introduktion. Stock¬
holms utbyggnad under och efter kriget hade - med Sven Markelius som stadsplanedirektor
— baserats på ett antal nya fororter av hyreshus och egna hem, avskilda med det som senare
kom att kallas gronområden. Stadstadgårdsmåstaren och hans parkavdelning fick darmed
okade arbetsuppgifter. De nya parkernas placering, storlek och utformning fick prioriteras
fore blomsterarrangemangen i centrumparkerna. Stadsplanemåssiga och sociala forhållanden
avgor parkernas varde for stadsborna. Att avsatta parkmark i det framvåxande stadslandska-
pet ar en forstå fundamental forutsattning.

Sådan var situationen nar arkitekten Holger Blom blir stadstradgårdsmastare i 1938. Han
var ung - 31 år - och med relativt liten erfarenhet av parkverksamhet. Hans viktigaste insats
under sin långa tjanst låg enligt min och mångas mening inte i sjalva formgivningen av de
nya gronområdena eller i omdaningen av de gamla parkema utan i hans eminenta formåga
att skapa intresse och engagemang for parkerna som stadsbyggnadselement, så att båte folk i
allmånhet och politiker i synnerhet insåg vad naturen, gronskan och parkerna betyder for en
stad.

Min bild av Blom - om minnesord får vara personliga - borjar med intryck på nara håll
från en praktiktid 1943-44 på parkavdelningen under några studieår i Stockholm for mer an
50 år sedan. Det intressanta inom landets tradgårdskonst det hånde dår och då, det forstod
man redan av artiklar om de nya, spånnande parker, som visades i tidningarnas referat och
som det skåmtades om i teatrarnas revyer. Och salian utan en bild av herr stadstradgårdsma-
staren Blom - så husarkitekt han var. Undra på att han blev riksbekant, denne parkfarbror
med fårg, som i pressen på aldre dar fick hederstiteln parkpatriark. Aldrig forr eller senare har
det skrivits så mycket och så positivt om såval parkerna som parkchefen. Och huvudpersonen

sjålv bidrog till uppståndelsen kring detta hittilis forbi-
sedda amne genom sakliga och overtygande artiklar i
tidsskrifter och fackpress, dar parkernas roll i stadsmil-
jon blev belyst.
Hår kan nu någon vilja stålla frågon: Vari bestod Hol¬

ger Bloms insats i det praktiska planeringsarbetet, sett i
ett storre sammanhang? Svaret kan har av utrymmesskål
bara bli en summarisk uppråkning av hans olika insatser
och åtgårder for att få parkerna att fungera på båsta satt
for medborgarna. Det faller sig naturligt att i stort folja
den ordning som informationstavlan med kastanjegrenar-
na visar (se bild).
Den forstå av Bloms insatser år en programforklaring,

som han lågger fram bara några få år efter att han fått
ansvaret for parkverksamheten. Hans parkpolitiska pro¬

gram år klart och entydigt formulerat i en rad teser: Par¬
ken luckrar staden - Parken ger plats for friluftsrekreati-
on - Parken år samlingsplats - Parken bevarar natur och
kultlur - år de viktigaste. Teserna presenteras som allt an-
nat av parkavdelningens material i en konstnårlig form
som en viktig del av budskapet.

Den andra insatsen år Bloms ambition att genomfora
ett parksystem som ett natverk av parkstråk genom hela
staden. Det innebår en uppfoljning i overgripande skala
av programforklaringens tes att stadsmassan luckras, mil¬
jon forbåttras och de bostadsnåra parkerna forbindas
med utflyktområden genom gång- och cykelvågar eller
skidspår. Jag minns ånnu hur Blom i en radiointervju i
1946 beskrev hur man från centrum, sag Tegelbacken,
via olika parker skulle kunna ta sig ut till Bromma eller
Vållingby genom ett upplevelserikt parkstråk.

Den tredje insatsen galler anlåggningar for olika for¬
mer av frilufisrekreation for alla åldrar, lekcentra med or-

ganiserad lekverksamhet, bollplaner och tummelplatser.
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Den fjarde insatsen for stockholmarnas trevnad ar att

forbereda parken att fungera som samlingsplats for olika
moten och sammankomster. I parkens regi ordnas park-
underhållning i form av visaftnar, konserter och teater-

forestallningar. For dessa arrangemang har byggts motes-

platser och amfiteatrar i parkerna.
Den femte insatsen ar den som galler vad Blom bru-

kade kalla 'stadens ansikte. I hans parkprogram togs detta
in som en generell rubrik: Parken bevara natur och kul¬
tur, ursprunglig och nyskapad natur från enstaka trad till
hela landskap. Langs hela registret och i alia skalor kan
parkerna gora staden trivsam, vanlig och vacker. Man
gor den reflexionen att de forhoppningar, som gjorde att

myndigheterna valde en arkitekt till stadstradgårdsmås-
tare for att fa gehor for parkfrågorna, de har till fullo in-
friats genom Bloms allt starkare stallning i Stockholms
stadshus. Har galler det ju inget mindre an stadslandska-
pet Stockholm med sina stadsrum kring vattenstråken
med fjardar, holmar, oar. Deras strander borde vara par¬

ker, inte bara hamnar och industrier. For detta kampade
Holger Blom med sarskild inlevelse och fick i regel poli¬
tikerna med sig.
Holger Bloms insatser ar valkanda långt ut over landets

grånser. Dessa rader skrives i viss opposition mot den fo¬
kusering på detaljutformningen av huvudstadens parker
i vad i sen tid ibland kallas 'Stockholmsstilen'. Jag mot-
står darvid fristelsen att ta upp en diskussion har och nu

genom att citera mina mentorer C.Th. Sørensen, Georg
Georgsen och Georg Boye.
Det ar nyttigt att mota olika uppfattningar om land¬

skap, stadsplan, park, tradgård. Det hjalper en att skaffa
sig en egen mening om tingen. Jag har med åren blivit
overtygad om att det viktigaste i ett initialskede av en

oversiktlig disposition av stad och land måste vara att av-

såtta lamplig mark till respektive markanvånding. Detta
overfort på parkplanering: lamplig lokalisering i forhål-
lande till landskapet, låmpligt liige i forhållande till ovri-
ga stadsbyggnadselement, lamplig storlek och med lamp-
liga, angelågna funktioner tillgodosedda i gestaltningen.
Det var allt detta Holger Blom åsyftade i sitt parkpro¬
gram och det var detta han bemastrade så overlagset i
tillampningen av sina teser. Dårfor kan hans insats for
Stockholm och stockholmarna inte overskattas.

Det ar på tiden att denna hans insats rattfardigas -
som ett posthumt honoris causa. Pelle Friberg

Holger Blom in memoriam
Da Stockholm i 1952 var vært for IFLA-kongressen kun¬
ne byen med stolthed opvise verdens mest progressive
parkpolitik. I 'The Landscape ofMan' skriver Geoffrey
Jellicoe: The city as a total landscape became an objec¬
tive and began first to be realized in Stockholm... Plan¬
ning included the idea of 'green fingers', aided by natu¬

ral topography, penetrating into the city; the acceptance and close study of unfamiliar archi¬
tectural forms within the ancient center, such as the first highrise flats in Europe, seen across

the Riddarfjorden; and the introduction of green landscape into the streets themselves, only
made possible by clean air, public sensitivity and absence of vandalism. The inventiveness
and elegance of this urban furniture was due to the Director of Parks, Holger Blom.

Stockholms parker blev ligeså positivt omtalt og fyldigt illustreret i Peter Shepheards
'Modern Gardens' og Elizabeth Kasslers 'Modem Gardens and the Landscape', udgivet af
Museum of Modem Art i New York.

Baggrunden for denne raptus var de progressive kræfter, der havde gjort Stockholmudstil¬
lingen 1930 mulig, kræfter, der var at finde lige så meget blandt politikere, som blandt arki¬
tekter og landskabsarkitekter. Men forløseren var Holger Blom. Han havde overblikket, fin¬
geren på pulsen, evnen til at virke på tværs af fagskellene, og som Jellicoe bemærker, var han
opfindsom og elegant, hvad gælder det sidstnævnte, både i sit virke og i sin person.

Holger Blom var den synlige leder af en parkforvaltning, som samarbejdede intimt med
byplanlægningen, og som både stod for projektering, anlæg og drift af parkerne. Derfor kun¬
ne han medvirke til at lade de nye byområder danne et bylandskab, derfor kunne han få en

projekteret vej til at gå på tynde søjler over en central park, Rålandshovparken, derfor kunne
han omskabe en industrikaj til en parkpromenade, Norrmalarstrand, derfor kunne han ud¬
vælge fremragende formgivere som Erik Glemme til at tegne små anlæg, som amerikanerne
ville kalde pocket parks og udsøgte kiosker og pavilloner — og derfor kunne han indføre park¬
underholdning for børn og voksne i form af pædagogbetjente legepladser, musikestrader i
cityparkerne og friluftsteatre i de større anlæg. Dertil moderne skulpturer og vandkunster.

Nyhederne var måden at se friskt på mulighederne og at give den socialdemokratiske bølge
et ansigt i såvel bylandskabets skala som i de mindste detaljer - bænke, papirkurve, skilte og

blomsterpotter.
Alt i alt tegnede han modellen for en moderne parkforvaltning. Den blev et forbillede i

stort som i småt for hele landet, og Aksel Thomsen i Odense var ligesom S.A. Hansen i
Lyngby-Taarbæk heldige til at få Stockholmsmodellen realiseret uden for Sveriges grænser.

Efter år af politisk og administrativ turbulens befinder parkforvaltningen i Stockholm sig
nu på et niveau, hvorfra det kræver tid og politisk kraft at komme op på den plads, den hav¬
de i 1950rne med Holger Blom som leder.

Denne fremragende mand, som gjorde Stockholms parker kendte over hele verden, og som

var byens elskede 'stadstradgårdsmastare' - havde han da ingen bløde punkter? Når jeg skal
forsøge at svare på dette spørgsmål - og det må jeg, fordi Holger Blom i nogle kredse blev
opfattet som vanskelig - så kommer jeg i tanker om Antonius' ligtale over Cæsar, sådan som

Shakespeare formulerer det i skuespillet Julius Cæsar. 'But Brutus said he was ambitious'.
Men Brutus sa', at han var ambitiøs, ærgerrig.

Jeg husker Holger Blom fra IFLA-kongressens åbningsceremoni 1952 i Stockholms stadshus.
Han står foran et af de enorme spejle i lilla skjorte med hvidt slips. Mellem ham og spejlet står
en omfangsrig buket med blomster, som han må have bestilt. Tunge rødbederøde pæoner og

lange lette spir af en lyst mønjerød turbanlilje! Effekten var blændende. Og man blev blæn¬
det af denne mand, som med tæt statur som Picasso og et stille smil som C.Th. Sørensen ud¬
strålede en kraft som'Napoleon. Vi vidste, at han havde arbejdet på Le Corbusier's tegnestue,
at han havde fast bord på Catelin, arkitekternes inn-sted, at han mødte sine kunstnervenner
på Bellmanns 'Den gyllne Freden', og vi hørte ham som causør søndagsmorgener i radioen.
Han var et indflydelsesrigt medlem af Stockholms Skonhetsråd. Og hans kone var russisk.
Alle disse egenskaber og al denne aktivitet satte han ind i sit virke som Stockholms stads¬

gartner - og fjernede ham fra os almindelige. Han identificerede sig med sin rolle og offent¬
ligheden vænnede sig til at sætte lighedstegn mellem parkforvaltningen og stadsgartnerens
person. På den måde blev Stockholms parker verdensberømte og Holger Blom opfattet som
ærgerrig. Det var han måske også.

Please, lad os få lidt flere ærgerrige stadsgartnere, og lad os takke Holger Blom for en stor
indsats og et stort forbillede. Sven-Ingvar Andersson
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Preben Jakobsen, p. 145
Susanne Guldager
Preben Jakobsen has been working in Eng¬
land ever since graduating as a landscape
architect from the Danish Royal Academy
in 1964. In 1993 he was awarded The Brit¬
ish Landscape Institute's Medal, previously
only won by Sir Geoffrey Jellicoe (1986),
Dame Sylvia Crowe (1986), and Peter
Youngman (1989). Mr Jakobsen in the
course of his many years in England has
completed a large number and a great many
types of tasks. His work in the spring of
1996 was exhibited retrospectively at the
London Business Design Centre. Preben
Jakobsen as a young, skilled gardener trav¬
elled, first to England and then to Versailles,
taking up employment at several well-known
nurseries before he began training, in 1955,
at The Royal Botanical Garden at Kew.
What inspired him to become a landscape
architect was, he says, his experience at Le
Notres Versailles, and Roberto Burle Marx's
work, which he first became acquainted
with at a London exhibition in 1956. The

generous and abstract designs and colours
that prevail in Burle Marx's works were a
challenge compared with the practical skills
and rules that his training had introduced
him to. He began studying with professor
C.Th. Sørensen at the Academy, where sim¬
plicity became a requirement in working
with geometrical designs. C.Th. Sørensen
taught his students that form and aesthetics
are both indispensable but that neither suf¬
fices. In order to master garden design and
reach one's goals, an understanding of his¬
tory was crucial, as was a feel for the poten¬
tial of the individual landscape. Add techni¬
cal skills and botany. It was crucial that one
should learn restraint, ten species of plants
being enough for a true garden designer.
English landscape architects in the late 50s
and early 60s were at a crossroads, wavering
between a tendency to pass on and uncer¬
tainty about where to go at all. The choice
was between Arts and Crafts (traditional
Cottage Style), and The Modern Move¬
ment, Bauhaus and others, with an addi¬
tion, to wit, the new Scandinavian ways in
handling architecture and garden design.
Preben Jakobsen joined SPAN Estates, a
private company whose idea was to build
modern, functional, graceful, and inexpen¬
sive estates in the country, and for a num¬
ber of years also worked with architects Eric
Lyons and Ivor Cunningham. In 1969 he
established his own practice with his wife
Margaret, who was an architect. Through¬
out the years he has been working with
major national and international projects as
well as private gardens. Hounslow Civic
Centre of 1977, an outstanding 70s
achievement, is a structure composed of
open and closed polygonal cells, whose ori¬
gins were in studies of geometrical figures
and the internal architecture of plants.
Spaces interrelate, and also create additional
space between spaces. The terraced garden
in front of the main building conforms to
the logarithmic spiral. Among projects

completed in the 80s, Mr Jakobsen himself
singles out the Denham Broadwater Park. A
circular grassy plane is framed with com¬
mon maple, Acer Campestre. Along the
outer rim of the strictly defined grassy

space the land, in contrast, is made to
appear as a desiccated riverscape. The
grounds of The Statesman Maidenhead of
1991 are almost shockingly rigid, their
quadrangular shape asserting itself through¬
out the architecture as well as the garden
design, and in the smallest detail. Mr Jakob-
sen in 1977 achieved fame with his contri¬
bution to Landscape Design with Plants,
edited by Brian Clouston, in which he pre¬
sented his thoughts and principles concern¬
ing the use of plants. Some quite unusual
combinations of species are in evidence
throughout Jakobsens work owing to his
unfailing knowledge of plants. His was a
manner of schooling in which simplicity
and wholeness were both considered essen¬

tial. Preben Jakobsens initial work, subse¬
quently, was different from the English tra¬
dition and his effect on its development
was dramatic, but that very tradition, and
the climate he had to work with, at the
same time profoundly affected his work
and directed his professional development.

A Metropolitan Village - Brumleby,
Østerbro, Copenhagen, p. 154
Lone van Deurs

Copenhagen in 1853 was ravaged by a
cholera epidemic resulting in dead and sick
people everywhere. Medical doctors discov¬
ered that more people survived in makeshift
tents than in the densely built-up city. They
concluded that light and fresh air were
important health factors. Emil Hornemann,
then chairman of the newly founded Læge¬
forening, the Medical Association, took up
these new ideas of practical hygiene, and
enthusiastically joined in the effort to create
better housing for the Copenhagen working
classes. The Association in 1853 proposed
the creation of an estate which would bene¬
fit 500 poor families. The military author¬
ities were willing to make a portion of their
property in Østerbro available. The initial
decision was to build eight two-storey
blocks, each accommodating 32 families,
266 households in all. The buildings were
to form two main rows separated by a con¬
course, 31 metres wide, set off for growing
plants, for roads, and for allotments to be
tended by each family. The plan moreover,
was for the complex to include a number of
shops with flats, a caretaker's rooms and a
communal laundry. Each flat was to hold
two rooms and a kitchen. The estate

became harmonious and simple, the deci¬
sive factors being 'inexpensive', 'conducive
to health', unpretentious', and functional'.
The so-called Lægeforeningens Boliger
became one of Bindesbøll's chief works and
ranks as the first public Danish housing
estate. Vilhelm Klein, a student of
Bindesbøll's, after the latter's death com¬

pleted his fine work. The Copenhagen
Metropolitan authorities in 1966 took on

the ownership of the buildings, which were
then very decrepit and unable to meet
modern standards. Residents were now

almost only singles and old couples since
the flats, by modern standards, were too
small and primitive to serve families with
children. The Council would have liked to

tear down the entire estate to make room

for modern flats, and subsequently had
been renting rooms to students who would
appreciate the fine architecture and the
ambience of the simple and yet manifold
'development'. After the Association gave
up ownership, the estate led an uncertain
existence for 25 years. Not until 1980 did
the Housing Ministry signal its support for
a renovation and maintenance plan. I have
been working, since 1987, to bring the
estate's open areas safely through construc¬
tion work so as to perserve it as a harmoni¬
ous and graceful whole. It was important to
keep its ambience in mind, and to allow
room for individual expression. My work
has been a dialogue between the Urban
Innovation Society of København, users -
the Green Group of Brumleby - and myself.

Tirsbæk, p. 162
Marie-Louise Wanscher
This graduation paper from the Agricultu¬
ral University is a plan for renovating a
Renaissance garden. Tirsbæk is sheltered
between the forest-clad slopes that embrace
a valley ofif Vejle Fjord (inlet). The three-
winged main building of 1750-77 was
erected on a low medieval rampart, which
is still surrounded by water-filled moats on
all four sides. The complex was extensively
renovated in the mid 18th century; its gar¬
den too, was laid out as a terraced garden
in a large bowl east of the main building. It
is generally thought that there was a garden
here as early as the 16th century. The gar¬
den in the mid 18th century was framed
with a 2.5 metre boulder fence, which still
stands. House and garden are united by a
main axis; apart from that, the garden's
many lines do not conform to axes. These
lines, or rather paths, with their small ave¬
nues and tiny trees delineate spaces and
recesses. The garden is divided into three
major sections, Deer Garden, Orchard, and
Ornamental Garden. The north-eastern
corner was made into a vine mound and as

late as in 1914 there were still vines on its
terraces. The garden today looks much as it
did in 1799. The purpose ofmy task was
to set up a plan for recreating the original
Renaissance layout, since surviving Renais¬
sance designs are very rare in Denmark.
The giant stone dike and the vine mound
are both unique. The site will be divided
into squares hedged by hornbeam. From
the time of the romantic garden we shall
preserve the tallest solitary trees; apart from
that, the area will remain unchanged, with
trimmed grass and a beautiful view of Vejle
inlet. The central part af the garden will be
bounded towards the east by an avenue

going north-south.
Ellen Miriam Pedersen
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Vejprisen 1996
Vejdirektoratet tildelte i september
Vejprisen 1996 til Ballerup Kommu¬
ne ved borgmester Ove E. Dalsgaard
og projektingeniør Preben Glas Jen¬
sen. Vejdirektoratet viste dermed sin
anerkendelse af den gennemtænkte
sammenhæng i det overordnede vej¬
net ved Lautrupparken i Ballerup
Kommune, Ballerup Byvej og Ring 4.
Erhvervskvarteret er udtryk for god
planlægning og området er forbil¬
ledligt æstetisk udviklet i forståelse
for tidernes skiftende realiteter og
behov, vurderer juryen. Vejprisjuryen
har syv medlemmer, hvoraf vejdirek¬
tøren er født formand. De øvrige
medlemmer udpeges af Dansk De¬
sign Center, DL, DAL, Akademirådet,
Foreningen af Amtskommunernes
Tekniske Chefer (FATCH) og Kommu¬
nalteknisk Chefforening.
I begrundelsen for tildelingen af pri¬
sen står der bl.a.: I dag manifesterer
vejen sig landskabeligt udformet
som et smukt eksempel på, hvordan
et vel gennemarbejdet projekt posi¬
tivt påvirker området i bebyggelsens
bygninger og i samspillet med nabo¬
ejendomme, veje og stier.
Borgmester Ove E. Dalsgaard mod¬
tog på kommunens vegne en vejsten
hugget i bornholmsk granit. Ingeniør
Preben Glas Jensen, der har stået
for det præmierede projekt, modtog
et rejselegat på 10.000 kr.
Vejdirektoratet indstiftede Vejprisen
i 1994 for at styrke interessen og
forståelsen for kulturhistoriske, arki¬
tektoniske, landskabelige, miljø- og
designmæssige værdier for såvel
eksisterende som nye vejanlæg.
11994 blev prisen tildelt Assens
Kommune og Henning Bang fra An¬
ders Nyvig A/S i forening for istand¬
sættelsen af Østergade.
11995 blev prisen tildelt arkitekt Ib
Møller som en anerkendelse af, at
han gennem godt 35 år har arbejdet
for at indpasse vore veje i det dan¬
ske landskab og give trafikanterne
spændende og harmoniske rejseop¬
levelser.

Beplantning langs veje i
åbent land

Beplantning er de seneste år blevet
en integreret del af vejprojekterne.
Erfaringerne er dog blandede.
Der afholdes derfor møde onsdag
13. november, kl. 9.30-15.30 på Hol-
lufgård, Hestehaven 201, Odense.
11995 er nedsat en arbejdsgruppe
under Vejregeludvalget, som skal
forestå en revision af vejreglerne for
beplantning. Arbejdet afsluttes i
1997. De reviderede vejregler skal
bestå af et planlægningshæfte inde¬
holdende metoder til vurdering af
behov for og virkning af vejbeplant¬

ning, et projekteringshæfte indehol¬
dende anvisninger for projektering
af vejbeplantning, herunder plante¬
valg og integrering med andet vej¬
udstyr, udbuds- og anlægsforskrift,
samt drift- og vedligeholdelseshæf-
te indeholdende anvisninger for bæ¬
redygtig drift og vedligeholdelse,
der sikrer beplantningens funktion i
dens levetid.
På mødet vil repræsentanter for
denne arbejdsgruppe fremlægge de
foreløbige resultater af arbejdet, og
en gruppe udpegede opponenter,
Christian Jensen, Naturfredningsfor¬
eningen, Susanne Struch, DL, læ-
plantningschef Jesper Madsen, He¬
deselskabet, arkitekt MAA Michael
Varming, vil give deres syn på frem¬
tidige vejregler.
Deltagerafgift: 500 kr. for medlem¬
mer af IDA og V&B, 250 kr. for IDA-
pensionister, 200 kr. for juniormed¬
lemmer af IDA, andre 600 kr.
Tilmelding: Tlf. 33 15 65 65, lokal
2055 eller fax 33 15 37 07.

co Borges e Irmao, Sir Norman
Foster and Partners med Stansted

Airport ved London, Bonell og Rius
med Municipal Sports Stadium of
Badalona samt N. Grimshaw and
Partners med Waterloo International
Station.
Af andre projekter kan nævnes Ber¬
nard Tschumis Pare de la Vilette,
Enric Miralles og Carme Pinds' kir¬
kegård Igualada, Abert Viaplana og
Helio Pinons Centre de Cultura Con-

temporånia de Barcelona, Casa de
Caritat, Renzo Pianos San Nicola
Football Stadium, Rem Koolhaas'
Kunsthal i Rotterdam og KHRAS
Arkitekters bygning for Pihl & Søn.
Udstillingen viser projekterne med
originale arkitekturmodeller, tegnin¬
ger samt fotografier og korte tek¬
ster. Udstillingen er opdelt i temaer
efter byggeriernes anvendelse - kul¬
tur, undervisning, boliger, produkti¬
on, parker og transport.
Udstillingens modeller og tegninger
giver et indtryk af den betydning,
som arkitekterne tillægger det hel-

nogle kvaliteter, som måske netop
karakteriserer europæisk arkitektur,
når den er bedst.

Samtidig giver udstillingen et ind¬
tryk af regionale særpræg og for¬
skelle i vilkårene for det europæiske
byggeri.
Der lægges hermed op til et euro¬
pæisk perspektiv på den arkitektur¬
debat, som Kunstakademiets Arki¬
tektskole har medvirket til i
Kulturåret, bl.a. med udstillingerne
'Visioner om København', 'Copenha¬
gen Spaces/Københavnernes Rum'
og 'The City Now' i Meldahls Sme-
die.

Udstillingen åbnes torsdag den 5.
december kl. 17.00 med en offentlig
forelæsning af arkitekt, professor
Kenneth Frampton, som er formand
for priskomiteen og udstillingens
kurator. Udstillingens co-kurator er
Diane Gray, Barcelona. Forelæsnin¬
gen finder sted i Kunstakademiets
Arkitektskoles Festsal i Meldahls
Smedie lige ved siden af udstillings¬
hallen.

Absolut fremragende projekter
Center for samtidskultur i Barcelona,
som bl.a. beskæftiger sig med byens
udvikling og revitalisering, forbere¬
der til foråret 1998 en udstilling på
1250 kvm om 'contemporary Europe¬
an public space' samt i forbindelse
hermed etablering af et europæisk
arkiv. Derfor søger centret eksem¬
pler på særlig fremragende udform¬
ning eller renovering af byrum, plad¬
ser, parker, havne- og kajarealer
m.m. Desuden planlægges samtidig
en historisk udstilling Landscapes
1900.

Forslag eller publiceret materiale
kan sendes til: Centre de Cultura
Contemporånia de Barcelona,
Casa de Caritat. Montalegre, 5.
08001 Barcelona, Spanien.
Tlf. 93 412 0781/82.
Fax 93 41 20520.

hedsskabende - indpasningen i de
eksisterende omgivelser, byen eller
landskabet. Bevidstheden overfor
arkitekturens formmæssige traditio¬
ner, bygværkernes komposition og
nye rumtyper fremgår af projekter¬
ne, ligesom arbejdet med nye kon¬
struktive muligheder og stofligheder.
Udstillingen viser en egenart og

Udstillingen er bragt til Danmark
med støtte fra Kulturby 96. Udstillin¬
gen tilrettelægges af arkitekt MAA
Peder Duelund Mortensen.

Udstillingen er åben alle dage kl.
12-18.00, entre kr. 20.
Philip de Langes Allé 10, DK 1435
Kbh. K. Tlf. +45 32 68 60 00, fax +45
32 68 61 11.

Udstilling om

European Architecture 1984-1994
Kunstakademiets Arkitektskole viser
fra 6. december- 26. januar 1997 ud¬
stillingen European Architecture
1984-1994 med 38 arkitekturværker,
skabt af europæiske arkitekter og
opført i Europa r 1980erne og
1990erne. Projekterne har alle været
nomineret til den europæiske arki¬
tekturpris: The Mies van der Rohe
Pavillion Award for European Archi¬
tecture. Arkitekturprisen, som udde¬
les hvert andet år, er indstiftet af
Europa-Kommissionen, Europa-Par¬
lamentet og Fundacio Mies van der
Rohe, Barcelona. Blandt projekterne
er de fire prisvindere fra 1988,1990,
1992 og 1994: Alvaro Siza med Ban-
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Bega 8081 lygten lever i høj
grad op til betegnelsen:
Elegant belysning.
Den kan leveres med enten en

asymmetrisk eller symmetrisk
lysfordeling.
Derfor er den særdeles veleg¬
net til belysning af bl.a. plad¬
ser, indkørsler, veje og stier i
tætbebyggede områder.
Bega 8081 er IP44 klassifice¬
ret.

BEGA

Lightmakers AS
Indiavej 1
Søndre Frihavn

2100 København 0

Tlf.: 35 43 70 00 |
Fax: 35 43 54 54 1

'Ud i haven' på CD-ROM
I 25 år har Søren Ryge Petersen hver
eneste dag året rundt gået ud i sin
have og derefter er gået ind og skre¬
vet om den. Eller har taget billeder
af haven. Eller lavet fjernsyn om
den. Nu har Søren Ryge Petersen
brugt sine erfaringer og oplevelser
fra på en helt ny måde i en CD-ROM
'Ud i haven', der indeholder 600 bil¬
leder, mere end 200 artikler og 48
nye videoindslag.
Yderligere information: 45 82 03 99.

Internetpris til hjemmeside
Byggecentrum markerer sit 40 års
jubilæum ved at uddele en jubi¬
læumspris 29.11.1996: Internetpri¬
sen - bygge/bolig 1996. Byggecen¬
trum havde premiere på Internettet
med egen hjemmeside i august og
arbejder p.t. med et omfattende
informationsprojekt, der vil være på
internettet medio januar 1997. Byg¬
gecentrums hjemmeside findes på
adressen: http://www.byggecen-
trum.dk. Her kan professionelle ori¬
entere sig i Byggecentrums udbud af
informationer, data og produkter, on¬
line bestilling af bøger, nyheder in¬
den for byggebranchen, udstilling,
efteruddannelsestilbud etc.

På den baggrund og i tråd med den
hurtige udvikling på området ønsker
Byggecentrum at sætte fokus på
internettets muligheder inden for
bygge/bolig-sektoren.
Virksomheder, organisationer, insti¬
tutioner og myndigheder etc. i byg¬
ge/boligsektoren inviteres til at kan¬
didere til jubilæumsprisen. Kriteriet
for at deltage er, at man har en eller
flere hjemmesider på internettet,
(www), senest den 8.11 1996, som
henvender sig til eller er relevant for
bygge/boligsektoren.
Ved bedømmelsen af hjemmesider
vil der blive foretaget en helhed¬
svurdering af informlationsværdien
af indholdet. Derudover vil der indgå
en vurdering af hjemmesidens op¬
bygning og relevans for målgruppen
samt den grafiske udformning.De
indsendte forslag vil blive bedømt af
en jury med afdelingschef Bent
Fjord, Boligministeriet som formand.
Yderligere oplysninger: Byggecen¬
trum i Hørsholm, tlf.: 45 76 73 73,
Malene Rafn.

IBA vulkan
Ved Mottbruchhalde i dladbeck for¬
mes 22,4 mill, ton bjergmateriale i
årene indtil 2006 til en kunstig, 120
meter høj vulkan. Stedet er en vigtig
del af Emscher Landskabsparkerne i
IBA — Internationale Bauausstellung
Emscher Park. .

Tlf. 0209 1703 0, fax 0209 1703 298.

Byplanpris til Århus
Danmarks første Byplanpris er tildelt
Århus Kommune, og det skete i for¬
bindelse med, at Dansk Byplanlabo¬
ratorium fejrede sit 76 års jubilæum
den 10. oktober 1996. Tildelingen
blev offentliggjort på det 46. Byplan-
møde, 'Alle tiders By', der blev af¬
holdt i København den 9.-10. okto¬
ber 1996.

Byplanlaboratoriet og DAL har inds¬
tiftet den nye pris, og målet er, at
der hvert år skal uddeles til en plan¬
myndighed, en organisation eller en
enkeltperson, som gennem sit plan¬
lægningsarbejde har gjort en særlig
indsats for at fremme velfungerende
og bæredygtige byer og bymiljøer af
arkitektonisk høj kvalitet. Der blev
indsendt i alt 16 forslag til bedøm¬
melse.

Byplanprisen 1996 blev tildelt Århus
Kommune for genåbning af Århus Å.
Genåbningen ses som realisering af
en byplanmæssig nytænkning, der i
ét greb og på fornem vis inddrager
såvel miljømæssige, kulturhistori¬
ske, trafikale som arkitektoniske as¬

pekter.
Ved bedømmelsen er der lagt vægt
på, at dette stykke bybygning er re¬
sultatet af en lang og målrettet
planlægningsindsats. Der er i pro¬
cessen anvendt en række forskellige
styringsmidler, der hele tiden har
haft helheden for øje, og som vidner
om vedholdenhed og konsekvens
både fra forvaltningen og fra byrå¬
dets side.
Helheden er skabt på baggrund af
en bevidst nyformulering af det
overleverede byrum på nutidige
præmisser. En nyformulering som

samtidig bliver en genopdagelse af
nogle mistede bykvaliteter- van¬
dets forløb gennem byen.
Forslagene blev vurderet af en jury
bestående af vicekommunaldirektør
Peder Baltzer Nielsen og landsplan¬
chef Niels Østergaard fra Dansk
Byplanlaboratorium, arkitekterne
MAA Christian Poulsen og Jørgen
Hjorth fra DAL og arkitekt MAA Tine
Utzon Frank fra Foreningen af
Byplanlæggere.

Yderligere oplysninger: Ole Dams-
gård, Dansk Byplanlaboratorium, tlf.
33 13 72 81 og Hans P. Poulsen,
Danske Arkitekters Landsforbund,
tlf. 32 83 69 00.

Modtagne publikationer m.m.
Gehl, Jan og Lars Gemzøe: Byens
rum, byens liv. Arkitektens Forlag,
1996. 96 s., ill. 245 kr. Eng. og dansk
version.

Gaardmand, Arne: Magt og medløb,
om mahognibordsmetoden og den
korporative planlægning. Arkitek¬
tens Forlag, 1996.120 s. 178 kr.
IFLA, Deidre F. Cunningham (red.]:
Guide to international opportunities
in landscape architecture education
and internships. IFLA. 4 Rue Hardy.
R.N. P 914, 78009 Versailles-Cedex,
Frankrig. 1996.424 s. Fax 139535316.
Strukturdirektoratet for Landbrug og
Fiskeri: Rapport om landbruget i plan¬
lægningen - planlægningens og
arealreguleringens betydning for
landbruget.. Landbrugs- og Fiskeri¬
ministeriet:, 1996. 248 s., ill. 100 kr.
plus porto.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Plænegræs, Fro, Blomsterlog,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

AAF
AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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Vandet der blev væk

DANIA

li -*"iI
Nerven i en by kommer i høj grad til udtryk på de
åbne pladser. Som byrum udgør pladsen et bryd-
ningspunkt for den omgivende arkitektur og et
samlingspunkt for indbyggernes gøren og laden.
Her torvet i Silkeborg.

Farvel til fortovskanter

Byrum er i fokus i disse år. Og man ser stadig flere
planlæggere udforme pladser, der danner sam¬
menhængende plane flader mellem de omgivende
bygninger. Det betyder et farvel til fortovskanter og
stiller krav om andre metoder til afvanding.
Her kommer AGO Drain ind i billedet.

ACO har gennem flere, årtier tegnet udviklingen indenfor linie-
ajvandingssystemer. En meget høj kvalitet og gennemarbejdede
detaljer kendetegner markedets bredeste produktprogram.

Funktion og æstetik
ACO oplever i disse år en markant stigende inter¬
esse for linieafVanding. Det hænger sammen med,
at linieafVanding giver belægningen en bedre funk¬
tion, fordi der er færre flader med fald. Samtidig er
linieafvanding en mere elegant løsning, fordi den
bryder pladsen uden at give niveauforskel.
ACO råder i dag over markedets bredeste udvalg af
forskellige rendesystemer. En konsekvent produkt¬
udvikling, nye rendetypef, som f.eks. den diskrete
ACO Brickslot, og et stort program af ristevarianter
giver vore kunder et næsten uendeligt antal
udtryksmuligheder. Og medvirker til at cementere
ACOs position som den foretrukne leverandør på
det danske marked.

Gratis hjælp til projektering
Projektering af et afvandingssystem kræver både
viden og tid. Samtidig er det vigtigt at have overblik
over de forskellige løsningsmuligheder.

der skal dimensioneres og anlægges linieafvanding.
Vi tilbyder bl.a. hydraulikberegninger og rådgiver
gerne på stedet.
Kontakt os

Ring til os ellef gør brug af kuponen, hvis De
ønsker at drøfte et konkret projekt.
Eller hvis De mangler vores nye omfattende og
informative produktmappe på hylden.

j.
I ja tak!

I | Jeg ønsker at drøfte et konkret projekt.
_l JeS Ønsker ACO Drains nye produktmappe.

I

j Navn:
i

| Adresse:

[ Postnr.: By:
i
i

ACO Drain A/S
L. Frandsensvej 4 . 5600 Faaborg

Tlf 62 61 73 11 . Fax 62 61 75 22
I
I I

1

Derfor tilbyder ACO at medvirke aktivt i et samar¬
bejde mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør, når

Afvanding uden
kanter - her ACO
N100K med

Quicklock - gør det
lettere at færdes på
Silkeborg Torv.
Det er til glædefor
både gadehandelen
og de gående.



Nordisk styrelsesmøde på Island
Nordiskt styrelsemote i Reykjavik
Nordiskt styrelsemote avholls den
24/8 i Arkitekternas Hus, Hafnar-
strati 9, Reykjavik. Nårvarande var:
LAR: Karin Finné, ordforande, Catari¬
na Holdar, styrelsesekreterare och
nordisk sekreterare.
NLA: Michael Fuller-Gee, ordforan¬
de, Arne Moen, IFLA-delegat.
DL: Knud W.Ø. Larsen, ordforande,
Annemarie Lund, IFLA-delegat.
FILA: Reynir Vilhjalmsson, ordforan¬
de, Yngvi Thor Loftsson, IFLA-dele¬
gat, Åslaug Taustadbttir, f.d. ordfo¬
rande, Adalheidur Kristjånsdéttir,
sekreterare, Ragnar Frank Kristjåns-
son, kassor.

IFLA
Karin finné låste en rapport från
LAR:s IFLA-delegat Lars Nyberg och
beråttade om Lars Nybergs arbete i
IFLA. LAR har for avsikt att awakta
vad som hånder på Florensmotet i
oktober, men hånder inget radikalt
dår har LAR:s styrelse mandat från
årsmotet att begåra uttråde ur IFLA.
LAR:s årsmote i mars 95 beslot ock-
så att betalningen till IFLA skulle
hållas inne till dess styrelsen bes-
tåmt om LAR ska vara kvar eller
inte. LAR har också haft kontakt
med LA (Landscape Alliance). Inom
LAR tycker man att LA:s sått att
arbeta, att gå in och stotta projekt i
olika lander, kånns tilltalande. Går
LAR ur IFLA har man for avsikt att
istallet gå med i LA:s natverk istal-
let. Når det galler internationellt
arbete prioriterar LAR det nordiska
samarbetet i forstå hand, dårefter
det europeiska samarbetet.
Inom NLA har inte IFLA diskuterats
så mycket i år eftersom man sokt-
medlemskap i EFLA. Trygve Sundt,
tidigare IFLA-delegat, kandiderar
bl.a. till en post som medlem av
IFLA:s finanskomission. De aldre
medlemmarna i NLA ar valdigt
intresserade av IFLA och det ska

mycket till om NLA ska gå ur. Man
har dock haft en diskussion som den
i Sverige. Framforallt de yngre und-
rar varfor man ska vara med. NLA:s

argument for att vara kvar i IFLA år
att det år en etablerad organsiation
med kontakter i bl.a. FN och UNE¬
SCO.
Åven inom DL ifrågasåtter de yngre
medlemmarna varfor man ska vara

med i IFLA. Inom DL tycker man att

man kan vara med både i IFLA och
LA. DL håller också på med plan-
låggning av IFLA:s vårldskongress
1999 i Kopenhamn. IFLA år i grun¬
den en bra idé, men organisationen
har blivit f5r 'gubbig'.
Inom FILA har IFLA diskuterats i tio
år, men man har aldrig talat om att
gå ur. Når det nu ska rostas in nya
kandidater på olika poster bor nor¬
den samordna sitt rostande, åven
om man rostar var for sig.
Rostsedeln for centrala regionen
plockades fram och de olika kandi¬
daterna diskuterades. Knud W.Ø.
Larsen påpekade att de nordiska
landerna år den storsta medlems¬

gruppen. Vi har alltså makt att
påverka. De nordiska låndernas syn¬
punkter år viktiga.

EFLA
Karin finné låste upp Lars Nybergs
(en av LAR:s EFLA-delegater) syn¬
punkter på EFLA. Bl.a. stalldes
frågor om EFLA-news och Landsca¬
pe Europe. FILA år inte med men
kan ansoka om observatorsstatus
som NLA har nu. NLA soker med-

lemsskap från 1/1 1997. Det år kan¬
ske aktuellt åven for FILA? Motet
diskuterade Lars Nybergs frågor och
kom fram till fdljande svar:

1) Landscape Europe år inte låsvård
som den ser ut idag. Behov av en
europeisk tidskrift finns. En årsbok
med mycket korta artiklar från varje
medlemsland samt med adresser år
ett alternativ.

2) EFLA News år mer anvåndbar.LAR
distribuerar inte bladet till medlem¬
marna utan låter LAR-nytt trycka
valda delar. Inte heller DL distribuer¬
ar bladet i separat utskick vilket
innebår att de ibland blir liggande.

Dårefter overgick motet till att
diskutera EFLA. DL menar att EFLA

bflrjar likna IFLA. Mycket intern
diskussion, mycket tid går åttill att
diskutera stadgar. Inom DL vill man
arbeta mer for att EFLA ska vara

aktiva med att arrangera fackaktivi-
teter som konferenser och kurser. På
EFLA-mfitet gick mycket tid åt att
diskutera budgeten, men inga rap¬
porter hade delats ut i fflrvåg. Forst
diskuterades att EFLA bara skulle
betala f5r en delegat (tidigare två)
for att avgiften skulle kunna sånkas
till 7 ecu. Dårefter beslots under

kuppartade forhållanden att ta bort
ersåttningen for en delegat, men att
avgiften på 9 ecu skulle behållas. •
På utbildningssidan foreslås att 5
års teoretisk utbildning och 2
årspraktik ska vara krav for att man
ska kunna arbeta i vilket land som

helst och bli medlem i vilket av de
olika låndernas forbund som helst.

Foreningemas verksamhet
Michael Fuller-Gee beråttade om

NLA:s verksamhet under året. For¬
bundet utvecklar sitt facksekretariat.
Nu har man en facksekreterartjånst
på 40% som kan bli mer. NLA arbe-
tar for att få en skyddad titel, det
dyker upp landskapsekologer m.m.
Knud W.Ø. Larsen beråttade om

DL:s verksamhet under året. Dan¬
marks del av Nordisk Haveguide
kommer i mars 1997. DL:s telefon-
bok Have & Landskab år helt an-
nonsfinansierad. I februari kom Arki¬
tekturguide Kopenhamn. Boken finns
på danska, engelska och tyska.
Åslaug Taustadbttir beråttade om
FILA:s verksamhet. Man har startat
ett Newsletter på internet gemen¬
samt for alia arkitektforbund (inred-
nings-, hus- och landskapsarkitekter).
På Island får hus vårdestatus når de
blir hundra år, men inte parker.
Karin Finné beråttade om LAR:s
verksamhet under året. Inom forbun¬
det har mycket tid gått till att disku¬
tera två frågor: 1) ska vi vara med i
IFLA? och 2) hur ska LAR se ut i
framtiden? Fflr att få svar på den
senare frågan har en framtidsgrupp
tillsatts. Denna grupp ska till nåsta
årsmote ta fram ett handlingspro¬
gram.
Nordiska kongresser kommer att
avhållas enligt f0ljande:1997 Norge,
1999 Danmark (vårldskongress),
2001 Finland, 2003 Island.
Den 28-30 augusti 1997 hålls nor¬
disk landskapsarkitekt-kongress i
Trondheim. Den senaste nordiska

kongressen, på Island 1993, gick
med vinst, medan 3 dagarskongres-
sen i Køpenham i år (i samband med
kulturhuvudstadsåret] gick med
forlust. Stockholmkongressen 1995
fick instållas. Kongressen i Trondhe¬
im år intressant åven for arkitekter
och stadsplanerare. Olika tips om
hur man kan gora for att få månni-
skor att anmåla sig och anmåla sig i
tid låmnades till NLA.
Forrå året diskuterades en mojlig
nordisk fortbildningskurs i EU-frågor.
Idag arbetar inte många utanfor det
egna landet, bl.a. for att man inte
behårskar lagar etc. En nordisk kurs
skulle kunna vara några dagar i vart
ochett av de nordiska lånderna.
Denna diskussion har inte fortsatt
under året som gått.
Nordiska kongresser år en viktig del
av det nordiska samarbetet. Ragnar
Frank Kristjånsson beråttade att det
finns ett nordiskt samarbete inom
Nordiska Rådet når det galler natur
och friluftsliv. Till nordiska grupper
om den grona miljon i t.ex. stader,
valjs biologer inte landskapsarkitek¬
ter. Hår borde landskapsarkitekterna
synas. Nordiska Rådet ger for ovrigt
ut många rapporter om miljo.

FILA foreslår en punkt på nåsta mot¬
es dagordning dår situationen i de
olika nordiska lånderna tas upp, vad
gor landskapsarkitekterna i respekti¬
ve land? På så sått kan man samla

argument.
Den nuvarande formen for de nor¬

diska styrelsemotetna år det som år
mest intressant. Utbver dessa
mbten bor ordforandena och inter-
nationella delegaterna ha kontakter
med varandra. I Norge dyker ofta
frågan upp om inte norden bor ha
ett tidskriftssamarbete. Till nåsta
mote arbetar varje forbund med
frågan om vad det nordiska samar¬
betet ska vara så punkten år mer
forberedd.
Nordiska styrelsemoten hålls enligt
foljande:1997 Norge (i samband
med kongress), 1998 Finland, 1999
Danmark (i samband med kongress),
2000 Sverige.
SMAFLA har uttryckt onskemål om
att de Nordiska styrelsemotena hål¬
ls fore den 15/8 eftersom man då
har låga flygpriser i Finland. Nåsta
års mote i Trondheim år dock redan
bestamt eftersom det ligger i sam¬
band med den nordiska kongressen
(28-30 augusti). Det år bra att mfite-
na ligger over en helg for då kan
man också flyga billigare.
Catarina Holdar

Forelæsningsrække:
konceptets undfangelse
I samarbejde med DL afholdes i
efterårssemestret 1996 en fore¬
læsningsrække på KVLs sektion for
Landskab.
Det vigtige og vanskelige problem
også i landskabsarkitektur er ideens
eller konceptets undfangelse. Hvor¬
dan kommer man fra målsætning og
analyse til konceptet for det fysiske
udtryk?
De indbudte forelæsere, der alle
arbejder med undervisning og forsk¬
ning, vil diskutere og teoretisere
over emnet ud fra egne projekter.
25,sept. Lektor Jette Hansen Møller,
Landbohøjskolen (afholdt).
02.okt. Landskabsarkitekt Kristine
Jensen, Århus Arkitektskole
(afholdt).
O9.okt. Professor Gunilla Bandolin,
Sveriges Lantbruksuniversitet
(afholdt).
23.okt. Lektor Malene Hauxner,
Landbohøjskolen (afholdt).
30.okt. Arkitekt Helle Juul, Kunsta¬
kademiets Arkitektskole.
O6.nov. Lektor Annemarie Lund,
Landbohøjskolen.
Forelæsningerne finder sted følgen¬
de onsdage kl. 17.15-18.15 i audito¬
rium 4.01, Rolighedsvej 23,2.sal,
Frederiksberg.
Ib Asger Olsen
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IMPONERENDE OG ORIGINAL
Side om side med det rige illustrationsmateriale har Gaardmand lagt en helt original
grundforskning på bordet, en historieberetning, hvor både overblik, store linjer og væ¬
sentlige detaljer er med. Det er en indsats af imponerende karakter. Andre kunne måske
have skrevet om nyere dansk byplanlægnings historie, men ingen kunne have gjort det
bedre end Gaardmand. Henrik Sten Møller i Politiken

DANSK BYPLANLÆGNING 193K-1992

NSK BYPLANLÆGNING 1938-1992

PONDUS

Tilrettelægning og ikke mindst det
imponerende omfang af luftfotos i
farver gør det til en fornøjelse at

have bogen i sine hænder. Teksten
er for øvrigt let tilgængelig og uden

forstyrrende fagudtryk.
Dennis Lund i Arkitekten

DANSK BYPLANLÆGNING
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KONKRET.

NÆRVÆRENDE,
JA, NÆSTEN
VEDKOM¬
MENDE
Billedsiden er et

selvstændigt reto¬
risk spor i hele
bogens fremstil¬
ling: Hvem har
siden Sigfried
Gideon med
»Bauen in Frank¬
reich« fra 1929
skrevet en bog
om rumlige prin¬
cipper, der i
sådan grad kan
tilegnes og disku¬
teres med ud¬

gangspunkt bare
i billedmaterialet?
Henrik Reeh
i kronik i
information

DANSlt BYPLANLÆGNING 1938-1992

" A

318 sider, gennemillustreret i farver.
Indbundet 455 kr., hæftet 375 kr.
ARKITEKTENS FORLAG

Arne Gaardmands
DANSK BYPLANLÆGNING

1938-1992 LIGEFREM OG VIRTUOS
Vi står ikke alene over for byplan¬
lægningens historie, men indvies i den
samme periodes kulturhistorie og
politiske hovedstrømninger. Det er som
perler på snor i en for enhver læser helt
naturlig rækkefølge.
Gaardmands ligefremme og virtuose

sagprosa gør vanskelige teoretiske
tilgange enkle og forståelige.
Finn Hansen i GEO-NYT

FORNEM BOG. Levende, engageret, som den kun kan skrives af én, der har været med i en stor del af perioden. Ofte som havkatten i hyttefadet.
Smukke illustrationer og forbilledlige stikordsregistre. Præcis i detaljen og med greb om de store linjer. Jan Michel i Landsforeningen af Landsbysamfund


