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IFLA studenterkonkurrencer
I forbindelse med den 6. IFLA
Eastern Regional Conference,
november 1994, med temaet
Quality Environment for 21st
Century er udskrevet en studen¬
terkonkurrence. Tidsfristerne
for indlevering er udløbet.

Oplysninger om konkurence-
forslagene kan fås fra prof.
Su-Shin Lee. The Dept. of
Landscape Arch. Box 834,
Tunghai University. Taichung,
Taiwan. R.O.C.

I forbindelse med den 32.
IFLA verdenskongres i Thai¬
land 1995 er ligeledes udskrevet
en konkurrence for landskabs¬
arkitektstuderende. Emnet er

som kongressens: Landscape
Changes - The Tourism Im¬
pacts. Anmodning om konkur¬
renceprogrammet, der indehol¬
der oplysninger om konkurren¬
cens formål, tema, kategorier,
dommerkomite og priser, skal
ske inden 15. maj 1995. Ind¬
leveringsfrist for forslag er 15.
august 1995. Offentliggørelse
af vindere finder sted på IFLA
kongressen i oktober 1995.

Program: 32nd IFLA World
Congress Secretariat. Int.
Student Competition. P.O. Box
10-163. Ladphrao, Bangkapi.
Bangkok 10310, Thailand.
Fax 662 538 5332.

Nykredits Arkitekturpris
1994 til
Arkitektur og Turisme
Nykredit uddelte den 27. sep¬
tember Nykredits Arkitektur¬
pris til arkitekterne Troels
Hasner og Ole Justesen, Kø¬
benhavn. Temaet for pris¬
uddelingen var Arkitektur og

Hirisme, og arkitekterne fik
prisen for udformningen og
konceptet bag Kolding Ferieby,
der betegnes som et helt nyt
begreb i dansk turisme.

Kolding Ferieby er resultatet
af en konkurrence, som Ar¬
bejdsmarkedets Feriefond ud¬
skrev i samarbejde med Danske
Arkitekters Landsforbund i

1990, hvor formålet var at
skabe nye, alternative ferietil¬
bud uafhængig af årstiderne.

Nykredits Arkitekturpris,
der første gang blev uddelt i
1987, er på 300.000 kr.

Formanden for Nykredits
Arkitekturprisudvalg, arkitekt
Steen Estvad Petersen, frem¬
drog følgende i sin motivering
af pristildelingen:

»Kolding Ferieby er et helt
nyt begreb i dansk turisme. For
første gang ser vi her en ferieby
placeret midt i en historisk by¬
kerne omgivet af alle de ople¬
velser, som en by kan tilbyde i
form af forretninger, gågader,
museer og restauranter. Bebyg¬
gelsen, tegnet af arkitekterne
Troels Hasner og Ole Justesen,
ligger tæt ved Koldinghus ned
til Slotssøen. Den består af 85

boliger i 3 etager i en række
tårnagtige pavillioner med en¬
ten stjerneformet, cirkelrund,
kvadratisk eller trekantet

grundplan«.

Seminar om landbrugs¬
landskabet
Dansk Landskabsøkologisk
Forening afholder 11. novem¬
ber et seminar på KVL. For
eningen er en sektion af Inter¬
national Association for Land¬

scape Ecology, og den har et
snævert samarbejde med land¬
skabsøkologer i Danmark
inden for rammerne af Nordisk
Selskab for Landskabsøkologi.

Naturbeskyttelse og det al¬
mindelige agerland er titlen på
det landskabsøkologiske semi¬
nar om prioritering, beskyttel¬
se og dynamik i landbrugs¬
landskabet.

Agerlandet har i de seneste
år været i søgelyset med en
række nye typer regulering af
betydning for naturbeskyttel¬
sen: Udlægning af landskabs-
korridorer, §3-registrering,
grønne marker, MFO- og SFL-
områder, udpegning af skov¬
rejsningsområder, okkerforure-
ningstruede områder, margi¬

nal-jordsstrategier, rotations-,
5- og 20-årsbrak er blot nogle
af de kodeord, der har været
diskuteret.

Samtidigt er der et stigende
ønske om en forbedret sikring
af de 'egentlige' naturinteresser
gennem stærkere prioritering
af bevaringsværdige naturom¬
råder.

Kan disse forskellige tenden¬
ser forenes? Hvilken rolle skal

agerlandet spille i den frem¬
tidige naturbeskyttelse? I hvil¬
ken udstrækning bør natur¬
beskyttelsen knyttes til land¬
brugs-, skovbrugs- og andre
arealkrævende sektors udvik¬
ling? Hvad er planer og hvad
er realiteter i disse mange
initiativer? Det er nogle af de
spørgsmål seminaret vil søge at
give svar på.

Seminaret indledes med en

international afdeling, hvor 2
førende europæiske forskere in¬
den for emnet 'økologisk infra¬
struktur' (dr. Rob Jongman,
Agricultural University,
Wageningen, og dr. Ladislav
Miklos, Institute of Landscape
Ecology, Bratislava, p.t. gæste¬
professor på RUC), vil rede¬
gøre for nogle af de tanker, der
i de seneste år har været net¬

værk på Europæisk plan, mens
professor Peder Agger, RUC,
vil fremlægge en plan for en
fremtidig naturbeskyttelse i
Norden, udarbejdet af en mini¬
steriel arbejdsgruppe under
Nordisk Råd.

Derefter taler Niels Schou

Nordjyllands amt om opgaver
og realiteter i den amtskommu¬
nale naturbeskyttelse; Jørgen
Primdahl om naturbeskyttelse
og landbrugspolitik, Jesper
Brandt RUC p.t. KVL om
landskabskorridorer i Dan¬
mark og Christian Prip Skov-
og Naturstyrelsen om strategi
for bevaring af den biologiske
mangfoldighed i Danmark.

Proceedings fra de 2 fore¬
gående år kan købes. 1992:
Marginaliseringsdebatten 10 år
efter, 1993: Landskabsøkologi¬
ske problemer i kystzonen.

Tilmelding: Dansk Land¬
skabsøkologisk Forening.
RUC, hus 19.2. Box 260, 4000
Roskilde.

Nyt fra Dansk Byplanlabora¬
torium

TYafik og Byplanlægning, kur¬
sus 24.-25. november

Kurset foregår i Sønderborg
og henvender sig til dem, der
enten er i gang eller tænker på
at gå i gang med lokale hand¬
lingsplaner på trafik og miljø¬
området. Ud over planlæggere
fra Sønderborg kommune del¬
tager Miljøstyrelsen, Rådet for
trafiksikkerhedsforskning, en
række konsulentfirmaer, Vej¬
direktoratet og Amtsrådsfor¬
eningen med oplæg.

Byplanlægning med edb,
kursus 6.-7. december
Kurset henvender sig til dem,
der kunne tænke sig at få lidt
overblik over, hvad der ligger
bag de mange nye ord, GIS,
CAD, 3D, uden at skulle ud¬
sættes for den sædvanlige
salgsdemonstration.

Kurset foregår på AUC. Der
er oplæg fra lærere på centret
og fra planlæggere, som har
været pionerer inden for feltet.

Ny sekretariatschef
Den 1. september 1994 tiltrådte
cand.scient. Ole Damsgård
som ny sekretariatschef i DB.
Ole Damsgård, der er 43 år,
kommer fra en stilling som

planlægningschef i Roskilde
Amt og har tidligere, fra
1980 til 1990, arbejdet som

planlægger i Hovedstadsrådet.

Gammel Dok
Til 23. oktober: Arkitekten Vil¬
helm Lauritzen - en nordisk
modernist. En udstilling om
Vilhelm Lauritzens arbejder
1920-60.

Til 30. oktober: Aarhus
Universitets bygninger - en
arkitektonisk helhed.

Til 30. oktober: Japans Ise
helligdomme, en udstilling om
Shinta templer.

Til 6. november: Fra kyst til
kust. En udstilling af konkur¬
renceprojekterne til Øresunds¬
forbindelsen.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Alle dage 10-17, ons. dog
10-20. Tel. 31 571930.
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Østerå - et naturgenopretningsprojekt
Af Søren Bøgeskov

Aalborg har som andre kommuner udarbej¬
det en kommuneplan, som viser, hvordan by¬
rådet mener, kommunen skal udvikle sig de
nærmeste år. Planen omfatter bl.a. forslag
til nye erhvervsområder, nye boligområder,
forslag til hvordan trafikken skal afvikles,
udlæg af rekreative områder, fritidsanlæg
m.m. På baggrund af kommuneplanen ud¬
arbejdede Danmarks Naturfredningsfor¬
enings lokalafdeling i 1988 med teknisk bi¬
stand fra Valdemar Carlsens tegnestue et
skitseforslag til et bynært friluftsområde
for en del af den grønne kile mod syd. Denne
del udgøres af lave engarealer mellem de to
markante kridtøer Hasseris og Tranders.

Arealet afgrænses mod nord af Over Kæ¬
ret, mod øst af motorvejstilkørslen, mod
syd af Indkildevej og mod vest af et eksiste¬
rende grønt område »Sydskoven« samt ko¬
lonihaveselskabet Engen. Området ligger ca.
3 km fra Aalborg centrum og er omgivet af
bymæssig bebyggelse og vil med denne be¬
liggenhed blive en rekreativ attraktion.

Gennem det lavtliggende område løber
Østerå, der afvander et ca. 123 km2 stort om¬
råde til Limfjorden. På strækningen gennem
området var åen ført som åben kanal langs
områdets vestgrænse. Ved Kjærs Mølle fa¬
brik føres åen den sidste strækning gennem

bykernen i en lukket ledning til Limfjorden.
Arealerne blev tidligere anvendt til land¬

brugsformål, og i den nordlige del har en af
cementfabrikkerne i Aalborg-område tidli¬
gere foretaget indvinding af ler. Dette areal
henligger i dag som en større sø.

Endvidere anvendes området som trans¬

portkorridor for en række tekniske anlæg
såsom højspændingsledninger, kommuni-
kationsledninger, jernbanespor, hovedvand¬
forsynings- og hovedkloakledninger.

Danmarks Naturfredningsforenings for¬
slag blev forelagt for Nordjyllands Amtsråd
og Aalborg Byråd, som besluttede at ned¬
sætte en arbejdsgruppe, der skulle gennem¬

gå projektet og vurdere, hvorvidt det kunne
realiseres. I forbindelse med denne vurde¬

ring blev der foretaget en række justeringer.
Projektets hovedmål kunne herefter formu¬
leres som følger:
- at fremhæve og understrege de overord¬

nede landskabstræk,
- at etablere og genoprette forskellige natur¬

typer,
- at øge tilgængeligheden til området,
- at sikre at den fremtidige pleje sker i over¬

ensstemmelse med naturens betingelser,
- at der i området etableres en informa-

tionsbygning.

På baggrund af det reviderede projekt blev
der udarbejdet et overslag over anlægsud¬
gifterne. Man skønnede, at naturgenopret¬
ningsprojektet kunne etableres for ca. 8
mill. kr.

I sommeren 1991 godkendte Skov- og Na¬
turstyrelsen, at projektet kunne støttes med
naturforvaltningsmidler. Den finanserings-
mæssige model blev herefter, at Skov- og

Naturstyrelsen støttede projektet med 3,0
mill, kr., Nordjyllands Amt med 1,2 mill. kr.
og Aalborg Kommune med 3,8 mill. kr. Da
finansieringen var faldet på plads, kunne
Teknisk Forvaltning udarbejde en lokalplan
for området.

Man valgte at inddrage det eksisterende
grønne område »Sydskoven« som en natur¬
lig del af området, men undlod at inddrage
den tidligere lergrav, da ejeren af denne ikke
ønskede at sælge til den tilbudte pris. Om¬
rådet omfattede herefter ca. 110 ha.

Herefter blev detailprojekteringen påbe¬
gyndt. Projektet indeholdt herefter følgende
hovedelementer:

1. En forlægning af Østerå i slyngninger
gennem området.

2. Etablering af to mindre søer i områdets
sydlige del. Ved høj vandstand i Østerå
oversvømmer og supplerer denne vandet
i søerne.

3. En mindre grøft langs områdets af¬
grænsning mod syd inddrages i områ¬
det som et »naturligt« element. Alle øv¬

rige grøfter fyldes op.
4. Etablering af et hovedstisystem, som

kobles med kommuneplanens overord¬
nede stisystem og i området suppleres
med et antal sekundære, tværgående
stier, broer og spanger, så man kan fore¬
tage kortere eller længere ture i området.

5. Langs områdets afgrænsning mod øst
etableres en skovplantning for at under¬
strege de landskabelige træk og samtidig
sløre motorvejen og det tilstødende er¬
hvervsområde.

6. Opførelse af et fugletårn.
Anlægsarbejdet blev begyndt i foråret 1992
med omlægning af forskellige forsynings¬
ledninger, udgravning af de to søer i områ¬
dets sydlige del, udgravning af slyngnin¬
gerne, pæleramning, etablering af broer og
spanger og etablering af en skovplantning
langs områdets østlige afgrænsning.

I takt med at stierne anlagdes i sensom¬
meren 1992, kunne vi registrere, at området
blev taget i brug af publikum. Især hunde¬
folket var begejstret og benyttede området til

Kridtøerne Hasseris og Tranders hæver sig
ca. 60 meter over Limfjorden
■ The limestone 'islands' ofHasseris and
Tranders rise some 60 metres above the

Limfjorden
O Bynært friluftsområde

■ Leisure grounds near the city

Aalborg og Nr. Sundby tætby
■ Aalborg and Nørresundby, densely
built-up sections
Limfjorden
■ The North Jutland belt of Limfjorden
Bynært friluftsområde
■ Leisure grounds near the city

>t • Kommuneplanens grønne kiler
■ Green 'wedges', part of the city's
development plans

Q Bynært friluftsområde
Leisure grounds near the city
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1

1. Gangbro over Østerå under opbygning
2. Åslynge efter første vækstsæson
3. Området er opdelt i et antal delområder,
fotopunkter, som hver er markeret med en
større sten fra Aalborg-området
4. Fugletårnet er placeret i pilekrattet umiddel¬
bart sydfor den tidligere lergrav
■ 1. Footbridge under construction
2. Meandering stream after the first season
3. The area is divided into sections,
photographic points, each marked by a boulder
from the area.
4. Bird watchers' tower among willows
immediately south of a former clay pit

Området inden omlægning afØsterå
m The entire area before the redirection of
Østerå
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■

at lade hundene løbe frit. Da vi ønskede at
skabe et naturområde, var vi nødt til at gribe
ind.

Vi har derfor etableret en hundeskov i om¬

rådets vestlige del. I det eksisterende grønne
område »Sydskoven« er indhegnet et ca. 3 ha
stort areal, hvor hunde kan luftes uden snor.

I foråret 1993 blev den sidste bro etableret,
stierne gjort færdige og koblet med stisyste¬
met i det eksisterende grønne område. Der er
skabt faunapassager under de store vejanlæg
umiddelbart syd for området. I sommeren
1993 blev der opført et fugletårn umiddel¬
bart syd for den store sø.

Med de forskellige naturtyper, som efter¬
hånden udvikler sig, vil naturområdet være
særdeles velegnet til naturformidling. Det er

■derfor planen, at der som næste og sidste
etape skal opføres en informationsbygning i
tilknytning til parkeringspladsen i områdets
nordvestlige del. Bygningen skal bl.a. inde¬

holde undervisnings- og mødelokale, feltla¬
boratorium, lokale til naturvejlederne. Med
den valgte placering kan informationsstedet
anvendes hele året og på alle tidspunkter af
døgnet. Vi forventer, at bygningen opføres i
løbet af foråret 1995.

I foråret 1993 blev der udarbejdet et
registrerings- og overvågningsprogram. Det
har ikke været muligt at ansætte medarbej¬
dere til at foretage dette arbejde, der er der¬
for indledt et samarbejde med de forskellige
relevante interesseorganisationer. Registre¬
ringsarbejdet har de første sæsoner således
været foretaget af frivillig arbejdskraft, og

forvaltningen har indsamlet og bearbejdet
materialet. Vi kan allerede nu registrere en

tydelig forskel i fuglelivet i området, især
andefugle, blishøns og viber kan tælles i
store mængder på de fugtige enge, men også
mere specielle arter som fiskehejre, isfugl og
vandstær er registreret i området.

På det botaniske felt er registreret mere
end 100 forskellige plantearter i området i
løbet af de første to sæsoner. Når naturvej¬
lederen bliver placeret i informationsbyg-
ningen, kan registreringsmaterialet løbende
bearbejdes og udstilles her.

I forbindelse med udarbejdelsen af regi¬
strerings- og overvågningsprogrammet blev
der udstukket vejledende retningslinier for
områdets pleje, herunder hvilke arealer der
kan afgræsses uden problemer, hvilke der
løbende bør holdes under observation, samt
på hvilke områder afgræsning er uønsket. I
foråret 1994 er afgræsning forsøgsvis påbe¬
gyndt med lånte ungkreaturer.

Søren Bøgeskov,
landskabsarkitekt null i Aalborg Kommune

SO lOO aoo SCO M

Østerådalen i Aalborg efter omlægning u Aalborg Østerådal, the valley, after redirection

p- PLADS

HUNDESKOV

JERNBANESPOR

ADGANGSVEJ

P - PLADS
BYPLANVEJENS SKOLE
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Roskildes ny gågader
AfNiels Tørsløv og Lisbet Østrup

Skomagergade med sidegaderne Karen Ols-
datterstræde og Gullandstræde har siden
70'erne været genstand for forsøg med sive¬
gade og gågadeløsninger. En egentlig om¬

bygning blev det dog først til i 1993 efter en

forudgående lokalplan og et tæt samarbejde
med de handlende. Projektet blev gennem¬
ført af Teknisk Forvaltning og tegnet af
parkafdelingens landskabsarkitekter. De ny

gågader blev indviet i eftersommeren 1993.

Materialevalg
Belægningsprincippet er valgt ud fra et øn¬
ske om at imødekomme funktionelle krav til
bl.a. udstillingsarealer, brandredning, han¬
dicappede - og samtidig at skabe enkle og
smukke gaderum til Roskildes bymidte. Op¬
gaven blev løst med anvendelse af kun to for¬
skellige belægningsmaterialer: slidte svenske
chaussésten og 30 x 30 cm betonfliser med en

frilagt granitoverflade. Flisens bundfarve
blev nøje afstemt efter de valgte chaussésten.
En særlig flise med opspringende vulst er

lagt midt i Skomagergade som ledelinie for
svagtseende. Derudover er gaderne spar¬
somt møbleret og kun beplantet med en¬
kelte lindetræer.

Hovedstrøget
I hovedstrøget Skomagergade kombineres
fliser og chaussésten i et belægningsprincip

med et fire meter midterareal samt udstil¬

lingsareal og gangbånd i begge sider. Diago¬
nallinier af bordurstensbånd markerer, hvor
passager eller sidegader støder til, og danner
små »torve« hvor fliser og chaussésten flet¬
tes sammen i et særligt mønster. På disse ste¬
der og i gadens afslutninger er der i chaussé¬
sten udformet særlige dekorationer.

Sidegaderne
I de smalle sidegader er der som det eneste
materiale anvendt chaussésten, der er lagt i
buer og med en god pilhøjde. Denne belæg¬
ning giver pn god atmosfære og samtidig et
løft til købstadshusenes facader. Gaderum¬
menes forløb tegnes stilfærdigt af smalle
vandrender og punktbelysning med park¬
armaturer. Møbleringen er også her spar¬

som, kun enkelte gadetræer og de nødven¬
dige papirkurve.

Dekorationer i chaussésten
Til Roskildes snart 1000 årige historie er

knyttet en righoldig symbolverden. Herfra
er valgt former, der på en enkel måde lader
sig oversætte til brolægning. Metoden har
fordret en frimodig balancegang mellem den
oprindelige ornamentik - en aflæsning af
dens bestanddele - og en designmæssig be¬
arbejdning, hvor chausséstenen som materi¬
ale sætter begrænsningen.
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Triskelen
I begge ender af Skomagergade byder tri¬
skelen velkommen. Formen er lånt fra lan¬
dets tidligste mønter slået i Roskilde for
snart 1000 år siden. Triskelen, der formentlig

-er et treenighedssymbol, optræder i forskel¬
lige udgaver på mønter fundet ved arkæolo¬
giske udgravninger i byen. En særlig design¬
mæssig opgave bestod i at fortolke og defi¬
nere formen geometrisk, hvorefter den via
1:1 skabeloner blev udført af kyndige bro¬
læggere. Ved Stændertorvet er triskelen ind¬
rammet af et kvadrat med dimensioner som

grundplanen af naboen - Set. Laurentii Kir¬
kes tårn - nu Roskildes rådhustårn.

Skomagerkniven
I nærheden af det sted, hvor Gullandstræde
møder Skomagergade, lå der i middelalde¬
ren adskillige skomagerboder. Formen af en

middelalderlig skomagerkniv er valgt til
dette gadehjørne - ligeledes fortolket og
oversat til chaussésten på baggrund af ar¬

kæologiske fund af skomagerkniven.
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Ibsskal fra domkirkens kirkegård
■ Scallop shellfrom the pilgrim's
grave

Ibsskallen
Som et kirkeligt symbol er valgt ibsskallen.
Pilgrimme fra Sankt Jacobs grav i Santiago
de Compostela i Spanien bar dette symbol
som bevis på at have besøgt denne helgens
gravsted. Ved udgravninger er der fundet
talrige ibsskaller i Roskilde. Som de øvrige
chausséstensmønstre har formen gennem¬

gået en designmæssig bearbejdning, vel nok
den vanskeligste af de tre.

Brolægning i middelalderen
En særlig gimmick i Skomagergade blev en

underjordisk montre. Ved den forudgående
kloakfornyelse i Skomagergade fandt Ros¬
kilde Museum rester af en gammel fråd-
stensbelægning - en porøs kalkstensbelæg-
ning - under knap to meters kulturlag. Be¬
lægningen blev blotlagt, konserveret og kan
nu betragtes gennem glasfliser indpasset i
belægningsmønstret. Montren er konstrue¬
ret af arkitekt maa Per Axelsen i samarbejde
med Roskilde Museum og Teknisk Forvalt¬
ning. Efterfølgende er der i efteråret 1993

opsat en vandskulptur af billedhuggeren
Barbara Shanklin.

Gågaderne og bymidten
Siden indvielsen har gågadernes ny udform¬
ning bevist sine kvaliteter. Ikke blot som et
nyt og velkomment kvalitetsløft til byens
rum, men også som ansporing til gadernes
grundejere. Adskillige ejendomme og faca¬
der er blevet renoveret og flere er på vej. En
netop vedtagen facadelokalplan for bymid¬
ten styrer disse anstrengelser i fælles retning.
Ombygning af gågaderne er i øvrigt blot det
første projekt i en længere række af renove¬

ringsopgaver i bymidtens offentlige rum. En
ny busterminal blev bygget samtidig med
gågaderne, og en ombygning af Hestetorvet
skal være færdig med udgangen af 1994.
Derefter følger Algade, Stændertorvet med
flere.

De ny gågader i Roskilde er i sommer til- •

delt Brolæggerprisen 1994.
Niels Tørsløv og Lisbet Østrup,

landskabsarkitekter mdl i Roskilde Kommune
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Aharon Halevis plan
Hovedallé med Eucalyptus
■ Main avenue with Eucalyptus

Avraham Kalavans plan

Parker i Israel

Af Ruth Enis og Annemarie Lund

Ijuni 1993 var jeg i Israelfor at opsætte og
åbne 'Udstillingen om landskabsarkitektur'
og for samtidig at holde nogle forelæsnin¬
ger. Besøget var arrangeret afRuth Enis, ass.
prof ved landskabsarkitektuddannelsen på
Technion universitetet i Haifa, og der blev
også mulighedfor at besøge et udvalg afpar¬
ker og anlæg i Haifa, Tel Aviv og Jerusalem.
Enkelte anlæg præsenteres her, et par ældre
parker, dvs. fra midt i dette århundrede og
et par nyere. Ruth Enis er med Joseph-Ben
A rav ved at færdiggøre en bog om land¬
skabsarkitektur i Israel, Sixty Years of Kib¬
butz Gardens and Landscape (1910-1970).

Gan Meir
Tel Aviv var den første jødiske by, som

grundlagdes nord for Jaffa - i 1905, og Gan
Meir er den ældste offentlige park i byen.
Gan Meir blev indviet i 1944, 13 år efter at
byrådet havde besluttet at anlægge en park i
anledning af borgmester Meir Dizingoffs 70
års fødselsdag og at kalde denne Gan Meir
(Meirs have). Intentionen var at anlægge en
moderne park i byens centrum.

Byrådet havde i 1932 udskrevet en kon¬
kurrence, og der indkom 30 forslag. I dom¬
merkomiteen sad ingen arkitekter eller land¬
skabsarkitekter. Førsteprisen tildeltes Aha¬
ron Halevi. Valget af hans forslag udløste
kritik fra landets landskabsarkitekter. Af
den detaljerede beskrivelse kan aflæses, at
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Moria & Sekeleys plan

Lund med Jacaranda. Planterarter i parken: Pinus canadensis, Melia azedarachl,
Jacaranda acutifolia, Ficus retusa, Cupressus sempervirens, Tamarix articulata, Casuarina sp.,

Eucalyptus sp., Delonix regia, Olea europaea.
m Thicket with Jacaranda

< *3?

hovedanslaget var en romantisk have med
stor variation i plantematerialet. Omkring
80 forskellige slags træer og buske var fore¬
slået anvendt, både hjemmehørende og

udenlandske, dvs. at næsten alt, hvad der
på den tid kunne fås. Landskabsarkitek¬
terne kritiserede først og fremmest forsla¬
gets mangel på forståelse for skala og rum.
I det realiserede projekt indgår kun dele af
Halevis forslag, nemlig den brede, aksiale
hovedallé og et rigt -varieret plantemateriale.

Det lange tidsrum, der gik fra beslutnin¬
gen om at anlægge parken til udførelse og

vanskeligheder med at købe grunden, med¬
førte, at størrelsen mindskedes fra 4 til 2,5
ha, og at udformningen ændredes. Planen
øverst til højre udførtes i perioden 1941—

1943. Parken blev anlagt og tilplantet under
ledelse af Avraham Karavan, der var park¬
chef i Tel Aviv i flere årtier - og i øvrigt far
til billedhuggeren Dani Karavan.

1 mange år fungerede parken fint for så¬
vel unge som ældre besøgende, størstedelen
af året var Gan Meir et af de mest besøgte
grønne områder i Tel Aviv, og selv i dag er
den fuld af mennesker, tilmed overfyldt i
weekends. Nu står parken over for en reno¬

vering, der forhåbentlig bibeholder dens
kvaliteter, specielt den modne og righoldige
vegetation, hvorbl.a. Jacaranda, Jerusalem¬
fyr og Eucalyptus giver svalende skygge og
flimrende lys for den ellers brændende sol.
Renoveringen forestås af landskabsarkitek¬
terne Yael Moria og Sekeley i Tel Aviv.
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Spredte oliventræer og blomstrende buske danner en lav, skyggegivende lund
■ Scattered olives and flowering bushes form a low thicket providing shade

* 7m

- '

Gan Haatzamaut
Gan Haatzamaut (Independence Garden) er
en af de større offentlige parker i Tel Aviv,
beliggende nord for byen og langs en klippe
20 meter over strandbredden. Denne park er
som mange andre i Tel Aviv tegnet, anlagt
og tilplantet i Avraham Karavans tid som
parkchef. Anlægsarbejdet påbegyndtes i
1950, og to år senere åbnedes den nordlige
del - et område på 7 ha - for offentlighe¬
den. Kort tid efter anlagdes 8 ha syd herfor,
i samme udformning.

I dag er parken blevet helt adskilt ved op¬
førelse af et højhushotel med tilhørende
parkeringspladser. Parken kan ikke visuelt
opleves som sammenhængende, og funktio¬
nelt er den selvfølgelig blevet også delt. Den
sydlige del af parken er nylig blevet renove-

Sandstensmur langs promenaden
■ Wall made ofsandstone, lining promenade
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ret. Den nordlige del skal også ændres, og
man planlægger kedeligt nok yderligere et
højhus ud til stranden, netop der hvor par¬
kens oprindelige hovedindgang var. Endnu
ses resterne af et formelt torv med fine be¬
lægninger, trapper, tørmure og et bassin
med fontæne. Den øvrige del af parken er
udført i en romantisk, naturlignende stil,
vellykket, idet stedet har et skødesløst præg
af noget uanstrengt og forløsende. Ikke
desto mindre er de varierede vegetations-
scenerier nøje planlagt.

Mod vest, langs havet, er en smuk prome¬
nade afgrænset af bastante sandstensmure
og pudeformede plantninger. Promenadens
varierede forløb giver smukke udsigter over
havet og mod byen. Parken havde oprindelig
en meget fin balance mellem store og små

pladser, græsarealer, lunde med grusflader,
legepladser og uformelle arealer til sport.
Mange rum og detaljer har høj æstetisk
kvalitet.

Et af de mest interessante karakteristika
ved denne park er anvendelsen af den lokale
sandsten, en ret porøs sten, let rosa og med
indlejringer af muslinger. Alle eller næsten
alle anvendte planter er salt- og tørketålende.
Det er planter som Tamarix parviflora, Aca¬
cia cyanophylla, Olea europaea, Ficus rubi-
ginosa, Myoporum serratum, Atriplex hali-
nus, Pistacia lentiscus, Pittospirum tobira,
Yucca sp.

Skønt parken - især den nordre del - i
lange perioder har været negligeret og mis¬
ligholdt, har den bibeholdt sin specielle og
lette atmosfære.
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Billy Rose Sculpture Garden med 20th Century Art Building i baggrunden
m Billy Rose Sculpture Garden. In the background 20th Century Art Building
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Tv. Alexander Archipenkos broncefigur
'Kvinde, der reder sit hår', 1914
■ Left. Alexander Archipenko, Woman Com¬
bing her Hair, 1914
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Billy Rose Sculpture Garden, Israel Museum,
Jerusalem. Isamu Noguchi, 1960-1965. Land¬
skabsarkitekt Lawrence Halprin har været
konsulent ved visse af museets øvrige friarealer

'Place of Tranquility', for at amerikaneren
Billy Rose's donation, en stor skulptursam¬
ling, kunne opstilles her.

Der er tre væsensforskellige områder.
Nærmest bygningerne danner mure, dels
i støbt beton og dels i natursten, mindre
rum til opstilling af skulpturer, der kræver
afsondring fra hinanden og en vis omsluttet-
hed. Murene har forskellige former, krum¬
me, trekantede eller rektangulære. Her fin¬
des skulpturer af Auguste Rodin, Elie Na-
delman, Aristide Maillol, Alexander Archi-
penko, Robert Delaunay og Claes Olden¬
burg.

Udenfor disse loftsløse rum ligger et helt
åbent terrasseret anlæg med brede plateauer.

Claes Oldenburgs æbleskrog
u Claes Oldenburg, Apple Core

Billy Rose Sculpture Garden
The Israel Museum ligger i Jerusalems ud¬
kant på en nordsydgående højderyg. Mu¬
seets første del blev taget i brug i 1960, siden
er det løbende blevet udbygget af arkitek¬
terne Alfred Mansfeld og senest Jørgen Bo
Ass. Disse bygninger fra 1988 og 1990, The
Sam Weisbord Pavilion i den nordlige ende
og The Nathan Cumming's 20th Century
Art Building i den sydlige ende af museets
brede promenade er præsenteret i Arkitek¬
tur DK 3-1994.

Isamu Noguchis skulpturhave fra 1965
ligger lige op til 20th Century Art Building.
I 1960 fik Isamu Noguchi til opgave at for¬
me de 5 acre af stenet skrænt med navnet
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Længst fremme mod dalen er opbygget
fem store halvcirkelformede og opadstræ¬
bende platforme, der har støttemure af util-
huggede, mægtige natursten. Platformene
er op til 10 meter høje og ligger i forskellige
niveauer. De er forbeholdt skulpturer med
stor dominans, bl.a. af Isamu Noguchi og

Henry Moore. Skulpturerne ses under for¬
skellige vinkler og højder, alt efter hvordan
man bevæger sig op og ned gennem ter¬
rænet, der efterhånden er vokset til med
spredte grupper af oliventræer og Jerusa¬
lemfyr i fladedækkende buskvækst.

Billy Rose Sculpture Garden. Foto ca. 1965
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The Edith and Isaac Wolfson Park. I. White Square, 2. legepladser, 3. sø,
4. sportsarealer
■ Edith and Isaac Wolfson Park. 1. White Square, 2. Playgrounds,
3. Lake, 4. Sports grounds

White Square
I udkanten af Tel Aviv, i et område med bo¬
liger, ligger White Square på det højeste om¬
råde i en park. Parkens terræn er formet til
bløde bakkeformer, græsklædte med grup¬

per af skyggegivende træer.
Der findes også en sø med vandspejl i to

niveauer adskilt af en dæmning, som også
er vandtæppe og sti.

Selve White Square er som navnet siger et
kvadrat, i størrelse 36 m x 50 m, helt plant og
udført i hvid beton. Herpå og heri er lagt
henholdsvis nedfældet forskellige geome¬
triske legemer: en gennemskåret halvkugle,
negationen til denne, en kasse med trappe-

formet afskæring, en pyramide, en trappe-
formet pyramidestub m.fl. Med sin strikte
præcision og gennemgående linier kontra¬
sterer det den omliggende park. Midt i
trappeforløbet op til White Square findes
en vandrille, denne deling fortsætter som

sprække op gennem pladsens skærm og vi¬
dere midt gennem kæmpetrappen.

Til trods for stedets næsten rigide ud¬
formning er det en populær legeplads. Der
er strenghed i formen, men ikke i funktio¬
nen, stedet opfordrer og udfordrer. Halv¬
kuglehulningen er glidebane, den delte glo¬
be bliver hule, kæmpetrappen er klatrebjerg,
den trappeformede pyramidestub underti¬

den soppebassin, og tårnet slet og ret ud¬
sigts- eller oversigtssted.

Dani Karavan har på Louisiana - ud for
museets sydligste hjørne og orienteret mod
Tycho Brahes Uranienborg på Hven - en

meget mindre skulptur, 'Square' fra 1982,
ca. 5x5 m. Denne terrasseskulptur giver
dog slet ikke samme mulighed for dialog
menneske - skulptur.

Ruth Enis, ass. professor ved Faculty of
Architecture and Town Planning, Technion, Haifa

Annemarie Lund
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The Edith and Isaac Wolfson Park. Landskabs¬
arkitekter Tichnun NofLtd. v. Joseph Segal,
Zvi Dekel, Uri Mueller. Anlagt 1972-73. White
Square. Billedhugger Dani Karavan.

Fotos: Annemarie Lund



White Square, ca. 1:500. 1. pyramide, 2. pyramidestub, 3. kæmpetrappe,
4. skærm, 5. delt halvkugle, 6. udsigtstårn, 7. hulning, 8. ankomsttrappe
■ White Square, scale c. 1:500. 1. Pyramid, 2. Zigguratoid stump,
3. Giant steps, 4. Screen, 5. Semi globe cut in halves, 6. Belvedere,
7. Caving, 8. Entrance steps
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Kulsukker i Frederiksberg Have Planten und Blumen i Hamburg Heempark i nærheden afAmsterdam
■ Symphytum in Frederiksberg Have m Planten und Blumen in Hamburg m Heempark near Amsterdam

Af Tilde Tvedt Flerårige blomster i byen

Forskningscentret for Skov & Landskab fan¬
gede midt i maj den stigende interesse for
stauder med kurset 'Flerårige blomster i
bylandskabet'. Det sendte 14 gartnere og
landskabsarkitekter hjem med masser af in¬
spiration i bagagen. Både til nye staudebede
og til at lade stauderne rykke ud af bedene og

indgå i en symbiose med parkens grundele¬
menter græs, buske og træer. De praktiske
erfaringer med denne model ligger foreløbig
mest i udlandet. Derfor var budskabet at

gå hjem og afprøve ideerne. Gerne i det små,
for at iagttage og vise andre, hvad man vil.

Kurset definerede flerårige blomster som

stauder, løgvækster og flerårige dækafgrø¬
der.

Under ekstensive forhold
I ekstensivt plejede anlæg har de flerårige
blomster deres plads i en alsidig, etageret
vegetation sammen med træer og buske,
fastslog landskabsarkitekt Carl Aage Søren¬
sen fra Forskningscentret. Målet er at skabe
levesteder for flora og fauna og at give men¬
nesker iagttagelses- og oplevelsesmuligheder

ved at bruge naturens potentiale. Højde og
farve har traditionelt været de vigtigste pa¬
rametre, når man skulle sammensætte stau¬
der og andre flerårige blomster. Når plan¬
terne skal bruges i ekstensive sammenhæn¬
ge, er vækstbestandigheden, aggressivite¬
ten og kravene til voksepladsen mindst lige
så væsentlige parametre. Derfor er et godt
plantekendskab afgørende. Et plantenavn
skal udløse mange forskellige billeder på
den indre computer.

Iparkerne
Med landskabsarkitekt John Norrie bevæ¬

gede vi os til mere intensive parkforhold.
Han delte anvendelsen af de flerårige blom¬
ster op i fire situationer, nemlig den rumlige,
fladen, linjen og punktet. Budskabet var at
tænke nyt og ikke hænge fast i hvilke stauder,
man plejer at bruge hvordan. Alt hvad der
blomstrer taler til folk, inklusive pressen.

I det rumlige vegetationssceneri indgår
urterne som bunddække sammen med træer

og buske. I princippet den samme model,
som når Carl Aage Sørensen oversætter
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stauderne til ekstensive forhold. Skovbun¬
den med blå anemoner, hvor blomsterne
bliver en markering i tid, kunne være et
eksempel.

Den traditionelle stauderabat er indbegre¬
bet af urter brugt som flade, mens linjen
er urter som afgrænsning eller indramning.
John Norrie viste fine eksempler på urter
som kant, bl.a. Hosta langs en mur og stok¬
roser ved de gamle huse i Dragør. Ideer, der
sagtens kunne tages op i parkerne.

Når urterne optræder i punkter, bliver de
en slags landemærker i det små. John Norrie
fremhævede græsserne som nogle af de ur¬

ter, der bedst opleves, når de står alene.

Vækstkrav
Hvad enten man vælger den ene eller den an¬
den model, må man ikke glemme planternes
vækstkrav, formanede John Norrie. F.eks.
duer det som regel ikke at plante påskeliljer
i vejrabatter, selv om det ser imponerende
ud det første år. Skuffelserne indfinder sig
gerne allerede året efter, hvor mange af lø¬
gene er forsvundet. Jorden i rabatterne er tit
så dårlig, at de forholdsvis sarte påskeliljer
bliver et let offer for gråskimmel.

Inspiration fra udlandet
Svenske Eva Gustafsson fra Movium bi¬

bragte os på sit tydelige svenske inspiration
fra fire europæiske lande.

Karakteristisk for England er interessen
for dyrkningen og for, hvordan planter pas¬
ser sammen. Staudebedene kan ses som små

scenerier, hvor planterne omhyggeligt er af¬
passet hinanden. Temamulighederne er næ¬
sten uendelige, og derfor kan 'The mixed
border' være mange ting. Når det sammen¬
sættes af stabile arter og blomstrende bu¬
ske, bliver det også en realistisk mulighed for
parkforvaltningerne, mente Eva Gustafs-
son.

I Tyskland spiller naturen en stor rolle som
forbillede for staudebedet. 'Biotop'-haver
med mindre forædlede former af stauderne
er almindelige. Voksepladsen er afgørende,
og planterne skal dække jorden. Derfor er
den tyske model måske lettere at overføre til
offentligt miljø end den engelske. Tyskerne
bruger færre arter, men til gengæld flere
planter af hver art.

Som eksempler viste Eva Gustafsson bl.a.
iris og løvefod plantet ind i naturlig, fugtig
vegetation i parksammenhæng og gemserod
i store partier under gamle træer.

Hollandsk avantgarde
Inspiration fra England er umiskendelig,
men de hollandske stauderabatter er lidt
mindre velordnede end de engelske. Plan¬
terne får lov til at vokse ind i hinanden. Også
her findes biotop-parker, der udelukkende

består af hjemmehørende arter. Det skal se

naturligt ud, men alligevel foregår der en vis
gruppering af planterne, og det kræver en ret
intensiv pleje at fastholde udtrykket.

Af de engelsk inspirerede haver og biotop¬
parkerne er opstået en ny hollandsk avant¬
garde-stil, hvor planterne vokser meget ind
i hinanden og giver et tilstræbt skær af for¬
fald. Planterne er blandet frit, med helheds¬
indtrykket som det vigtigste.

Stauder i Sverige
Eva Gustafsson fandt, at man i hendes hjem¬
land næsten havde glemt sit traditionelle ud¬
gangspunkt, nemlig bindingen til nålesko¬
ven og klippebunden. Brugen af stauder er
mere inspireret af England, selv om natur¬
grundlaget er et helt andet. Skulle man kun
besøge én by i Sverige for at se på stauder,
måtte det blive Enkjobing i nærheden af
Stockholm, hvor man har gjort meget ud af
at bruge stauder på mange forskellige måder.

Hun konstaterede, at interessen for stau¬
derne er stigende, både i Sverige og Dan¬
mark. Der er så mange muligheder for at an¬
vende stauder, at det skulle være mærkeligt,
om man ikke kunne bruge en af dem. Hun så
frem til, at nogle kommuner ville gå foran
med nye staudeplantninger og rådede til at
prøve planterne i det små først.

Vilde urter

Jens Holmegård udvidede begrebet flerårige
blomster til også at omfatte den vilde flora.
På Naturhøjskolen Rødkilde har han ekspe¬
rimenteret med dyrkningen af vilde planter,
for at undersøge deres etablering og bestan¬
dighed under kulturforhold.

De store spørgsmål begynder allerede ved
frøet. Kan man f.eks. tillade sig at bruge frø
importeret til Tyskland, eller skal det være
indsamlet lokalt? På Møns golfbane har
man brugt frø, der er indsamlet i området, til
at give roughen et indslag af vilde blomster.
Græsset blev pløjet op i brede striber, og
kvælstofindholdet reduceret ved dyrkning
og høst af solsikker.

Alternativ til blomstereng
Kursets måske mest spændende indlæg le¬
verede landskabsarkitekt Jane Schul fra De

Kgl. Slotte og Haver. Først ruskede hun op i
fagets aktuelle tilbedelse af blomsterengen.
Er denne mulighed i virkeligheden så attrak¬
tiv i parksammenhæng, som vi gerne vil gøre
den til?

Hun finder den nødvendige kunstige æn¬
dring i vækstforholdene problematisk og sy¬
nes, at der ligger en æstetisk uoverensstem¬
melse i at føre små stykker natur ind midt i
byen. Tilmed er langt græs næsten altid vådt,
gemmer på affald og har tendens til at blive
invaderet af grove urter.

Løgplæner er et godt alternativ, hvis
man ønsker sig blomster i græs, mente Jane
Schul. Det er lettere at have med at gøre, rent
driftsmæssigt, og man kan slå græsset seks
uger efter blomstring, så plænerne er til¬
gængelige for publikum i sommertiden.

Dyrket skovbund
Stauder og løgplanter som dyrket skovbund
er et noget overset alternativ til bunddæk¬
kende buske, konstaterede Jane Schul videre.
Bernstorffparken har nogle af de allerbedste
eksempler på en flot skovbundsflora i park¬
sammenhæng. Den dyrkede skovbund kan
også bruges under store træer, hvor græsset
alligevel har for lidt lys til at trives ordent¬
ligt. Det er vigtigt at vælge urter, der kan
tåle rodtrykket, som f.eks. Skovfrytle (Lu-
zula sylvatica).

Staudebedet i Rosenborg Have
For mange er det store staudebed i Rosen¬
borg Slotshave indbegrebet af den klassiske
stauderabat. Størrelsen og muren gør det.
Jane Schul fortalte om sit arbejde med be¬
det, der med sine otte meter i virkeligheden
er alt for bredt. Dybden gør det vanskeligt
at finde nok høje stauder til at danne en or¬

dentlig baggrund.
For at få bedet til at fungere bedre, er der

nu opstillet en række ret snævre kriterier,
som stauderne skal kunne leve op til for at
komme i betragtning. Bl.a. må de ikke
kræve egentlig opbinding, både fordi det
er et stort arbejde og fordi, det næsten er

umuligt at gøre, så det ser pænt ud. Kan
planterne klare sig med en støtte af ris, over¬

vejes de. Desuden skal de dække godt, for at
holde ukrudtet på afstand. Derfor er bl.a.
Iris germanica-hybriderne røget ud af sorti¬
mentet. Stauderne skal kunne stå i mange år
uden at behøve at blive plantet om.

Jane Schul stræber mod efterhånden at

gøre fladerne af de enkelte arter mindre. Så
er det lettere for de omgivende planter at
dække hullet, når en art er afblomstret.
Mangelen på høje stauder afbødes ved at
plante flere blomstrende buske langs mu¬
ren. Skal tilskueren opleve farvesammen¬
sætningerne som harmoniske, må farverne
helst have et defineret forhold til hinanden,
det vil sige enten være kontraster, nabofarver
eller nuancer inden for samme farve.

Jane Schul understregede, hvor vigtig
planlægningen er. Tienker man sig ikke
grundigt om, vil man let være med til at be¬
kræfte fordommen om dyre og besværlige
staudebede. I Rosenborg Slotshave udføres
ændringerne for en del af det beløb, der nor¬
malt bruges til sommerblomster i staude¬
bedet.

Tilde Tvedt, landskabsarkitekt mdl
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Bogomtale

René Magritte, 'The Knowledge', 1961
Magritte. . . sought to reveal an inner, poetic meaning ofobjects in the external environment by setting
them in startling and disturbing juxtapositions, creating disassociation which embodies a half-
intellectual element of suggestion. Intelligence, sensitivity and imagination combine in his works,
which he regarded as an instrument of knowledge, though knowledge not reducible to
conceptualisation. Oxford Companion to Art

Sutton Place, Homage to the Magnolia, 1982
An existing magnolia being too small and tender in itself to terminate a very long vista, was framed
in a window and heralded by three monster Roman vases that were incongruous in the domestic
landscape. The purpose is to disorientate the mind by a deliberate incongruity in the juxtaposition
of disparate objects, preparing it for the tranquillity of the great Nicholson Wall reached through
a green tunnel on the left

En landskabsarkitekts studier

gennem 80 år
Geoffrey Jellicoe: The Studies of a Land¬
scape Designer over 80 Years. Volume 1:
Soundings, An Italian Study, Baroque
Gardens of Austria. Antique Collectors'
Club. Garden Art Press. 1993. 226s., ill. Pris
ca. 550 kr.

Det første bind - volume 1 - i en serie på i alt
fire udkom sidste år. Som titlen siger, er der
tale om en landskabsarkitekts studier gen¬
nem 80 år, nærmere bestemt Geoffrey Jelli-
coes.

Bogen rummer 3 hoveddele, hvoraf det
første 'Soundings', omhandler Jellicoes 80
års virke. Heri samler han sine erfaringer og

undersøgelser i syv kapitler, hver dækkende
een dekade fra 1920 til 1990.

Soundings er ikke alene velskrevet, men

giver et meget smukt billede af de kunstneri¬
ske værker inden for skulptur- og maler¬
kunst, som har haft betydning for Jellicoes
betragtninger om have- og landskabskun-
sten. Hvert kapitel er rigt illustreret og hver

reference velkommenteret. Afslutningsvis
hævder Jellicoe, at livet som landskabsar¬
kitekt ikke begynder ved de 40, men i 80-års
alderen.

Jellicoes litterære karriere begyndte i
1925, hvor han var femteårs studerende på
Architectural Association, med bogen 'Ita¬
lian Gardens of the Renaissance' illustreret
med tegninger af studiekammeraten J. C.
Shepherd. Bogen blev genoptrykt i sort/hvid
facsimile i 1986 på Academy Edition.

Jellicoe har 70 år efter den første udgivelse
kritisk genlæst teksten og skrevet en ny tekst,
der er illustreret med en fotografisk repro¬
duktion af Shepherds originale tegninger.
Det er blevet til bogens anden del 'An Italian
Study'. I forhold til den tidligere udgivelse,
er layoutet uinspirerende og rodet. Tegninger
og fotografier gives langt fra plads til den
værdighed, de reelt har, og udtrykker ikke
den stemningsmæssige dimension, som Jel¬
licoe lægger så stor vægt på i Shepherds teg¬
ninger.

Netop tegningens betydning som vejen til
forståelse af have- og landskabskunsten be¬

skrives i introduktionen til denne del. Jelli¬
coe redegør for værkets tilblivelse og for
tegningen som det redskab, havernes form
og stemninger kan undersøges med. Den
nye tekst sammenholdt med den oprinde¬
lige giver en ganske nuanceret forståelse for
Jellicoes betragtninger. Absolut læsevær¬
dig, men vær opmærksom på den ændrede
rækkefølge og uorden i årstallene. Casino
haven i Farnese Palace er fra 1587 og ikke
1687.

I 1931 publicerede Jellicoe 'Baroque Gar¬
dens of Austria', der som sidste del af bogen
gengives i sin uændrede helhed. Jellicoes be¬
skrivelse af de royale Habsburgeres anlæg
samt de to fremtrædende arkitekter Fischer
von Erlach og Lukas von Hildebrandt er

værdifuld, ikke mindst på grund af den i
øvrigt manglende litteratur om dette emne.

Stig L. Andersson

Landskabsarkitektur
- et kritisk tilbageblik
Marc Treib (red.): Modem Landscape Archi¬
tecture: A Critical Review. MIT Press. 1993.
294 s., ill. Pris ca. 650 Kr.

Modern Architecture (Re)Evaluated var tit¬
len på et symposium, der omhandlede mo¬
dernismen i amerikansk landskabsarkitek¬
tur. Bogen indeholder 23 essays herom, skre¬
vet af foredragsholderne ved symposiet på
University of California, Berkeley 1989.
Værket er redigeret af professor Marc Treib.

Symposiets idé var at få ordnet og præci¬
seret modernismens grundsætninger inden
for landskabsfaget samt klart at definere
dem i forhold til både andre ismer og be¬
slægtede fag. Netop distancen til den tid,
hvor ideerne blev undfanget, muliggør i dag
en mere entydig og konceptuel formulering
af grundholdningerne.

Den moderne landskabsarkitekturs væ¬

sentligste inspirationskilde var malerkun¬
sten og det nye arkitektursprog. En ny rum¬
lig struktur blev introduceret via japanismen
og koblet med flydende og plastiske former
hentet hos dadaisterne.

Bogen kan principielt deles i 4 afsnit. Først
beskrives, hvordan landskabsarkitekturen
udfolder sig i et kulturelt og historisk aspekt
sammenholdt med de beslægtede discipli¬
ner. Modernismen i amerikansk landskabs¬
arkitektur begynder med Garrett Eckbo, Ja¬
mes Rose og Daniel U. Kiley, der alle var til
stede ved symposiet. De blev i 30'erne med
Walter Gropius på Harvard introduceret til
modernismen. Deres baggrund var Beaux-
Art traditionen, og ud fra denne lagde de
fundamentet til modernismen i amerikansk
have- og landskabsarkitektur.

Bogens anden del er en række genoptrykte
artikler fra sidst i 30'erne til ind i 40'erne af
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bl. a. Fletcher Steele og Christopher Tun-
ri ard. Steeles essay fra 1930 er interessant ved
at beskrive de første eksperimenterende og
moderne haver i 20'erne, bl.a. 'Haven for
vand og lys' i tidens nye materialer, beton og
stål, tegnet til Exposition des Arts Decora-
tifs i Paris 1925. Tunnard fik stor betydning
for formuleringen af modernismen. Han op¬
stiller 3 kriterier gældende for den moderne
landskabsarkitektur: et funktionelt, et em¬

patisk (indføling og indlevelse) og et kunst¬
nerisk. I sit essay fra 1942 siger han bl.a., at
den rigtige stil for det 20. århundrede slet
ikke er nogen stil, men et nyt koncept for
planlægning af vore fysiske omgivelser.

En tredje del beskriver relationen til Eu¬
ropa. Denne belyses ved et indlæg af Thor-
bjorn Andersson, der præsenterer Erik
Glemmes arbejde med den stiliserede natur
i Stockholms parkanlæg, og ved Dorotheé
Imberts indlæg om Pierre-Émile Legrains
indflydelse på fransk havekunst i 1920'erne.
Herom kan læses mere i hendes bog 'The
Modernist Garden in France', anmeldt af
Sven-Ingvar Andersson i Arkitekten nr.
17-1993.

Slutteligt bringes en række essays fra 3.
generationen, repræsenteret ved Martha
Schwartz og Peter Walker, som med ud¬
gangspunkt i egne arbejder tegner et billede
af modernismens betingelser i dag og udvik¬
ling i den amerikanske landskabsarkitektur.
Marc Treib afrunder med et essay om kun¬
stens betydning og om land art eksemplifi¬
ceret ved Robert Irwin. For dem, der måtte
have speciel interesse heri, kan 'Seeing is for¬
getting the name of the thing one sees' af
Lawrence Weschler, 1982 anbefales.

Treibs bog er et vigtigt bidrag til forståel¬
sen af den moderne amerikanske landskabs¬
arkitektur.

Men den er i mindre grad en rettesnor for
forståelsen af fremtidens muligheder, uagtet
at symposiets hensigt var at lade dets kon¬
klusion være guidelinie for forståelsen af
fagets fremtidige udvikling.

Slig L. Andersson

The Vernacular Garden
John Dixon Hunt og Joachim Wolschke-
Bulmahn (red.): The Vernacular Garden.
Dumbarton Oaks Publishing Service. 1993.
165 s., ill. Pris ca. 350 kr.

Dumbarton Oaks Colloquium udgiver bø¬
ger om landskabsarkitekturens historie. Bo¬
gen 'The Vernacular Garden' er den 14. i
rækken. Hensigten med bogen er, gennem en
række artikler fra et symposium på Dum¬
barton Oaks i 1990 at indkredse, hvad 'the
vernacular' dækker over. Åbningstalen til
symposiet kan læses i Garten und Land-
schaft fra sept. 1990.

Forfatterne mener, at den væsentligste
årsag til, at dette emne ikke er blevet stude¬
ret mere, end det er, er manglende litteratur
og en udbredt interesse for elitær have- og
landskabskunst.

Introduktionen definerer 'The Vernacular
Garden' som lokal og stedspecifik med
plantemateriale svarende til konteksten - en

hjemmehørende, populær og folkelig have.
Videre afgrænses den i forhold til den øv¬

rige have- og landskabskunst. Det tages også
op til diskussion, hvordan fredning og be¬
varelse af disse landskaber kan effektueres,
f.eks. i Michel Conans essay.

Bogen består af artikler over 6 forsknings¬
arbejder.

John B. Jackson skriver om fortidige og
nutidige forhold i den stedsspecifikke, folke¬
lige have.

Michel Conan giver ved Hortillonnages,
grøntsagshaverne ved floden Somme nær
Amiens nord for Paris, et eksempel på et fol¬
keligt landskab, dets tilblivelse, brug og nu
forestående forsvinden. Hensigten er at op¬
stille en arbejdsdefinition for det fremtidige
arbejde med det stedsspecifikke. Fire emner

opstilles: afgrænsning af termen 'Vernacu¬
lar Garden', fredning og bevarelse, den soci¬
ale og kulturelle sammenhæng og endelig
havehistoriens betydning for den kunstneri¬
ske udvikling;

I artiklen 'Urban Gardening in England'
giver Todd Longstaffe-Gowan en meget fin
beskrivelse af byhaverne i perioden 1700-
1830 med officershaverne i Chatham, Kent,
som eksempel. Disse haver er blevet udgra¬
vet, rekonstrueret og åbnedes i 1990 for of¬
fentligheden. Undertitlen 'On the Art of

Sinking' refererer til Alexandre Popes ver¬
sion af det sublime og anvendes her til be¬
lysning af byhavernes status i det 18. århun¬
drede.

De to efterfølgende artikler omhandler
USA. Richard Westmacott skriver om de
afro-amerikanske haver i Georgia og South
Carolina. Her betyder 'have' et sted, hvor
der kan dyrkes grøntsager, og teksten om¬
handler sammenhængen mellem livsstil, bo¬
lig og have. Det gør den anden artikel også,
omend på en noget anderledes måde. Her
skriver Peirce Lewis om de to magasiner
'Sunset' og 'Southern Living's betydning
for udviklingen af den folkelige smag og stil
hos millioner af middelklasseamerikanere.

Magasinerne gennemgås historisk, sam¬

menlignes, og deres rolle konkretiseres i
eksempler.

'The Garden Landscape' eller haveland¬
skabet af Bernard Lapsus er realiseringen af
ideen om 'hver mand sit slot' på det have¬
kunstneriske felt. Indretning af altaner, små
havelodder og facader er behandlet, som var

det store landskaber med skulpturer og far¬
vestrålende blomster. Virkeligheden er mid¬
delklassens boligområder og trivialhave¬
kunsten, som her er genstand for forfat¬
terens forskning.

Der er meget arbejde og viden nedfældet i
denne bog. Eksemplerne er meget specifikke
og detaljerede og har som sådan næppe den
brede interesse, som emnet i sig selv har. Bo¬
gen er overordentlig velredigeret og må anses
for vigtig læsning i den faglige diskussion
om, hvad havekunsten i dag repræsenterer
og udtrykker samt om dens situation.

Stig L. Andersson

Grøntsagshaverne Hortillonnages nær Amiens
■ The vegetable gardens ofHortillonages near Amiens
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Summary

Østerå - A Landscape Reconstituted,
p. 121
By Søren Bøgeskov
1988 saw the plan for a new open space near
Aalborg city, part of its Green Wedge exten¬
ding towards the south. The part in question
is the marshland situated between the lime¬
stone 'islands' of Hasseris and Tranders.

Østerå, which drains an area of about
123 square kilometres, traverses these low¬
lands on its course towards the Limfjorden.
Throughout this particular area the stream
used to run like an open canal along the
area's western border. The 1991 version of
the present project contains the following
main elements, 1. Østerå will have its course
altered to meander through the area; 2. TVvo
small lakes will be created at the south end.
Østerå at high water will flood and supple¬
ment these lakes; 3. A narrow ditch along
the south border will become a new 'natural'
element; all other ditches will be filled; 4. A
new system of footpaths will be joined with
the existing city system; a number of secon¬
dary crossing walkways and footbridges will
facilitate walks, short or long; 5. Along the
eastern border new woods will be planted in
order to offset the landscape's features, and
to screen it from the motorway and from a

nearby industrial estate; 6. A tower for bird
watching.

What with the different types of land¬
scape that are bound to develop here, the
area will be right for teaching purposes.
There is a plan, therefore, to build a Visitors'
Information containing a field laboratory
and a guides' office. Already, the area at¬
tracts different species of bird, especially
duck, coot and lapwing in large numbers,
but rarer types such as heron, kingfisher and
dipper have also been spotted. In the course
of a mere two seasons, more than 100 dif¬
ferent species of plant have been registered.

A New Pedestrian Precinct in Roskilde,
p. 124
By Niels Tørsløv and Lisbet Østrup
Skomagergade with its two side streets,
Karen Olsdatterstræde and Gullandstræde,
since the 1970s has been exposed to experi¬
ments with slow traffic and solutions in¬

volving pedestrianized sections. Not until
1993, however, was any form of proper re¬
newal undertaken. The project described
here, designed by the park director's land¬
scape architects, was completed late in the
summer of 1993.

Only two different types of material have
been used for the paving: worn Swedish sett
and concrete slabs of 30x30 centimetres
with inlaid granite. A slab with a prominent
beading has been placed in the centre,
acting as guiding line for the visually im¬
paired. Streets have been furnished spar¬

ingly and planting is restricted to a few lime
trees.

In Skomagergade slabs and sett are com¬
bined: a four metre central band is flanked
on each side by an exhibition area and a

walkway. Diagonal ribbons mark the spots
where lanes or side street intersect, and also
form small recesses whose braided pattern
is made with slabs and sett. Individual sett

patterns decorate these spots and the ends
of the street. In the narrow side streets the
only material used is sett, placed so as to
form curves. Courses are quietly outlined by
narrow rills and lighting consisting of park
lamps.

Decorations in sett

Rich symbols accompany the near millen¬
nial history of Roskilde. Certain form trans¬
late fairly easily into paving. This method
requires a balancing of the original orna¬
mentation - a reading of its parts - with
the thoughts of a designer, a balance whose
limitation is defined by the material, in this
case sett.

Parks in Israel, p. 128
By Ruth Enis and Annemarie Lund
Gan Meir is the oldest public park in Tel
Aviv. It was opened in 1944, 13 years after
the City had decided to create a park, Gan
Meir, Meir's Garden, to celebrate the 70th
birthday of mayor Meir Dizingoff. A com¬
petition had been arranged in 1932. The pro¬
ject that came to be realised only includes
part of Aharon Halevi's prize-winning pro¬
posal, to wit, its broad axial main avenue
and a richly varied selection of plants. Avra-
ham Karavan, for several decades Tel Aviv's
Park Director, was in charge of the park's
layout and planting. The park is now to be
renovated and hopefully its qualities will be
preserved, particularly its ample vegetation
boasting, first and foremost, Jacaranda, Je¬
rusalem Pine, and Eucalyptus which shade
and shimmer in the bright sunlight. Moria
and Sekeley superintend this process of re¬
novation.

Gan Haatzamaut, Independence Garden,
is a major public park in Tel Aviv, situated

north of the city alongside a rock 20 metres
above the beach. This park, like many others
in Tel Aviv, was designed, laid out and
planted while Avraham Karavan was Park
Director, around 1950. A section of the park
is Romantic, 'natural', a successful design
since the grounds are made to seem relaxed
and releasing. Its various scenarios, none
the less, have been meticulously planned.
Facing west is a beautiful promenade bor¬
dered by massive sandstone walls and
cushion-like plantings. The promenade of¬
fers scenic vistas facing the city as well as
the sea.

The Israel Museum is on the outskirts of
Jerusalem on a north-south ridge. It's first
section was put to use in 1960 and since then
has been extended, first by architect Alfred
Mansfeld and later by Jørgen Bo Ass. These
later buildings, at the northern end The
Sam Weisbord Pavilion opened in 1988,
and Nathan Cumming's 20th Century Art
Building of 1990 further south along the
Museum's broad promenade, were presented
in Arkitektur DK No. 3-1994. Isamu Nogu-
chi's Sculpture Garden of 1965 rubs shoul¬
ders with the 20the Century Art Building. In
1960 Isamu Noguchi was requested to de¬
sign the 5 acres of stony slope known as the
Place of Tranquility so as to create a setting
for a large collection of sculpture donated
by American Billy Rose.

There are three distinctly different areas
here. Close to buildings are walls, part con¬

crete, part natural rock, which form re¬
cesses suitable for sculpture. These walls
have different shapes, either curved, trian¬
gular or rectangular. Sculptures by Auguste
Rodin, Elie Nadelman, Aristide Maillol,
Alexander Archipenko, Robert Delaunay,
and Claes Oldenburg have been placed here.
Outside these spaces without ceilings is an
open terraced construction made up of
broad plateaux. Further along, next to the
valley, are five large protruding semicir¬
cular platforms supported by buttresses of
giant unhewn natural rocks.

Jn a residential area in the topmost spot
within a park on the outskirts of Tel Aviv
is the White Square. The park's terrain has
been made softly to undulate, slopes being
grass-clad with clusters of shading trees.
Too, there is a lake whose two-level surface is
united by a dam which is also a footpath.
White Square measures 36x50 metres, is
completely level and made up of white con¬
crete. Various geometrical bodies have been
laid in and on it: a semi globe divided in two,
its negation, a box with a stairwise incision,
a pyramid, a zigguratoid stump, etc. Its strict
precision and consistent lines starkly con¬
trast with the park that surrounds it.

Ellen Miriam Pedersen
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MÆRK LYSET

D nye katalog fra Louis Poulsen har set dagens lys. Belysnings-

kataloget Lys & Arkitektur er en helt ny beretning om lys - skabt i dialog

med arkitekturen og i kontakt med erfaringer fra hverdagens verden.

Et kraftværk for den professionelle bruger af lys - hvad enten De ønsker

en visuel oplevelse af de enkelte produkter eller en grundig teknisk

dokumentation.

I kataloget vil De finde mange nye spændende informative afsnit,

bl.a. det nye computerbaserede lysberegningsprogram Louis, der

er en lille revolution i kreativ projektering med lys. . .

Har De ikke allerede modtaget det nye belysningskatalog fra

Louis Poulsen, kan De kontakte en af vore belysnings-

konsulenter eller Lysteknisk Servicecenter, på

telefon 31 31 01 31.

louis
poulsen Kvalitet - helt indlysende
Belysning Danmark • Lysteknisk Servicecenter • Tlf.: 31 31 01 31 ■ Fax: 31 31 06 70



Landskapsarkitekt-
utdanningen i Norge 75 år
I 1919 ble det opprettet en egen

linje for hagekunst ved NLH.
Og NLH er den eneste institu-
sjon i Europa der det har været
gitt en fullstendig høgskoleut-
dannelse i hagekunst/land-
skapsarkitektur uten avbrudd
over så lang tid. 75-års jubileet
er altså verd å merke seg både i
norsk og europeisk målestokk.

Jubileumsåret har været

markert på instituttet ved flere
anledninger tidligere i år, men
det var i oktober at selve jubi-
leumsarrangementet fannt
sted.
Seminar »Menneske og natur«
Torsdag 6. oktober var institut¬
tet vertskap for et dagseminar
med forelesere fra inn- og ut-
land med interessante ståsteder
i forhold til temaet. Sven-

Ingvar Andersson, Jesper
Hoffmeyer, Anne Grete Ljøsne
m.fl.

Om kvelden, etter møte for
privatpraktiserendes gruppe,
inviterede NLA til uformell
sammenkomst i Utstillingsrom-
met, som samtidig vil romme
en utstilling over nyere norsk
landskapsarkitektur.

Prosjektpresentasjon
Fredag 7. oktober stod NLA
ved privatpraktiserendes
gruppe for en prosjektpresen¬
tasjon der tittelen er den sam¬
me som for utstillingen. Ola
Bettum holdt et innlednings-
foredrag, mens Magne Bruun
oppsummerede.

Gjennomgang av årets
hovedoppgaver
Lørdag inviterede instituttet til
å delta på gjennomgang av
årets hovedoppgaver med kom¬
mentarer fra sensorene.

Mona Lande

Nytt fra Norden og IFLA
De nordiske landskapsarkitekt-
foreningerne avholdt det årlige
nordiske styremøte 3. septem¬
ber i Helsinki. På dagsorden
sto som sedvanlig både det
nordiske og det internasjonale
samarbeidet. Sin vane tro tok
IFLA-problematikken mye av

tiden, det ble liten tid til kon¬
struktiv debatt omkring felles
nordiske gjøremål.

IFLA i ellevte time
At IFLA seiler i tung sjø for
tiden er intet nytt. Fire store
nasjonale forbund, derav det
amerikanske, har meldt seg ut i
protest over gammelmanns-
velde og sendrektighet. De
gjenværende medlemslandene
forsøker nå å kvitte seg med
endel lik i lasten og vil ha en ny
IFLA opp av asken. Grand
Council-møtet i Mexico nylig
hadde IFLAs reorganisering
som et hovedpunkt på dags¬
orden.

Den tidligere finske IFLA-
delegaten Tuula-Maria Meri-
vuori besatt, som nåværende
visepresident for sentralregio-
nen i IFLA og derved medlem
av IFLAs Executive Committee
(heretter kalt EC) en viss infor-
masjon om hva som skal skje
framover mot neste Grand
Council (GC) i Thailand i
1995. GC i Mexic vedtok nem¬

lig en resolusjon som trekker
visse linjer for reorganiserings-
arbeidet. GC etablerte fire ar-

beidsgrupper som skal arbeide
med hvert sitt tema (Govern¬
ance, Management, Finances
and Dues, og Programmes)
fram mot neste GC. De ut-

meldte forbundene skal også
delta med en representant i
hver gruppe.

Gruppene skal ha et et utkast
ferdig innen nyttår, som så skal
bearbeides av gruppelederne og
en representant for de utmeldte
til et utkast for Constitution
and By-Laws innen utgangen
av mars - 95. Dette utkastet
skal så sendes ut til GC-med-
lemmer innen GC i Thailand.

Pr. dato har det imidlertid
ikke kommet noe offisielt refe¬
rat fra GC i Mexico med noen

form for fastere tidsplan for -

eller orientering om - arbeidet
med reorganiseringen, til tross
for at dette arbeidet nå er inne
i en avgj ørende fase.

Nordisk styremøte vedtok
derfor å stile et brev til EC, til
de fire utmeldte samt til alle
GC-delegater, der man under-
streker at selv om de nordiske

organisasjonene ser positivt på
det arbeidet som hittil er gjort
når det gjelder reorganiserings-
prosessen, er det nå meget vik-
tig at EC ser nødvendigheten
av å distribuere et klart og

detaljert tidsskjema til alle be¬
rørte parter. Møtet satte opp et
forslag til et slikt tidsskjema,
som skulle følge brevet.

Både SMAFLA; LAR; DL
og NLA var enige om behovet
for et brev til EC, samt nød¬
vendigheten av å presentere en
tidsplan. Diskusjonen gikk hel¬
ler på selve tonen i brevet.
SMAFLA ønsket en roligere
tone, der »past is past«, mens
de øvrige foreningene syntes
det var på sin plass med en noe
mer skarp tone for å markere
at man nå er ganske utålmodig.
Delegatene satte seg sammen

og formulerte en tekst som så
ble diskutert i plenum.

Danskenes IFLA/EFLA-

delegat Charlotte Skibsted re-
fererte ellers fra GC at en ut-

danningskonferance i Kenya
med midler fra UNESCO var

blitt sterkt kritisert av møtet,
da de fleste delegatene ikke var
blitt informert om dette på for¬
hånd.

IFLAs president ønsket også
at LAR gir en tilbakemelding
til IFLA snarest vedrørende

kongressen i Sverige i -95, da
det er et ønske at denne arran¬

geres under IFLA's logo (hvil¬
ket betyr en avgift på 20% av

kongressavgiften til IFLA).
IFLAs sekretariat i Versailles

står nå ubetjent, uten at det er
tatt noen beslutning om å si
opp leien. Arkivet fra 1948 er
fortsatt på stedet, samt en fax
som tømmes et par ganger pr.
uke. EC har sine møter her. GC
kom med kritikk av dett for¬
holdet.

Et brev fra LAR, DL og
NLA av 4.5.-94 med konstruk¬
tive forslag til reorganiseringen
ble forøvrig debattert, og fikk
støtte fra Tyskland og Japan.
Alle punktene i brevet inngår
nå i de forslagene som de fire
strukturgruppene skal arbeide
videre med.

Representanter for de fire ut¬
meldte forbundene deltok når
Reunification skulle diskuteres.

The Landscape Alliance, som

utgjøres av tre av de fire ut¬
meldte forbundene, skal ha et
møte i oktober der flere for¬

bund, deriblant de nordiske, er

bedt om å delta. Dette vil være

et spennende og viktig møte,
men det spørs om det er øko¬
nomi for deltagelse fra Norden.

EFLA på lavgear
DL har foreløpig det best
etablerte forholdet til EFLA,
mens både SMAFLA og LAR
har søknad om medlemskap
inne under forutsetning av

EØS-avtalegodkjennelse. NLA
har EFLA-medlemskapet til
vurdering i en utrednings-
gruppe, som skal legge fram en
innstilling til årsmøtet i 1995.
Det er særlig praksiskravet som
har vært gjenstand for drøf-
tinger.

Ifølge Charlotte Skibsted
har ingen andre land enn Eng¬
land foreløpig gjennomført
noe praksiskrav. Bakgrunnen
for kravet er et ønske om å

høyne standarden på utdannin-
gen i de sydligere landene, som
kanskje bare har en treårig ut-
danning - eller ingen i det hele
tatt. Med en femårig utdanning
på høyt nivå, ligger vi meget
bra her i Norge i forhold til en
rekke andre europeiske land.

Landscape Europe, EFLAs
årbok, går tungt og med
underskudd. restenav økono¬
mien er heller ikke noe å skryte
av... Det ble vedtatt at de nor¬

diske landene bør samarbeide
om å få utsatt diskusjonen om

konstitusjon og kontingent til
EFTA-landenes medlemskap er

på plass, dvs. til mai -95.

For mange internasjonale
nivåer?
Nordisk styremøte diskuterte
ellers det internasjonale/euro-
peiske arbeidet og problemene
med å spre innsatsen på flere
nivåer (IFLA som helhet,
IFLAs sentralregion (Europa
og Afrika), IFLAs Regionale
råd for Europa og EFLA. Det
ble satt spørsmålstegn ved
medlemmenes interesse for å
satse meget av foreningenes
midler på internasjonal virk-
somhet. Mona Lande



Finlands Landskaps-
arkitekter rf - SMAFLA
SMAFLA har 55 medlemmer,
heraf 5 studentermedlemmer.

Styrelsen 1994 består af
Kaija Uusitalo (fmd.), Jukka
Jormoa (næstfmd.), Merja
Kiviluoto (kasserer), Marja
Mikkola og Carl Voigt.

IFLA delegat er Anne Må-
kynen, EFLA delegat Tuula-
Maria Merivuori, nordisk kon¬
taktperson Raija Seppånen.

Nya Landskapsarkitektfor-
bundet ry - MAL
MAL har 21 medlemmer.

Styrelsen 1994 består af
Gretel Hemgård (fmd.), Penti
Peurasuo (næstfmd.), Camilla
Rosengren (kasserer), Ria
Ruokonen, Eeva Byman og
Terhi Tikkanen.

Félag islenskra landslags-
arkitekta - FILA
FILA har 30 medlemmer.

Styrelsen 1994 består af
Aslaug Traustadottir (fmd.),
Thorolfur Jonsson (kasserer)

og Kolbrun Théra Oddsdottir.
IFLA delegat er Yngva Thor

Loftsson.

Norske Landskapsarkitekters
Forening - NLA
NLA har 400 medlemmer, her¬
af 85 studentermedlemmer.

Styrelsen 1994 består af
Arild Johnsen (fmd.), Tor Nils¬
sen (næstfmd.), Kjersti Solie¬
rud (kasserer), Lilli Mjelde,
Aase Hørsdal og Gry Holm
(studentermedlem).

International delegat er

Tryggve Sundt.

Landskapsarkitekternas
Riksforbund - LAR
LAR har 610 medlemmer, her¬
af 155 studentermedlemmer.

Styrelsen 1994 består af An¬
ders Dahlin (fmd.), Elisabeth
Elfstrom (næstfmd.), Lars
Strom (kasserer), Patrik
Tronde, Clotte Frank, Jerker
Nyblom og Tord Larsson
(suppl.).

IFLA delegat er Lars Ny-
berg.

Arrangementer på Fyn
Af Fynske planlæggeres efter-
årsarrangementer 1994 resterer:

Byøkologi ved arkitekt og

adjunkt ved Arkitektskolen i
Århus Anna Marie Petersen.

Tirsdag 25. oktober kl. 19.30
på Odense Rådhus.

TUrisme på Fyn ved dir.
Poul Jul Larsen. Mandag 21.
november kl. 19.30 på Odense
Rådhus.

Aktuel planlægning i Europa
ved arkitekterne Hans Thyge
Petersen og Ulla Hellner. Man¬
dag 5. december kl. 19.30 på
Odense Slot. Tilmelding inden
5.12.94, tel. 66 13 13 72.

Grøn Pleje
Specialarbejderforbundet har
udgivet en idéhåndbog, hvor
man kan få gode råd om de
muligheder, der er, for at sikre
og de og sunde afgrøder samt
bevare naturen uden brug af
skadelige bekæmpelsesmidler.
Grøn Pleje giver ideer til løs¬
ninger i offentlige parker,
landbruget, væksthusene,

skovbruget, planteskolerne og

private haver. Grøn Pleje inde¬
holder ingen patentløsninger,
men forsøger at samle mange
af de arbejdsmetoder, der
kendes i dag, og som har vist
sig at kunne bruges.

Det er Specialarbejderfor¬
bundets mål, at Grøn Pleje på
længere sigt kan medvirke til
at afskaffe de kemiske bekæm¬

pelsesmidler.
Bogen kan fås ved henvendelse
til konsulent Jesper Lund-Lar¬
sen, tlf 33 14 21 40, lokal 2408.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

Naturligt design
BÆNKE
BORDE

PAPIRKURVE
PULLERTER

SPÆRREBOMME
TRÆHULRISTE

TRÆBESKYTTERE
SLYNGPLANTESTATIVER

FLAGSTÆNGER

CYKELSTATIVER
OVERDÆKNINGER

CYKELSKURE

BUSSTOP
TRAPPESTEN
GITTERRISTE

rmiv
Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia

Veksø Sverige
Box 212
S-442 23 Kunqalv

Veksø Norge
Toraet 6
N-2000 Lillestrøm

Tel. +45 75 56 22 99 Tel. +46 30 39 19 50 Tel. +47 63 80 32 37
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Konferencer, messer m.m.
6.-10. november 1994. The 6th
IFLA Eastern Regional Con¬
ference. Quality Environment
for 21st Century. Establishing
Green and Blue Network in

City. Arr. Chinese Landscape
Architects Society in Taiwan.
10F1-2 #230 Hsin-yi Rd.
Sec. 2. Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tlf. 886-2-3940674, fax
886-2-3911635.

29. nov.-l. dec. Golf Course

Europe. Paris. Michael Forde.
6a Hart St., Henely-on-
Thames, Oxon RG9 2AU. Tel
0044-91-571-900.

5.-9. marts 1995. Views and
Visions. A Response to Pacific
Tourism. IFLA Eastern Regio¬
nal Conference. Christchurch,
New Zealand. The Planit

Group Ltd, 201 Cambridge
Terrace, NZ. Tlf. 64 3 366
5955, fax 64 3 366 5944.

10.-12. marts 1995. Lan¬

guages of Landscape Architec¬
ture. Seminar for undervisere,
kritikere og udøvende land¬
skabsarkitekter. The Planit

Group Ltd, 201 Cambridge

Terrace, NZ. Tlf. 64 3 366
5955, fax 64 3 366 5944.

21.-23. august 1995. Water¬
scape. Light - Water - Life.
IFLA Central Regional Con¬
ference i Stockholm. Arr.

LAR; Sverige.
21.-24. oktober 1995. Land¬

scape Changes: The Tourism
Impacts. 32nd IFLA World
Congress. Bangkok, Thailand.

Efterår 1996. The Paradise
Garden in the 21th Century.
33nd IFLA World Congress.
Firenze, Italien. Arr. The
Italian Ass. of Landscape
Architects (AIAPP).

Bænken
I over 100 år, siden Den nordi¬
ske kunst- og industriudstilling
i 1888, har København haft et

højt skattet udendørsmøbel -

Københavnerbænken.
Når man sætter sig på sådan

en bænk kan ingen nægte, at
man sidder, hvor Robert Storm
Petersen, Sophus Claussen,
Thorvald Bindesbøll eller Poul

Henningsen har siddet. Det
kan heller ikke nægtes, at den

^Klinken til uderummet1
Sæt Deres præg - gennem individuel udformning af
pladser, gader, veje og anlæg - med de originale
PENTER KLINKER.De gar godt i spænd med
træ, jord og den frodige planteverden.
Skab udendorsarealer om til uderum.
Vi demonstrerer gerne de mange
interessante løsningsmuligheder.

PENTER KLINKER -

formskøn og uopslidelig

har stået sin prøve i felten, og
at formgivningen har vist sig at
være misundelsesværdigt tid¬
løs. Ikke desto mindre har
københavnerbænken undergået
en række modifikationer i de
senere år. Nu er det oprindelige
design fundet frem og den ori¬
ginale bænk sat i produktion
under navnet Bænken.

Bænkens støbejernsgavle bli¬
ver støbt, sandblæst og slebet
efter de fineste gamle princip¬
per, og der er magi i støbejern.
Dette tilsyneladende ubetvinge¬
lige materiale er i sit mest ly¬
sende stadie flydende som vand
og 1400 grader varmt. Det be¬
gynder som uformelige klum¬
per returjern, fremstillet af
overskud fra anden jernpro¬
duktion, der kastes i en smelte¬
digel. Det ender som gavle til
Bænken.

Efter støbningen overflade¬
behandles gavlene fire gange

og fremstår i sort lak. Sidde¬
brætter og ryglæn er i træ.

Bænken kan leveres som

parkbænk i 210 cm bredde,
med overfladebehandlet fyr

og i farve efter eget valg. Fem
års garanti mod gennemtæring
og råd.

Produktion: R. T. MARINE.
Forhandler og yderligere

oplysninger: Bjerregaard. Tlf.
45 88 63 91.

Apentex, Tlf. 86 28 50 80
Ingolf Svendsen . Buen 20 . 8361 Hasselager . Fax 86 28 01 80

STATENS GARTNARSKULE HJELTNES

UNDERVISNINGSSTILLING
LANDSKAPSARKITEKT

SgHjeltnes er ein gartnarskule med anleggsgartnar- og produksjons-
gartnarlinje. Skulen har rundt 65 elevar og 12 lærarar. Hjeltnes er ein
av dei tre anleggsgartnarskulane i Norge. Skulen har eit godt miljø og
arbeider i nær kontakt med næringa. Ulvik ligg innerst i Hardanger-
fjorden med rikt moglegheiter for friluftsliv. Med bil er avstanden til
Voss 45 min og til Bergen vel 2 timar.

Statens gartnarskule Hjeltnes har ledig undervisningsstil-
ling for landskapsarkitekt (helst med eit par års erfaring)
snarast (fra 1. nov).

Undervisningsfaga er vegetasjonslære og anleggsteknikk
som hovudfag, elle andre fag etter avtale med skulen.

Til stillingen er det for tida lagt avdelingsansvar for par¬
ken (20%) med planlegging og budsjettansvar.
Løn etter utdanning og praksis. For fast tilsetjing, må pe-
dagogisk utdanning tas innan to år.

Skulen har familiebustad til disposisjon.

Søknad til Statens gartnarskule Hjeltnes, 5730 Ulvik,
Norge innan 27. okt.

Nærare opplysningar om stillingen i tlf. 56 52 62 05 ved
rektor Asbjørn Børsheim.
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K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesagaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TLF. 42 52 78 02. FAX 42 52 98 05

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

IMAGINE APS
34'60 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:

LANDCADD

forhandler af:

AutoCad

AutoVision

SDStudio

POINT

mi

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art.

Rådgivning, undervisning og
firmaspecifikke tilpasninger.
Konfakt: ark. m.a.a. Cornelius Kurz
Tel.: 4582 3222, Fax: 4582 3220 U

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



»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.

»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stort format, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER


