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TIDSSKRIFTET LANDSKAB FÅR
NY ADRESSE
Pr. 1.12.99 flytter redaktionen af
LANDSKAB til Arkitektens Forlag i
Arkitekternes Hus. Ny adresse, tele¬
fon, fax og e-mailadresse er:
LANDSKAB. Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
DK-1401 København K.
Tel. +45 32 83 69 00
Fax. +45 32 83 69 40
e-mail: landskab@arkitektens-forlag.dk
www.arkfo.dk

DL'S SEKRETARIAT FÅR
NY ADRESSE
Pr. 1.12.99 flytter DL. Ny adresse,
telefon- og faxnummer er:
DL, fagsekretær Maria Miret
Wesselsgade 2 st. 2200 København N
Tel.+45 35 34 68 33
Fax + 45 35 34 68 23
e-mail: dl@landskabsarkitekter.dk -

www.landskabsarkitekter.dk

GENERALFORSAMLING 2000

DL afholders sin årlige generalfor¬
samling fredag 25. marts 2000.

NYE MEDLEMMER I DL 11999

Nye medlemmer i 1999
Helle Baker (AAA)
Jonas Berglund (KVL)
Pernille Krusell Bertelsen (KVL)
Katrine Brandt (KVL)
Line Fjordside (AAA)
Annemette Fredslund (AAA)
Jonas Gammelgård (KVL)
Caroline Glit-Jensen (KA)
Svanhildur Gunnlaugsdottir (KVL)
Catrine Hancke (KVL)
Majanita Hansen (KVL)
Mette Jensen (KVL)
Stine Jensen (KVL)
Jakob Kamp (KVL)
Trine Trydeman Knudsen (KVL)
Hans Kragh (KVL)
Gitte Kjær Kristensen (KVL)
Claus Krogh (AAA)
Kirsten Larsen (AAA)
Britta Møllenbach (KVL)
Lars Rohde Nielsen
Lone Ploustrup (KVL)
Karl Love Sverud (KVL)
Kirsten Skov Thielsen (KVL)
Mette Lund Traberg (KVL)

HAVN OG LYS - JULEMODE I DL
DL's debatudvalg København, der
består af Anne Marie Bundgaard,
Mette Kristensen, Lisbeth Wester¬
gaard og Susanne Renée Pedersen,
har arrangeret årets julemøde:
Havn og lys - flyd med tidens toner
gennem havneløbet og oplev byens lys.
Tid og sted: 1. december kl. 17.30
præcis afgår en båd fra Diamanten,
Det Kgl. Bibliotek.
Lyd: Saxofonisten Jakob Høgsbro.
18.15 lægges til kaj ved Philips i
Sydhavnen. Herefter 1 times lysshow
samt buffet. Drikke købes på stedet.
Pris: 120 kr., som opkræves med
næste DL-kontingentbetaling.
Tilmelding inden 11. november til:
DL's sekretariat, tel 33 33 82 10,
fax 33 91 36 26 eller via e-mail:
e-mail: dl@landskabsarkitekter.dk

FORELÆSNINGSRÆKKE OM
KVALITETSBEGREBER
I DE FYSISKE OMGIVELSER
Diskussion af kvalitet præger alle
sider af samfundsdebatten i disse år,
også emner som miljø og arkitektur.
Den er ikke mindst vigtig for plan¬
læggere og formgivere af det fysiske
miljø, hvor kvalitetsbegrebet sjæl¬
dent er entydigt, men bestemt af
det indhold, der prioriteres, og den
tolkning, der foretages.
KVL's Sektion for Landskab har der¬
for med støtte fra DL arrangeret en
forelæsningsrække om emnet, hvor.
forskellige forskere vil diskutere
emnet ud fra hver deres synsvinkel.
Forelæsningerne er tænkt som gå-
hjem-inspirationer, og de afholdes
mandage kl 17.00 i auditorium 4.01,
Rolighedsvej 23 på Frederiksberg.

Mandag 8. november
Forholdet mellem kunst og æstetik
v. professor Sven-lngvar Andersson

Mandag 15. november
Miljøets kvalitet i relation til børns
udvikling v. lektor Søren Schmidt,
Højvangsseminariet

Mandag 22. november
Om at finde stedets kvalitet v. lektor,
fotograf Per Bak Jensen, KA

Mandag 29. november
Naturkvalitet og landskabsæstetik
v. lektor Per Stahlschmidt, KVL

Mandag 6. december
Økologi og kultursyn v. arkitekt,
ph.d. Claus Bech Danielsen, SBI

Mandag 13. december ■
Bykvaliteter i historisk belysning
v. lektor Martin Zerlang, KU
Ib Asger Olsen,
prof. ved Sektion for Landskab, KVL

UDSTILLING:
DANSK LANDSKABSARKITEKTUR
Fra 17. december til 16. januar vises
udstillingen Dansk Landskabsarkitektur
i Møstings hus på Frederiksberg.
På ca. 70 plancher og i et tilhørende
katalog ses forskellige kategorier af
landskabsarkitektur: slots- og herre¬
gårdshaver, private haver, parker og
pladser, kolonihaveområder, kirke¬
gårde, friarealer ved boligbebyggel¬
ser, museer m.m.

Dansk landskabsarkitektur

Møstings hus. (bag Frederiksberg
Rådhus). Andebakkestien 5.
2000 Frederiksberg.
Åbent alle dage kl.14-17.
Dog lukket 24.12, 25.12, 26.12,31.12
og 1.1 samt alle mandage.

Udstillingen er en vandreudstilling,
der har været vist på Holmen,
i Orangeriet i Fredensborg Slotshave
og på Herning Museum.
Katalog til udstillingen:
Danish Landscape*Architecture.
84 s., ill. 65 kr. kan købes fra DL's
sekretariat.
Udlån af udstilling fra 1.12:
Maria Miret, DL.
Wesselsgade 2 st.
2200 København N
Tel. +45 35 34 68 33
Fax + 45 35 34 68 23
e-mail: dl@landskabsarkitekter.dk

UDSTILLING:
MINE LANDSKABER
En række yngre landskabsarkitekter
og arkitekter er gået sammen om at
arrangere en udstilling med titlen
'Mine landskaber'.
De enkelte bidrag består af billeder,
tekst, video, installation eller konkrete
projekter - af oplevelser eller helt
almindelige landskaber fra landet
eller fra byen, der har inspireret den
enkelte. Et grundlæggende kriterium
for bidragene er, at de formidles i en
form, der gør dem let tilgængelige.
Hvert bidrag introduceres med en
kort tekst, der forklarer baggrunden
for det valgté tema og medie.

Formidlingen af vores arbejde sker
ofte i et sprog og i en form, som
ikke henvender sig til de mennesker,
der færdes i de landskaber, vi desig¬
ner. Hvordan de fysiske omgivelser
opleves, er imidlertid af stor betyd¬
ning for vores livskvalitet, og ved at
præsentere en refleksion over det
overordnede tema ønsker vi at ska¬
be opmærksomhed på betydningen
af vores fysiske omgivelser og deri¬
gennem at medvirke til en bredere
dialog mellem det projekterende led
og brugerne.
Udstillingen skal formidle en sanse-
mæssig og abstrakt oplevelse af
helt almindelige steder og være til
inspiration for andre, så de, der ser
udstillingen, kan gå derfra og få nye
oplevelser af 'deres' landskaber.
Deltagerne er Lisbeth Røgind, Per¬
nille Nymann Jensen, Marie Grum-
Schwensen, Karen Sejr Petersen,
Torben Gleesborg, Lars Hegnet
Knudsen, Karina Gram, Lars Alva-
Jørgensen, Anne-Marie Bundgaard,
Susanne Renée Pedersen, Karen
Margrethe Krogh, Hilary Adler Fenchel,
Hanne Olesen, Bettina Lamm,
Kristine Edinger, Barbara le Maire
Wandall, Lulu Charlotte Harteg.

Tid og sted:
26. november-17. december 1999
KvarterCenter Nordvest

Dortheavej 61. 2400 København NV
og i februar 2000 i
Indre By's medborgerhus
Ahlefeldsgade 33.1359 København K

Der er på nuværende tidspunkt søgt
om støtte fra flere fonde, og der
arbejdes desuden på at få sponsorer
til konkrete formål, men al støtte -
økonomisk eller i form af materialer
-er yderst velkommen.
Kontaktpersoner:
Barbara le Maire Wandall
Frederik d. Vl's Allé 9, st. th.
2000 Frederiksberg
Tel 38 88 83 24 eller
Marie Grum-Schwensen
GI. Jernbanevej 24, st. th.
2500 Valby
Tel. 36 46 76 85
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Kjærholm var kompromisløshedens
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Forudbestillingspris:
Indtil I. januar 2000: 378 kr.
Herefter: 465 kr.

Bogen er på 192 sider i rigest tænke¬
lige udstyr med duplex, partiel lak og
4-farve illustrationer. Indbundet. Fås
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UDSTILLINGER I GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
Til 21. november: CaCOg Marianne
Levinsen og Anette Dyring Naalund.
Til udstillingen er udgivet kataloget:
CaCOg. Arkitekturgalleriet nr. 15.

27. november-9. januar 2000: Chris
Thurlbourne og Barnabas Wetton.

Til 16. januar vises anden del af en
udstillingsrække om arkitektur i by¬
omdannelse 'Urban Images - billeder
af byen'. Denne del præsenterer
arbejder af Fingerle & Woeste, Berlin:
Baratloo-Balch Architects, New York
og West 8, Rotterdam.

Dansk Arkitektur Center. Gammel Dok.
1401 Strandgade 27B. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
19. november-12. december:
Tre fortællinger om arkitekturens
grundlæggelse.
Glass'enClosure, Chora, Menhir.
Arbejder af arkitekten Peter Bjerrum.

19. november-17. december:
Shu Yen Lou - huset der gemmer bøger.
Tegninger og fotografier fra Inst. 6'
opmålingsrejse til Shanghai, Kina.

Kunstakademiets Arkitektskole.
Meldahls Smedie.
Danneskiold Samsøes Alle 5t.
Holmen. 1435 København K.
Alle dage 12-18.
Tel 32 68 60 00. Fax 45 32 68 61 11.
e-mail: arkitektSkolen@karch.dk

SYDHAVNS STATION OG
SYDHAVNS PLADS

Kongens Enghave'bydel og Køben¬
havns Kommune har i samarbejde .

med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om udformningen af områ¬
det omkring Sydhavns Station og
Sydhavns Plads i Kongens Enghave.
Konkurrencens formål er at tilveje¬
bringe ideer til, hvordan Teglværks-
havnen, Sydhavns Station og bolig¬
kvartererne i området i højere grad
kan sammenknyttes.
Samlet præmiesum er 750.000 kr.
Afleveringsfrist 22. november 1999.

KONKURRENCE OM BYNÆRE
HAVNEAREALER I ÅRHUS
•Århus Kommune har udskrevet en
international byplan-idékonkurrence
om bynære havnearealer i Århus.
Formålet med konkurrencen er at få
ideer til, hvorledes byen og havnen
fremover kan komme til at fungere i

godt og gensidigt samspil til gavn
for såvel borgere i byen som erhvervs¬
liv på havnen.
Århus Kommune forventer, at kon¬
kurrencen vil kunne danne grundlag
for en spændende og kvalificeret
viderebearbejdning af planlægnin¬
gen af de bynære havnearealer.
Det er derfor kommunens hensigt at
bede forfatterne bag enkelte udvalg¬
te, præmierede eller indkøbte for¬
slag om at viderebearbejde disse,.
under forudsætning af, at forslagene
er egnede hertil.
Den samlede præmiesum er på
1.800.000 DDK med en første¬

præmie på mindst 500.000 DDK.
Afleveringsfrist 13. december 1999.

Konkurrenceprogrammer kan ses og
hentes på DAL/AAs hjemmeside på
www.dal-aa.dk og rekvireres skriftligt
eller afhentes hos DAL, Strandgade
27 A, 1401 Kbh. Ekspeditionstid for
bilagsmateriale er ca. 6 dage.

KONKURRENCE
OM LEGEPLADSUDSTYR
HAGS og IPA (International Playground
Association) har udskrevet en kon¬
kurrence, hvor der ønskes forslag til
en legeplads, der i høj grad tilgodeser
børns behov for leg. Konkurrencens
kriterier for en god legeplads er bl.a.:
- legepladsen skal varetage børns
behov for udvikling gennem leg.
- design og udstyr skal fremme
sundhed og sikkerhed.
- legepladsen skal integreres i det
omgivende miljø.
- legepladsen skal være tilgængelig
for alle uanset evt. handicap.
- legepladsen skal hjælpe børn til
at udvikle en kulturel identitet.
- legepladsen må ikke kræve for
megen pasning.
Indleveringsfrist: 31. marts 2000.
Information: IPA, PO box 219,
Huntingdon, PE18 8WE, UK.
Fax+44 14 80 38 65 10
eller Petra Bengtsson pr. e-mail:
100611.510@compuserve.com

RESULTAT AF KONKURRENCEN
OM BEBYGGELSE VED
HAVNEGADE I NÆSTVED
Blandt 38 indkomne forslag vandt to
yngre arkitekter fra København, Frank
Maali og Gemma Lalanda, arkitekter
maa, 1. præmien på 200.000 kr.
Med et meget analytisk og klarsynet
hovedgreb placerer de to arkitekter
nogle mindre bebyggelser på tre for¬
skellige steder på den 3 ha store
grund: En bygningskant der afslutter
den V-formede karré i områdets
vestlige ende, en bygningsenklave,
der både omslutter og skaber en ny
pladsdannelse omkring det fredede

Kompagnihus samt en lille husklyn-
ge i grundens østlige hjørne lige ned
til den snart frilagte Suså. Imellem
disse tre bebyggelser udbreder et
stort offentligt friareal sig, et land-
skabsrum, der samtidig skaber god
kontakt til Ostenfeltparken på den
anden side af Slagkildevej.
Forslaget har en overordnet styrke
og robusthed, der gør det særdeles
anvendeligt som udgangspunkt, når
Næstved kommune skal fortsætte
sin planlægning af området.
En 2. præmie på 75.000 kr. gik til
Christian Secher Schmidt, Valby
med Lisbeth Westergaard, land¬
skabsarkitekt mdl som konsulent.
En 3. præmie på 50.000 kr. gik til
Mads Mandrup Hansen og Ulrik
Raysse, arkitekter maa og Jacob
Kurec, stud. arch., København.
Herudover blev indkøbt tre forslag
hver på 25.000 kr. fra:
Dan Cornelius og Nanna Voge,
arkitekter maa, København.
Nielsen & Rubow A/S v. Carsten
Thure Nielsen, arkitekt maa, Køben¬
havn og Charlotte Skibsted, land¬
skabsarkitekt maa, mdl.
Ole Kjærulffs Tegnestue v. Ole Kjær¬
ulff, arkitekt maa, Næstved og Peter
Juhl, landskabsarkitekt mdl, Køben¬
havn.
Ved bedømmelsen af forslagene har
dommerkomiteen blandt andet hæf¬
tet sig ved, hvorvidt bebyggelsesfor-
slagene søgte at privatisere det
kommende åløb, eller om åen med
tiden kunne blive til glæde for alle i
byen. Desuden har man gjort sig
mange overvejelser om placeringen
af den offentlige parkeringsplads,
herunder hvordan man bedst mulig
kunne undgå at skjule det unikke
byprospekt, som Boderne, Kirken og
hele forterrænet udgør.
Samlet set har konkurrencen givet
særdeles, alsidige og fagligt kvalifi¬
cerede bud på områdets videre plan¬
lægning. Fra helt minimalistiske og
punktvist placerede boliger til be¬
byggelsesplaner,'der udlægger det
meste af området til tæt, lav bolig¬
bebyggelse.
Sammen med den frilagte Suså kan
området blive et af de mest attrakti¬
ve i Næstved by, ikke mindst når
man forestiller sig, hvilke kvaliteter
der med tiden tillige kan skabes på
den anden side af Havnegade -

langs havnebassinerne.
Dommerkomiteen bestod af repræsen¬
tanter for Næstved byråd samt fra
DAL, arkitekter maa Torben Bregen-
høj, Kristine Jensen og Claus Smed
Søndergård. DAL's konkurrencesekre¬
tær var Dennis Lund, arkitekt maa.

BYPLANPRISEN 1999
I forbindelse med Dansk Byplanlabo¬
ratoriums årlige byplanmøde 'By og
trafik' tildeltes Esbjerg Kommune
ByplanPrisen 1999. Konkret fik Es¬
bjerg Kommune prisen fo'r gennem¬
førelse af det såkaldte Bymidteprojekt.
Bymidteprojektet har blandt ajidet
resulteret i en samlet handlingsplan
for bymidten, etablering af et stu¬
denterhus, en række boligsociale og
miljømæssige projekter, fælles mar¬
kedsføring af byen mv. Alle initiati¬
ver har haft det overordnede mål at
fremme byens samlede konkurrence¬
evne udadtil og indadtil at fremme
bymidtens kvaliteter i forhold til
byens borgere.
Omdrejningspunktet i projektet har
været et samarbejdsforum, som
repræsenterer byens borgere,
erhvervslivet og kommunen.
Samarbejdsforum er på mange
måder en demokratisk nyskabelse,
som sikrer dialog og samspil mellem
bymidtens forskellige parter.
Med Bymidteprojektet har Esbjerg
Kommune stået for en udvikling fra
traditionel 'top down' byomdannel-
sesplanlægning til en dialogpræget
og bypolitisk orienteret helhedsplan¬
lægning, hvis resultater udgør en
værdifuld ressource for det fremtidi¬

ge arbejde med bymidten.
I forbindelse med prisoverrækkelse
fik Herning Kommune hædrende
omtale for kommunens arbejde med
at omdanne Thrigevejsområdet.
ByplanPrisen består af et diplom og
en bronzeplakette. Prisen er indstif¬
tet af Danske Arkitekters Landsfor¬
bund/Akademisk Arkitektforening og
Dansk Byplanlaboratorium.
Den uddeles hvert år til en planmyn¬
dighed eller en organisation, der har
gjort en særlig indsats for at frem¬
me velfungerende og bæredygtige
byer og bymiljøer af høj arkitekto¬
nisk kvalitet.
Information: sekretariatschef Ole

Damsgård, tel. 33 13 72 81.



SAMTALE MED LANDSKABSARKITEKT TINE FALKENTORP
FrederiksborgAmt, Teknik &Miljø, Landskabsafdelingen Karen Permin

Tine Falkentorp (58), der stammer fra en gammel ar¬
kitektfamilie, valgte allerede som 18-årig at blive have¬
arkitekt. Med det sigte at søge optagelse på Kunstakade¬
miets arkitektskoles afdeling for landskabsarkitektur/
havekunst startede hun som volontør på forskellige
havearkitekttegnestuer og var en kort periode i praktik
som gartnerelev, inden hun havnede i Det Kgl. Danske
Haveselskabs Have. Her var havearkitekt Georg Boye
leder af anlægsgartnerskolen, hvis basisuddannelse var
tænkt som adgangsbillet til optagelse på Den Kgl.
Veterinær-og Landbohøjskoles nyoprettede 'Linje for
have og landskab'.

I slutningen af 50erne startede Tine på Landbohøj¬
skolen, hvor vægtningen af kemi- og fysikundervisnin¬
gen efter hendes vurdering langt overskred hendes
visioner om havearkitektens basisviden. Derfor forlod
hun efter første års studier skolen og søgte i stedet op¬
tagelse på Kunstakademiets arkitektskole, netop på
det tidspunkt hvor Sven-Ingvar Andersson havde over¬

taget professoratet i havekunst efter C.Th. Sørensen
og i uddannelsesforløbet satsede på en mere ligelig
fordeling mellem landskabsarkitektur og havekunst.
I øvrigt indgik på det tidspunkt planlægningen af det
åbne land i undervisningsforløbet på Akademiet, idet
skovrider Sten Bjerke, Statens naturfrednings- og
landskabskonsulent, var ansat som lektor.

Faglig løbebane
I 1967 fik Tine afgang. Som landskabsarkitekt arbejde- >

de hun nogle år på forskellige arkitekttegnestuer, hvor
bebyggelsesplaner for tæt/lav byggeri og deres indpas¬
ning i det omgivende landskab blev hendes vigtigste
arbejdsområde. Under oliekrisen i begyndelsen af
70erne, da arbejdsløsheden for arkitekter var høj, og
tegnestuerne blev nedlagt, søgte Tine optagelse på
Danmarks Tekniske Højskoles byplanafdeling under
Erik Kaufmanns ledelse og tog modulfageksamen i
Lands- og regionplanlægning samt planlægningsøkono-
mi - et samlet uddannelsesforløb, der førte til et mid¬

lertidigt job i Planstyrelsen, efterfulgt af et flerårigt
vikariat i Fredningsstyrelsen.
Da Fredningsplanudvalgene blev nedlagt i 1979,

og ansvaret for fredningsplanlægningen blev overtaget
af amterne og for Københavns vedkommende af
Hovedstadsrådet, blev Tine ansat i Hovedstadsrådets

nyoprettede fredningskontor, hvis hovedopgave det

var, at få fredningsplanlægningen indarbejdet i region¬
planen. 1 en 10-årig periode gennemførtes i forbin¬
delse med regionplanlægningen en række planlæg¬
ningsrapporter, og sektorplanlægningen for det åbne
land blev udført i et planlægningsteam, i starten be¬
stående af arkitekt Lars Nielsen, biolog Sten Asbirk,
naturgeograf Lars Thiim og landskabsarkitekterne
Tine Falkentorp, Charlotte Helsted og Jette Hansen-
Møller. I dette team arbejdede Tine især med plan¬
lægningsopgaver omfattende skov, landskab og kultur¬
historie.

t

I denne sammenhæng indledtes et samarbejde med
amtsmuseerne i hovedstadsområdet, et samarbejde
der har faet afgørende betydning for Tines videre
arbejde med at integrere kulturhistoriske interesser i
et bredt spekter af planlægnings- og forvaltningsop¬
gaver i det åbne land.
Da Hovedstadsrådet blev nedlagt i 1989, og med¬

arbejderne efter eget ønske overflyttedes til landets
øvrige amter, valgte Tine Falkentorp Frederiksborg
Amts Teknik & Miljøafdeling — en arbejdsplads hvor
planlægningsopgaverne er videreført og suppleret med
den rekreative planlægnings opgaver. Stiplanlægning
og planlægning af naturgenopretningsprojekter opta¬
ger meget af hendes tid i et tværfagligt samarbejde
med andre faggrupper.

I øjeblikket arbejder Tine som projektleder på
Frederiksborg Amts delområdeplaner. En del af arbej¬
det omfatter planlægning af naturstier og udarbejdelse
af forskellige publikationer - deriblandt temaplaner¬
ne for Esrum Møllegård og Lindegårdsparkens land¬
skabs-og kulturmiljø og en samlet landskabsbeskrivelse
af Frederiksborg amt.

Organisationsmæssigt har Tine Falkentorp op gen¬
nem 70erne og 80erne været engageret i Danske
Landskabsarkitekters bestyrelse, Landskabs redaktions¬
udvalg, DL's repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium
og Danske Arkitekters Landsforbunds repræsentant¬
skab. I dag har Tine koncentreret sin indsats om sin
ansættelse i Frederiksborg Amt og i sin kunstinteresse
for land art projektér. Hendes interesse udmøntedes i
Kulturbyåret 96, hvor hun deltog i projektet 'Copen¬
hagen cyberport', med udvikling af et elektronisk
interaktivt program om formidling af mulighederne
for at påvirke vores landskaber gennem de offentlige
midler til naturgenopretning.

Frederiksborg Amts landskabsafdeling
er opdelt i sektioner: Naturplan,
Natur Anlæg og Drift samt i Plan¬
administration.
I Naturplansektionen ligger opgaverne:
Planlægning af natur, landskabelige
og kulturhistoriske interesser; plan¬
lægning af kystvande, søer, vandløb,
geologi, råstoffer og friluftsliv; planer
for integrerede natur- og miljøprojek¬
ter samt planlægning af fredninger
og plejeplaner.
• The Frederiksborg County landscape
department is divided into sections,
for nature planning, nature-oriented '
grounds and their administration,
and planning administration.

LANDSKAB BYGNINGER VEJ / TRArlK

Regionplanen for Frederiksborg Amt
indeholder retningslinier for plan¬
lægning af integrerede naturforbed¬
ringer omfattende alle de forskellige
interesser i det åbne land. Den sam¬

menfattende landskabsplanlægning
sker med udgangspunkt i delområ¬
der, der er afgrænset i forhold til
vandoplande og topografi.
• The regional plan for Frederiksborg
County provides guidelines for plan¬
ning integrated improvements to the
landscape that cover all the different
uses of the open countryside.
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Kulturmiljø og naturgenopretning er
udgangspunktet for 'Pleje- og land-
skabsplan for Esrum Møllegård og
Esrum Kloster'. Esrum Sø, å, kanal,
eng og skovbryn er alle væsentlige
landskabselementer, der indgår i
landskabs- og plejeplanens målsæt¬
ninger og forslag til naturprojekter.
Mellem Esrums Å og Esrum Kanal,
der afstrømmer fra Esrum Sø mod
nord til Kattegat, ligger de nu gen¬
etablerede engarealer, der bl.a. har
været lokaliseringsfaktor for place¬
ring af Esrum Kloster i 1100-tallet.
• Cultural features and nature reha¬
bilitation form the basis for the
maintenance and landscape plan for
Esrum Møllegård and Esrum Kloster.

Esrum-området nord for Esrum Sø.
I landskabskrivelsen redegøres for
landskabets dannelse og de karak¬
teristiske topografiske forhold, der
danner baggrund for den visuelle
oplevelse inden for et naturgeogra¬
fisk afgrænset område. Desuden
angives, hvilke landskabsstrukturer
det vigtigt at beskytte eller styrke.
• The Esrum area north of Lake
Esrum. The description illustrates
how the landscape was formed
and topographic features that create
visually interesting experiences.
It also denotes landscape structures
that should be protected or rein¬
forced.

Hvordan vurderer du landskabsarkitektens rolle i den

fysiskeplanlægning her i overgangen til den 21 århundrede?
— Som 'grøn planlægger' har landskabsarkitekten en vigtig
opgave med bearbejdning af arealerne mellem by og
land og placere byelementerne i forhold til landskabet.

I dag, hvor det handler om det åbne lands planlæg¬
ning, og miljødebatten er højaktuel, skal landskabs¬
arkitekter i takt med samfundsudviklingen være med,
hvor forandringerne sker, og problemerne opstår.
Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at alle andre
planlægningsskalaer minimeres. Tværtom, der skal in¬
den for landskabsarkitektur være plads til et både og';
En temafordeling jeg i, øvrigt savner i Landskab, som •

gennem sit artikel- og projektvalg synes at reducefe det

Landskabsafdelingen
Landskabsafdelingen i Frederiksborg amt er opdelt i
tre enheder: en naturplanafdeling, en anlægsafdeling
og en driftafdeling. Og som noget ret usædvanligt i
forhold til landets øvrige amter er afdelingen desuden
ansvarlig for vandmiljøplanlægningen, et planlægnings¬
område, hvor vi som grønne planlæggere kan arbejde
med de miljømæssige naturforvaltningsprojekter på
det omkringliggende landskabs præmisser.

Naturplanafdelingen
Naturplanafdelingen, som er min hovedarbejdsplads,
har ikke alene fra politisk hold, men også fra Skov-
og Naturstyrelsen fået signal om at gøre regionplaner¬
ne mere handlingsorienterede, hvilket på godt dansk
betyder, at målsætningsvisioner ikke er tilstrækkeligt,
men at planerne skal indeholde realistiske og gennem¬

førlige naturforbedringer i det åbne land. Retnings¬
linierne i regionplanen betyder også, at vi skal udar¬
bejde amtsdækkende landskabsplaner, der belyser
behov og muligheder for at udarbejde naturprojekter.
Til det formål er amtet inddelt i 13 geografiske om¬
råder. Ifølge 'Naturstrategi 1996-2005' skal indsatsen
målrettes i bestemte områder ved at udføre integrere¬
de natur-og miljøprojekter, altså projekter der opfylder

Landskabsarkitektens rolle

Hvilken betydning tillægger du landskabsarkitekt¬
uddannelsen som grundlagfor dit samarbejde med
andrefaggrupper?
— Min styrke som landskabsarkitekt er arkitektens
professionelle rolle som koordinator af planlægnings¬
processen og evnen til visuelt at vurdere anlægget
langt ud i fremtiden. For mig er og har det været

utrolig givtigt at indgå i et samarbejde med biologer,
geologer, kulturhistorikere og andre specialister, - et
samarbejde, der har udvidet min forestillingsverden,
præget mit planlægningsarbejde og sikkert ændret
mine løsningsmodeller i forhold til tidligere.

åbne lands planlægning — en samfundsmæssig og tids¬
typisk opgave, som ellers nok er en debat værd.
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flere mål, på en gang, og som indeholdet forbedringer
for både biologiske, miljømæssige, landskabelige,
kulturhistoriske og rekreative forhold i det åbne land.
Denne planlægningsmetode betyder en mere helheds-
.orienteret planlægning, der blandt andet giver mulig¬
hed for at forbedre den grønne struktur i det åbne land.

Hvor langt er I kommetf
- Nivå Delområdeplan er den første områdeplan med
integrerede natur-og miljøprojekter, som tilgodeser
vandmiljøet og de rekreative, landskabelige og kultur¬
historiske interesser omkring Nivåen, Usserød Å,
Donse å og Sjælsø.
Delområdeplanen fungerer som et idékatalog med

forslag til en lang række projekter, som gennemføres i
perioden 1997-2003. I en efterfølgende handlings¬
plan indgår overslagspriser, tidsfastsættelse og financi¬
ering af projekterne.

Havelse Delområdeplan er nummer to i rækken.
Det er et foreløbigt planudkast, der indeholder en
lang række ideer og forslag til projekter, som er blevet
til i samarbejde'med seks involverede kommuner
(Allerød, Frederikssund, Frederiksværk, Hillerød,

Skævinge og Slangerup) og amtets øvrige eksterne
samarbejdspartnere, der indgår i forbindelse med
genopretningsprojekter i det åbne land. Udkastet har
været til teknisk høring hbs forskellige samarbejds¬
partnere blandt andet: Kommunerne, Friluftsrådet,

Nordsjællands Landboforening samt tre lokalmuseer
og forventes udgivet i løbet af efteråret.
Når der som her er mange kommuner involveret i

projekterne, er det utroligt vigtigt at fa arbejdet koor¬
dineret og dermed få amtets og kommunernes plan¬
lægning til at hænge sammen. Dertil kommer, at vi af
hensyn ril den samlede helhedsløsning må få de berørte
lodsejere, interesseorganisationer og specialisterne til
at indse, at vores planlægning, der er baseret på politi¬
kerenes beslutninger om naturstrategi og naturfor¬
bedring, ikke bare,er en diskussion om miljø og bio-

Kulturmiljø og naturgenopretning er
udgangspunktet for landskabs- og
plejeplan for Lindegårdsparken.
Målsætningen for restaurerende
indgreb og pleje tager udgangs¬
punkt i de historiske forudsætninger
for parkens anlæggelse.
I parken indgår de lave vandfyldte
arealer i Vejle Ådal i det historiske
haveanlægs spejldamme, og på de
højtliggende kuperede arealer ind¬
går den oprindelige græsningsskov
og overdrev i haveanlæggets videre¬
førelse af guldalderlandskabets tema.
• Cultural features and nature

rehabilitation provided the basis for
the maintenance and landscape
plan for Lindegårdsparken. Rehabili¬
tation and maintenance respect the
park's historical framework.
In the park, low-lying, water-filled
areas in the Vejle River Valley are

part of the historic garden's reflecting
pools. On high-lying, rolling sections,
original grazing forests and commons
continue the garden's Golden Age
landscape theme.
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Havelse Delområdeplan. Landskabsplanerne redegør for potentialet for miljø- natur- og kulturmiljøgen¬
opretning og prioriterer sammenhængende indsatsområder for naturprojekter og rekreative stier i kultur¬
landskabet. Projekterne understøtter de økologiske forbindelser i det dyrkede land og forbinder de enkelte
naturområder, småskove og moseområder til en sammenhængende grøn struktur.
Kortet øverst viser de sammenfattede projektforslag. Kortet i midten viser særlige terrænformer og geo¬
logiske dannelser, der indgår som en forudsætning for naturgenopretningen i delområdet.
Nederst. Strø Bjerge med overdrev, eng- og mosearealer markerer sig i landskabet i Havelse Delområde.
• The plan for the Havelse district. Landscape plans specify potential areas for rehabilitation (environ¬
mental, natural,_cultural) and give priority to comprehensive efforts to implement nature-oriented projects
and lay out recreational paths in the cultural landscape. Projects support ecological links in the farmland
and connect individual nature areas, woods, and marshes aimed at forming a continuous green structure.
The map at the top summarizes the project proposals. The map in the middle shows special shapes in
the terrain and geological formations that provide a basis for nature rehabilitation in the area.
Bottom: Strø Bjerge - with commons, meadows, and marshes - is a distinctive feature in the Havelse
district's landscape.
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logi, men i lige høj grad spørgsmål af kulturhistorisk,
landskabelig og rekreativ observans.

Hvilken garanti har Ifor, atplanerne gennemføres?
— Nogle ordninger er mere eller mindre ultimative.
F.eks. har amtet i forbindelse med vandmiljøforbedringer
en lovgivning at støtte sig til. Men i det store og hele
foretrækker amtet at gennemføre planerne af frivillig¬
hedens vej og at kompensere økonomisk til lodsejerne.

Øresund

Alt i alt har amtet relativt store beløb at kanalisere ud

til det åbne lands genopretningsprojekter. Primært via
de statslige landbrugsstøtteordninger og støtten fra
Miljøministeriet til naturgenopretning i det åbne land.
Dernæst afsætter Frederiksborg Amt årligt ret store
beløb til genopretningsprojekter og har for en kom¬
mende 3-årig periode yderligere bevilget 12 millioner
kroner til de mange genopretningsprojekter, som
kræver hurtig igangsættelse. For det tredje kan Skov-
og Naturstyrelsen ifølge lovgivningen om naturgen¬

opretning yde økonomisk støtte. Dertil kommer EU-
støtteordninger, som Amtet også administrerer.

Hvordan fungerer samarbejdet med lodsejerne ?
— På basis af et idékatalog, som efter vores, vurdering
markerer de bedst egnede arealer til kulturforbedring,
forhandler vi med lodsejerne både før og under pro¬
jekternes udførelse.
Og med de pengemidler, der er til rådighed, gives

kompensation for indgrebenes omfang. Lodsejeren kan
selv udføre arbejdet, eller vi kan tilbyde hjælp til træ¬

fældning og hegning af græsningsarealer af Teknik &
Miljø afdelingens plejesektion.
Med helhedsplanen som udgangspunkt for den

grønne struktur i det åbne land, har vi en fast model
at arbejde ud fra. Og da er det aldeles ligegyldigt, om
man starter hos de positive lodsejere eller må vente
en halv snes år hos de lodsejere, som måske i første
omgang totalt afviser at samarbejde. Mange lodsejere
er interesseret i at få del i tilskudsmidlerne og i for¬
bedringen af naturen. Her er de nordsjællandske
landmænd måske i en særlig position.

Nordsjællands fremtid
Ifølge amtets nyligt udsendte debatoplæg om Nordsjællands
fremtid er det Landboforeningens opfattelse, at amtet
administrerer de grønne områderfor restriktivt, oftest på
bekostning aflandbruget. Hvad mener du om det?
— Hvor det tidligere handlede om at støtte dansk land¬
brugsproduktion, har et miljøvenligt landbrug i dag
faet højere prioritet — et synspunkt som næppe deles i
alle landbrugskredse. Men i det omfang Folketinget -
ifølge Vandmiljøplan 2 — kræver, at alle amterne skal
udpege lavbundsarealer til oversvømmelse, er Frederiks¬
borg Amt pligtig til at følge lovgivningen, selv om
Landboforeningen kan dokumentere, at amtet på
landsplan har den absolut laveste udledning af kvæl¬
stof, hvilket svarer til 23 kg pr. ha.

Vision og handling
Delområdeplaner er vores visioner - handlingsplaner¬
ne realiteterne. Når delområdeplanerne er godkendt,

I

udarbejder vi handlingsplaner, hvor projekterne pris¬
sættes med hensyn til pleje, græsslåning, træfældning
etc., samt i visse tilfælde brug af konsulentbistand til
mere detaljeret projektering.

Selv har jeg ind imellem påtaget mig detaljerede
projekteringsopgaver, blandt andet en landskabs-og
plejeplan for den fredede Lindegårdspark, et historisk
haveanlæg fra 1700-tallet i Skibby kommune. På
grundlag af fredningens formål og Lindegårdsparkens
landskabelige, kulturhistoriske og biologiske betyd¬
ning samt den vegetationsmæssige udvikling, har jeg
foreslået en målsætning og initiativer for at bevare og

pleje det historiske haveanlæg, hvor en stor del af den
150-230 årige trævegetation stadig er bevaret, og
haveanlæggets terræn med sneglehøj, sneglebrønd og

trappeanlæg til dalbunden fornemmes, når man går
tur i parken.
Også til Esrum Møllegård og Esrum Kloster har

Landskabsafdelingen i samarbejde med Frederiksborg
Statsskovdistrikt udarbejdet en dispositions- og pleje¬
plan for de omgivende have- og landbrugsarealer.
Visionerne for det åbne land og formidlingen af

landskabshistorisk og landskabsøkologisk viden har be¬
tydning for planlægningen af den kommende udvikling
i det åbne land, for struktureringen af naturindholdet
i bynære områder og for udformningen af byrum.
Mine ønsker for faget i den kommende tid går især

på at skærpe fagets natursyn og sikre landskabsarkitek¬
tens indflydelse på udviklingen og den kommende
forandring af vore landskaber, og jeg ser derfor gerne
problematikken omkring strategier for f.eks. befolknin¬
gens friluftsliv, naturforvaltning og kulturlandskabet
og landbrugets rolle behandlet i Landskab.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

Stiforløbene er planlagt i samarbejde
med statsskovdistrikterne og kom¬
munerne. Her vises Usserød Å-stiens
forløb gennem Hørsholm Kommune
og Karlebo Kommunes byzonearealer.
Stien udformes som natursti, der som
en grøn 'sprække' forløber gennem
byområderne. Stien forbinder de fre¬
dede arealer ved Sjælsø med de fre¬
dede arealer i Nivå-kilen. Stien følger
Usserød Å og formidler vandkraftens
tidligere kulturhistoriske betydning
ved de mange mølledamme af for¬
skellige tidsaldre, der er beliggende
langs vandløbsstrækningen.
Tv.. Stiplan for Nivå Delområde.
Stiplan for Nivå Delområde.
Linieføringen benytter de eksisteren¬
de markveje, skovveje og stier i det
åbne land. De manglende led kædes
sammen, så der skabes et sammen¬
hængende stinet, der forbinder kysten
med skovene i baglandet.
• The paths were planned in
collaboration with the state forest
districts and municipalities.
The Usserød River nature path runs
through urban areas like a green
"crack." The path, which links several
protected areas, follows the river.
The many mill ponds from different
periods found along the river
illustrate the former historical

importance of water power.
Left. A plan for paths in the Nivå
district. Existing roads through fields
and forests and paths in the open
countryside were used in drawing
up the plan. The many elements
were linked to create a network of

paths that connect the coast with
forests inland.
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KONKURRENCE OM UTTERSLEV TORV

Københavns Kommune og kvarterløfts-
projekt Nordvest udskrev i maj 1999
en indbudt projektkonkurrence om den
fremtidige udformning afUtterslev
Torv og dets nære omgivelser. Projekt¬
konkurrencen blev gennemført som en
indbudt konkurrence i henhold til
artikel 13 i Tjenesteydelsesdirektivet
92/50 EØF. På grundlag afen for¬
udgående prækvalifikation blev der
udvalgt fire totalrådgivere til at deltage
i projektkonkurrencen. Samtlige forslag
var konditionsmæssige. De deltagende
firmaer var:
Peter Holst Landskabsarkitekter maa,
mdl i samarbejde med Tove Lading
arkitekt maa, med DSA arkitekter Niels
Jeppe Hansen og Kjeld Rønnest, med
Esbensen RAdg. Ing. FRI og Sloth Møl¬
ler Rådgivende Ingeniører AJS;
Marianne Ingvartsens Tegnestue aps,
arkitekter maa, par i samarbejde med
Stig L. Andersson aps og Dominia A/S;
Lea Nørgaard& Vibeke Holscher, land¬
skabsarkitekter i samarbejde med Ole
Mortensen, rådgivende ingeniørfirma;
Arkitekt maa, par Erik Brandt Dam i
samarbejde medprofessor, landskabs¬
arkitekt maa, mdl Steen A.B.Høyer og
ingeniørfirma Berthelsen & Holck.

Forslagene blev bedømt afen dommer¬
komité bestående af:
For Københavns Kommune: direktør
Niels Andersen, Byfornyelsesselskabet
Danmark (fmd. for dommerkomiteen);
vicedirektørJon Pape, Vej & Park
Københavns Kommune; kontorchef,
arkitekt maa Kurt Sinnerup, Plandi¬
rektoratet Københavns Kommune;
centerlederJan Lindboe, Kvartercenter
Nordvest; beboerrepræsentant Steen
Carlsen; kontorchef, ingeniør Bo Run-
ge-DaUger, Vej & Park Københavns
Kommune.

For DAL arkitekt maa Lars Gemzøe

og arkitekt maa, mdlJeppe Aagaard
Andersen.

Rådgivere for dommerkomiteen var
arkitekt maa Per Schulze, Kvartercen¬
tret Nordvest; arkitekt maa Sanne

Maj Andersen, Plandirektoratet
Københavns Kommune; landskabs¬
arkitekt maa, mdlAnne Mette Freds¬
lund, Vej & Park Københavns Kom¬
mune; landskabsarkitekt nidl Pernille
Bruun, Vej & Park Københavns Kom¬
mune; Susanne Ogstrup, landskabsar¬
kitekt, Grøn Guide Kvartercenter
Nordvest samt beboerrepræsentanterne
Børge Winther Nielsen, Niels Nielsen;
Kenneth Faig og Tonny Thestrup.
Konkurrencens sekretær var arkitekt
maa Susanne Kongsted, DAL.

Dommerkomiteen har afholdt i alt fire møder, der af¬
sluttedes den 22. september 1999 med en enstemmig
og endelig godkendelse af konkurrencens resultat.

Præmie på 100.000 kr. tildeltes forslag nr. 4/12006
udarbejdet af arkitekt Erik Brandt Dam, arkitekt maa,
par i samarbejde med professor, landskabsarkitekt maa,
mdl Steen A.B.Høyer og ingeniørfirma Berthelsen &
Holck.

Præmie på 75.000 kr. tildeltes forslag nr. 2/134481
'Tidens plads' udarbejdet af Peter Holst Landskabs¬
arkitekter maa, mdl i samarbejde med Tove Lading,
arkitekt maa, med DSA arkitekter Niels Jeppe Hansen
og Kjeld Rønnest, med Esbensen Rådg. Ingeniører FRI
og med Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S.

Præmie på 50.000 kr. tildeltes forslag nr. 3/18188
udarbejdet afMarianne Ingvartsens Tegnestue aps,

arkitekter maa, par i samarbejde med Stig L. Anders¬
son aps og Dominia A/S.

Præmie på 50.000 kr. tildeltes forslag nr. 1/73401
udarbejdet af Lea Nørgaard & Vibeke Holscher,
landskabsarkitekter mdl i samarbejde med Ole Mor¬
tensen, rådgivende ingeniørfirma.

Dommmerkomiteens generelle bemærkninger
Bedømmelseskriterier har i uprioriteret rækkefølge været:
— at den overordnede planlægningsmæssige og arkitek¬
toniske disposition på en og samme tid respekterer
og beriger det udvalgte sted,
- at de miljømæssige og byøkologiske aspekter indgår

. som en del af de aspekter, der er taget højde for ved
valg af beplantning, materialer mm.,

— at vandelementet indgår som en del af forslaget,
- samt at valg af materialer tilgodeser drift og ved¬
ligehold.

Bedømmelse og vurdering
Konkurrenceforslagene udviser samlet en stor bredde
med hensyn til de anslåede hovedkarakterer og med
hensyn til de brugsmønstre, de enkelte projekter læg¬
ger op til. Tilsammen giver de en god belysning af
mulighederne for udformningen af Utterslev Torv, og
deres forskellighed giver et fint diskussionsgrundlag
for det videre arbejde i forbindelse med kvarterets
øvrige kvarterløftsprojekter. Desuden rummer for¬
slagene stof til den generelle faglige debat om, hvad
man bør lægge vægt på ved udformningen af andre
offentlige uderum fra samme periode.

Kvarterløftsområdet nordvest og lignende byområder
rundt om i landet fra samme periode er oftest karak¬
teriseret ved fin arkitektur fra perioden, men med
forsømte offentlige rum. En række af de øvrige for¬
bedringer i lignende kvarterer vil være usynlige i det
offentlige domæne, idet det som regel drejer sig om
forbedringer af selve lejlighederne. Derfor finder
dommerkomiteen det vigtigt, at der ved udformnin¬
gen af de offentlige byrum sker synlige forbedringer,
som indebærer et tydeligt kvalitativt løft af høj kunst¬
nerisk og brugsmæssig karakter, og byrummet deri¬
gennem får en tydelig signalværdi.
Projekterne spænder fra løsninger, der lægger hoved¬

vægt på stedets åbne grønne karakter med et vand¬
element, som tydeligt siger gadekær, til forslag der
lægger vægt på at skabe et egentligt centralt 'stenrum'
sopi det samlende element. Med hensyn til omfanget
og karakteren af det forventede byliv udviser projek¬
terne ligeledes en stor spredning og en forskellig
vægtning af, hvad der gennem udformningen lægges
op til af aktiviteter. Nogle projekter lægger vægt på
torvet som en stilfærdig grøn pause, andre rummer

forestillingen om et mangesidigt og aktivt liv.
Projekterne deler sig med hensyn til graden af for¬

andring og graden af umiddelbar genkendelighed.
I den ene ende ligger forslag nr. 1/73401, der, med

et sympatisk tilbageblik på det der var, fastholder
mindet om kæret i det grønne landskab og derigen¬
nem opnår en stor genkendelighed; til gengæld vil
fornemmelsen af forandring være mindre tydelig.
I den modsatte ende af skalaen ligger forslag nr.

2/134481, der radikalt ændrer situationen ved at gøre
den hårde flade af beton til det centrale element, som
samler funktionerne og tydeligt taler om store foran¬
dringer med vægt på nye handlingsorienterede aktivi¬
teter. Rummets grønne element ændrer også karakter
fra grønning til en mere intens haveagtig karakter.
Den mest iøjnefaldende fornyelse i forslag nr.

3/18188 består i en gul klinkebelægning, som primært
dækker de tidligere vejarealer på torvets tre sider. Be¬
lægningen spænder rummet helt ud til bygningernes
facader, kærets form strammes op, men samtidigt re¬
duceres grønningen, og hovedkarakteren forekommer
hverken at give klare kvalitative forbedringer eller
genkendelighed.

Forslag nr. 4/12006 opnår både at tydeliggøre for¬
andringer og fastholde den nuværende grønne hoved-
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karakter gennem at strække Utterslev Torvs grønning
helt frem til kirken og ved samtidigt at skabe nye

'stenflader' med torvemuligheder uden for grønningen.
Det er dommerkomiteens opfattelse, at Utterslev

Torv, der er bydelens centrale offentlige rum, i sin
udformning bør være et inviterende, lokalt mødested,
der er rart at opholde sig i. Et vigtigt aspekt ved pro¬

jekternes bedømmelse har været, om løsningerne ville
kunne sikre en følelse af ejerskab, så borgerne vil
opfatte stedet som deres. I forbindelse med planlæg¬
ningsprocessen i 'Femkantens' kvartersløftprojekt er
der allerede en livlig dialogproces i gang. Ved realise¬
ringen af vinderprojektet vil forslagsstillerne naturlig¬
vis skulle indgå i denne dialog.
Thranes Villa/Sokkelundlille og dens placering ind¬

går som en vigtig og naturlig del af opgaven. Udform¬
ningen må være robust over for en eventuelt ændret
anvendelse af bygningen. Dommerkomiteen har væg¬

tet besvarelser, hvor bygningen indgår som en central
del af torvets rumlige komposition.

Forslagenes evne til at kunne undergå ændringer
og tilføjelser over tid er også indgået i vurderingen.
Her spænder forslagene fra udformninger, der synes
helt færdige fra starten, til forslag, der er mere åbne
for ændringer.
Det er dommerkomiteens opfattelse, at en klar og

enkel udformning er at foretrække.
Dommerkomiteen har bl.'a. lagt vægt på, at de valgte

materialer ældes med ynde. Betonfladen i forslag nr.

2/34481 kunne være kritisk i så henseende, men også
forslag, der er præget af åbenhed og enkelhed, med
græs som dominerende flade vil være følsomme over

for slid, og selv mindre tilløb til vandalisme vil kunne
virke stærkt skæmmende.

Med hensyn til udformningen af torvet, set i forhold
til trafikken på Utterslevvej, deler forslagene sig i to
hovedgrupper. Den ene gruppe, forslag nr. 2/34481 og

nr. 3/18188 har valgt at skærme mod trafikstøjen
gennem anlæg af en støjvold/skærm, der samtidig
lukker og afskærer torvet fra sin ene side. Der dannes
et rum i rummet til de fredeliggjorte torvefunktioner,
men samtidig dannes et betragteligt mellemrum, mel¬
lem bygningerne over vejarealet til støjskærmen, som
ikke forekommer særligt attraktivt. Den anden gruppe,

forslag nr. 1/73401 og nr. 4/12006 lægger vægt på, at
torvet skal være inviterende fra alle sider, og at det
må ses som en del af hele kvarterets grønne landskab,
hvorfor disse forslag holder rummet åbent,, irren lægger
opholdsaktiviteterne længst væk fra trafikken.
Samtlige forslag arbejder med en eller anden form

for lukning eller begrænsning af trafikken på Rente¬
mestervej på stykket hen over torvet. Forslag nr. 1/73401
og forslag nr. 3/18188 nedlægger Rentemestervej og

åbner for adgang til kirkens forplads alene fra Utters¬
levvej. Forslag nr. 2/34481 lukker for gennemkørende
trafik og omdanner den til en grusbelagt forplads til
kirken, hvor man stadigvæk kan have ærindekørsel.
Forslag nr. 4/12006 arbejder med en opdeling af den
tidligere Rentemestervej i en skiferbelagt forplads til
selve kirken og en græsarmeret flade af brosten, der
tillader kørsel og parkering i forbindelse med de kir¬
kelige handlinger, men som ikke gennem sit udtryk
ellers inviterer til gennemkørsel.
Tre af forslagene, nr. 1/73401, nr. 2/34481 og nr.

4/12006 arbejder med stillevejsløsninger af Skolehol¬
dervejs forlængelse over torvet, hvorimod forslag nr.

3/18188 har et mere radikalt bud på en ændring gen¬

nem en lukning og omdannelse af vejen til en dobbelt¬
rettet cykelsti, der samtidigt tjener som til- og frakør¬
sel af varer mv. til bygningerne langs torvets nordside.
Sokkelundsvejs forlængelse over torvet er i alle projek¬
terne foreslået som en trafikdæmpet stillevejsløsning.
Generelt finder dommerkomiteen, at arealerne langs

facaderne og de nuværende trafik^realer har vist sig
vanskelige at løse. Særlig torvets nordvestlige hjørne
op mod Det Islamiske Kulturcenter har ikke fundet
overbevisende løsninger, men også det nordøstlige
hjørne synes i flere af forslagene at være blevet til overs.

Konkurrencebesvarelserne har ikke bidraget med
nytænkning med hensyn til miljø eller byøkologiske
tiltag. En nænsom omgang med stedets nuværende
naturressourcer i form af eksisterende beplantning er
i denne forbindelse ønskelig, men også her er der
nogen spredning i løsningsforslagene. Forslag nr.

2/34481 fjerner en betragtelig del af de nuværende
træer, hvorimod de øvrige forslag og især forslag nr.

1/73401 formår at indpasse de fleste eksisterende træer
i den nye udformning. Forslag nr. 4/12006, men også
nr. 3/8188 lægger afgørende vægt på at anvende
hjemmehørende arter ved fornyelsen af beplantningen.
Endeligt arbejder flere projekter med måder at forbedre
vandkvaliteten i gadekæret, og forslag nr. 4/12006
skitserer en mulighed for at regulere årstidsvariationerne
i gadekærets vandstand gennem tilførsel af regnvand
fra de omkringliggende hustage mv.

På baggrund af en samlet vurdering finder en enig
dommerkomité, at forslag nr. 4/12006 på den mest
overbevisende måde løser den stillede opgave. Med
stor enkelhed og høj kunstnerisk kvalitet fastholdes og
udvikles stedets åbne, grønne karakter med gadekæret,
og samtidig fremstår Thranes Villa/Sokkelundlille
som centralt beliggende i den samlede udformning.
Torvet forbindes med hele kvarterets grønne struktur,
og forslaget anviser belagte flader til torvefunktioner
m.v., der ikke reducerer grønningen, men forbinder
torvet med de omgivende bygninger.

Oversigtsplan 1:20.000 og modelfoto.
Forslag nr. 4/12006 udarbejdet af
arkitekt Erik Brandt Dam i samarbejde
med landskabsarkitekt Steen Høyer.
• Outline plan, 1:20,000 and photo of
the model.

Entry no. 4/12006, designed by Erik
Brandt Dam, architect, in collaboration
with Steen Høyer, landscape architect.

Oversigtsplan 1:8.000.
Forslag nr. 2/134481
'Tidens plads' udarbejdet af
Peter Holst Landskabsarkitekter.
• Outline plan, 1:8,000.

'

Entry no. 2/134481, "Today's Square,"
designed by Peter Holst Landskabs¬
arkitekter.
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1. Græsflade
2. Elementer
3. Torv
4. Nye træer

Forslag nr. 4/12006 tildelt 1. præmie på 100.000 kr.
Udarbejdet afErik Brandt Dam, arkitekt maa, par i
samarbejde medprofessor, landskabsarkitekt maa, mdl
Steen A.B.Høyer og ingeniørfirma Berthelsen & Holck.
Konsulent: Henrik Jørgensen, landskabsarkitekt mdl.
Medarbejder: arkitekt maa Nicolai Bo Andersen.
■Model: arkitekt maa Dan Cornelius Knudsen.

'Utterslev Torv kan bedst sammenlignes med det
engelske square', siger forslagsstillerne og fortsætter:
'Et grønt bymæssigt rum til ophold og sociale aktivi¬
teter i et ellers åbent bebyggelsésmønster.' Forslaget
går ud på at fæstne torvet i bydelens grønne plan ved
hjælp af vejplantninger, samt at styrke og integrere
eksisterende og nye funktioner i en samlet rumlig
komposition til glæde for stedet og dets beboere.
Det er et overordnet mål at skabe et lokalt særpræg.

Kirken får en samlet forplads, og et diagonalt slynget
grusbånd udvider sig mod Skoleholdervej, dette giver
mulighed for ophold og leg på tværs af hele torvet.
Rundt om Thranes Villa/Sokkelundlille etableres et

stort cirkulært grusareal, der delvist omkranses af et
bøgebusket.
Markedsarealet langs torvets nord- og østside dan¬

ner ryg til hele torvet og er et spændende tilskud til
torvets, brug. På hverdage anvendes arealet til parke¬
ring, mens det på lørdage tænkes som et vigtigt Og
dynamisk centrum i bydelen.

Gadekæret gives en ny form med to faste sider og en

blød skråning, der er i stand til at optage ændrede
højder på vandspejlet. Den bløde skrånende græsflade,
som løber ned i kæret, armeres med marksten. Der
foreslås recirkulering og tilførsel af tagvand for at
skabe en høj vandkvalitet til gavn for kærets plante-
og dyreliv.
Det er forslagets styrke, at det formår at samkæde

eksisterende elementer med helt nye. Forslaget formår
med relativt beskedne indgreb at skabe et aktivt og
frodigt torv for mødet mellem ophold, leg og marked.
Ved at udnytte de eksisterende træplantninger og
tilføje nye træer hen over torvet opnås en høj grad af
helhed.

Det nye torv inviterer og støtter en række vigtige
bygninger som Utterslev Kirke, Børnegården, Thranes
Villa/Sokkelundlille samt en række mindre nærings¬
drivende langs torvets facader. Forslaget åbner torvet
mod eventuelle nye aktiviteter i 'Gule Gård' og den
eventuelt kommende skole på Skoleholdervej.
Dommerkomiteen anbefaler, at det nordvestlige

hjørne omkring det Islamiske Center gøres til genstand
for en videre bearbejdning. Dette gælder også torvets

møblering herunder antallet af siddepladser og place¬
ringen af toiletter.
Projektet fremhæves for sit helhedsgreb, sin kunst¬

neriske styrke og sin klare definering af opgaven set i
sammenhæng med den omgivende by.

• 1. Grass
2. Elements
3. Square
4. New trees
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Modelfoto set fra nord
• Photo of the model,
seen from the north

Forslag nr. 2/34481 'Tidens plads' tildelt 2. pramie
på 75.000 kr.
, Udarbejdet afPeter Holst Landskabsarkitekter maa mdl
i samarbejde med Tove Lading, arkitekt maa, medDSA
arkitekter NielsJeppe Hansen ogKjeld Rønnest, med Esben¬
sen Rådg. Ing. FRI og med Sloth Møller Rådg. Ing. A/S.
Medarbejdere: landskabsarkitekt maa Maria Christiansen,
arkitekt maa Isabelle Geoffroy, landskabsarkitekt mdlJacob
Kamp, landskabsarkitekt maa Arendse Kjærulff-Schmidt,
landskabsarkitekt mdl Christian Restorff-Liliegreen.
Model og foto: arkitekt maa Jacques Duelund Mortensen.

Forslagsstillerne ser det primært som deres opgave

gennem projektet at forene forskelligheder af både
arkitektonisk, historiske og social art, som kan iagtta¬
ges i området. Udformningen har tre karakteristiske
hovedelementer - fladen, vandet og haven.
Som et samlende hovedelement for Utterslev Torv

foreslås en timeglasformet, skrånende betonflade, der
danner et indre konkavt torv, hvis flade glider ned og
danner pladsens vandelement, hvorved gadekæret
genvinder sin centrale placering. To buer indrammer
fladen og skabqr torvets indre rum, der giver en fin
visuel forbindelse mellem den nordlige og den sydlige
side, hvor kirken fremhæves og træder ind i rummet.
Denne løsning kræver, at en større dpi af de eksisterende
træer på torvet fjernes. I dette befæstede rum, der er
en slags arena, lægges op til mangesidige aktivitets-

mønstre af mere bevægelsesorienteret karakter som
rulleskøjteløb og skateboarding, men også til lejligheds¬
vise markeder eller filmforevisninger. Det 'hårde rum'
afsluttes mod øst af en langstrakt, buet trappe, der
tjener som et afslappet siddemøbel med fin udsigt til
pladsens aktiviteter. Trappen markerer samtidig over¬

gangen til haven, torvets bløde, grønne del omkring
Thranes Villa/Sokkelundlille.

Haven er en fortolkning af den gamle forte, torvets
grønne fællesareal, som i forslaget får en mere haveag¬
tig karakter gennem nyplantninger med kirsebær og
mirabeltræer samt blomstrende bede, der tegner årsti¬
dernes skiften. Havedelen vil således stå i en markant

kontrast til den hårde torvedel.

Langs torvets vestside løber den anden bue, bestå¬
ende af en rustrød jernskærm, der med en takshæk
ud mod vejen virker som støjskærm.
Det stort tænkte og artistiske forslag virker mindre

overbevisende stedets ret beskedne størrelse og relativt
ydmyge arkitektur taget i betragtning.
Det centrale rum forekommer noget klemt, og

. samtidig opstar der større arealer, som synes tilovers,
specielt langs Utterslevvej. Udformningen synes ikke
at bygge på en stedlig rumlig analyse og rummer unødig
mange elementer set i forhold til hovedgrebet.

Forslaget præmieres for sit konsekvente bud på en

udformning, der lægger vægt på en tydelig fornyelse
og en markant ændring af torvets hovedkarakter.
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Forslag nr. 1/73401 tildelt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet afMarianne Ingvartsens Tegnestue aps ved
arkitekter maa Marianne Ingvartsen ogJakob Knudsen
i samarbejde med Stig L. Andersson aps og Dominia A/S.
Medarbejdere: ark. Marianne Andersen og Kirsten Kliiwer.

Forslagsstillerne ønsker et åbent og overskueligt torv,
hvor stedets terrænform er tydelig, og hvor torvet
fremstår som et rum mellem facaderne. Dette opnås
ved en kraftig udtynding af elementer, det vil sige
inventar, hække, krat og træer. Gadekæret og dets
umiddelbare omgivelser spiller en central rolle i for¬
slaget. Gadekæret gives en skulpturel form og indgår
i en ny terrænbearbejdning af parkens nordlige dele,
langs kæret etableres beplantninger af tagrør og andre
sumpplanter.
Mod nord etableres en støttemur med referencer til

lignende steder ved søerne i København. Omkring
Thranes Villa/Sokkelundlille etableres en række hækrum

til ophold, som danner visuelt afgrænsede rum, der
forbinder stedet til de omkringliggende bebyggelser.
Mellem hækrummene lægges 'tæpper', flader af for¬
skellige belægninger, der alle tjener til at være 'steder'
i parken. Et slynget bælte af birketræer danner rum
og stemning omkring Thranes Villa/Sokkelundlille,
dette er med til give et bevæget, rumligt forløb i den
østlige del af torvet. I forslaget indgår en meget stgr
del af de eksisterende træer.

Forslagets hovedkarakter er enkel og stille, og netop
de mange hækrum omkring kirken kan give den syd¬
lige del af torvet et næsten kirkegårdsagtigt præg, som

givetvis vil kunne bruges til mange rekreative funktioner.
Anvendelsen af disse hækrum deler samtidig hele are¬
alet i to dele, hvilket dommerkomiteen finder mindre

heldigt. Forslaget fokuserer på, hvilke aktiviteter der
skal foregå i det offentlige rum, og hvilke der ligger
omkring boligen.



Forslag nr. 3/18188 tildelt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet afLea Nørgaard & Vibeke Holscher, land¬
skabsarkitekter mdl i samarbejde med Ole Mortensen,
rådgivende ingeniørfirma. Medarbejdere: ark. Marianne
Seistrup og ark. stud. Sara H. Baggesen.

Forslagsstillerne ønsker at udvikle stedets særlige karak¬
ter af både park og torv samt øge gadekærets rekreative
værdi. Gennem udformningen forstærkes vandelemen¬
tets rolle som det centrale mødested, og gadekærets
nye elliptiske skålform giver bedre opholdsmuligheder
langs kanterne samt let adgang til vandet, som lægger
op til vandlege for børnene.

Forslaget trækker en gul klinkebelægning helt ud
til de omgivende bygninger for der igennem at vise
torvets fulde udstrækning og give et klart signal til
den kørende trafik. Skoleholdervejs forlængelse ned¬
lægges på strækningen over torvet. Belægningen næsten
hele vejen rundt med gule klinker finder dommer¬
komiteen mindre overbevisende set i forhold til ka¬

rakteren af de omkringliggende huse, der vil blive sat
i kraftigt relief med de nye flader.

Projektet lægger vægt på at anvende hjemmehørende
arter og at indpasse de fleste eksisterende træer i den
nye udformning. Selve grønningen bliver noget klemt
mellem de mange belagte arealer og den ovale hæk
omkring Thranes Villa/Sokkelundlille. Projektets mest

vellykkede del forekommer at være pladsen foran kir¬
ken, hvor der skabes en fin opholdsorienteret forplads.
Støjvolden mod Utterslevvej vil givet dæmpe støjen

fra vejen, men vil samtidig'fremtræde som et stærkt
opdelende element i det nordvestlige hjørne, hvor det
når en højde af 2.70 m. Set udefra vil denne afskærm¬
ning virke unødig afvisende og opdelende. Det nord¬
vestlige hjørne som helhed og vejlukningen i særdeleshed
forekommer mindre heldigt udformet både rumligt
og trafikalt. Projektets mest vellykkede del forekom¬
mer at være pladsen foran kirken, hvor der skabes en

fin opholdsorienteret forplads.
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HAVE TIL VILLA KAMPEN
— renovering afen fredet have Lars Borgen

Hack Kampmanns facade mod syd.
Akvarel, ca. 1902.1:300
• Hack Kampmanns facade, south.
Watercolor, c. 1902.1:300

Hack Kampmanns facade mod øst.
Akvarel, ca. 1902.1:300
• Hack Kampmanns facade, east.
Watercolor, c. 1902.1:300

At blive anmodet om at forestå omlægningen af arki¬
tekten Hack Kampmanns private have fra århundrede¬
skiftet er et privilegium. Man går til opgaven med re¬

spekt og en stor portion nysgerrighed - fagligt set. Og
når så både hus og have er fredet så sent som i 1980erne
på initiativ af flere lærere fra Arkitektskolen i Aarhus,
og når der ved renoveringen er behov for ændringer,
ja så er kompleksiteten givet. Såvel villa som have er
absolut arkitektoniske perler, skabt omkring århundrede¬
skiftet ved den prominente Strandvejen i Århus.
Fredningen sikrede det samlede anlæg mod fortsatte

radikale ændringer; de allerede skete ændringer kunne
ikke kræves ført tilbage til den oprindelige tilstand.
Huset blev skabt som en prægtig villa med den rig¬

dom af arkitektoniske detaljer, som er kendetegnende

for de fleste afHack Kampmanns arbejder. Der findes
en række smukke akvareller og skitser, som alle vidner
om den glæde, han har haft ved arbejdet med huset.
Særlig facadeopstalterne er betagende fine eksempler
på, hvad arkitekten forestillede sig som resultat af sam¬
spillet mellem hus og have.
Til udformning af haven blev den spændende og

dengang også progressive havearkitekt Edvard Glæsel
koblet på byggesagen.
Og man kan ud af den bevarede haveplan fornem¬

me, hvorledes de to kapaciteter har siddet på hver sin
side af bordet og drøftet løsninger, for tegningen med
sine mange skitsemæssige linier, farver og tekster -
hvoraf flere står på hovedet - er et studium værd, så
dynamisk forekommer den.
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Såvel villa som haveanlæg er udførligt dokumenteret
fra anlæggelsen, da der findes såvel de originale tegnin¬
ger som en række fotos fra de tidligste år; bl.a har
Landbohøjskolens Bibliotek havearkitekt Edvard Glæsels
arkiv, og Kunstakademiets Arkitektursamling har
Hack Kampmanns arkiv.

Den planlagte have
Det haveanlæg, som blev resultat af anstrengelserne,
er et disciplineret, stramt anlæg omkring villaen, og
med blødt svungne stier mod øst og vest. Inspirationen
fra den engelske havestil er tydelig, men især over¬
gangen fra hus til de nære arealer er bearbejdet helt i
overensstemmelse med Glæsels banebrydende måde
at nyskabe haverum på.

Huset ligger på grundens højeste punkt indspændt på
tre sider af retlinede gangstier. Mod Strandvejen er et
skrånende forhaveanlæg med en svungen indkørsel
markeret med en særegen portal. En bro fører fra syd¬
haven over til udsigtsterrassen mod nordvest. Hele
forhaven er indrammet med fornemme kampestens¬
mure i en usædvanlig elegant udførelse afmed store
dekorative kæmpesten. Mod vest en fladere, landskabe¬
lig have som overgang til Havreballeskoven, hvortil
der er en flot udsigt fra spisestuens usædvanligt store
originale panoramavindue. Man kan forestille sig, at
ideen har været at have et stadigt skiftende 'levende'
landskabsmaleri på endevæggen i spisestuen.
Ved udgangen til skoven var en markant skovport

med en låge efter forbillede fra en låge ved en af •

Hack Kampmann og Edvard Glæsels
haveplan. Håndkoloreret, ca. 1902.
Øverst opstalt af pergola/espalier
mod syd.
• Hack Kampmann and Edvard
Glæsel's plan for the garden,
Hand-colored, c. 1902.
Top: elevation of the pergola/trellis
on the south '

Den oprindelige forhave i sne.
Privat arkiv. u.å.
• The original garden in snow.
Private archives, no date
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Skovporten før nedtagning.
• Original gate to the forest

Øst-vest aksen efter omlægning.
Foto Lars Borgen, 1999.
• The east/west axis after
restructuring.
Photo: Lars Borgen, 1999

Bornholms kirker. Samtlige villaer på dette sted i
Århus har haft markante portaler mod skoven. Mod
nordvest bag vognport og stalde var en køkkenhave.

I havens øst-vestakse er mod øst opstillet et stort
granitbord af en møllesten fra Hack Kampmanns føde¬
hjem, og mod vest i aksen er opstillet en af de sandstens-
krukker, som blev udskiftet på Amalienborg, hvor Hack
Kampmann var den ansvarlige arkitekt for projektet.
Et stramt terrasseanlæg med treillage og rosenpergola

mod syd ses på tegninger og fotos. Dette element har
gjort sydrummet intimt og samtidig formidlet over¬
gangen fra østhavens udsigt til vesthavens skovrum.
Den originale plantegning indeholder en række plante¬
navne, så det har været muligt at fornemme dens
stærkt varierede og frodige karakter, tidstypisk for en
fornem have fra århundredeskiftet.

Den udførte have
Den planlagte have blev i det væsentlige udført, dog
er der åbenbart købt et stykke jord til i den vestlige
ende ind i skoven, uden at dette dog har medført nogen
stor ændring af haveplanen. Tegningen er simpelthen
blevet forøget, og det nye stykke er beskrevet som
bøgeskov.

Haven i 1997

Motoriseringens indførelse og ændret brug af villaen
har medført væsentlige ændringer i haven. I 1932 ud¬
skiftedes således vognporte og stalde med en muret

garage. Indgangsportalen og broen blev nedtaget, og
en af portsøjlerne flyttet, så man lettere kunne køre
op til garagen. Den lille sydterrasse blev udvidet og et

lysthus opført i vesthaven.
Senere, mens huset blev brugt som børneinstitution,

blev der i stedet for køkkenhave anlagt en parkerings¬
plads samt flere fliselagte havestier og en legeplads mod
vest. Flere bede blev indhegnet. Gennem årene er

flere af havens store træer fældet, så den oprindelige
planlagte karakter blev udvisket.
Ved opgavens overdragelse var villaens funktion

ændret fra institution til kontorhus, og villaens indre
i væsentlig grad istandsat med stor respekt, så man
igen at kunne opleve de spændende rum, om end
med andre funktioner. Den nuværende ejers ønsker
til renoveringen af haven var at genetablere have¬
anlægget, men med minimale vedligeholdelseskrav,
gerne i stor overensstemmelse med den oprindelige
haveplan, men tilpasset de nye funktionskrav som

repræsentativ ramme om Villa Kampen.

Renoveringsovervejelser
Som ved flere andre fredede anlæg forelå der ikke til
selve fredningen nogen form for registrering af det
fredede, men alene en konstatering af, at hus og have
fredes. Derfor har det været en spændende opgave
først at finde ud af, i hvilket omfang det nu eksiste¬
rende har sammenhæng med den oprindelige have og

derefter i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen at

fastlægge omfanget og udformning af renoveringen.
Til brug for beslutning om renovering blev udar¬

bejdet en registrering af det i 1997 eksisterende anlæg,
herunder blev skovporten forinden nedtagelse opmålt
af Skov- og Naturstyrelsen med henblik på renove¬

ring og genopstilling.
Det var klart, at de bedst bevarede dele af haven

kun behøvede en meget nænsom restaurering, mens
hele den nordvestlige del skulle nyanlægges, da der var
sket store indgreb i forhold til den oprindelige have.
Særlig parkeringsbehovet skulle løses på en for bru¬
gerne acceptabel måde, og herved er der opstået et
nyt anlæg, som præsenterer den nordvestlige del af
villaen på en helt ny måde.
At forny en gammel fredet have kræver forståelse

og respekt for det oprindelige, men samtidig en vis
portion dristighed i udformning af de nye dele. Målet
har ikke været at genskabe, men at bevare det gode
og forny i pagt med de nye brugeres behov, så oplevel¬
serne i haven i dag og fremover bliver nutidigt nær¬

værende og ikke museumsagtigt stivnet.
Jeg håber med den viste plan at have fundet en

acceptabel balance mellem bevaring og fornyelse —

en vandretur i havens rum kan give svaret på, om det
er lykkedes.

Renovering
Det stod hurtigt klart, at det ikke var ønskeligt at
foretage en egentlig genskabelse af de spektakulære
store elementer i forhaven. Indkørselsporten og broen
samt den lille udsigtsterrasse mod nordøst er ikke gen¬
skabt. Derimod er de smukke kampestenssætninger
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nænsomt restaureret, og indkørslen har fået en ny fast
belægning til erstatning for den oprindelige grus¬

belægning. Forpladsen ved hoveddøren er blevet ny¬
etableret ved benyttelse af det oprindelige oplæg, men
i bedre materialer. Flere steder i forhaven er der end¬

nu spor efter det tidligere anlæg, disse spor er bevaret
så uberørte som muligt.
Det nye parkeringsanlæg er etableret som ensidig

parkering, skærmet fra den øvrige have med et nyt

dige hhv. hæk/busket udført med de samme få planter,
som nu danner det vestlige skovhaverum — nemlig
bøg, vedbend og rhododendron. Bøgeskoven er igen
søgt etableret i vestenden på overgangen til skoven,
og det tidligere raftehegn er her udskiftet med et
åbent dyrehegn, så der fra grunden er frit kig dybt
ind i Havreballeskoven. Terrænet er moderat omfor¬

met, så udsigten fra villaen indrammes af en svagt
skålformet sænkning til det bevarede laveste punkt i
rummet. Kun den restaurerede skovport mangler
fortsat. På stedet er opsat en midlertidig enkel portal
med en låge svarende til den oprindelige.

Det lille lysthus er renoveret og tjener nu som op-

bevaringsrum for haveredskaber.
Øst-vest aksen og den lille sydterrasse er genskabt.

I

Desværre kunne Amalienborgkrukken ikke reddes, da
den havde fået en ødelæggende overfladebehandling
med plastikmaling. Den ligger derfor i depot, og på
dens ståsted tænkes opsat en skulptur. I stedet for
rosenpergolaen er der sammesteds plantet en bøgehæk
og lagt et mønster af forårsløg, så man i en kort peri¬
ode om året bliver erindret om den gamle haveplans
herligheder og erkender savnet af det tænkte rumde¬
lende element treillagen.
Om Edvard Glæsel kan også læses i Havekunst 1927,

s. 12-16, 1941, s. 13-15 og s. 23-24, og anlægget er
vist i Nordiske Villaer og Haver afGeorg Brøchner, 1905.
Vil man lære Hack Kampmanns arkitektur at kende i
skala 1:1, så er Århus et besøg værd.
Lars Borgen, landskabsarkitekt maa, mdl,
med tegnestue i Århus

Villa Kampen.
Søndre Strandvej 104, Århus.
Renoveringsplan 1998.
• Villa Kampen.
Søndre Strandvej 104, Århus.
Renovation plan, 1998.

Ankomstpladsen efter omlægning.
Foto Lars Borgen, 1999.
• Forecourt after restructuring.
Photo: Lars Borgen, 1999.

169



DRONNINGENS VÆNGE
— en indbudt konkurrence om landskabet ved ny boligbebyggelse overfor Sorgenfri Slot
Henrik Jørgensen og Christine Waage Rasmussen

Landskabet ved Sorgenfri Slot er meget værdifuldt.
De mange kulturhistoriske spor vidner om en lang
proces gennem tiderne. Særligt, to strukturer i området
markerer sig. Det er reminiscenserne af det barokke
have- og vejanlæg fra 1700-tallet med alléformationen
og slottet i centrum. Den anden er det landskabelige
rum, der udfolder sig umiddelbart nord for alléen.
Rummet er en del af landskabshaven anlagt omkring
slottet i begyndelsen af 1800-årene. I rummet danner
grønningen bund og skoven ramme.

Konkurrencen om landskabet ved det nye boligbyggeri,
der skal opføres på grunden skråt over for Sorgenfri Slot,
blev udskrevet af totalentreprisefirmaet ArkitektGrup-
pen A/S i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune
og bygherren Finanssektorens Pensionskasse. Konkurren¬
cen havde til formål at sikre en landskabelig tilpasning
af det nye boligbyggeri i det historiske område. I kon¬
kurrencen deltog Sven-Ingvar Anderssons Tegnestue,
Ginmari •,Harboe • Borup Landskabsarkitekter a/s
samt Henrik Jørgensens Tegnestue i samarbejde med
landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen.

Bebyggelsesplan og vejstruktur, var desværre fastlagt
på forhånd. Bebyggelsen, som består af den eksisterende
hovedbygning og 10 længehuse, tager udgangspunkt i
hovedbygningen. Planen er fremkommet ud fra et
ønske om at friholde landskabsrummet ved slotsalléen.

I vores vindende forslag har vi primært søgt at indår- »

béjde den nye bebyggelse i de eksisterende strukturer
og billedmæssige motiver, for således at opnå den
størst mulige landskabelige tilpasning. Endvidere har
det været et mål at gøre den nye bebyggelse til et in¬
tegreret led i den historiske, proces. Dette, mener vi,
kan opnås ved at tilføje nye elementer, der som en

syntese af de historiske lag respekterer stedets ånd og

historie og samtidig tilfører området en ny og moderne
dimension.

Fåreflok på grønningen
• A flock of sheep on the green

Fugleperspektiv med det nye bolig¬
byggeri beliggende i en landskabelig
park, set fra Kongevejen ved alléen
ved Sorgenfri Slot.
• Bird's-eye view of the new housing
complex set in a landscape-like
park, seen from Kongevejen on the
avenue at Sorgenfri Palace.
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1. Rum- og oplevelsesdiagram
2. Beplantningsdiagram
• 1. Space and activity diagram
2. Diagram of plantings

Slutteligt skal det nævnes, at vi har set det som en

udfordring at skabe et velfungerende, moderne og op¬

levelsesrigt boligmiljø.
Den nye boligbebyggelse ligger i et parklandskab

skabt med landskabshavens motiv bestående af grøn¬

ningen med spredte træer og skoven som ramme.

Bebyggelsens placering på grunden har gjort det muligt
at arbejde med et landskabsrum på tværs af Kongevejen,
så der skabes en billedmæssig sammenhæng med
landskabshaven. Skovbrynet trækkes med over fra
Sorgenfri Slotspark, fortsætter gennem bebyggelsen
og deler denne i to. En del af bebyggelsen ligger der¬
ved i en lys skovplantning, mens en anden del ligger
på grønningen blandt spredte træer. Parkbebyggelsen
fremstår derved som en del af Sorgenfri Slotspark, og
Kongevejens trafikanter far en oplevelse af at passere
igennem et særligt parkområde.

Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til Lyngby-
Taarbæk Kommunes idéer om at genskabe alléplant¬
ningen langs Kongevejen samt at reetablere rotunden,
der markerer slotsaksens skæringspunkt med Konge¬
vejen. En sigtelinie tager udgangspunkt i rotunden.
Via sigtelinien forstærkes rotunden som referencepunkt
i landskabet, og bevidstheden om nærheden til slottet
øges. Linien er markeret i fladen af to tæpper af blå
lupiner. En skulptur er et point de vue i sigtelinien.

Skulpturens placering sideordner bebyggelsen med
den barokke struktur og mindsker bygningernes frem¬
toning. Samtidig skal skulpturen ses som en pendant
til gravhøjen - Dansebakken- som en nutidig tilføjelse
til landskabshavens oplevelsesrække. Sigtelinien tænkes
markeret af punktvist nedfældede, dæmpede blå spot¬

lights i grønningens flade. Linien fortsætter forbi skulp¬
turen og gennem bebyggelsen og fortoner sig i det fjerne.
Linien er en abstraktion over den tidsmæssige og

landskabelige dimension i baroktidens frembringelser.
De strukturskabende beplantningselementer er

askeskov, grønning med spredte frugttræer og klippe¬
de hække. På grønningen opstilles en gruppe græs¬
sende og hvilende får, udført i hvid og sort granit.
Henrik Jørgensen og Christine Waage.Rasmussen,
landskabsarkitekter mdl

Skulptur for enden af sigtelinien
• Sculpture at the end of the
line of sight

Landskab 7/99 171



IN MEMORIAM

Annelise Bramsnæs 10.3.1941 - 18.10.1999

Sven-Ingvar Anderssons mindeordforAnnelise Bramsnæs,
landskabsarkitekt og lektor vedKunstakademiets Arkitektskole
Annelise Bramsnæs nåecie at gøre en stor og banebry¬
dende indsats inden for landskabsarkitekturen. Hun

forskede - hvad der i sig selv var en pionergerning i
et fag, som ser sig selv i hovedsagen som formgivende
og planlæggende i givne, fysisk afgrænsede områder.
Og hun forskede i emner, som ikke gav megen plads

for æstetiserende feinschmeckeri. Hendes emner var

råstofindvinding, konsekvensanalyser af tekniske ind¬
greb i lan'dsjcabet, de ubemidledes adgang til natur¬
oplevelse og afrikanske landes naturhusholdning.
Hun forskede med alvor, indsigt, konsekvens og

nøjagtighed. Resultaterne tiltvang sig også respekt
- mere i tilgrænsende fagområder end hos os selv.
På den måde udvidede hun faget og blev en god
ambassadør for den indre kerne i vores fag, som
måske kan beskrives som det bevidste arbejde

med de forhold, der truer balancen mellem natur og

civilisation.

Annelise Bramsnæs var begavet med en helt sikker
æstetisk sans og med en kreativ evne af de usædvanlige.
Derfor kan det undre, at hun lagde sine kræfter på
områder, hvor dette talent ikke kunne bruges andet
end sekundært. Hun valgte ikke under tvang, nær¬

mest til trods for omgivelsernes skepsis, under mild
modstand.

Jo, måske alligevel under tvang, under sin dybeste
samvittigheds tvang. Og. nu rører vi ved noget meget

personligt. Annelise var meget selvstændig, hun frem¬
førte altid sine meninger klart og præcist, hun gik
aldrig på kompromis - heller ikke når det sikkert
havde været det nemmeste.

Under sit studium på Kunstakademiets landskabs-
afdeling løste Annelise tre meget forskellige opgaver,
som jeg erindrer meget klart. Den ene var et projekt
for Vestskoven, som dengang var meget aktuel. Det
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Kirkegård i Greve-Kildebrønde.
Annelise Bramsnæs, 1964
• Cemetery near Greve-Kildebrønde.
Annelise Bramsnæs, 1964

ikke have været muligt, hvis Annelise ikke havde haft
den særlige egenskab, som gør enkelte arkitekter til
noget mere end problemløsere — evnen til fuldstændig
indlevelse i brugerens situation. Hvad enten brugeren
løber med drager, fører sig frem i en Alfa Romeo -
eller sørger over sin kæreste.

For Annelise var indlevelsen imidlertid noget mere end
professionelt værktøj. Hendes personlighed var grund¬
læggende næstekærlig. Hun havde det, man nu taler
om som empati. Og den udstrakte sig til kollektivet.
Derfor var det, tror jeg, at hun valgte at beskæftige

sig med de opgaver, som ikke så mange andre interes¬
serede sig for, men som hendes næstekærlige samvit¬
tighed bød hende at tage sig af.
Det lyste omkring Annelises lette og sirlige gestalt,

det lys, som hun også fangede i udsøgte tegninger.
Med pennen i hånden gav hun sig lov at nyde de
direkte synlige frugter af sit kunstneriske talent.
Sven-IngvarAndersson .

var et meget smukt og samtidig helt rationelt projekt,
hvor ejendomsskel og andre eksisterende forhold var

udnyttet og udviklet til en overbevisende rumlig kom¬
position. Det var nemt at forestille sig, hvordan man

kunne vandre og opholde sig i den rytmiske veksling
mellem beplantede og åbne områder, som hun havde
fordelt over den store flade. Brugerens oplevelse var

taget med som en formgivningsfaktor.
Det samme gjaldt hendes forslag til en motorvejs¬

føring, der over store strækninger skulle ligge hævet
over det blødt formede terræn. Tracéet var formet i

dynamiske sving, som ville kunne hensætte bilisten i
et rus af sugende fart — samtidig som stierne løb ufor¬
styrret over markerne og ind under bropillerne.
Romerske akvædukter kunne ikke være smukkere.

Mest bemærkelsesværdigt var alligevel den tredie
opgave. En kirkegård. Det er et under, at et ungt
menneske kunne tænke og tegne så smuk en have for
de døde - eller rettere sagt for de sørgende. Det ville
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Annelise Bramsnæs 10.3.1941 - 18.10.1999

Arkitekten PoulJensens tale vedAnnelises bisættelse den 23. oktober 1999
på Mariebjerg Kirkegård
Vi er mange — både I, som er kommet i dag for at tage afsked med Anne¬
lise, men også mange flere som ikke er her, sorri er i sorg over at have
mistet et værdifuldt menneske blandt os.

Annelise var et meget specielt menneske - et dybt og skønhedssøgende
menneske - og et menneske, som havde mod til at være sig selv.
Et respekteret og inspirerende forbillede for mange, mig selv iblandt.
Annelise var aldrig overfladisk, som de fleste af os af og til føler os

nødsaget til at være — hun insisterede altid på afklaring, både i sit arbejde
og iblandt mennesker. Hun var kompromisløs - stædigt kompromisløs.
Da jeg for et par dage siden skulle lede i Annelises papirer, stødte jeg

på hendes karakterbøger og eksamensbeviser fra hendes skole- og gym¬
nasietid. Karakterernes helt utrolige højder tegnede en både begavet og
samvittighedsfuld ung pige, som ved lidt af en tilfældighed besluttede
sig til at vælge arkitektfaget som sit virke. Og det var godt for det fag.
Annelises dybe og kompromisløse måde at arbejde på og det kunst¬

neriske talent, som det viste sig, hun også besad, gjorde'hende til en
højt kvalificeret landskabsarkitekt med en fin æstetisk sans og med en

præcis og seriøs holdning til helhed og detalje.
Det blev Kunstakademiets Arkitektskole som først og fremmest kom

til at nyde godt afAnnelises dygtighed og kvalitetsbevidsthed. Kort tid
efter sin uddannelse blev hun lærer på byplan- og landskabsinstituttet,

hvor hendes undervisning, forelæsninger og landskabsforskning gennem
nu mange år har været højt skattet. Det samme gjaldt hendes glimrende
tegninger, som viste et skarp blik for motivet og dets tolkning.

Desværre nåede vi til gengæld ikke at se så meget afAnnelises kunst¬
neriske kreativitet uden for Arkitektskolen i konkrete landskabsarkitek-

toniske værker.

Men heldigvis blev Annelise sammen med mig i 1994 involveret som
projekterende for et offendigt parkanlæg på Islands Brygge - langs havnen.
Annelise fik her mulighed for at arbejde med en konkret og spænden¬

de opgave, som hun elskede højt, og som hun har sat sit klare kunstne¬
riske præg på til glæde for mange og til en inspiration'for mig, hvilket
jeg er hende meget taknemmelig for.

Som Annelise var i sit faglige liv, sådan var hun også i sit forhold til
mennesker: dybdegående, sød og inspirerende, og i sit forhold til menne¬
skeheden som helhed, var hun en varm humanist, som gennem mange

hjælpeorganisationer generøst støttede de svage og uretfærdigt ramte.
Annelise nåede ikke at blive gammel, men hun nåede at sætte værdi¬

fulde spor i vor verden.
I vort minde om Annelise har vi den ranke, værdige og smukke kvinde,

som i sine livsværker stræbte efter det sande, ægte og smukke.
Jeg er taknemmelig for, hvad Annelise gav mig af kærlighed og

inspiration.
En stor og smuk personlighed har forladt os.

PoulJensen
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A conversation with Tine Falkentorp, p. 153
Karen Permin

Tine Falkentorp decided to become a land¬
scape architect at the age of 18 and studied
at various institutions before graduating
from the Royal Danish Academy of Fine
Arts. She initially worked for architects and
then was part of the team that drew up
plans to protect forests, the landscape, and
culturally valuable sites in the Copenhagen
metropolitan area. Today she works for
Frederiksborg County, heading the project
group that plans nature paths and produces
publications. She was active in professional
organizations in the 1970s and 1980s, but
today concentrates more on her work and
her interest in land art.

When asked how important her training
as a landscape architect is for work with
other professions, Tine Falkentorp notes
that she is able to coordinate the planning
process and envision and evaluate projects
far into the future. She finds it exceedingly
valuable to work with biologists, geologists,
historians, and other specialists.

She believes that the landscape architect
will have an important role in shaping areas
between town and country and placing
urban elements in relation to the landscape.
It is important for landscape architects to
be on the spot where changes take place
and problems emerge.
Tine Falkentorp's main workplace is

responsible for planning nature and envi¬
ronmental projects. A document entitled
"Nature Strategy 1996-2005," for example,
calls for integrated projects that achieve
several goals, improving biological, environ¬
mental, landscape, historical, and recre¬
ational conditions in the open land.

Comprehensive planning is important
when many municipalities are involved.

Frederiksborg County is divided into 13
planning areas. Plans for each provide
visions, while action plans are the reality.
Some projects are based on legislative
requirements - those intended to improve
the aquatic environment, for example - but
as a whole, municipalities prefer to carry
out plans on a voluntary basis and compen¬
sate land owners for any losses. A catalogue
of ideas lists the areas that are considered
most suitable for "cultural improvements." •
Tine Falkentorp hopes that in the future,

the profession will focus more on the envi¬
ronment and ensure that landscape archi¬
tects can influence developments and the
transformation of the landscape.

She would like Landscape to provide a
forum to discuss strategies in dealing with
recreation, administering natural areas and
the cultural landscape, and the role of
agriculture.

A competition for a design for
Utterslev Square, p. 158

Four entries were awarded prizes in the
competition for a design for Utterslev Square.

Differences between the entries provide a
basis for discussions of how other projects
to improve the area could be carried out
and how other public spaces from the same
period could be dealt with.
The jury called for the plan to respect

and enrich the site; for environmental and
urban-ecological aspects to be taken into
account in choosing plantings, materials,
etc.; for water to be part of the entry; and
for materials to be easy to maintain. Areas
like the northwest part of Copenhagen
often have fine architecture but neglected
public spaces. The jury considered it
important for visible improvements to be
made to public spaces, both artistically and
with a view to utility.
The projects range from designs that

emphasize the area's green character, with a
village pond, to others that concentrate on
creating a central "stone space" as the unify¬
ing element.

Some projects stress the square as a quiet,
green resting place, while other envision a

place with a variety of activities.
Entry no. 4/12006, which received 1st

prize, clearly shows what changes would be
made and maintains the square's present
character by bringing the green right up to
the church and creating new "stone surfaces"
outside it. In the jury's view, it is the most
convincing way of solving the problems
posed. It is able to link existing elements
with new ones and with relatively modest
means create an active, lush space for recre¬
ation, play, and the open-air market. By
using existing trees and adding new ones
across the square, a highly uniform look
can be achieved.

Entry no. 2/34481 envisioned removing
many trees, creating a kind of paved arena
for a variety of activities. A long, curved
staircase would provide seating and the
transition for the green area around
Thranes Villa/Sokkelundlille. The entry
won 2nd prize for its consistent vision of a
design that emphasized clear innovation
and a distinctive change in the square's
main character.

Entry no. 1/73401, which received 3rd
prize, envisioned an open, clearly organized
square between facades, requiring the
removal of hedges, brush, trees. The village
pond would play an important role. The use
ofmany hedges around the church would
unfortunately divide the area into two.
Entry no. 3/18188, which also received

3rd prize, intended to develop the site's
character of both park and square and
increase the village pond's recreational value.
The entry's finest point is the space in front
of the church.

A garden for Villa Kampen, p. 166
Lars Borgen

It was a privilege to be asked to renovate
the turn-of-the-century private garden at
Villa Kampen, home of the architect Hack
Kampmann, in Århus.

There was abundant documentation on its

original plan. A series of watercolors and
sketches reflects the interplay between
house and garden that the architect envi¬
sioned. Edvard Glæsel was entrusted with

designing the grounds. The disciplined,
terse garden surrounding the house gave
way to softly curved paths to the east and
west, clearly inspired by the English garden.
With the advent ofmotorized vehicles

and the house's transformation first into an

institution and later an office building,
changes were made to the complex.
The house and grounds were protected

by law in 1997. The goal in renovating the
grounds was not to recreate the original
design, but rather to preserve sections that
met the new user's needs, respecting the old
yet daring to creating something new.
The spectacular, large-scale elements in

front of the house were not recreated, but
the lovely field-stone arrangements were
carefully restored. Where original parts of
the grounds were visible, they were left
untouched. The beech, ivy, and rhododen¬
dron used in the western forest garden were
planted alongside the new parking lot. A
beech hedge takes the place of the former
rose-covered pergola. Spring bulbs were laid
out in patterns so that for a short period,

i visitors are reminded of the old garden's
delights.

Dronningens Vænge, p. 168
Henrik Jørgensen and
Christine Waage Rasmussen

The landscape around Sorgenfri Palace is
exceedingly valuable, incorporating remains
of 18th-century Baroque gardens and roads
and the remains of an early 19th-century
landscape garden. A closed competition
called for designs for the grounds of a new
housing complex to be built diagonally
across from Sorgenfri Palace.
The winning design incorporates the

new buildings into existing structures and
motifs, making the complex an integrated
part of the historic process but creating a
functional, modern, and interesting living
environment.
The new housing complex is set in a

park landscape: a green with scattered trees
framed by a forest. The location of the
complex on the site makes it seem part of
the palace park since the landscape contin¬
ues across Kongevejen.
The plan respects the municipality's wish

to recreate the avenue along Kongevejen
and reestablish the rotunda that denotes the
intersection of the palace axis with the
road.

Planting elements used to give structure
are the ash grove, the green with scattered
fruit trees, and clipped hedges. A group of
white and black granite sheep will "graze"
on the green.
Martha GaberAbrahamsen
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PRIS FOR FORSKNING I
BYNÆRE SKOVE
Cecil Konijnendijk fra Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab modtog i
september 'The Tim Peck Young
Scientist Award' for sin forskning i
bynære skove. Området er ret nyt i
skovforskningen, og Cecil Konijnen¬
dijk har været med til at udvikle det
helt fra sin studietid. Det var første

gang prisen blev uddelt. 'Foundation
for European Forest Research' står
bag. Foruden æren består prisen af
1.000 Euro.

Forskningen på dette området be¬
skæftiger sig blandt andet med,
hvordan man får bytræer og bynære
skove til at trives bedst muligt, og
hvad de betyder for befolkningen.
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab har en central placering i ar¬
bejdet i kraft af sin rolle som koordi¬
nator for forskernetværket 'Urban
Forests and Trees', der omfatter for¬
skere fra 23 europæiske lande.
Cecil Konijnen, der er hollænder og
har beskæftiget sig med bytræer og
bynære skove siden sin studietid på
landbrugsuniversitet i Wageningen,
hvor han blev uddannet til skovinge¬
niør i 1995. Her undersøgte han bl.a.
forholdet mellem byens indbyggere
og de grønne områder og kortlagde
de bynære skoves historie i Fiolland.
Siden har han gennemført et ph.d.-
projekt på universitetet i Joensuu i
Finland. Projektet handler om de
bynære skoves betydning på euro¬
pæisk plan. I. marts i år blev han
ansat på Forskningscentret for Skov
& Landskab, hvor han blandt andet
fungerer som koordinator for det
europæiske netværk.
Cecil Konijnendijk har trods sine kun
28 år og forholdsvis korte forsker¬
karriere udviklet sig til europæisk
ekspert i bynære skove. Desuden
har han evnet at gøre sine resultater
tilgængelige for brugerne, blandet
andet gennem en omfattende for¬
midling. Flan har fået prisen som
opmuntring til det videre arbejde.
'Tim Peck Young Scientist Award'
uddeles hvert år af 'Foundation for

European Forest Research', der har
base i Finland, til en ung forsker, der
på særlig måde har bidraget til forsk¬
ningen i skovbrug og skovbrugspro¬
duktion. Der bliver især lagt væk på
sammenhængen med brugernes
behov.
Information: forskningschef Kjell
Nilsson, Forskningscentret for Skov
& Landskab, tel. 45 76 32 00

KONFERENCER, MESSER M M.
4.-9. september 2000. Including
technical tours on 8 and 9 september.
1st circular and call for papers.
10th road engineering association of

Asia and Australasia conference.
Road development for 21st century.
Secretariat for the 10th REAAA con¬

ference, fax +81 3 3519 5092.
e-mail: reaaa@extec.or.jp
www.extec.or.jp/reaaa

KURSUS I 3D-MODELLERING
Kursus i 3D-modellering af terræn
med Quicksurf. Kurset giver indblik i
basale 3D-funktioner som kotering,
jordberegning og udtegning af kurver
på grundlag af punktkoter. 3D-model-
lering med QuickSURF giver mulig¬
hed for kvalitetssikring af kotering
og jordberegning.
Kurset afholdes næste gang d.
8.-9. januar 2000 fra kl. 9-17.
Kurset koster 3.200 kr. ekskl. moms

Kursernes undervisere er Søren
Ross Sørensen og Hans Kragh.
Tilmelding: Land i/s. Pakhus E Rum 32,
Dampfærgevej 29. DK-2100 Kbh 0.
Tel. 35 25 15 13. Fax 35 25 15 94.
e-mail: land@oa.dk
www.oa.dk/land

DANSK BYPLANLABORATORIUM
17.-18. november. VVM-grundkursus
1999. Ribe.
24.-25.' november. Forstaden i nyt
lys. Aalborg.

Dansk Byplanlaboratorium.
Nørregade 36,1,1165 Kbh K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35.
e-mail: db@byplanlab.dk.
www.byplanlab.dk

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
22. november. GIS og kommunikation.
Tekniske, organisatoriske og kom¬
munikative aspekter gennemgås på
dette seminar. Gentofte.

Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11. Fax 75 88 20 85.
e-mail: krg@fsl.dk

SKOV & LANDSKABS-
KONFERENCEN 2000

Den årlige Skov & Landskabskonfe-
rence afholdes tirsdag den 1. febru¬
ar 2000 på Odense Congress Center.
Konferencen vil omhandler bl.a.
- Fællessession om emnet: Hvor
meget kan og må vi manipulere med
naturen?
- Sessioner med seneste nyt inden
for 'Skov', 'Pyntegrønt'; 'Landskab'
samt 'Bymiljø og Parker'.
Rundbordsdiskussioner om aktuelle
emner, der kører parallelt med sessi¬
onerne.

Det endelige program for konferen¬
cen vil foreligge i løbet af november
måned.
Skov & Landskabskonferencen
afholdes hvert år i et samarbejde
mellem Forskningscentret for Skov
& Landskab og Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole.
Konferencen er det største faglige
arrangement for den grønne sektor i
Danmark.
På konferencen præsenteres de nye¬
ste forsknings- og udviklingsresul¬
tater inden for skov- og landskabs¬
forskningen.
Forskningscentret for
Skov & Landskab
Tel. 45 76 32 00. www.fsl.dk

UDELYSSEMINARER

Vejenes, gadernes, byernes lys er
under stadig forandring.
Aftenens og nattens lys er en væ¬
sentlig del i vores hverdag.
Det gælder trafiksikkerhed og kom¬
fort - det gælder personlig sikker¬
hed og tryghed - det gælder som
bidrag til at forskønne vore byer -
eller det modsatte.
Hvordan kan vi bruge lyset til at skabe
variation og oplevelse i vore byer?
Hver by sit eget tilpasset udelys?
'Det bæredygtige samfund' vil
kræve, at vi er meget energibevidste,
også når det drejer sig om udendørs
belysning.
Men hvad méd kvaliteten?
Kan kvalitetslys sikres parallelt med
energibevidsthed?
De netop udkomne vejbelysnings-
regler er et godt skridt mod bedre
udendørs belysning primært på
gader og-veje; men mange enkelt¬
elementer i det brogede billede,
som tilsammen udgør belysningen, i
vore offentlige rum er ikke medtaget
i vejbelysningsreglerne.
Elselskaberne og Lysteknisk Selskab
ønsker sammen med Vejdirektoratet
med en række landsdækkende semi¬
narer at sætte spot på alle vigtige
problemstillinger, der knytter sig til-
belysningen af vore trafik- og bolig¬
veje, gader, parker, pladser, stier, byg¬
ninger, monumenter m.fl., offentlig
såvel som privat udendørs belysning.
Tid og sted, resterende i 1999:
16. og 18. november i København;
22. november i Ringsted;
23. november i Odense;
30. november i Viborg samt
1. december i Kolding.

Yderligere oplysninger og tilmelding:
Lysteknisk Selskab. Engholmvej 19.
Postboks 28. DK-3660 Stenløse.
Tel. 47 17 18 00. Fax 47 17 08 32.
e-mail: information@lysteknisk.dk
www.lysteknisk.dk
Pris 1.175 kr. ekskl. moms.

Sven Bech %

KB
LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
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HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB
Af efterårsprogrammet 1999 resterer
et foredrag på KVL, Rolighedsvej 23.

Torsdag, den 2. december kl. 19.30:
Sorgenfri Slotspark
Landskabsarkitekt og PhD.-studerende
Christine Waage Rasmussen fortæl¬
ler om Sorgenfri slotshave og park.
Historien går tilbage til begyndelsen
af 1700-tallet, hvor grev Carl Ahle¬
feldt lod opføre et fornemt lyststed
med tilhørende haveanlæg i tidlig
barokstil.

Omkring år 1800 blev slottet ombyg¬
get og barokhaven sløjfet, og der
blev i tidens ånd anlagt en landskabs-
have med lysthuse, broer m.m.

HjrflenE
GRÆSFRØ & RULLEGRÆS

::

Professionelle græsblandinger
og Rullegræs til sport, erhverv og privat brug.

nen Irafrt rnrio r

TORSDAGSRÆKKEN
EFTERÅRET 1999
Kunstakademiets Arkitektskole
afholder en række offentlige fore¬
læsninger torsdage kl. 17.00 i Fest¬
salen, Holmen.
Af forelæsningerne resterer:

18. november
Dietmar Eberle, Østrig.
Bygningskunst som en service.
Tegnestuen Baumschlager & Eberle
fra den østrigske provins Vorarlberg
har i de seneste år fået stor op¬
mærksomhed ved en udpræget
pragmatik, der redefinerer arkitek¬
tens ansvar i samfundet - som pro¬
blemløser i en vedvarende dialog
omkring ressource-management og
brugernes comfort.

2. december
Edward S. Casey, USA
The fate of the place.
Hvad nøjagtig er dette forunderlige,
vi kalder stedet. Casey's to bøger
om dette emne har vakt betydelig
opsigt og anerkendelse på arkitek¬
turscenen i USA.'Disse diskussioner,
som har pågået omkring genius loci,

stedets årid, og fænomener som
space, place, location og contain¬
ment vinder en helt ny belysning i
Casey's undersøgelser. Casey er filo¬
sof og arkitekturteoretiker, han er
professor ved Stoney Brook State
University of New York.

9. december.
Oscar Niemeyer, Brasilien.
Arkitektur.
Den brasilianske arkitekt Oscar

Niemeyer er født i 1907 og virker
stadig som udøvende arkitekt i Rio
de Janeiro i Brasilien. Gennem sin
enorme produktion, der spænder fra
byplanlægning til design, fremstår
Oscar Niemeyer i dga som en af de
vigtigste eksponenter for det 20.
århundredes arkitektur.
I samarbejde med Oscar Niemeyer
og Fundacio Niemeyer gennemfører
Afdelingen for Arkitekturens teori og
historie en real-time forelæsning fra
Rio de Janeiro til storskærm i Fest¬
salen.

Arr. Arkitekturens teori og historie.
Se under arrangementer:
www.karch.dk

Yderligere information:
Havebrugshistorisk Selskab:
Dokumentationsafdelingen, DVJB.
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C.

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Amterne i naturen, 1998. Amterne i
Danmark, 1999. 32 s., ill.
Maud Andersson, Stefan von Both-
mer og Petter Åkerblom: Tio år med
skoltrådgård. Stad & Land nr. 161.
Movium. 1999. 88 s„ ill.
Svend M. Hvass: Ise. Japan's Ise
shrines. Ancient yet new. Aristo Bog¬
forlag. 1999.144 s. + 32 s. kronologi,
ill. 295 kr.
Michel Conan (ed.): Perspectives on
Garden Histories. Dumbarton Oaks
Colloquium on the History of Land¬
scape Architecture, 21.1999. 234 s.,
ill. 35.00 $/20.00$ fra Dumbarton
Oaks Publishing Service.
P.O.B. 4866 Hampden Station.
Baltimore, MD 21211. USA.
e-mail: Publications@doaks.org
Carsten Juel-Christiansen, Sven Fel¬
ding og Gilbert Hansen (red.): Over¬
gang - rum i den spredte by. Med
bidrag af Steen Høyer, Jens Kvorning,
Tage Lyneborg, Kristine Jensen,.
Svein Tønsager, Niels Grønbæk,
Anders Abraham, Anders Munck og
Poul Ingemann. Fonden til udgivelse
af Arkitekturtidsskrift B. 1999. 224 s.,
ill. ISBN 87-987280-0-8. 250 kr.
Raoul Bunschoten m.fi. (red.) Stir¬
ring the city Aarhus. Workshop 1997.
Fonden til udgivelse af Arkitekturtids¬
skrift B. 1999. ill..
ISBN 87 98670-7-1

Foreningen til Gamle Bygningers
Bevaring: Fynske herregårde - set af
Niels Ringe. Årbogen 1999.120 s., ill.
Michael Olrik og Flemming Deichmann
(red.):-Rum, form, funktion i folke¬
skolen. Dommerbetænkning til 21
forslag. Undervisningsministeriets
Forlag. 1999.136 s., ill. 120 kr.
Marianne Levinsen og Anette Dyring
Naalund: CaC03. Arkitekturgalleriet
nr. 15.1999. 32 s., ill.

Muller og Toft + Eskerod: Dobbeltloka¬
litet. Arkitektur og fotografi. Katalog
fra Dansk Arkitektur Center. 1999.
32 s., ill.
Gregers Algreen-Ussing, Lise Bek og
Jens Schjerup Hansen (red.): Perspek¬
tiv på rum. Antologi fra Sandbjerg¬
seminaret 1995. SBI-byplanlægning
nr. 76. 1999. 324 s„ ill. 250 kr.
ISBN 87 563 1008 0.
Skov- og Naturstyrelsen: Naturfor¬
valtning gennem 10 år/1989-1998.
Miljø- og Energiministeriet. 1999.
180 s., ill. 180 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Frederiks¬
havn kommuneatlas. Bevaringsvær¬
dier i byer og bygninger. Miljø- og
Energiministeriet. 1999. 52 s., ill.
150 kr. •

Zita Bauch-Troschke: Brunnen, Was-
serbecken und Wasserspiele. Gestal¬
tung, Anlage, Technik. Callwey. 1999.
128 s., ill. 69,90 DM.
Corner J.(ed.): Recovering Landscape
Essays in Contemporary Landscape
Theory. Med bidrag af Marc Treib,
Christophe Girot, Steen Høyer, m.fl.
Princeton Architectural Press, for¬
handles gennem Birkhauser. 1999.
288 s„ ill. 38 CHF.
Dieter Kienast: Garten, Gardens.
Med fotografier af Christian Vogt.
Birkhauser. 1997. 208 s., ill.
William S. Saunders: Daniel Urban

Kiley - The early gardens. Landscape
views 2. Princeton Architectural
Press, forhandles gennem Birkhauser.
1999. 80 s., ill.
Michel Jacques (ed.): Yves Brunier,
landscape architect. Arc en réve
centre d'architecture. Birkhauser.
1996.128 s., ill.
Læsere, der vil anmelde en eller flere
af ovenstående bøger, opfordres til
at kontakte redaktionen.

NATURFORVALTNING

GENNEM ipÅR
'Naturforvaltning gennem 10 år/
1989-1998' sammenfatter Skov- og
Naturstyrelsens arbejde med natur¬
forvaltning for perioden 1989-1998.
Rapporten indeholder desuden en

beretning om indsatsen i 1998.
Rapporten beskriver resultaterne af
den aktive indsats fra 1989 til 1998
for at genoprette naturen, plante
skov, øge mulighederne for friluftsliv
og sikre kulturhistoriske værdier. Re¬
sultaterne viser, at indsatsen nytter.
Skov- og Naturstyrelsen har i denne
periode igangsat mere end 400 pro¬
jekter på ca. 14.400 ha nyerhvervet
jord. Dertil kommer projekter på sty¬
relsens andre arealer og på arealer i
privat eje samt bl.a. øget naturvej¬
ledning.
Der er i tiåret anvendt knap 1,4 mia.
kr. til naturforvaltning. Skov- og
Naturstyrelsen har administreret



1.045 mio. kr., og amterne har gen¬
nem bloktilskudsordningen modtaget
ca. 326 mio. kr.

Mange af projekterne er færdige
eller nået så langt, at man nu kan se
resultaterne af indsatsen. For andre

projekter vil resultaterne først blive
synlige 'i marken' i de kommende år.
Redegørelsen giver også mange
konkrete eksempler på naturforvalt¬
ningsprojekter.
Skov- og Naturstyrelsen: Naturfor¬
valtning gennem 10 år/1989-1998.
Miljø- og Energiministeriet. 1999.
180 s., ill. 180 kr.

FREDERIKSHAVN
KOMMUNEATLAS

Frederikshavn har nu fået sit eget
kommuneatlas. Atlasset er resultat
af et samarbejde mellem Skov- og
Naturstyrelsen og Frederikshavn
Kommune, og det indeholder en be¬
skrivelse af kommunens kulturmiljøer,
landskabstræk, byer og bymiljøer
samt en vurdering af hver enkelt
bygning i Frederikshavn Kommune
opført før 1940.
Under overskriften 'Bevaring og

udvikling fremover' udtrykker den
lokale følgegruppe på baggrund af
kommuneatlasset sine anbefalinger
til det fremtidige bevaringsarbejde i
Frederikshavn Kommune. Anbefalin¬

gerne er konkrete og tager fat i
mange sider af bygnings- og land-
skabskulturen.
Frederikshavn Kommune er nr. 54 i
rækken af kommuneatlas, som
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet
med henblik på dels at skabe et red¬
skab i det lokale bevaringsarbejde,
dels at gøre opmærksom på de be¬
varingsværdier, som findes i enhver
by her i landet.
Skov- og Naturstyrelsen: Frederiks¬
havn kommuneatlas. Bevaringsvær¬
dier i byer og bygninger. Miljø- og
Energiministeriet. 1999. 52s., ill. 150 kr.

NY VIDENTJENESTE
OM PLANLÆGNING AF
BY OG LAND

Forskningscentret for Skov & Land¬
skab har lanceret en videntjeneste
om planlægning af by og land.
Videntjenesten har til formål at for¬
midle nye forskningsresultater og
viden om fysisk planlægning til
praktikere. Det vil de gøre gennem
videnblade, rapporter, konferencer,
seminarer, internet og telefonrådgiv¬
ning.
Mange kommuner og amter bruger
Geografiske Informations Systemer
(GIS) i deres daglige arbejde og kon¬
takt med borgerne. Videntjenestens
første seminar handler om GIS og
kommunikation med fokus på brug
af internettet. Der planlægges flere
konferencer i år 2000, blandt andet er
'Byen set i børnehøjde', 'Bæredygtige
kommuneplaner' og 'Det åbne lands
planlægning' på idélisten.
Læs mere om Afdelingen for By- og
Landsplanlægning og FSL på
www.fsl.dk
eller kontakt informationsmed¬

arbejder Nikolaj Sveistrup, FSL,
tel. 45 17 82 10
e-mail: nis@sl.dk

MODTAGNE KATALOGER OG
BROCHURER

Naturleg. Legeredskaber af naturens
materialer. Katalog 60 s. Rødvej 6.
Bursø. 4930 Maribo..
Tel. 54 75 75 15, fax 54 75 75 14.
Sortimentskatalog 1999/2000 med
tilhørende CD. P. Kortegaards Plante¬
skole af 1982 A/S. 240 s„ ill. Øvej 10,
Kappendrup. 5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56, fax 65 97 30 84.
Velillustreret plantekatalog med kor¬
te, instruktive plantebeskrivelser.
Mogens Fonnesbech: Samling af
sommervækster 1999. 36s. Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Tel. 35 28 21 81.

Birkholm plantekatalog 99/00.
Birkholm Planteskole. Farremosen 4.
3450 Allerød. Tel. 48 17 31 26,
fax 48 14 09 86. Plantekatalog med
korte, instruktive plantebeskrivelser.
CD fra GH form. Jacob Wolff-Petersen.

Lundemarksvej 22. 4300 Holbæk.
Tel. 59 44 09 00. Fax 59 44 04 40.

www.ghform.dk
info@ghform.dk
Case story: GH form. Særtryk af
Design DK. 24 s., ill.

PRODUKTER FRA GH FORM
GH forms idégrundlag er baseret på
et ønske om at udvikle, producere
og sælge kvalitetsvarer af støbejern
til konkurrencedygtige priser. Disse
ideer tog form i 1993, og i 1995 blev
GH form grundlagt.
GH form har siden holdt fast i den

oprindelige idé om at skabe kvalitets¬
produkter til brug i det offentlige rum.
GH producerer i dag gade - og park¬
møbler, designet af nogle af Danmarks
førende arkitekter og designere,
f.eks. Knud Holscher Industriel Design
og landskabsarkitekt Charlotte Skib¬
sted, Nanna Ditzel, Vilhelm Laurit¬
zens Tegnestue og Henning Larsens
Tegnestue. Desuden produceres den
klassiske københavnerbænk.
GH form arbejder stadig på at for¬
bedre de rent tekniske løsninger og
kæle for detaljerne.

Pictoform

11997 modtog GH form ID-prisen for
et system af ledelinier for blinde og
svagtsynede.
Knud Holscher Industriel Design og
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

udgjorde projektgruppen i et design-
research-projekt, med titlen 'Bykort
for blinde' der bl.a. arbejdede med
gadebelægninger. Det resulterede i
belægninger udformet med ledelinier,
der kan føles af en blind med stok.

Belægningerne produceres og mar¬
kedsføres under navnet Pictoform.
Ledestenene fremstilles i støbejern,
beton, bronze og rustfri stål.
Belægningsstenene anvendes som
markeringer af f.eks. en ganglinie,
et skift fra fortov til kørebane.
Disse signaler er som ord i noget,
der ikke er et sprog endnu..

Cast Iron

Kontakten med Knud Holscher Indu¬
striel Design blev udbygget, og seri¬
en Cast Iron blev skabt. Cast Iron er

en produktlinie beståen af en lampe
og en pullertserie af støbejern. En
moderne udgave af den klassiske
gadebelysning. Serien kan naturlig¬
vis indpasses i et ældre fredet miljø
tillige med, at den udtrykker nutidigt
design ,og således kan gadebelys¬
ningen danne sammenhæng mellem
ældre og nyere byggeri.
GH form turde har siden etableret

samarbejde med andre førende arki¬
tekter og designere.
fortsættes s. A48

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: I ■

TopdressinaSvær Super-Muld I WJi/Ml WWWIl ■ J
D-Gro A

•airway Mix DANSK JORDFORBEDRING
Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene

Green-Mix Telefon 43 99 50 20 . Telefax 43 99 52 31



Biografien om Mogens Lassen er blevet genoptrykt.

Mogens Lassens huse blev hovedværker i dansk arkitektur,

og for mange er hans værker uløseligt forbundne med den
hvide funktionalisme. Bogen viser dog, at han med skiften¬
de formsprog tillod sig at vælge netop det arkitektoniske
udtryk, der bedst besvarede en given opgave.

Som sådan viser Mogens Lassens huse den personlighed,
udstråling og det nærvær, som karakteriserer stor arkitektur.
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fortsat fra s. A47
Udover Pictoform og Cast Iron pro¬
ducerer GH form City serien tegnet
af af Nanna Ditzel, bænkeserien
Metropol tegnet af Vilhelm Laurit¬
zens Tegnestue, serien Plaza, der
rummer en lampe og pullertserie
tegnet af Henning Larsens Tegne¬
stue samt en bænk tegnet af Jørgen
Klinkby.
Selv om Nanna Ditzel ikke tidligere
har arbejdet med støbejern som
materiale, er det alligevel lykkedes
hende at skabe en elegant og syns¬
mæssigt let gadebænk, fuldt på høj¬
de med den lethed og elegance, der
er i Nanna Ditzels øvrige arbejder.
Nanna Ditzels Citybænk er tænkt
som et selvstændigt rum i det
offentlige- rum - en bænk der skaber
en ramme om den siddende.

Citybænken

Metropol-bænkene fra Vilhelm Lau¬
ritzens Tegnestue er ventebænke,
tænkt til kortvarigt ophold.for men¬
nesker der er på vej. Det er let både
at sætte og rejse sig. Metropol seri¬
en er et bud på bænke til bl.a. de
nye trafikterminalers venterum. Van¬
gerne er af støbejern. Sæderne kan
være af forskelligt materiale: rustfri
stål, træ eller gummibelagte stålpla¬
der. På stationen i Københavns Luft¬
havn i Kastrup, hvor bænkene er
opstillet i 1998, er sæderne af rust¬
fri stål.
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Metropol

Plaza er en lampe og pullertserie
tegnet af arkitekt Henning Larsen i
1999. Plaza er udformet i en mini¬
malistisk stil, hvor støbejernet står
ubehandlet. Det ubehandlede støbe¬

jern går godt i spænd med stål,
glas og natursten, som det vil ses
véd Unibanks nye hovedkontor på'
Christiansbro.

Milewide

Vejdirektoratet udskrev i samarbejde
med Dansk Design Center i 1996 en
konkurrence under temaet - et sam¬

menhængende system af vejudstyr.
Kntfd Holscher Industriel Design
vandt konkurrencen, og da serien i
1998 blev udbudt i licitation, blev
det GH form, der fik den del af op¬
gaven, der består af udstyr til raste¬
pladser. Serien er tænkt anvendt på
rastepladser og er særdeles velegnet
til steder, hvor der ønskes udstyr der
rustikt og robust, men også udstyr
der fortæller den rejsende, at man
er velkommen. Serien markedsføres
under navnet Milewide.
Ud over disse opgaver arbejder GH
form sammen med andre arkitekter,
og sidst men ikke mindst løses for¬
skellige specielopgaver sammen
med GH Holbæk Jernstøberi, især
opgaver i forbindelse med byfornyelse.
GH form sigter bl.a. mod, at støbe¬
jern igen kommer frem i lyset, og at
det såvel formgivnings- som udbre-
delsesmæssigt bliver lige så smukt
og anerkendt som dansk formgivning
i øvrigt.
Kilde: GH form. Jacob Wolff-Petersen.
CD og Case story: GH form. Særtryk
af Design DK.'
info@ghform.dk
Lundemarksvej 22. 4300 Holbæk.
Tel. 59 44 09 00. Fax 59 44 04 40.

www.ghform.dk

im

Plaza

NY ADRESSE

Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard
Andersen har fået nye tegnestue¬
adresse:

Nordhavnsvej 1. DK-3000 Helsingør
Tel. 49 20 08 71. Fax 49 20 00 71
E-mail jaaa@jaaa.dk
www.jaaa.dk

Kortnummer: Udløbsdato:



Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

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

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

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . 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
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NYHED

Trækonstruktion forstærket
med stålprofiler på bagsiden.

Det miljørigtige alternativ til veje i naturskønne områder Overholder de europæiske
normer EN 1317-1 og 2
(Niveau N2)

Træ-autoværn

Bestil uddybende materiale eller
uforbindende konsulentbesøg.

DAV
DanskAuto-VærnA/S

Tietgensvej 12 • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 29 00 • Fax 86 82 29 50
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II 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221



ANNEMARIE LUND

guide til
dansk havekunst

år 1000-1996

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til Dansk Havekunst er en gave til hele
folket - i hvert fald til alle med øjne i hovedet og bare
en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

"...et overblik og en systematisk vejledning har man

manglet. Det er det, man har fået med denne guide,
som også er forsynet med kort, både over Køben¬

havnsområdet og resten af landet."

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
GUIDE TIL DANSK HAVEKUNST af Annemarie Lund

Pris 248 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Stilling:

Navn:

Gade/vej:

Postnr.: ' By:

Underskrift:

GUIDE TIL

dansk
havekunst
«r 1000-1996

Annemarie Lund

Arkitektens Forlag ''

296 sider - 248 kroner

hundreder af illustrationer

Arkitektens Forlag

W POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( ) Eurocard ( ) Mastercard ( ) JBC
( ) VISA ( ) Dankort

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1051 København K

Kortnummer: Udløbsdato:


