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37TH I FLA WORLD CONGRESS
2000 I COSTA RICA
The 37th IFLA World Congress, the
Millennium Congress, will be held in
Costa Rica, from September 30th to
October 3rd, 2000.
The 37th IFLA World Congress
focuses on the theme 'Conservation
and Ecotourism' with a view to form
a multi-disciplinary approach to sus¬
tainable tourism planning, with
emphasis on the key role played by
the landscape architect.
The 37th IFLA World Millennium
Congress also offers the world's
landscape architects an opportunity
to experience 'tourism and conser¬
vation' in action, through an exclu¬
sive program of pre and post tours,
and to enjoy Costa Rica's world
renowned hospitality! Please join us!
Bienvenidos!
Millennium Natura Magistral
Jean Pierre Knockaert,
President Organizing Committee
37th IFLA World Congress Costa Pica

Call for papers
Participants who wish to present
papers are kindly requested to sub¬
mit their abstracts and curriculum
vitae, before May 15,2000,
preferably by fax or e-mail, to the
Congress Secretariat

International student competition
organised by IFLA/UNESCO
The theme of the international stu¬
dent competition organised by
IFLA/UNESCO is 'archaeological
sites and their surroundings, includ¬
ing facilities for ecotourism'.
Information: magistra@sol.racsa.co.cr

Calendar
25-29 Sept.: IFLA World Council,
regional meetings, etc.
30 Sept.-3 Oct. 37th World Congress
Full Day of Sessions, Sept. 30 and
Oct. 3. Technical Visits, October 1-2;
Centra Neotropico Sarapiquis .

www.sarapiquis.org
Parque Nacional Volcån
Poås/INBioparque
www.minae.go.cr and
www.inbio.co.cr
The Rainforest Aerial Tram
www.rainforest.co.cr
Marriott Los Suedos Beach Resort
www.marriott.com

E.A.R.T.H./Costa Flores
www.earth.ac.cr

Organizers
Landscape, Foundation Belgium,
P.O. Box 661-4005,
San Antonio de Belén, Costa Rica
Tel.+ 506 761 1004.
Fax+ 506 761 1415

magistra@sol.racsa.co.cr •
www.sarapiquis.org

in co-operation with
Association Costarricense de

Arquitectos Paisajistas —

ASOPAISSAJE
Fax.+ 506 233 1479/+ 506 255 2811

Congress Secretariat
Horizontes Nature Tours
P.O. Box 1780-1002 P.E. San José,
Costa Rica
Tel.+ 506 222 2022/+ 506 255 4513
horizont@sol.racsa.co.cr
www.horizontes.com
www.horizontes.com/ifla2000
Se også LANDSKAB 2-00

PRAGA 2000

NATURA MEGAPOLIS
The conference is held in framework
of the 'Europe a Common Heritage'
campaign organised by Council of
Europe and is involved also in a pro¬
ject Prague European City of Culture
of 2000.
The conference will be held in

English with simultaneous transla¬
tion into Czech.
Date: 27 August-1 September 2000,
Prague with pre- and post confer¬
ence excursions: 24 to 26 August
and 2 to 4 September
Secretariat of the conference:

Magistråt hl. M. Prahy,
odbor zivotniho prostredi,
Råsnovka 8,110 00 Praha 1
Tel. +422 24484437
Fax:+422 2491 1381

praga2000@imip.mepnet.cz
Se også LANDSKAB 2-00

INTERNATIONALT SYMPOSIUM
DIE WELT ALS GARTEN
Fra 8.-10. juni afholdes et internatio¬
nalt symposium: Die Welt als Garten
i Hannover, arrangeret af BDLA m.fl.
og også støttet åf IFLA og EFLA.
Information og tilmelding:
BGL. Alexander-von-Humboldt-Str. 4
D-53604 Bad Honnef.
Tel. +49 22 24 7707 0

info@galabau.de
www.galabau.de

GALABAU 2000
20.-23. september afholdes den 14.
europæiske fagmesse for have og
landskab, GaLaBau 2000, i Nurnberg.
Skandinavien er'i år udpeget som
'partner-region' for GaLaBau 2000,
og der bliver udstillinger, mm. herfra.
På messen uddeles GaLaBau Inno¬
vation Medal for nye løsninger til .

produkter og deres brug under
udførelse af landsk'absprojekter.
For anden gang uddeles på GaLaBau
2000 desuden prisen 'International
Trend Prize for Ecological Construction
& Landscaping'.

Information: NurnbergMesse GmbH
Messezentrum. D-90471 Nurnberg
Tel.+49 9 11 86 06 0

info@nuernbergmesse.de
www.galabau.de

SEMINAR OM NATURSTEN

Foreningen Stenriket afholder 23.-24.
maj i Breanas, Sverige et seminar om
brug af natursten i byggeri og anlæg.
Seminaret omfatter bl.a. forelæs¬

ninger om forskellige slags natur¬
sten, om brydning, tilhugning og
bearbejdning, ekskursioner til sten¬
brud, hvor der brydes diabas og gra¬
nit samt til projektet Ostra Boulevard
i Kristiansstad v. landskabsarkitekt

Thorbjorn og billedhugger Pål
Svensson.

Deltagerafgift alt inkl. 2.900 SEK.
Tilmelding: Stenrikets Kultur- qch
Kompetenscentrum. Box 116.
280 63 Sibbhult, Sverige.
Fax +46 44 49030
Inf.: Kurt Johansson,
tel. +46 47 61 36 94

ARRANGEMENTER PÅ FYN

Skovsgaard på Langeland
Naturvejleder Jens Hæstrup vil ori¬
entere om Skovsgaards økologiske
landbrugs muligheder og begræns¬
ninger samt føre os rundt i det
naturskønne område med dets mar¬

ker, levende hegn, vandhuller, skov, .

krat, eng og strand.
Fredag den 26. maj kl. 16.30 på
gårdspladsen på Skovsgaard.
Tilmelding til
Grete Wang Poulsen tel. 66 13 13 72
lokal 2514 eller 2501

ÅRSMØDE 2000

Foreningen af Danske Kirkegårde,
Danske Krematoriers Landsforening
og Foreningen for Kirkegårdskultur
holder fælles årsmøde med forelæs¬

ninger og ekskursion i Svendborg i
dagene 21. til 24. maj.
Program fås fra Fællessekretariatet.
Østre Kapelvej 10. Postboks 466.
4700 Næstved.
Tel. 55780551. Fax55 780505

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Tværsektoriel konference 22.-23. maj
i Nyborg
Ghetto eller multikulturelt lokal¬
samfund? Mangesidet belysning af
og debat om etniske minoriteter og
boligområder.

Studietur 14.-15. juni
Byrum og arkitektur i Oslo
Turen starter og slutter på Oslobåden
med oplæg og diskussion. I Oslo'
skal vi se nye spændende eksempler

på arkitektur og byrum. Bl.a. har.
Jan Gehl i 2 år arbejdet med
byrumsforbedringer på Aker Brygge.
Turen arrangeres i samarbejde med
Jan Gehl og Norsk Form (Senter for
design, arkitektur og bygningsmiljø),

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM

Studierejse Skolgårdar, pedagogiska
tradgårdar och andra morotter.
6 dage i juni
Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

KURSUS I ANLÆGSGARTNERI
'Det nye anlægsgartneri' er et 2-
dages kursus omkring nye produkter
og processer.
Målet med kurset er at komme ud

og se produktionen af produkterne
og tale med de personer, der har
ansvaret og dermed den mest
detaljerede viden om de enkelte
produkter - nemlig producenterne.
Det er de personer, der kan fortælle
bedst og mest inspirerende om bag¬
grund og anvendelsesmuligheder.
At besøge produktionsstederne,
bygge- og oplagspladserne giver en
mulighed for en direkte sansning af
materialernes karakter og dermed
for at få idéer til kreative anvendel¬
ser i nye sammenhænge.
Under kurset kører vi fra KVL, Rolig¬
hedsvej 23, Sektion for Landskab ud
i bus og besøger producenter og
byggepladser. Aftenen afsættes til
middag samt en inspirerende fore¬
læsning og diskussion om anven¬
delsen af nye materialer.
Kursusledere: landskabsarkitekter
mdl Flemming Bach og Jens Balsby
Nielsen
DL kan være behjælpelig med book¬
ning af værelse efter nærmere aftale.
•Tid: 29-30. maj 2000.
Pris ekskl. moms:1.700 kr. for med¬
lemmer af DL og/eller SK, 2.100 kr.
for andre.
Arr.: Danske Landskabsarkitekter

og Stads- og Kommunegartner¬
foreningen.
Udførligt program og betingelser
fås fra DL.

Tilmeldingsfrist er den 16. maj
og skriftligt til DL's sekretariat:
Wesselsgade 2 st„ 2200 Kbh N,
evt. på fax 35 34 68 23 eller e-mail
dl@landskabsarkitekter.dk
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HAVE I DRAGØR
Kerstin Johansson

Penalhuset blev den kaldt i folkemunde - den lange
smalle bygning på Dragørs måske mindste matrikel.
De nuværende ejere, et ægtepar, købte huset for fem
år siden, og samtidig købte de den lille nabogrund,
hvor der lå et sommerhus. De to bygninger fra halv¬
fjerdserne skilte sig ud i kvarteret, der for øvrigt mest
består af murermestervillaer fra tyverne.
I efteråret 1998 blev sommerhuset revet ned, og en

tilbygning til Penalhuset iværksattes. Der er ikke meget
friareal tilovers på grunden, når den også skulle rum¬

me en carport med plads til to biler og et lille udhus
til opbevaring af cykler og haveredskaber.
Penalhuset med sin nye tilbygning er orienteret i

øst-vestlig retning. Mod øst afsluttes haven med en

kampestensmur, der fortsætter langs alle haverne ved
Dragørs nordstrand. Mellem muren og vandet løber
en strandpromenade.
Mod nord var der ved byggestart et faldefærdigt

plankeværk af forskellige materialer, men meget for¬
mildende bliver det støttet af naboens klatrehortensie,
vedbend og vildvin, der frejdigt invaderer haven fra nord.
Mod vest er der et pudset udhus og raftehegn, og

der var ligeledes raftehegn i skellet mod syd. Mod syd
er der adgang til huset fra villavejen.
Ejerne ønskede en have der var nem at holde; der

skulle ikke være græs. Det var også vigtigt for dem, at

der skulle va2re opholdspladser, der var beskyttet mod
indsyn, og at der var plads til mange gæster. Haven
skulle frem for alt kunne nydes om foråret og i sen¬
sommeren, da-de opholder sig meget i sommerhus
midt på sommeren.

Vi startede med havens vægge mod nord og mod
vejen i syd. Naboen i nord ville ikke gå med til at ned¬
rive de forskelligartede plankeværker, så vi blev enige
om at beklæde hegnet med granrafter, og desuden
plantede vi mere vildvin og klatrehortensie. Ejerne
ville helst have et tæt hegn mod vejen, gerne en kampe¬
stensmur, men da dette ikke harmonerer med karak¬
teren i det venlige og åbne Dragør, endte vi med et

hegn, der fungerer som en persienne. Det består af
lærketræslameller ophængt på en konstruktion af T-
stål, der er så tynd, som mulig. Hvis man går forbi på
fortovet og dermed kigger skråt ind på hegnet, virker
det helt tæt, men hvis man betragter hegnet i 90 gra¬
ders vinkel, er det meget gennemsigtigt. Som en ind¬
bydende geStus er hegnets lameller lavet mindre dybe
ved entrépartiet, så lavendelbedet, der er udlagt som
et tæppe ved indgangsdøren, tydeligt kan ses udefra.
Carportens skydeport har faet en beklædning af sam¬
me slags trælameller.

Havens gulv blev Otta-skifer, en blanding af typerne
Pillagurri— med sit flotte stregmønster — og Sel Royal.

Skiferplateau i haverum ved vandet
• The slate plateau in the garden by
the water

Indgangsparti set fra vejen
• The entrance from the street

Tegnestuen, der er etableret i
1988, deler i dag kontor med
tre andre landskabsarkitekt¬

kontorer: Sonja Poll & Knud
Lund-Sørensen, Katrine Thuesen
samt Hjørdis Sørensen

Landskab 3/00 73



Have ved Penalhuset, Dragør
Landskabsarkitekt: Kerstin Johansson
Anlægsgartner: Finn Poulsen I/S
Anlagt 1999

OAGMARSVEJ
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Korridor i syd med udsigt
til Øresund
• Corridor on the south with
a view of the Sound

Farveskalaen i bygningerne er forskellige gråtoner.
Skiferens metalliske, mørkegrå overflade står godt til
zinkbeklædningen på mellembygningen, og der er
også skifergulve indvendigt i huset. Det gamle Penal¬
hus blev beklædt med brædder af Oregon pine, der
ligesom hegnets lærketræ bliver gråt, når træet ud¬
sættes for vejr og vind. Den ny tilbygning er pudset
koksgrå, og på gavlene er der hvidmalede facadeplader.
Der er brugt grå brosten på fortovet, ved indgangs¬
partiet og i carporten. Mellem brosten og skifer er
der lagt sorte diabasskærver.

Haven har tre rum og to korridorer. På sydsiden,
hvor der er varmt og solbeskinnet og forholdsvis be¬
skyttet mod østenvinden fra Øresund, ligger den grå
have. Bedene er ikke store, men der blev plads til et
pilebladet pæretræ, der med sit fine sølvgrå løv kaster
en let skygge over perlekurv, kattefod, lammeøre, timian,
sølværenpris og gråbladet bynke. Nogle prydløg,
Allium aflatunense, giver en purpurfarvet kontrast
med de højtsiddende blomsterkugler. Som afgræns¬
ning mod carporten og langs hegnet i syd er der
plantet en takshæk. Da bygningen ligger lavere end
vejen, er terrænforskellen optaget med en L-formet
kant af thujatræssveller. Entrépartiets tæppe af laven¬
del hører med i den grå have. Skifergulvet er her og i
korridoren, der fører mod øst, lavet af savede plader i
faldende længder og med forskellige bredder.

Langs korridoren er der plantet hvide roser, Schnee- '
wittchen i et bunddække af lavendel og ærenpris samt
pinseliljer mod bygningen, og ved raftehegnet i syd er
der slyngplanter: klatrehortensie, klematis og tobaks¬
pibeplante i en bund af Vinca minor og vintergæk.

Korridoren fører hen til haverummet mod havet. Her
kan det blæse en del. Der er udsigt til vandet gennem
en havelåge af trælameller. For at gøre det muligt at
se vandet over kampestensmuren, når man sidder
ned, er her lavet et plateau, der er bygget op med
kanter af thujatræssveller. Plateauet er inspireret af de
glatslebne klipper langs Sveriges kyster - med sten,
der holder på solvarmen og små krybende planter i
revnerne. Uregelmæssige skiferbrud er udlagt med
fuger fyldt med citrontimian og trædebregne. Langs
raftehegnet i nord er der plads til en lille 'strandeng'
med perlekurv, lavendel og Calamintha i kanten og
overstandere af Perowskia, salvie, gyldenris og solhat.



Den nordlige korridor fører mod det tredie haverum.
I korridoren er der skygge, og ved plantevalget er der
lagt vægt på den frodige, kølige fornemmelse i en
granskov med mørkegrøn farve, der danner baggrund
for islæt af svolvgult og bleggult, stålblåt og aubergine.
Det mørkegrønne udgøres af stedsegrønne planter
som benved, vedbend, kaprifolie og hasselurt samt
Hosta lancifolia med sine friske, blanke blade. Gul
farveaccent kommer fra løvefod og fingerbøl, stålblå
fra Hosta sieboldiana, rustrød fra Cimicifuga simplex
'Brunette', sølvlys, der også giver hvidt. Mere hvidt
kommer fra klatrehortensie, havehortensie, hvid bjerg-
skovranke, sølvlys, hvid perlehyacint og dorothealiljer.
Korridoren afsluttes i det sidste haverum, der har

noget af samme karakter som korridoren, men med
mere sol. Her står et gammelt fyrretræ, og der er sup¬
pleret med et flerstammet tibetansk kirsebærtræ, hvis

rustrøde blanke bark og hvide blomster falder ind i
farveskalaen. Her er også frodige kurvebregner og kirse¬
bærlaurbær med bund afVinca minor omkring opholds¬
pladsen. Under fyrretræet er liljekonval og storkonval,
duftende kaprifolie og vildvin, som vinrød efterårsfond.
Om foråret ses hvide og sorte tulipaner samt bleggule
pinseliljer. Mod carporten er en væg af trælameller
med stedsegrøn kaprifolie, og en brændestabel funge¬
rer også som afskærmning. Haveskuret, der ligesom
plankeværket er lavet af ubarkede granrafter, er sænket
tre trin i forhold til det omgivende terræn, for at virke
.mindre dominerende i det lille haverum.

Haven er anlagt af anlægsgartnerfirma Finn Poul¬
sen I/S i foråret 1999. Ved valg af stauder har jeg fået
gode råd afmin tegnestuefælle, landskabsarkitekt
Katrine Thuesen.

Kerstin Johansson, landskabsarkitekt mdl, pir

Den grå have ved sydsiden
• The gray garden on the south

1. Savede skiferfliser i den grå have
2. Skiferbrud med fuger af træde¬
bregne og citrontimian
3. Mellem carportens brostens-
tæppe og skiferbelægningen er der
udlagt diabasskærver
• 1. Sawn slabs of slate in the

gray garden
2. Quarried slate with joints of grass
buttons and lemon thyme
3. Diabase aggregate laid out
between the carport's cobblestones
and the slate paving

Landskab 3/00 75



GÅRDRUM OG HAVER
PeterJuhl

PeterJuhl, der har etableret
tegnestue i januar 1997,
præsenterer herfire projekter til
udearealer. Tegnestuen har
kontorfællesskab med landskabs¬
arkitekter mdl Lisbeth Wester¬

gaard, Hans Kragh og Jonas
Berglund, der hver har deres
egen tegnestue.

Modsatte side:

Anlæg ved Veterinær- og Fødevare¬
direktoratets ny administrations¬
bygning. De organisk formede øer
fungerer som klart tegnede, lyse
streger i en rolig flade, hhv. i gård¬
haver og på parkering
• Facing:
The grounds of the Danish Veterinary
and Food Administration's new

administration building.
The organically shaped islands
serve as clearly delineated, light
lines in the calm surface of court¬

yards and parking lots.

Anlæg ved Veterinær- og Fødevaredirektoratet
En ny administrationsbygning for Veterinær- og Føde¬
varedirektoratet er placeret i sammenhæng med den
eksisterende stokbebyggelse. Bygningen ligger i et om¬
råde præget af erhvervs-, industri- og boligfunktioner.
De omgivende boligbebyggelser er tæt-lav og åben-lav
bebyggelse, der opleves som et sammensat småskala
landskab. Den nye bygning består af tre stokke med
mellembygninger.
Den nye administrationsbygning har samme form

og funktion som de eksisterende bygninger, men er

nutidig i bl.a. materialevalg. De nye bygninger ligner
ikke de eksisterende bygninger, men indgår i en fælles
struktur. Uderummets arkitektur skal, ligesom de nu¬

værende uderum, være præsentabel, men ukomplice¬
ret og opfylde en række funktioner uden at ligne alle
andre uderum. Der skulle skabes særegne rum med et

nutidigt formsprog.
Den anvendte metafor er et maleri, hvor belægning

er rammen, grusfladen er lærredet og øen er motivet.
Som ramme om forpladsen er lagt fire skifter brosten.

Rammen fungerer som afvandingsrende. Fladen eller
'lærredet' er belagt med granitskærver, på en overflade
af asfaltbunden macadam er udlagt granitskærver af
typen 5/8 mm Himberg.
Hovedindgangen er lagt i Offerdal skifer, der som

en løber strækker sig helt ind i bygningen.
Øen er formet med tre forskellige radiesten samt

rette elementer af lyst beton. Elementerne er 30 cm

høje og brede og i forskellig længde. Øen fungerer
som en klart tegnet, lys streg i den rolige flade. Man
kan køre rundt om øen, som samtidig adskiller par¬
kering for biler og cykler fra hovedbygningen. Cykel¬
parkeringen er belagt med 40 x 40 fliser, og parkerin¬
gen med græsarmeringssten.

I øens forhøjede muldbed står blomstrende sødkir¬
sebær af typen 'Stella' som overstandere i en bund af
Vinca minor samt grupper af forårsløg, Tulipa 'Sorbet'
og 'Queen of Night'.
Belysningen udgøres af projektører fra Bega, der op¬

lyser træernes kroner om aftenen samt på forpladsen
pullertlamper, Bega model 9414, og Albertslundlygter.
Det største gårdrum er 15 x 33 meter, det mindste

15 x 21. Rummene skal især fungere som dekorativt
og frodigt udsigt for de omkringliggende kontorer og
i mindre grad anvendes til ophold.
Gårdene har en to meter bred ramme af sorte, glat¬

slebne betonsten, Symfonisten, i et specialstøbt format
30 x 60 cm. Med dette format i forbandt, sammen¬
flettes belægningen i hjørnerne. 'Lærredet' er belagt
med lyse ærtesten, som nemt tilpasses de organisk
formede øer.

På plintene er etableret sæder af cedertræsstokke i
samme dimensioner som facadernes vandrette beklæd¬

ning imellem vinduesbåndene.
I den mindste gård plantes tre forskellige typer af

ahorn, Acer rubrum, Acer rufinerve og Acer ginnala,
som flerstammede, solitære træer. Træerne vil lyse
som et 'flamltnehav' i af kulører om efteråret, og Acer
rufinerves grøn- og hvidstribede bark vil være mar¬

kant i vintertilstand. Bundplantningen udgøres af
Vinca minor 'Alba', og der lægges løg, Tulipa 'Sorbet',
og plantes duftende krydderurter, stauder samt
buskroser, Rosa alba og gallica-arter, som kan tåle
gårdens skygge.
I den store gård plantes hvidblomstrende træer, der

også får smukke høstfarver - pagodekornel (Cornus
controversa), koreakornel (Cornus kousa) og bær-
mispel (Amelanchier laevis). Bunden består også her¬
afVinca minor, ligeledes med krydderurter, stauder
og buskroser.
Denne bygning ligger en etage lavere end de gamle

bygninger i nord, hvilket giver et terrænspring på ca.

tre meter. Skråningerne afvikles tæt på de gamle byg¬
ninger og skel og levner den størst mulige flade til de
nye bygninger. Grønningen omkring bygningen skal
være en enkelt græsflade med grupper af frugttræer
samt spredte uægte akacie og stilkeg. På den stejle
sydskråning ved parkeringspladserne er udsået vilde
urter, som udover at have stor blomsterrigdom også
kan trives på stedet og har et økologisk og rationelt
driftsaspekt.

Forareal i Herlev

Folke Larsen Eftf. A/S sælger værktøj og pumper til
bl.a. stenhuggerier"og maskinfabrikker. Bygningerne
indeholder administration og lager. Firmaet ligger i
Herlevs industrikvarter, et mellem- til storskala by¬
landskab, hovedsagelig med funktionelle, kvadratiske
betonelementbyggerier.

Forarealet skal præsentere og profilere Folke Larsen
Eftf. A/S som et firma med en solid baggrund, der
producerer og sælger professionelle kvalitetsproduk¬
ter, og det skal også præsentere Folke Larsen som et
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Forslag tilforareal ved Folke Larsen Eftf. A/S
Ejby Industrivej 106, Herlev
Landskabsarkitekt: Tegnestue PeterJuhl Landskabsarkitekt mdl, pir

Forareal i Herlev. På græsfladen
foreslås fem kvadratisk klippede
taksmassiver og fire stålskærme
placeret i et indbyrdes forløb
• The grounds in Herlev. The lawn
would contain an arrangement of
five square volumes of clipped yew
and four steel sheets.

Forslag til gårdanlæg ved
Livjægergade 17 og 19,
København 0

Landskabsarkitekt: Tegnestue
PeterJuhl Landskabsarkitekt
mdl, pir

Forslag til mindre gårdanlæg med
lys, belægning, plinte i granit og
markant beplantning
• A proposal for a small courtyard
with light, paving, granite plinths,
and distinctive plantings

firma, der forstår områdets struktur og karakter, men
skiller sig ud fra de andre firmaer. Forarealet skal
kunne opleves og opfattes af forbikørende samt af fir¬
maets ansatte og besøgende, og det skal være billigt i
pleje og vedligeholdelse.

Forslaget tager udgangspunkt i industrikvarterets
mere eller mindre kvadratiske betonbygninger. På en

samlende græsflade etableres fem kvadratisk klippede
taksmassiver. Taksvolumeme skal klippes i 80 ems høj¬
de, så de kan opfattes både fra bygningen og bilerne.
Industriområdets mange skilte har givet inspiration

til at opsætte lodrette plader i cor-ten stål, der skærer
sig provokerende ind i massiverne. Én plade går dia¬
gonalt ud i en eksisterende plantning af ildtorn, der
er en del af helhedsplanen for området. Pladen er

med til at integrere forplads og industriområde og

gør samtidig stedet iøjenfaldende for forbipasserende.
Øjet ledes naturligt i pladens længderetning og der¬
med mod Folke Larsen. De øvrige stålplader leder
ligeledes øjet mod hovedbygningen og markerer sam¬
tidig hovedindgangen. De fire stålskærme er placeret i
et indbyrdes forløb. Planter og plader vil give en mar¬

kant lys/skyggevirkning.
Som overstandere plantes ildløn (Acer ginnala), der

med let løv og vejende grene står i kontrast til de mas¬

sive og bastante taksmassiver og rustne stålplader.
Forslaget er endnu ikke udført.

Gårdanlæg i Livjægergade
En tidligere glasfabrik tegner gårdens markante profil
og danner rum med et forhus fra slutningen af 1800-

tallet. Sidebygningerne er i 3 og 4 etager, og en vin¬
kelbygning mod syd er i 2 etager. Samtlige bygninger
er under renovering og føres tilbage til det oprindelige
'industrielle' udseende, de formodes at have haft.
Gården til Livjægergade 17 giver adgang til en IT-

virksomhed, et pensionsforsikringsselskab, frisører og
modevirksomhed. Livjægergade 19 renoveres til nye,
eksklusive hotellejligheder, og gården lægges sammen
med nr. 17.

I programmet har der været lagt op til en enkel
formgivning med kvalitetsmaterialer og dermed med
muligheder for'en artikulering af stedets særpræg ved
hjælp af lys, belægning og markant beplantning —

landskabsarkitektens virkemidler i byrum. Begræns-
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Have i Helsingør. Ndr. Strandvej 56, Helsingør
Arkitekt: Vagn Andersen
Landskabsarkitekt: Tegnestue PeterJubl Landskabsarkitekt mdl, pir
Anlægsgartner: K. Riise Bundgaard og Næshave
Anlagt 1998-99

ningens kunst skal beherskes for at kunne stoppe ved
det enkle, og først efter en lang skitsefase og en tilba¬
gevenden til skitsering i mål 1:500 blev den først
skitserede udspænding af rummene valgt.
Med plinte i granit eller beton skabes dynamik og

sammenhæng i gårdrummene. På det smalle stykke
fungerer plintene hovedsagelig som møblerende ele¬
menter, men også som en domænemarkering i 40 ems

højde. De mindre plinte i den nordlige og sydlige del
har mere karakter af siddeplinte, idet der her er roli¬
gere rammer for ophold under trækronerne.

Langs de forskelligartede bygningsfacader lægges
fem rækker brosten, der optager forskelle omkring
lyskasser o.a., skaber sammenhæng i gårdrummene og

giver en tydeligere afgrænsning af gårdens samlende
gulv i sort pulverasfalt.
I portgennemgangen lægges to brede bånd af glat¬

slebne, blåsorte betonsten, Symfonisten, som har en
fin bearbejdning og granittilslag i overfladen. Samme
sten anvendes ved hovedindgangene og som cirkulær
plads i hotellets gårdrum.
En ledelinie af lys etableres igennem porten, des- t .

uden opsættes spredte lyskilder i belægningen ved beg¬
ge hovedindgange. Der anvendes fiberoptik, med én
fælles lyskilde for hver samling af lys. For at markere
de længste plinte i mørke, indfræses fiberoptikkabler i
den øverste del af plintene. Kablerne giver sidelys og '
virker som en lysende streg i rtiørket.
I gårdrummet plantes s fore eksemplarer af sydbøg,

Nothofagus antarctica, i 5-6 meters højde. Sydbøgen
har særegne dekorative træk: en kroget vækst, bark

med hvide korkporer, fine grene og små blade, der
farves gule om efteråret. Træets løv lader lyset passerer
ned i gården, træet markerer sig solitært og fremhæver
dermed facaderne og deres forskellighed.

Forslaget forventes udført i løbet af dette år.

Have i Helsingør
Et nyrenoveret hus, placeret på en af de bedste grun¬
de i Helsingørområdet har fået ny forhave. Huset er
stort, med enkle linier og store flader, og kunne høre
til på en grund af den tredobbelte størrelse. Indkørsel
og adgang til hoveddør skulle placeres, så det virker
naturligt at bevæge sig diagonalt over grunden uden
dog at gennemskære den mindre forhave.
Med udgangspunkt i hoveddøren er udlagt en cen¬

terpunkt, som sammen med varierende radier har væ¬

ret bestemmende for placering af havens elementer -
græsplæne, kanter, rhododendronbed, træer, hegn og

belægning.
Forbi buede, hvidmalede træhegn sluses man ind

på den brostensbelagte indkørsel. Gennem lågen ledes
man langs en buksbomhæk til hoveddøren. Gangarea¬
lerne er belagt med hhv. rødbrun granit og betonsten.
Der er plantet en særlig hvidstammet og fingrenet

birk, himalayabirk, omkring græsplænen samt på den
sydøstlige side. Surbundsbedet består af diverse rho¬
dodendron og azalea samt storfrugtet blåbær, surbær,
liljekonvalbusk, stauder og bregner - alt i en bund af
guldjordbær.
PeterJuhl, landskabsarkitekt mdl, pir

Forhave med buksbom,
himalayabirk, rhododendron og
azalea
• The front yard with box,
Himalayan birch, rhododendron, and
azalea

Landskab 3/00 79



KONKURRENCEFORSLAG I KOLDING,
NÆSTVED, KØGE OG HELSINKI
Lisbeth Westergaard

Forslag til byfornyelse og nye
boliger i Kolding
• Proposal for urban renewal
and new housing in Kolding

Byfornyelse og nye boliger i Kolding
Forslag til idé- ogprojektkonkurrencen: Byfornyelse og

nye boliger i Kolding.

Forslaget omhandler en helhedsplan for et boligom¬
råde mellem Skamlingvejen og Domhusgade i Kol¬
ding. Konkurrenceområdet er beliggende i Kolding
by på et stærkt skrånende terræn orienteret mod Kol¬
ding Å. Området fremstår uden synlig bymæssig sam¬

menhæng og savner helhed, identitet og kvalitet.
Forslagets intention er at integrere det nye bolig¬

område af ungdoms- og ældreboliger med omgivel¬
serne ved at skabe en funktionel strukturering af fla¬
den. Det giver mulighed for at knytte kvaliteter til
området i form af rumlighed, overflader og det san¬
selige, som tilsammen giver oplevelsen af et sted.
Med afsæt i det markante landskabelige træk, der

dannes af skråningen og Kolding Å, skabes en ny

sammenhæng og identitet ved at placere struktureren¬
de plateauer, der følger enkle retninglinier og enkle
dispositioner. Plateauerne afgrænses af betonmure,
som understreges af vandretvoksende pæreespalierer. På
plateauerne er bygningsvolumerne placeret vinkelret
på murene.

Tæt ved bygningerne står skyrækkere, Ailanthus alt-
issima, som med deres stribede stammer og stilkede
småblade danner lette skærme.

Passagen imellem plateauerne sker ved hjælp af to
ramper placeret på tværs afmurene.
Området åbner sig ud imod.Skamlingvejen ved en

stor græsflade. Fladen defineres af bygningsvolumer¬
ne og en promenade, som via sin funktion giver fri
passage ind i boligområdet. Den store græsflade
opfordrer til ophold, leg, boldspil, etc., både for de
lokale og de tilstødende boligområders beboere.
Teglgårdsvej, som skærer igennem boligområdet

lukkes i den vestlige ende, hvilket muliggør en klar
sammenhæng imellem de forskellige ungdoms- og
ældreboliger. Området forankres derved som et hele
og får et forløb på tværs af det skrånende terræn,

ligesom det vender sig mod Koldinghus, åen og

byen. Plateauet på Teglgårdsvej bebygges ikke og skal
fremstå som et rekreativt lokalområde for beboerne.

Bearbejdningen af plateauet skal udtrykke havepræg,
f.eks. en rosenhave med intime rum. Fra haven vil

man kunne skue udover den lavere liggende store

græsflade.
Et samspil med stedets poesi vil opstå.

PLATAUE
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Et mindre byområde i Næstved
Forslag til en boligplan i det centrale Næstved ved
Susåen,

tildelt 2. præmie i en idékonkurrence. Udført i samarbejde
med landskabsarkitektstuderende Christian Secher Schmidt.

I konkurrenceområdet ligger den gamle kystskrænt,
som skaber skiftet mellem det kuperede bagland og

det flade forland. Området er samtidig placeret i over¬
gangen mellem den klassiske bys struktur og havnens
moderne struktur med store bygningsvolumener.
Området gennemskæres af trafikåren Havnegade

og af Susåen. I selve konkurrenceområdet ligger i dag
et parkeringshus med plads til ca. 450 biler. Umiddel¬
bart vest for området ligger Ostenfeldtparken.
I løsningsforslaget tilskæres parkeringshusets form,

så det lader landskabets bevægelse slippe forbi. Formen
giver samtidig mulighed for at bevare 100 parkerings¬
pladser på det nederste dæk.

På det øverste dæk skabes en plads, der indfanger
de værdier, der er på stedet — det store rum, som den
klassiske by og havnen spænder ud imellem sig, terræ¬
nets bevægelse på stedet og endelig den dynamik, der
ligger i åen, havnen og Havnegade.
Platformen tænkes som en asfaltbelagt plads til ek¬

sempelvis streetbasket, rulleskøjteløb og skateboard. I
den sydlige del af pladsen, som rækker ud over åen,
kunne en café med glasfacade ud imod vandet place¬
res på det nederste dæk, eventuelt med mulighed for
servering udendørs på platformen i godt vejr. Fra
Havnegade til St. Petri Kirke anlægges en stiforbin¬
delse for cykler og gående.

Åen formgives som et langt lige forløb med lodrette
sider i glat beton. Rundtom anlægges en flade med
sort grus. I grusfladen plantes en allé af kridhvide
himalayabirk, der skal understrege åen og virke som et
diffust gardin mellem konkurrenceområdet, havnen
og Havnegade. I grusfladen placeres plinte af beton,
der fungerer både som hvilested og lyskilde.

Langs havnen ryddes et bælte for byggeri og be¬
plantning for at skabe kontakt mellem den øvrige by
og havnens vandflade samt de funktioner, der knytter
sig hertil.
Forløbet fra Ostenfeldtparken føres ind i konkur¬

renceområdet, og der bygges langs ryggen af området
en række punkthuse, som hver rummer seks lejlighe¬
der fordelt på 3 etager. Alle lejligheder udstyres med
altaner langs med den sydlige facade. Bag husene
plantes et bælte af ask, der skal fæstne punkthusene
til stedet.

Forslag til et mindre byområde i
Næstved
• Proposal for a small urban area in
Næstved '

himalayabirk

sort grus
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vand

Forslag til et område syd for
Køge Havn
• Proposal for an area south of
Køge Harbor

Et område syd for Køge Havn
Idékonkurrence om et område sydfor Køge Havn
Forslag udført i samarbejde med landskabsarkitekt mdl
Hans Kragh og landskabsarkitektstuderende Christian
Secher Schmidt

Øresund og Køge Å er vigtige elementer i Køge. De
dannede udgangspunktet for Køge Havn og dermed
forudsætning for handel og industri i området. Køge Å,
som i sin tid var en vigtig transportvej, har i dag in¬
gen betydning funktionelt, men med sin placering
ved det oprindelige centrum er den stadig et omdrej¬
ningspunkt i byen.

Køge Havn er bygget op om sine egne regelsæt, hvor
skibsfarten er det styrende. Havnens form er givet af
de hydrologiske forhold, kranerne og de høje bygnin¬
gers funktion samt af de større skibes behov for at
læsse varer.

Vandets strømninger og aflejringer af sand har nød¬
vendiggjort kajanlægget samt de to lange moler, der
strækker sig ud og danner mundingen som et signifi¬
kant sted længst ude.
Det er ikke tænkt æstetisk, men gennem sine klare

regler og forholdet til vandet skaber det alligevel et
strukturelt vigtigt sted langs kysten.

Syd for Køge Havn går landskabet over i strandeng
og skov. Det første stykke kystlinie og strandeng er
formet gennem en gradvis tilsanding. Hele området
er til stadighed i forandring. Processen er egentlig ikke
et problem i sig selv, men tilslemningen begrænser
den rekreative udnyttelse af området.

Skal områdes værdier opleves, må det gøres tilgæn¬
geligt. Problemstillingen i forhold til byen er, at dele
af området står over for en transformering fra én funk¬
tion til en anden. Vand bliver til land og industri til
kontor/bolig — en resocialisering. Området skifter der¬
ved regelsæt, og de nye regler må forholde sig til, at
mennesker skal færdes i området og bruge havnen i
en anden sammenhæng -en konflikt, der vil afspejles
i området, og som nødvendiggør en bevidst planmæs¬
sig indsats for at blive vellykket: En bevidst overordnet
planlægning, som ikke afskærer den offentlige adgang
til havnen og vandet med barrierer af kontor- og domi¬
cilbyggerier, men bevarer havnens betydning for byen.
Havnens og vandets kvaliteter ligger i deres signifi¬

kans, deres tilknytning og deres evne til at strukturere.
De æstetiske kvaliteter knytter sig for eksempel til
den stærke oplevelse af det tætte møde med havet.
Lyset og vinden forstærkes og kan aflæses direkte på
vandet. Oplevelsen er hele tiden foranderlig.
I forslaget knyttes Køge by betydningsmæssigt og

funktionelt sammen med havnen og vandet, så områ¬
det kan klare den restrukturering, det står overfor.
En række lineære forløb tagefr afsæt i Køge by og

ender ved vandet. Linierne tydeliggør og forbinder
deres udgangspunkter til kysten/havnen, og i tilknyt¬
ning til disse opstår nye, unikke og intense steder.
Linierne skærer gennem de eksisterende strukturer og
er samtidig med til at fortælle om de steder, de passe¬
rer. Vigtige bygninger, som i en helhed tilfører områ¬
det funktioner,og den nødvendige logik, placeres på
de intense steder i et samspil med byens poesi og
hverdagens æstetik.
Samtidig skabes et signifikant punkt i fortætningen

mellem by, hav og land. Punktet er en cirkulær lund
af lærk og i en skala, der forholder sig til havnen og

industrien. Stedet bliver et referencepunkt for omgi¬
velserne. Sammen med de lineære forløb danner den

en struktur, der på en gang er styrende gennem sine
enkle retningslinier og fleksibel over for ændringer i
omgivelserne, ligesom den skaber identitet i området
her og nu - og på længere sigt.
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En bypark i det centrale Helsinki
International konkurrence om området omkring Toolon-
liithibugten. Forslaget er udført i samarbejde med land¬
skabsarkitekter mdl Hans Kragh ogJonas Berglund

Helsinki er planlagt efter en enkel byplan afgrænset
af vand og topografi. Ét møde mellem et kraftfuldt
landskab og en bys arkitektur. Opgaveområdet er
beliggende i den sydlige del af Helsinkis centrale
parkstrøg, hvor Toolonlåhtibugten er det store skala-
formidlende element omgivet afmindre parkområder
og bygninger. Bugten er samtidig også det organise¬
rende element, som skaber genius loci i området med
sin signifikans og i kraft af sin sammenhæng med
omgivelserne.
Landskabet kan i sit udtryk opfattes som en reflek¬

sion af den romantiske haves bevægelsesmønster og
menneskets individuelle sansning af rummet.
Kompositionen er bugten som en stor scene, hvor

udsigtspunkter og bygninger er placeret i terrænet

omkring den og i et samspil med Helsinki, der dan¬
ner horisontlinien.

Denne scene af billeder og indtryk, opleves gennem
en sanselig tilgængelighed af bugt, landskab, arkitek¬
tur og by. Parken forklares gennem funktion og arki¬
tektur i en offentlig sammenhæng - en park for byens
liv. Denne tolkning er opgavens idé.

Som metode analyseres parken og derigennem ud¬
peges veldefinerede områder med stabilitet i deres
udtryk, i mellemrummene vil der fremkomme områ¬
der, som fremstår mindre resistente - områder) som er

uklare, som ikke er forbundet med helheden og ikke
er stærke nok til at bære deres funktioner.

En indgriben i disse områder kan skabe eller forstær¬
ke genius loci. Ved at gøre indgrebene tilgængelige og
derved definere bugten og dens omgivelser vil områ¬
det fremstå med en klar identitet og forstærket helhed.
Indgrebene vil indgå i kompositionen: en kurvet

promenade, en oval platform, et trædæk, fire rektangu¬
lære rum, en irishave, en koncertplads og en plads.
Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt mdl
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IN MEMORIAM

Kristian Juul
22. februar 1945 - 6. marts 2000

Landskabsarkitekt Kristian Juul døde efter kort tids
sygdom den 6. marts 2000 kun 55 år gammel. Kristian
Juul var uddannet landskabsarkitekt med uddannelse
fra Landbohøjskolen i 1969.
Kristian Juul arbejdede herefter i en årrække hos

landskabsarkitekt Erik Mygind, hos landskabsarkitekt
Jørgen Palle Schmidt samt hos landskabsarkitekt
Frank Petterson.

I begyndelse af 80erne startede et længerevarende
samarbejde med landskabsarkitekt Eywin Langkilde.
I 1990 blev Kristian Juul medejer af Eywin Langkildes
tegnestue, og i 1992 overtog han tegnestuen, som han
drev videre i eget navn fra sin bopæl i Ålsgårde frem
til sin død.

Kristian Juul løste i perioden en lang række opgaver
for boligforeninger, ældreboligbebyggelser samt for en
række kirkegårde. Dette skete ofte i faste teams med
de samme arkitekter og ingeniører, med hvem han
havde opnået stor respekt og anerkendelse.
Kristian Juul var en dygtig og værdsat landskabsar¬

kitekt og samarbejdspartner, men samtidig af natur et
meget beskedent væsen uden ambitioner om den store

synlighed. Enmandstegnestuen fra hjemmet, assisteret
af hans kone Helle, udgjorde det univers, der indfriede
Kristian Juuls krav til tilværelsen.
For os, der kendte .Kristian tilbage fra studietiden,

og som har haft mulighed for at følge ham gennem

årene, har vi ved Kristians død mistet en god ven, der,
med sin altid dampende pibe og sin pragtfulde undren¬
de måde at opleve tidernes udvikling på, har efterladt
et stort savn hos os.

Lars og Birte Østerbye

Eyvind Thorsen
20. november 1946 - 20. marts 2000

Landskabsarkitekten, cand. hort. Eyvind Thorsen
døde mandag den 20. marts i år. Han blev 53 år.
Bedst som vi alle, der kendte ham og stod ham nær,

troede og håbede, at hans lange kamp mod en mod¬
bydelig kræftsygdom var overvundet, blev en tilstø¬
dende infektion hans banemand.

Eyvind var dybt engageret i sit job i Strukturdirek¬
toratet og sit fag. Han blev beviset på, hvor stort et
register og hvor bredt favnende en uddannelse til
landskabsarkitekt kan række, når blot engagementet

og gennemslagskraften er til stede.
Eyvind var en person, som søgte indflydelse og fik

det. Hvad var det så, han arbejdede for i Landbrugs¬
ministeriet, og som han bør æres fpr. Ved eftertanke
er det næppe overraskende, at dansk landbrugsudvik¬
ling og strukturer er den mest markante og domine¬
rende faktor i prægningen af det landskab, vi benæv¬
ner det åbne land.

Eyvind var en vigtig eksponent for, at 1970- og
80ernes omfattende regions- og landplanlægnings-
direktiver, med byudviklingen og trafikkorridorerne,
fandt afbalancerede landskabelige løsninger. Ej heller
er det svært at fa øje på betydningen af, at fagligt
kompetente folk, som Eyvind, sad med ved bordet i
marginaljordsudvalget, når marginaljorder og skov¬
rejsningsområder skulle udpeges, idet netop disse tid¬
ligere dyrknings- og afgræsningsarealer rummer meget
væsentlige rekreative landskabelige værdier i vor fælles
opfattelse af det danske kulturlandskab.
Netop retableringen efter de meget omfattende

grusgravninger i Hedeland mellem Roskilde og Køge
blev et godt eksempel på Eyvinds mange fortjenester.
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En vigtig brik i tilplantningen af dette store landom¬
råde var de danske planteavls- og forsøgsstationers
medvirken, hvor Eyvinds overbevisende veltalenhed
og charme blev stærkt medvirkende til, at Hornum
og Blangstedgaard satte en udvikling af gode danske
provenienser af landskabsplanter i gang. En udløber
af dette engagement, blev nedsættelsen af frugt- og
bærudvalget, som undervejs har høstet megen aner¬

kendelse for selektion af sunde og ikke mindst smuk¬
ke frugtsorter med et meget bredt anvendelsesområ¬
de, lige fra kolonihaverne over villahaverne til
frugttræet i landskabet.
Eyvind nåede netop at blive udpeget som medlem

af KVLs præsidium, han nåede dog ikke at reformere
landskabsarkitektstudiet, men jeg forsikrer læserne
om, at han ville gerne. En af hans kæpheste, for så¬
danne red han gerne, var, at de studerende ikke blot
blev teoretisk uddannede haveæsteter, men når, og
hvis de blev det, så burde det være på baggrund af
solide praktiske erfaringer og faglige referencer.
Eyvind kendte betydningen af lobbyism, og benyt¬

tede dette værktøj i ordets bedste, betydning i sin
utrættelige stræben efter at nå sine mål, nemlig at
fremme og manifestere havebrugets og den grønne
sektors position i samfundet. Man vil gøre Eyvind
uret ved at undervurdere hans indsats for kolonihave¬

forbundet, dets udmærkede blad og dets anerkendte
konsulenter.

Han gik aktivt ind i de grønne organisationer, re¬
præsenteret ved have- og landskabsrådet, og bidrog
til mange glimrende haveudstillinger, ligesom han i
Forskningsrådet for Skov- og Landskab satte sit præg

på udviklingen af nye forsikringsprojekter, og i egen¬
skab af formand for Det Danske Haveselskab i 90erne

var hans sidste fingeraftryk et stærkt udtalt ønske om

at dokumentere de mange ældre og nye rosensorters

anvendelighed.
Sammen med en omfattende skribentvirksomhed

og medieoptræden, hvor end ikke fru Jensens be-
skæringsproblem med en forvokset Forsythia var for
småt for ham, kan der næppe herske tvivl om, at
denne systematiske vækkelse af befolkningens interes¬
se for havebruget gennem medierne, var en elegant
måde at skaffe efterspørgsel på. Grøn afhængighed
blandt græsrødderne er noget politikerne har respekt
for, plejede Eyvind at sige, og deri tror jeg, at han
havde ganske ret.

Hvad så med personen Eyvind. Mest af alt elskede
han at planlægge og dyrke sin egen smukke have. På
vore studieture i det sydlige Europa udviklede han en

forkærlighed for terrakottapotter. Hans forbillede var

opstillingerne omkring bassinet i Alhambra. Denne
'pottetræning' satte ham i stand til at skrive en glim¬
rende bog om planter i krukker og potter. Dem, som
var ham tæt på vil vide, at enten var man ham imod
eller også var man med, og der var rigtigt mange med.
Han værdsatte det gode selskab og fastholdt traditio¬
nerne. Var man Eyvinds ven, var man det for livet -
på godt og ondt.

Jeg kan ikke dy mig for at afsløre, at Eyvind igen¬
nem årene beklædte en særlig betydningsfuld post i
vennernes inderkreds. Han var formand for Saprofit-
ten, en forening, som blev skabt, da Eyvind i 1971
dimitterede fra KVL, med det formål, efter vel udført

ugentlig lørdagsbadminton, at vederkvæge sjæl og
legeme på Ny Holte Kro.
Bortset fra en enkelt tilløben svoger har foreningen

ikke optaget nye medlemmer.
Æret være hans minde

Hans Preisler, Johannes Haugstrup, Søren Bjerregaard,
John Henriksen og Ole Stattau
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NOTER

Sorgenfri Slotshave.
Stik af J.J. Bruun, 1707
• Sorgenfri Palace Gardens.
Engraving by J.J. Bruun, 1707

Referat af seminar om historiske haver og anlæg
Følgende er en kort opsamling af den debat, der
fandt sted ved et seminar om 'historiske haver og

anlæg i nutiden' på KVL i januar.
Seminaret blev indledt af professor Ib Asger Olsen,

der påpegede behovet for at debattere problematikken
omkring bevaring af de historiske haver og ønsket om
at fremme diskussionen om de historiske anlæg i en
nutidig sammenhæng. Seminaret tog udgangspunkt i
to fremsendte tekster og oplæg af Frans Borgman
Hansen og Christine Waage Rasmussen.

Frans Borgman Hansens oplæg gav en skildring af
forskellige måder at gribe praktisk bevaring an på. Der
blev gennemgået nogle eksempler med forskellige me¬
todiske indgangsvinkler til restaurering af haver, hvis
situation som historisk anlæg i nutiden havde forskelli¬
ge eksistensvilkår, f.eks. som følge af ændret anven¬
delse og ændrede forhold i det omgivende landskab.
Eksemplerne var Kgs. Have i København, Greenwich,
Claremont, Saint Pauls Walden Bury og Chiswich
House i England.

Frans Borgman Hansens oplæg tog udgangspunkt i
den holdning, at der er et problematisk forhold i man¬
ge af de nutidige angrebsvinkler, idet han mener, de
er udtryk for, at haven betragtes som statisk og ikke
dynamisk. Endvidere fremførte han, at Firenze-char¬
terets retningslinier inden for bevaring sigter på en
statisk tilstand i haverne, og at dette forhold kan gøre

den reelle brug af charteret problematisk. Som ud¬
gangspunkt for arbejdet med de historiske haver, ud¬
lagde Frans Borgman Hansen havens værdi som lig¬
gende i netop det singulære og ikke i haven set som
et billede på stilhistorien.
Der udspandt sig derefter en diskussion om læsnin¬

gen af Firenze-charteret og charterets anvendelighed.
Efter Lisbet Saabys opfattelse havde Frans Borgman
Hansen mistolket Firenze-charteret, idet hun mener,

at charteret ikke sigter mod en statisk tilstand. Der blev
sat spørgsmål ved det hensigtsmæssige i restaureringen
af eksemplet Clairmont, der i princippet må kunne
siges at være restaureret efter charterets forskrifter.
Clairmont fremstår i dag som en historisk collage,
hvor forskellige tidsepoker er repræsenteret og de
enkelte elementer sammenstillet til en ny, omend ikke
historisk helhed, der viser udviklingen over tid.

Jens Schjerup Hansen fremførte, at vi restaurerer
ud fra vores forestilling om det historiske element, og

at restaureringen derfor bliver udført ud fra vore egne

præmisser, idet det er umuligt at tænke sig til den
fulde sammenhæng historisk set. Restaureringen,
mente han, kan derfor have to indgangsvinkler, nem¬
lig plan og oplevelse.,

Steen Estvad Petersen plæderede for én nutidig
kunstnerisk frihed i bevaringsarbejdet og udtrykte øn¬
sket om, at man i arbejdet med de historiske haver
kommer over berøringsangsten og derigennem vil
kunne bidrage til at skabe nogle mere levende eksem¬
pler, der er produkter af vor tid og viser en kulturel
udvikling. Han nævnte restaureringen af Koldinghus
som et godt eksempel herpå.

Per Stahlschmidt forsøgte at kategorisere bevarings-
principperne for at skabe struktur i diskussionen. Han
opdelte bevaringsmetoderne i det videnskabelige og

det skabende, hvor det videnskabelige er repræsenteret
ved rekonstruktionen, og det skabende er repræsente¬
ret ved renoveringen eller den fri fornyelse.
Rekonstruktionen kan udføres på forskellig vis - som

den radikale rekonstruktion, den successive, collagen
eller den punktvise. Renoveringen foretages ud fra ind¬
levelse, eller som G.N. Brandt kaldte det, at skabe et

tidsbillede. Den fri fornyelse fremhæver foreliggende
kvaliteter, eventuelt ved brug af et nutidigt formsprog.
Der var udbredt enighed om vigtigheden af registre¬

ringer og analyser forud for et restaureringsarbejde og
af en forståelse for havens skabelsesproces, der ofte
kan være et udtryk for forskellige modeluner og til¬
fældige samspil mellem bygherre og kunstner, som
J. Palle Schmidt udtrykte det. Der var enighed om, at
en vurdering af grundlaget bør være udgangspunkt
for ethvert bevaringsarbejde. Endvidere påpegede
Lone van Deurs vigtigheden af at overveje ændringer
af havens omgivelser f.eks. fra land til by, der kan give
helt andre forudsætninger for havens udformning og

oplevelsesmæssige værdier. Samtidig at det også er

vigtigt at tage højde for, hvilke mennesker det er, der
skal bruge anlægget i dag.
Endvidere blev det diskuteret, hvad det er for en

fortælling, der skal overleveres. Steen Estvad brugte
den nyligt afholdte konkurrence om Kronborgs om¬

givelser som eksempel, hvor et forslag, der gav ople¬
velsen af Kronborg som 'bjergmassivet' blev kasseret
til fordel for 'den industrielle fortælling' ved havne¬
miljøet. Steen Estvad Petersen gav udtryk for, at den
demokratiske proces, der er et vilkår, vi agerer under i
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dag, gør selve skabelsesprocessen svær. Hertil tilføjede
Frans Borgman Hansen, at det må være det æstetiske
udgangspunkt, der ligger til grund for et ønske om

bevaring. Til eksempel mente han, at bunkers opført
i Kgs. Have ikke bør føjes til som endnu en historisk
dimension, der er værd at bevare.
Ib Asger Olsen mente, at det var værd at overveje,

om begrebet monument, som en historisk have kan
karakteriseres efter det af ICOMOS vedtagne Firenze¬
charter, er en belastning for havens dynamik, og der¬
med også for arbejdet med bevaringen af haverne.

Per Stahlschmidt påpegede, at identitet knyttes til
det fysiske miljø, og at vi har behov for stabilitet. Der
er også lyst til nye frembringelser, men vi skal være

tilbageholdende med at sætte aftryk overalt. Jens
Hendeliowitz påpegede, at vi i dag har et åbenlyst
behov for at kende til vore rødder og identitet.

Jens Schjerup Hansen tog spørgsmålet op om tids¬
ånden af i dag, og hvorfor vi netop i dag er så optag¬
ne af de historiske haver. Bente Scavenius nævnte den

aktuelle teaterdiskussion om, hvordan man i dag bør
spille Shakespeare.Ud over diskussionen om, hvordan
man nutidigt fortolker det historiske værk, er det
også væsentligt, at vi med udgangspunkt i autentiske
eksempler kan skrive vores havekunsts historie.

Steen Estvad gjorde opmærksom på, at det er bund¬
ne kunstarter vi beskæftiger os med, og at bygherre¬
begrebet har ændret sig. Eksperterne er måske for
eksklusive i dag.
Hans Ovesen afsluttede den første del af debatten

med at henlede opmærksomheden på, at ikke alt er
bevaringsværdigt, og at det er vigtigt at fokusere på
poesie og kvalitet. Det må være den arkitektoniske kva¬
litet, der er omdrejningspunktet, og det vi ser, må vi
se med vore øjne.

Eftermiddagens oplæg ved Christine Waage Rasmus¬
sen gav et bud på en ny indgangsvinkel til, hvad der
knytter sig til ægthedsbegrebet i de historiske haver.
Udgangspunktet er, at haverne betragtes som kunst¬
værker og derigennem kræver en forankret læsning
med udgangspunkt i havens kulturelle sammenhæng.
Haven defineres som bestående at to lag, havens tegn,
der er selve det fysiske aftryk, og havens fortælling, der
er den formskabelon, som repræsenterer en given tids
fælles forestillingsverden fremkommet gennem en

kunstners poetiske intentioner. Fortællingen kan også
kaldes for motiveringen og tegnene for fortællingens
motivkreds. Havens ægthed knytter sig både til havens
tegn og fortælling, og selve det oplevelsesmæssige ele¬
ment bliver herved en værdi, der indgår som parame¬
ter i definitionen af havens ægthed. Der skelnes derfor
mellem ægthedssøgning, der retter sig mod planen -
det planægte, og ægtheden, der søges i den oplevelses¬

mæssige dimension — det oplevelsesægte. Ægtheden
kan dermed ikke kun søges i selve formen, men også
i den oplevelse, man mener, at den givne kunstner som
eksponent af sin tid, har ønsket at bibringe beskueren.
Sorgenfri Slotshave blev gennemgået som eksempel.
Efter diskussion af indholdet af renoveringsforslaget

til Sorgenfri Slotspark, der er et bud på, hvorledes en

restaurering skematisk/symbolsk set vil kunne forme
sig efter de opstillede teoretiske betragtninger, drejede
diskussionen sig mod forholdet mellem det videnska¬
belige og det kunstneriske. Hans Ovesen påpegede
det springende punkt mellem generel videnskabelig
teori og konkret kunstnerisk arbejde og polemikken
omkring, hvor vi skal placere os selv som nutidige i
bevaringsarbejdet. Sven-Ingvar Andersson var ligeledes
på vagt overfor brugen af de udledte teorier på et

planforslag og over for det individualistiske element i
skabelsen. Steen Estvad Petersen fandt indgangsvink¬
len interessant, men fandt også en syntese af analyser¬
ne problematisk.

Per Stahlschmidt spurgte, om planægte og oplevel¬
sesægte var begreber af forskellig kategori — om det
planægte er et deskriptivt udtryk for, om udformnin¬
gen er i overensstemmelse med et historisk dokument,
mens oplevelsesægte er et normativt udsagn om stedets
æstetiske kvalitet.

J. Palle Schmidt gjorde opmærksom på, at den æn¬
drede sammenhæng - såvel funktionsmæssigt, land¬
skabeligt og samfundsmæssigt, som et historisk anlæg
kan befinde sig i, kan skabe nye vilkår og eksistensbe¬
tingelser for anlægget, som det er eksemplet ved Sor¬
genfri. Lone van Deurs fandt eksemplet interessant og
tankevækkende med hensyn til, hvordan og hvorfor
udviklingen af en park og et landskab finder sted.
Lisbet Saaby udtrykte sin interesse for, hvorledes

den oplevelsesmæssige dimension kan gøres til et brug¬
bart begreb i restaureringsmetodikken og påpegede
samtidig det springende punkt mellem den fysiske
form og det oplevelsesmæssige indhold. Ole Stattau
mente, at den anvendte analyseform var spændende,
og at analysen giver tryghed i planlægningen. Hilary
Adler Fenchel henledte opmærksomheden på et ek¬
sempel på en tilsvarende metode set i Kyoto, Japan.
Andreas Bruun afsluttede seminaret med at fastslå,

at han mente, at den anvendte metode er håndterbar.

og at eksemplet Sorgenfri Slotshave er særdeles veleg¬
net til at demonstrere dette.

Generelt blev der udtrykt tilfredshed med en ud¬
bytterig dag, og samtlige deltagere var enige om vig¬
tigheden i at tage diskussion om de historiske haver,
deres bevaring og eksistens op jævnligt.
Christin'e Waage Rasmussen, landskabsarkitekt,
Ph.D.-studerende, KVL
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NOTER

En kultur på retur
Referatfra en konference i januar 2000 om kolonihaver
Kolonihavekonferencen: skal indhegningen væk? Nej,
porten skal bare stå åben

På 50 år er antallet af kolonihaver blevet halveret fra
100.000 til 50.000. Opførelsen af store infrastruktur¬
anlæg og udbygningen af byerne er oftest årsagen hertil.
Tendensen er at finde i alle større byer, men er mest
markant i københavnerområdet.

Kolonihaven er truet. Skal udviklingen vendes, må
der gøres en indsats.
Derfor afholdt Miljø- og Energiministeriet en kon¬

ference om kolonihaver den 19. januar 2000. Miljø-
og Energiminister Svend Auken lagde ud med at kon¬
kludere, at kolonihaven er et værdifuldt dansk kultur¬
fænomen, som bør bevares. Kolonihaven har ingen
fjender - alle vil dem det godt, men hvorfor nedlægges
de så? Det skyldes, at der ikke findes lovgivning, der
beskytter haverne. Naturbeskyttelsesloven kan benyttes
til at frede enkelte haveområder. Men at forestille sig,
at alle haverne fredes, er urealistisk.
Men tænk, hvis der indførtes en eller anden form

for beskyttelsesbestemmelser for kolonihaver i lovgiv¬
ningen? Friluftsrådets formand Jens Bilgrav-Nielsen
foreslog en lovgivning, der minder om fredskovsord¬
ningen. Hvis en fredskov nedlægges, skal der udlægges
et op til 2 gange så stort erstatningsareal. Den nye lov
kunne også beskytte byens grønne områder. Tænk,
hvis byens grønne områder far en bedre beskyttelse?
Hvad betyder det for landskabsarkitektfaget? Perspek¬
tiverne tegner sig, og en god udvikling for vores fag¬
område kan også blive resultatet af en konference om
kolonihaver.

Gentagne gange ser vi grønne arealer blive nedlagt
til fordel for byggeri af større eller mindre omfang.
Amager Fælled er nok et af de eksempler, som vi alle
har i erindring. Et stort bynært rekreativt område, der
med regeringens lovindgreb bliver forvandlet til den
nye udbygning af hovedstadsområdet, der skal til¬
fredsstille folk med hang til vækstrater, som mål for
en god udvikling.
Et andet eksempel er Københavns Kommunes lokal¬

planforslag og Statens planer om at bygge operahus
på Israels Plads. Der hvor boldbane og loppetorv i
dag danner rammer for mange københavneres udeliv
året rundt. Skal det åndehul nedlægges, vil det være

fint med en erstatning. Det kunne en ny lovgivning
sørge for.
Før man begynder at lovgive for grønne områder -

herunder også kolonihaver, må der foretages en ana¬

lyse af de behov og ønsker, nutidens borgere har for
grønne områder. Det kan tænkes, at nutidens genera¬
tioner efterlyser andre udtryksformer i et moderne
grønt område. En konkurrence om emnet er en god
idé, om ikke andet så for kolonihaven.

Baggrunden for kolonihavernes oprindelse i Dan¬
mark er etWev, det kgl. Kancelli i skrev i 1824 om

oprettelse af kolonihaver. Der kunne dyrkes kål og
porrer - mad, der kunne holde den værste sult for døren.
Men i dag er behovet anderledes. Fra at være fattig¬
haver, er haverne blevet almindelige byboeres mulighed
for at få kontakt med havekultur. Haveejerne bruger
mange ressourcer på haverne - både menneskelige og

økonomiske. Der bliver bygget huse, kloakeret og ind¬
lagt strøm. Bliver kolonihaven nedlagt, går disse vær¬
dier oftest tabt. Og det er voldsomt for den enkelte
haveejer. At bygge op på ny kan virke uoverskueligt,
hvis man er ældre, og det er heller ikke sikkert, at res¬
sourcerne er der.

Det blev på konferencen også sat fokus på, om mo¬

dernisering af kolonihaverne er hensigtsmæssig - set
ud fra et miljømæssigt perspektiv. De moderne huse
betyder nemlig ofte, at beboerne er i husene hele året.
Og det har aldrig været hensigten med kolonihaven.
Denne udvikling har der ikke været taget højde for

i lovgivningen. Kolonihaveforbundet,kæmper for at
få anerkendt den status, kolonihaver bør have i kom¬
mune- og regionplanlægning. Ivar Larsen, formand
for Kolonihaveforbundet, forslog, at kolonihaver bli¬
ver inddraget i Agenda 21-planerne for på den måde
at bidrage til en miljømæssig positiv udvikling inden
for området. Det forslag om en ændret planlov, der
for tiden behandles i Folketinget, vil, hvis det vedta¬
ges, medføre, at kommunerne hvert fjerde år skal af¬
give en Agenda 21-redegørelse, og her kunne koloni¬
haver fa en fremtrædende plads.
Samtidig med at bevaring af kolonihaver blev be¬

lyst, fremtrådte de mere negative aspekter som følge
af havernes udvikling. De kan tilskrives angsten for
udefrakommende myndigheders behov for ensretning
af haverne og dermed sikring mod en klondykeagtig
udvikling samt et behov fra haveejernes side for at
kunne bruge haven året rundt.
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På kolonihavekonferencen blev der fra flere sider

givet udtryk for, at der ofte ses lukkede kolonihave¬
enklaver, med hermetisk lukkede porte, omkranset af
meterhøje ståltrådshegn. Der ses kolonihaver, hvor alt
er planlagt på forhånd af en landskabsarkitekt og nøje
er udmålt af en landmåler, områder med ens, kedeli¬

ge huse og et farvevalg, der er styret til kun at være

brune og grå nuancer. I planlægningen af nye koloni-
haverområder blev det på konferencen kritiseret, at der
ikke bliver taget højde for, hvad der egentlig er char¬
men ved kolonihaver, nemlig den spontane udbygning
og udfoldelsen af det enkelte menneskes fantasi og
lyst til at skabe sin have.

På konferencen blev også nævnt — og det har været
varmt stof i medierne - at der er en tendens til, at
kun bestemte type borgere far adgang til ledige haver.
Tendensen går også flere steder henimod, at nye kolo¬
nihaver anlægges på jord, der ikke egner sig til dyrk¬
ning: en kæmpe boligblok i baggrunden og et stykke
derfra - ved foden, mindre haveenheder, hvert med
et lille skur, hvor omkring planterne bliver dyrket.
Ofte i jord plaget af traktose. Et karikeret billede af nu¬
tidens nyanlagte kolonihaveanlæg. Tendenser, som en

ny lovgivning på området også skal kunne håndtere.
Kolonihaven er mere end blot en kolonihave. Den

sikrer byboere kontakt med havekultur — en kultur på
retur. Kolonihaven bør være garant for fantasien. Det
er her, der skabes sjove oplevelser i det grønne. Det er
her, der skabes rammer om samvær med medmenne¬
sker under hyggelige og rare forhold. Poul Henrik
Harritz, præsident for Danmarks Naturfredningsfore¬
ning mente, at der ikke bør være begrænsning for .

fantasien i haverne.

Mange børn har lært naturen at kende i en koloni¬
have, og i dag, hvor flere og flere børnefamilier bliver
i byen, bør kolonihaven fortsætte med at give børn
oplevelser, der sætter sig som gode minder resten af
livet.

Efter konferencen har Miljø- og Energiministeren
meddelt Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg,
at han vil nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg til
drøftelse og forberedelse af et lovforslag.
Lad os håbe det bedste og holde politikerne fast på,

hvad de lovede under konferencen. Det er nødvendigt
med en rammelovgivning, der sikrer kolonihaverne
og grønne områder i almenhed.
Maria Miret, landskabsarkitekt mdl

BOGOMTALE

Det rette plantevalg
Jane Schul: Hvilken plante hvor. Politikens haveplante¬
guide. Politikens Forlag. 1999. 296 s., ill, 299 kr.

Hvilken plante hvor søger at vejlede haveejere i valget
af rette plante til rette sted.
Med en fortegnelse på over 2.500 planter er en stor

del af det danske planteskolesortiment dækket ind.
Jane Schul har koncentreret sig om de planter, der er
anvendelige i mange situationer eller er særligt veleg¬
nede under problematiske forhold, for eksempel tør
skygge eller vindudsatte lokaliteter. Fokus er på plan¬
ter til haven, ikke på planter til landskabet.
Hvilken plante hvor kan beskrives som en samling

kommenterede plantelister og bør anvendes i sammen¬
hæng med andre opslagsværker.

I bogen oplistes egnede planter til forskellige jord¬
bundsforhold, lysforhold og klima, f. eks. planter til
lerjord og planter til kystnære områder. Herudover
oplistes planter med særlige og ønskværdige egenska¬
ber, for eksempel duftende eller fuglevenlige planter,
planter med høstfarver, planter med dekorativ bark
og planter egnede til afskæring. Der findes også afsnit,
hvor planterne er opdelt efter blomster- og bærfarver,
bladfarver, bladformer og vækstform. Sidst i bogen er

54 sider med planteskemaer, hvor man for hver af de
i bogen omhandlede planter kan aflæse højde, lyskrav,
blomstringstid, blomsterfarve, bladfarve samt anbefa¬
let planteantal pr. kvm.

Bogens primære målgruppe er den interesserede have¬
ejer, der skal vælge planter til sin have. I stedet for at
tage på planteskolen og vælge ud fra, hvor godt plan¬
ten præsenterer sig i en plastikpotte, kan haveejeren
med denne bog i hånden udvælge de planter, der er
særligt velegnede til voksestedet eller har særlige egen¬

skaber, som haveejeren foretrækker.
Som landskabsarkitekt kan man også have gavn af
bogen. Med udgangspunkt i bogens plantelister er det
hurtigt at slå op i f.eks. planteskolekataloger eller leksi¬
ka og foretage det endelige valg. Anvendt sammen.med
f.eks. Havens Planteleksikon, Havens Staudeleksikon og

relevante planteskolekataloger er Hvilken plante hvor et
glimrende redskab ved landskabsarkitektens plantevalg.
Særligt glad var jeg for afsnittene om dekorative

grene og bark, høstfarver, bladformer og vækstform.
Disse afsnit kunne dog godt have haft større vægt i
bogen.

Snepryd, Chionodoxa siehei.
III. fra Hvilken plante hvor
• Glory-of-the-snow,
Chionodoxa siehei.
III. from Hvilken plante hvor
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Der fokuseres for ofte kun på planternes blomster,
ikke på aspekter som grenbygning, tekstur, bark — er

planten også smuk, når den ikke blomstrer?
Jeg savner også flere oplysninger om, hvordan plan¬

terne gebærder sig. Er de enspændere, der bedst pla¬
ceres solitært, eller er de smukkest i grupper eller som
flader?

Og i afsnittet om planter til den vilde have ville det
for eksempel have været interessant at vide, om arter¬
ne er stabile planter, der bliver på deres voksested år
efter år, om de kravler rundt i haven med sprælske rod¬
skud eller dukker op på uventede steder via frøspred¬
ning. Er de aggressive - i stand til at give skvalder¬
kålen råt for usødet - eller er de små og sarte. Det er
meget mere brugbare oplysninger end angivelsen af,
hvilke planter der er hjemmehørende, og hvilke der
optræder forvildede.
Bogen indeholder mange smukke farvefotos, fler¬

tallet af disse taget af forfatteren selv. Alligevel er et
tilfældigt opslag i bogen ikke altid en udelt nydelse,
bogens layout er nemlig noget uroligt, med for mange
indbyrdes konkurrerende effekter.
Ud over de mange plantelister og korte, generelle

tekster er der til de enkelte afsnit farvelagte bedplaner
med tilhørende beskrivelse og egen planteliste. Disse
er muligvis brugbare som inspiration for haveejere,
men som landskabsarkitekt kunne man godt undvære
dem.

Så ville der også have været mere plads til den ge¬
nerelle tekst, som jeg finder informativ og langt mere
anvendelig. Den korte tekst om farver og farveharmo¬
nier er f.eks. meget lærerig og interessant - sådanne
generelle afsnit måtte gerne fa større vægt i en even¬
tuel 2. udgave.
Rune Bugge Jensen

John Evelyn
Therese O'Malley ogJoachim Wolschke-Bulmahn (red.):
John Evelyns 'Elysium Britannicum and European
Gardening. Dumbarton Oaks Colloquium on the History
ofLandscape Architecture, 17. 1998. Dumbarton Oaks
Publishing Service, P.O.B. 4866Hampden Station,
Baltimore, MD 21211, USA. 310 s. ill. $45.

En stor tung bog med ovennævnte titel har ligget på
mit bord nogle måneder. En juleferie og en undervis-
ningsfri periode i januar har været nødvendig for at

komme igennem den, men nu er jeg også blevet for¬
trolig med en betydningsfuld 1600-tals engelsk gentle¬
man, nemlig John Evelyn.
Ifølge Salmonsens leksikon, som jeg i min uvidenhed

først konsulterede, var John Evelyn engelsk forfatter
(1620-1706), studerede jura, men tog ingen eksamen.
Derimod blev han æresdoktor i 1669. Han var et af

de første medlemmer afRoyal Society. Efter restaurati¬
onen (Stuarternes genindsættelse ved Charles Ils tro¬

nbestigelse 1660) beklædte han flere embeder og ære¬

sposter. De fleste af Evelyns bøger er lejlighedsskrifter
og nu af ringe betydning.
Derimod er hans Diary af stor historisk interesse.

Den blev udgivet afWilliam Bray som en del af
Memoirs ofJohn Evelyn i 1818 og med flere senere

udgaver. John Evelyns betydning for havebrug og

havekunst nævnes ikke.

Europas Havekunst var mere informativ. C.Th. Søren¬
sen omtaler Evelyn i Europas Havekunst, hans data, de
vigtigste af hans skrifter og oversættelser af udenlandsk
havelitteratur.

I Klingenbergs Garden Day-Book anmeldt i Landskab
8-1998 refereres der til John Evelyn flere gange, så
helt ukendt burde han ikke være for undertegnede.
Men hvad er så Elysium Britannicum? Det er et manu¬

skript, et upubliceret værk på over 1000 sider skrevet af
John Evelyn gennem et langt liv. Manuskriptet har
indtil fornylig befundet sig på Christ Church Library
i Oxford, men blev i 1995 solgt til British Library i
London.

Til kollokviet forelå en 'trancription' af værket fore¬
taget afJohn Igram, forsker fra University'of Florida.
En faksimile udgave bliver publiceret afUniversity of
Pensylvania Press i efteråret 2000, som en del af en
ny serie, Penn Studies in Landscape Architecture.
Joachim Wolschke-Bulmahn (nu professor ved uni¬

versitetet i Hannover), der var direktør fra 1991-96
ved Studies in Landscape Architecture, Dumbarton
Oaks og arrangør af kollokviet i 1993, spørger: 'Hvad
var hensigten med dette manuskript, var det en sam¬

tidig skildring af havekulturen i England, en kritisk
vurdering eller en fremtidsbeskrivelse af havekultu¬
rens udvikling?'
Forskellige videnskaber og kunstarter blev ikke stu¬

deret separat. Havekultur kunne på den tid kun forstås
fuldstændig, hvis den blev diskuteret i sammenhæng
med alle tilgrænsende kunstarter.
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Man kan spørge, om Evelyn virkelig kunne have
skrevet en Elysium Britannicum for eliten af britiske
haveentusiaster, for de højest kultiverede i nationen,
som elskede haver og aspirerede til kunstens perfektion.
Eller om Elysium Britannicum - ligesom History of
Trade, et andet af Evelyns værker - var for ambitiøst?
Efter Joachim Wolschke-Bulmahns forord introdu¬

cerer Therese O'Malley fra The Center for Advanced
Study in the Visual Arts at the National Gallery ofArt,
USA, John Evelyn og Elysium Britannicum.
Manuskriptet, hvoraf kun 1/3 findes i dag, befandt

sig som nævnt på Christ Church Library i Oxford og
var nærmest ulæseligt, i sørgelig forfatning med forvir¬
rende paginering osv., så det er især takket være den
gennemskrivning, som John Igram har foretaget, at
manuskriptet er kommet til en bredere kreds af fag¬
folks kendskab. At manuskriptet har været så omfat¬
tende som ca. 1000 sider, dokumenteres af, at manu¬

skriptet indeholder en forside med undertitlen 'Plan
of a Royal Garden in Three Books' og en indholds¬
fortegnelse på 10 sider.
Man kender noget af det forsvundne indhold, for

Evelyn publicerede udsnit af værket ret sent, således
en artikel om salat med titlen Acetaria i 1699 og igen
i 1706 og også titler, der har været udgivet tidligere
f.eks Kalendarium Hortense eller The Gardeners Alma¬

nac, directing what he is to do monthly throughout the
Year. And whatfruits andflowers are in prime. Dette
kom som tillæg til hans Sylva; or a Discourse ofForest —
Trees. Disse uddrag giver et indtryk af det totale værks
indhold. John Evelyn arbejdede på manuskriptet i
mere end 50 år.

Udover at selv skrive oversatte Evelyn også en række
antikke havemanuskripter og franske havebøger fra
sin samtid, bl.a. Nicolas de Bonnefons Le jardinier
Francois fra 1651 og Instructionpour lesJardins Fruitiers
et Potagers 1626-88 afJean de La Quintenye, leder af
Solkongens køkkenhave. Therese O'Malley slutter med
udsagnet: 'John Evelyn blev efterhånden af samtiden
betragtet som The Father af English Gardening'.
Herefter følger indlæggene fra kollokviets indbudte

foredragsholdere, at omtale dem alle vil føre for vidt,
men titlerne fortæller om, de mange vinkler personen
John Evelyn, hans kæmpe manuskript, hans øvrige
produktion og samtid blev belyst ud fra:
John Evelyn: Between the Ancients and the Moderns;

John Evelyn in the 1650s: A Virtuoso in Quest of a

Role; Elysium Britannicum not printed neere ready
& c: The Elysium Britannicum in the correspondance
ofJohn Evelyn; Bringing Ingenuity into Fashion: The
Elysium Britannicum and the Reformation of Hus¬
bandry; John Evelyn and English Architecture; Par¬
terre, Grove, and Flower Garden: European Horticul¬
ture and Planting Design in John Evelyn's Time; The
plants in John Evelyn's Elysium Britannicum (omfatter
40 sider med plantenavne); Evelyn's'Idea of the Garden:
A Theory for all Seasons.
Og som appendiks: A plan by John Evelyn for

Henry Howaard's Garden at Albury Park, Surrey.
Bogen er illustreret med gengivelser fra manuskrip¬

tet, lidt naive tegninger af haveplaner og forskellige
havedetaljer tegnet af John Evelyn, kopier af sider
med tekst og illustrationer fra værket, samt i afsnittet
'Parterre, Grove, and Flower Garden' med kopier af
parterrer fra kendte franske havebøger fra 1600-tallet.
Alle artikler er forsynet med et omfattende noteapparat,
alle forfattere er bibliograferet, og indeks er på 10 sider.
Efterfølgende har jeg læst John Evelyn dagbog, som

findes i uddrag på dansk. Det har virkelig været fascine¬
rende læsning. Den skildrer en begivenhedsrig periode i
Englands historie med politiske intriger og religions¬
stridigheder, kongehenrettelse, republik, kongedømme
igen m.m. I dagbogen får man et indtryk af en usæd¬
vanlig person, loyal og klog med mange interesser og
også i dagbogen omtaler han kort sine hortikulturelle
aktiviteter og nogle af sine haveanlæg.
Til slut et par linier om institutionen Dumbarton

Oaks. Det er en stiftelse under Harvard University og
omfatter en byzantinsk samling, en præ-columbiansk
samling og et forskningsbibliotek med litteratur om
havekunst og havebrug. Ejendommen, hvor samlin¬
gerne har til huse, blev i 1920 erhvervet afMr. og Mrs.
Robert Woods Bliss. Det var da en landbrugsejendom i
et kuperet terræn et stykke syd for Washington DC.
Den amerikanske landskabsarkitekt Beatrice Farrand

skabte sammen med ejerne en have med en række have¬
rum med elementer fra traditionel italiensk, fransk og

engelsk havekunst. I 1940 overdrog ejerne 16 acres samt

bygninger og den nære have til Harvard University, mens
27 acres blev skænket til The National Park Service, og
10 acres blev solgt til den danske stat til ambassade¬
byggeri. Haven ved Dumbarton Oaks er i dag åben i
sommerhalvåret mod betaling og absolut et besøg værd.
Jette Abel

Fra omslaget af 'John Evelyn's
'Elysium Britannicum' and European
Gardening'
• From the cover of John Evelyn's
Elysium Britannicum and European
Gardening
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var Richard Haag: Bioedel Reserve and Gas Works Park,
og de kommende vil udforske arbejder af Thomas
Church, Roberto Burle Marx og Jacques Simon.
'Warren Manning told me two things: don't go to

Harvard, and don't join the ASLA ... my only satisfy¬
ing course was music'. Dan Kiley, der ifølge adjunkt
Joseph Dizponsio, Landscape Architecture, Graduate
School of Design, University of Harvard, er ophavs¬
mand til ovennævnte udtalelser, begyndte at studere
ved Harvard i 1936 og forlod universitetet i 1938,
uden afgangseksamen. Det er skæbnens ironi, at man
nu netop på Harvard endevender Kileys udtalelser.
I et indlæg af adjunkt Anita Berrizbeitia, Landscape

Architecture, Graduate School of Fine Art, University
of Pennsylvania fås endnu engang historien om trium¬
viratet Kiley, Eckbo og Rose, der gjorde oprør, således
som det tidligere er beskrevet i Marc Treib (red.):
Modern Landscape Architecture: A Critical Review, 1993.
Den sociokulturelle historie bag de hundrede haver

ved boligbebyggelsen Hollin Hills i Virginia, tegnet af
arkitekten Charles Goodman, er arkitekt Daniel Dono¬
vans ærinde. Han er tidligere arkivar for Dan Kiley-
samlingen på Harvard og har selv boet i nærheden af
det eksotiske sted, hvor en social og politisk liberal
enklave drak vin, læste The New Yorker, gik på museum,
kørte i udenlandske biler, og hvor børnene kaldte deres
forældre ved fornavn.

Arkitekt og landskabsarkitekt Mark A. Klopfer, til¬
knyttet Harvard som kritiker, beskriver Kileys variati¬
oner over et tema. Her kan man se Kiley bruge træ¬
rækker, alléer, hække og lunde, der ligner plantager i
det regelmæssige, retvinklede sprog, der blev efter¬
krigstidens. »

Lektor Gary R. Hilderbrand, Landscape Architecture,
Graduate School of Design, University of Harvard,
redegør for, hvor og hvornår der har været skrevet om
The Miller Garden. Det kan ikke gøres for tit. Den
er et af hovedværkerne i efterkrigstidens havekunst.

Flere artikler benytter den i USA yndede metode,
der primært går ud på at betragte tegninger og anlæg
i lyset af kunstnerens udtalelser. Én forfatter når frem
til den konklusion, at Kiley ikke behøvede at beskæf¬
tige sig så meget med det æstetiske aspekt. Den byg¬
ger han på, at Kiley har udtalt, at han opfatter naturen
som en udvælgelsesproces, der eliminerer det overflø¬
dige for at opnå perfektionen. Ser man på Millers
underskønne have ved Saarineris bygning og husker,

Daniel Urban Kiley: The Early Gardens
William S. Saunders: Daniel Urban Kiley: The Early
Gardens. Landscape Views 2. Medforord afJames Mar-
ston Fitch, introduktion afJoseph Disponzio og bidrag
afAnita Berrizbeitia, Daniel Donovan, Mark A. Klopfer
og Gary R. Hilderbrand. Princeton Architectural Press,
Harvard University, Graduate School ofDesign, 1999.
80 s., ill. 30 DM/14.95$. ISBN 1-56898-148-1

Dan Kiley er oppe i tiden. I 1999 udkom to værker
om ham: Dan Kiley og Jane Amidon: Dan Kiley: The
Complete Works ofAmericas Master Landscape Architect
og Gary R. Hilderbrand: TheMiller Garden: Icon of
Modernism.

Nu foreligger en lille pamflet som resultatet af en
udstilling og et symposium, afholdt i 1997 på Harvard
University, Graduate School of Design. Udgivelsen
indgår i en lille serie kaldet Landscape Views. Den første

Miller Garden, 1955.
Foto fra 1997.
III. fra bogen
• Miller Garden, 1955.
Photo from 1997.
III. from the book
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at den er skabt kort efter Mies van der Rohes hus til

Edith Farnthworth, for hvem skønhed spillede en

meget stor rolle, kan man måske betvivle værdien af
Kileys udtalelse. Troværdig eller ej, så er Miller Garden
noget af det mest æstetiske, formsikre, smukke man

kan tænke sig. Naturen har man vist altid tillagt de
ædleste motiver.

På lignende vis bekræftes Kileys udtalelse om inter¬
esse i og svaghed for den franske barokhave, som han
har stiftet bekendskab med, da han var udstationeret
i Europa under krigen. Det ville svare til, at man be¬
kræftede C.Th. Sørensens lignende interesse ved hjælp
af poppelalleen ved Mølleåen i Aabenraa.
Vi får meget af det, de har i USA. Ønsketænkning

er, at deres form for forskning ikke ødelægger den konti¬
nentale, problemorienterede tradition, som G.N. Brandt,
C.Th. Sørensen, Steen Eiler Rasmussen, Eliass Cornell,
Wilhelm Wanscher m.fl. var eksponenter for. De var

nysgerrige, stillede spørgsmål og søgte ny viden. Refe¬
rerer man uden at stille spørgsmål, er der ikke store
chancer for, at man får noget at vide.
University of Harvards tradition for at holde dag¬

lange, åbne symposier kombineret med små udstillinger,
hvor forskere, studerende og praktikere mødes til livlig
debat, vin og pindemadder og efterfølgende udgivelse
af foredragsholdernes manuskripter kan man godt mis¬
unde dem. Den mulighed skyldes en privat sponsor.
Malene Hauxner

Yves Brunier

MichelJacques (red.): Yves Brunier: landscape architect/
paysagiste. Medforordafmuseumsdirektør Francine Fort,
bidragafMarc Claramunt, IsabelleAuricoste, Petra Blaisse,^
Hubert Tonka og interview afOdile Fillion. Udgivet til
udstillingen Yves Brunier 30. maj - 27. oktober 1996.
Arc en réve centre d'architecture Bordeaux/ Birkhauser

Verlag, Basel-Boston-Berlin, 1996. 128 s., ill.
ISBN3-7643-5436-4

Forestillingen om at kunne planlægge nye byer i land¬
skabet har været svær, for ikke at sige umulig siden
slutningen af 1960erne. Måske derfor kom det som
en befrielse, da tegnestuen OMA (Office for Metro¬
politan Architecture) med arkitekten og journalisten
Rem Koolhaas i spidsen i en konkurrence i 1987 præ¬
senterede deres forslag til den sidste af Paris' nye sate-

litbyer Melun-Sénart, der skulle ligge blandt gårde,

landsbyer og skovparceller i et smukt landskab, som
havde fungeret som jagtmarker i 1700-tallet. Med er¬

faringer fra de sidste årtier havde Rem Koolhaas ifølge
S, M, L, XL (1995) svært ved at forestille sig, at der
kunne komme noget godt ud af at planlægge, som
man plejede. Bebyggelse var blevet til noget fundamen¬
talt suspekt, der var ude af kontrol; genstand for et
politisk, financielt, kulturelt virvar, og det ubebygge¬
de til noget grønt, økologisk og populært. Resultatet
blev den taktiske manøvre at gå i defensiv. I stedet for
at plædere for, hvad der skulle ske, blev Melun-Sénart-
planen et forslag til, hvad der ikke skulle ske.
Koolhaas' metode bestod i at udpege og friholde

randzoner omkring bevaringsværdigt, landskabelige
komponenter inklusive forbindelser mellem dem, støj¬
zoner langs veje samt bånd af byggegrunde til erhverv
og universitet. Ved sammentegningen af disse zoner
opstod der mærkelige planfigurer, der til sammen dan¬
ner et stort tomrum. Indsatsen blev lagt på sikringen
af dette rum. Resten kunne overlades til byens kaos.
Den kommende by blev således defineret ved et system
af landskabsrum, som skulle garantere en skønhed,
der igen var blevet stueren. På en måde var der tale
om en ny romantisk måde at se og læse landskabet
som byens modsætning. Der blev åbnet for landskabet
og for dets kunstnere.
En af disse var den unge, franske landskabsarkitekt

Yves Brunier. Uopfordret var han året før afholdelsen
af konkurrencen marcheret ind på Rem Koolhaas' be¬
rømte tegnestue i Rotterdam med sit afgangsprojekt
fra Ecole Nationale Supérieure du Paysage i Versailles
kaldet '2000 hectares å Melun-Sénart' med undertit¬

len: Men hva' gjorde jeg med dem?
Under sine studier på Versaillesskolen var Brunier

af sine lærere Michel Corajoud og Isabelle Auricoste
blevet introduceret til OMA's revolutionerende første¬

præmieforslag til Pare de la Villette i konkurrencen
om det 20. århundredes park i Paris, et forslag Cora¬
joud og hans kone Claire havde hjulpet Koolhaas med.
Brunier blev indfanget og fascineret af Rem Kool¬

haas' arbejdsmetoder, der indkorporerede manifester,
filmmanuskripter, journalistik, sensation, sensualitet,
intellekt og humor. De næste to år var han ansat på
tegnestuen.

Fra 1988 til sin død i 1991, kun 29 år gammel ar¬
bejdede Yves Brunier i kompagniskab med Isabelle
Auricoste. Sammen med hende blev det til en lang

Kassler Garden, 1950.
III. fra bogen
• Kassler Garden, 1950.
III. from the book
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Yves Bruniers afgangsprojekt fra
École Nationale Supérieure du
Paysage i Versailles med titlen
'2000 hectares å Melun-Sénart'
III. fra bogen
• Yves Brunier's graduate project
from the École Nationale Supérieure
du Paysage i Versailles, entitled
'2000 hectares å Melun-Sénart'
III. from the book

række sager bl.a. konkurrencen om Waterloo (1988),
Museumsparken i Rotterdam (i samarbejde med Rem
Koolhaas og stylisten Petra Blaisse fra OMA, der efter
Bruniers ønske fuldendte parken under hans sygdom
og efter hans død, og Place du General Leclerc i Tours
(1989, i samarbejde med Jean Nouvel).
Yves Brunier var begavet med en særlig fantasi og

et særligt talent for skønhed og betydning. Han be¬
fandt sig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,
omgivet af opmærksomme lærere og kolleger. Kun
tidspunktet for hans død var forkert. Auricoste havde
set hans evner. Hun har nok en ikke uvæsentlig andel
i, at de kom til udfoldelse, og hans indsats blev kendt.
Først og fremmest gjorde Yves Brunier sig kendt

som tegner. Professionen har været begunstiget med
talentfulde tegnere, som har forsøgt at gengive det
vanskeligste en arkitekt kan udsættes for: vejr, klima,
årstider, jord, materialer og planter.

Jeg vil i flæng minde om Tony Garnier, Luis Barra-
gån, Le Corbusier og Alfred Caldwell, Garrett Eckbo,
Gunnar Martinsson, Troels Erstad, Aksel Andersen,
Morten Klint, Georg Boye, Sven-Ingvar Andersson,
Steen Høyer og Stig L. Andersson. Kendetegnende for
professionens tegnere er, at de kender deres medium
og har drømmene i behold. Det gjaldt i særlig grad
Yves Brunier.

I 1997 blev hans tegninger udstillet, og efterfølgende
er der udgivet et katalog forsynet med introducerende
indlæg samt interviews med hans arbejdsgivere. Det
vigtigste er værkerne og deres gengivelser. Der er både
tale om tegninger, modeller og farverige fotocollager,
tilsyneladende hastigt sat sammen af sølvpapir, skum¬
gummi, gummi, plastik, tråd, stoffer og akvareller.
Brunier er mere end tegner.
And we can see why the project of the landscape

architect does not consist in beautification, but in

acting and working like an author'.

Således slutter Marc Claramunt, redaktør af tidsskrif¬
tet Pages Paysages og Bruniers medstuderende, sin
omtale af Yves Brunier, der paradoksalt nok har til¬
trukket sig international opmærksomhed ved hjælp af
sine meget smukke gengivelser. Claramunt advarer
mod at sammenblande personens og hans værkers
egenskaber. Brunier var ikke teoretiker.

Petra Blaisse, der har studeret tekstil- og grafisk
design har en fortid som kurator på Stedlijke museum
i Amsterdam, hvortil OMA tegnede udvidelsen. Hun
traf Brunier på tegnestuen, hvor hun var indbudt til
at kritisere et projekt til fornyelse af bebyggelsen Bijl-
mermeer i Amsterdam. Brunier havde udarbejdet den
farverige model.

Som så mange andre blev hun slået afmodellens
forfinelse og råhed, skønhed og gru, intellektuelle
betydning omsat til en barnlig visuel stil. Modeller
plejede at være grå og noble, siger hun, men denne
var lys og farverig og viste en moderne by isprængt
skulpturelle parker, plæner, sportsbaner, legepladser,
bassiner, springvand, broer og blomster.

Blaisse fortæller om den tynde, unge mand med
Tin-Tin-frisure, elfenbenshud og et genert smil, de
nervøse hænder og fingre, klædt i flere lag farverige
skjorter, opsmøgede bukser i overstørrelse og kæmpe¬
store sorte sko. Hun fortæller om en mand med en

lidenskab for arbejdet, kærlighed til modsætninger og
fortællinger, fornemmelse for det fashionable og mo¬

derne; egenskaber han har fælles med Rem Koolhaas.
Hubert Tonka beskriver Brunier som en sær blan¬

ding af en, der er længe om at blive voksen samtidig
med, at han er tidlig modnet. Som bevis beskriver han
en episode, hvor Michel Courajoud forklarede de stu¬

derende, at deres arbejde tilhørte skolen, hvorpå Bru¬
nier foran forsamlingen gav sig til at spise sin model.
Ud over fire ihtroducerende afsnit indeholder kata¬

loget et interview af Odile Fillion med Rem Koolhaas
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og Jean Nouvel, hvoraf det fremgår at Brunier - sine
kvalifikationer til trods - var medarbejder: 'I never give
anyone an absolute free hand, for any project. 1 am the
director... I'm sure it was the same with Rem Koolhaas.
Ives' projects were all projects within our projects.'
(Jean Nouvel, s. 86)
Omkring 1991 kunne man observere et paradigme¬

skift i landskabs- og havekunst i retning af en afsked
med postmodernismen og en velkomst til modernis¬
mens æstetik på et ganske andet naturbaseret funda¬
ment end det foregående. Brunier kom ikke til at bi¬
drage til 1990ernes værker i dette sprog, men var med
til at forberede dem.

Hans projekter udmærker sig ved at være robuste, at
have plads til alt, hvad man kan tænke sig, at bygge på
en nyopdaget glæde ved planter og tegning, organisati¬
on, frihed og fantasi, en tendens, der er synlig på kon¬
tinentet - i Holland, Frankrig, Spanien og Tyskland.
Nogle mennesker vil arbejde, skriver Tonka, så blo¬

det springer for at opbygge en verden, mens andre
afmaskerer tingenes betydning. Yves hørte til blandt
de sidste. Der findes en gammel teologisk mistro til
billeder, der har gjort gengivelser til tabu. Men billedet
kan også være ord. Det foregriber en fremtidig virke¬
lighed i det sociale rum. De redefinerer rummet og
introducerer nye regler. Bruniers indflydelse er be¬
gyndt at slå igennem hos yngre landskabsarkitekter
og studerende. Et nyt råb efter 'fantasien til magten'
skal være velkommen i det voksende kor af rigide ny-
modernister. Jeg har plukket to værker som dokumen¬
tation og inspiration.
I en lille landsby i nærheden af Bordeaux, på kan¬

ten af Garonnedalen har Jean Nouvel bygget et hotel
med rustne galleribygninger ved en gammel trelænget
gård. Mellem bygningerne er der haver med kvæder,

ribs, jordbær, figner, artiskokker og hvidløg i flere lag.
Gården huser en restaurant, der serverer retter, kom¬
poneret som farverige malerier. Den gamle gårdsplads
er indgang til denne kulinariske verden. Gulvet er
dækket af tegl, der er knust eller poleret. To persimon-
træer flankerer porten, så der en del af året dannes et

filter af orange frugter. Cotoneaster og Pyracantha
med røde bær kravler op ad murene. Kamelia og yucca
er bevaret fra tidligere, og et rektangulært trug har
overlevet som guldfiskedam. Ideen bag Bruniers have
har været at opsætte et sceneri, hvor man som optakt
til måltidet med de farverige retter kan slentre på græs¬
stier mellem duften fra frugt, grøntsager, vin og fisk i
en vinhave kantet af rækker af brombær og lindetræer,
afbrudt af plader og tremmeværk af rustent jern.
Brunier var med på Jean Nouvels hold, der vandt

konkurrencen om Place du Général Leclerc - et nyt
%

konferencecenter og en plads over en underjordisk
parkeringsplads i Tours. Forslaget blev udført, og
pladsen kom til at ligge mellem stationen og det nye
konferencecenter. Det første den rejsende, der kommer
med TGV-toget, ser er en sammenhængende, rolig,
ensartet flade af granit, der danner gulv i rummet.
Med regelmæssige intervaller står 50 dekorative stam¬

mede krepmyrtetræer (Lagerstroemia indica), en syv
meter høj kinesisk busk med ovale, glinsende blade
og prægtige, rosenrøde blomster i store topformede
stande. Træernes kroner danner et lavt loft sat sammen
af to trekanter adskilt af en diagonalakse. Eri mandel¬
formet glaskuppel, overdådigt oversprøjtet med vand
leder lys til den underjordiske parkering og til de gå¬
ende mellem pladsens to trapper. Blokke af taks be¬
skytter parkeringskælderens ventilationsrør og kanter
store klumper af rosenbuske og rhododendron.
Malene Hauxner

Litteratur iøvrigt:
Rem Koolhaas og Bruce Mau:
Small, Medium, Large, Extra-
Large, Rotterdam 1995

Petra Blaisse: Yves Brunier

(1962-1991) Landschaften
und Collagen, Topos 3/1993, s.

109-117. (nasten identisk med

bidraget i kataloget)

Have til hotel og restaurant
Saint James i Bordeaux.
Collage og plan. III. fra bogen.
• A garden for the hotel and restau¬
rant Saint James in Bordeaux.
Collage and plan. III. from the book
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A garden in Dragør, p. 73
Kerstin Johansson
The people called it "the pen case," the
long, narrow building on perhaps the
smallest plot in Dragør. It was bought 5
years ago along with the neighboring plot,
which held a summer house that was torn
down in 1998, after which the house was

extended and a carport and shed built. The
new owners wanted a garden that was easy
to care for, was sheltered from the gaze of
passers-by, could accommodate many guests,
and was especially enjoyable in spring and
late summer.

The plot is bordered on the east by a
stone wall that runs along all the gardens
on Dragørs north beach. A poorly main¬
tained fence stood on the north; it was cov¬

ered with a fence of thin undressed spruce
stems and planted with more Virginia
creeper and climbing hydrangea. A fence of
larch slats on a thin T-steel structure was

erected along the street, appearing dense
when seen from the front, but transparent
from a 90-degree angle.
The grounds were paved with Otta slate,

whose dark-gray surface harmonizes with
the buildings' facings.
The garden is subdivided into three small

gardens and two corridors. The gray garden
on the south has a willow-leafed pear that
shades a variety of gray-leafed plants. The
corridor leading to the second garden on
the seaside is lined with white roses on a

bed of lavender and speedwell. A plateau
was constructed to provide a view of the sea
from the garden.
The northern corridor, shady and with

dark-green plants, leads to the third garden.
An old pine was supplemented with a
Tibetan cherry, and lush ostrich fern and
cherry laurel. Color accents are yellow,
blue, and rust. White and black tulips and
narcissus flower in the spring.

Courtyards and gardens, p. 76
PeterJuhl
The new building for the Danish Veterinary
and Food Administration is located among
business, industrial, and residential buildings.
Its grounds were to be presentable but
uncomplicated, and create distinctive areas
with a contemporary idiom. The metaphor
was a painting, in which the paving is the
frame, the gravel the canvas, and the islands
the motif. The islands' raised bed contains

flowering Stella cherries in a ground of
Vinca minor and groups of spring bulbs.
The large and small courtyards (15 x 33
and 15 x 21 m) are intended to be decora¬
tive rather than utilitarian. Three types of
maple were planted in the small courtyard
along with fragrant herbs, perennials, and
roses that can thrive in the shade. The large
courtyard has white-blooming tress that are
lovely in the autumn. The ground cover
and other plants are the same in both. The
slopes separating the old and new buildings
are covered with a simple lawn and groups
of fruit trees.

Grounds ofa commercialproperty in Herlev
Folke Larsen Eftf. A/S is a company that
sells high-quality tools and pumps. Its
administration and warehouse are located
in Herlevs industrial park, and the grounds
in front of the complex were designed to
highlight it as a company that understands
the area's structure and character but dares
to be different.
The proposal is based on the more or less

square buildings in the area. Five square
volumes of yew will be planted on the
lawn, clipped 80 cm tall so they can be
seen from the building and passing cars.
Four sheets of corten steel will be set up in
the volumes to direct the eye towards the
main building. The sheets and plants will
produce a distinctive effect of light and
shadow. Acer ginnala will be planted as
shelter trees to contrast with the heavy yews
and rusty steel. The project has not yet
been carried out.

A courtyard on Livjagergade
Old 19th-century industrial buildings are
being renovated on Livjægergade. One will
hold businesses and the other will have

high-quality hotel apartments; their court¬
yards will be joined. Granite or concrete
plinths will serve as furniture, but also
mark off territory. Rows of cobblestone will
be laid along the different facades to even
out differences between light shafts, etc.
and clearly delineate the courtyard's black
asphalt floor. Blackish-gray concrete stones
will be used in the entrances and circular
area in the hotel's courtyard. Large decora¬
tive trees, Nothofagus antarctica, will be
planted in the courtyard, which will be giv¬
en special lighting. The proposal is expect¬
ed to be carried out this year.

A garden in Elsinore
A very large newly renovated house on one
of the best plots in the town was given a
new front yard. The entrance and access to
the main door were to be located so that it
seemed natural to move diagonally over the
plot without cutting off the small front yard.
The main door determined the location of
the yard's elements: lawn, borders, rhodo¬
dendron bed, trees, hedge, and paving.
The driveway is paved with cobblestones,
the paths with reddish-brown granite or
concrete. A box hedge leads to the door.
Himalayan birch was planted around the
lawn on the southeastern side. Rhododen¬
dron and azalea are among the acidophilic
plants in the beds.

Competition proposals; Kolding, Næstved,
Køge, and Helsinki, p. 80
Lisbeth Westergaard
A proposalfor urban renewal and new
housing in Kolding
The area lies on sharply sloping terrain ori-

. ented towards Kolding River and lacks
uniformity, identity, arid quality.
The proposal intends to integrate the

new housing area for young and old people

with the surroundings by creating a func¬
tional structuring of the surface. Plateaus
would be delimited by concrete walls
emphasized by horizontal pear trellises.
Ailanthus altissima would stand close to the

buildings. A promenade would provide
access to the area, and the large lawn would
be used for recreation for the entire area's
residents. Teglgårdsvej would be closed at
the west and the plateau along it would be
left unbuilt, planted with e.g. a rose garden.

A small urban area in Næstved
The competition area contains the slope
that forms the transition between the hilly
land and the flat coast. The area is trans-
sected by two main streets and contains a

parking complex and a park.
The proposal cuts down the parking

complex and uses its top deck for basket¬
ball, skating, etc. Paths would be laid out
for cyclists and pedestrians. The river
would be contained within concrete walls,
surrounded by a surface of black gravel
planted with an avenue of Himalayan
birch. A section would be cleared along the
harbor for building and plantings to create
contact with the rest of the town and the
harbor. The end of the park would be
drawn into the competition area and a
number of point houses built, with a belt
of ash linking them to the site.

An area south ofKøge Harbor
The Sound and Køge River are important
elements in Køge; the area south of Køge
Harbor is undergoing constant change
because of the gradual sanding of the shore
meadow, a process that limits the area's
recreational potential.
The proposal links Køge conceptually

and functionally with the harbor. A num¬
ber of lines will start in Køge and end in
the water, cutting through existing struc¬
tures. A significant point will be established
in the area between town and sea: a circular

grove of larch on a scale that suits the har¬
bor and industry.

A park in the center ofHelsinki
The competition area is in the southern
part of Helsinki's "central park" where
Toolonlahti Bay is the dominant element.
The composition envisions the bay as a
large stage with viewing points and build¬
ings placed in the terrain and in an inter¬
play with the city on the horizon.
The park would contain a curved prome¬

nade, an oval platform, a wooden deck,
four rectangular rooms, an iris garden, a
concert plaza, and a square.
Martha Gaber Abrahamsen
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UDSTILLING
DET VILDE LANDSKAB

Kunstforeningen GI. Strand viser til
12. juni en stor udstilling af den
canadiske kunstnergruppe 'The Group
of Seven', der i 1920rne dannede
grundlag for en hel ny tradition
inden for landskabsmaleri.
Malerierne fra The Group of Seven
er Canadas nationalklenodier og
udstillingen her er en del af en
større turné i Skandinavien arrange¬
ret af National Gallery of Canada.
Udstillingen viser en lang række
fantastiske landskabsmalerier, der
både i motiv og malerisk udtryk
lægger sig meget langt fra, hvad
man traditionelt forbinder med
dansk landskabsmaleri.
Hvor det danske landskab er blødt
kurvet er det canadiske landskab
forrevent og barskt over store
strækninger, utæmmet og utæmme¬
ligt og årstiderne er særegne og
ekstreme i deres kontrast.
I deres interesse for lyset og for det
ekspressionistiske danner The Group
of Seven et spændende slægtskab
med mange af vore samtidige skan¬
dinaviske malere. En udstilling vist i
Buffalo i 1912, arrangeret af Ameri¬
can-Scandinavian Society, med vær¬
ker af bl.a. Edvard Munch, Christian
Krogh, Prins Eugen, Anders Zorn og
danske kunstnere som J.F. Willum¬

sen, Vilhelm Hammershøi og Harald
Giersing, var til stor inspiration for
The Group of Seven.
I forbindelse med udstillingen er
udgivet et dansk katalog.
Åbent: tirsdag-søndag samt hellig¬
dage kl. 11-17.
Kunstforeningen GI. Strand
GI. Strand 48,1202 København K
Tlf. 33 36 02 60. Fax 33 36 02 66

www.kunstforeningen.dk

LAUSANNE - JARDINS 2000
Lausanne Jardins 2000 finder sted
fra 17.juni til 17. oktober.
Yderligere oplysninger:
Association Jardin urbain,
Avenue de Villamont 4
CH-1005 Lausanne, Schweiz
Tel. + 41 21 323 07 57

UDSTILLING I STUTTGART

KulturRegion Stuttgart arrangerer
fra 6.-28. maj en udstilling af projek¬
ter, tegnet åf tegnestuer som f.eks.
Chora (London), Actar (Barcelona),
Konigs (Køln), med landskabsarkitekter
som Stefan Tischer (Berlin), Gabriele
Kiefer (Berlin), Juurlink en Geluk
(Rotterdam), og kunstnere som Julian

'

Maynard Smith (London), Maik og
Dirk Lobbert (Køln), Albert Weiss
(Miinchen), Karin Sander (Stuttgart).
Sted: BolzstraSe 3-5, nær SchloBplatz.

Sideløbende er der forelæsninger,
studieture etc., og projekterne
dokumenteres i et udførligt katalog.
www.kulturregion-stuttgart.de

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
Indtil 27. maj:
Rejseskitser - Annelise Bramsnæs
indtil 21.maj: Rum og struktur
Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

MODTAGNE PUBLIKATIONER
SKALA Antologien. Udvalgte artikler
fra 1985-1994. Arkitekturtidsskrift B.
1999.318 s., ill. 250 kr.
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalvar
Aalto & Jean-Jacques Baruel. Foto¬
graferet af Héléne Binet. Arkitektur¬
tidsskrift B. 1999.144 s. ill. 295 kr.
Christoffer Harlang, Keld Helmer-
Petersen og Krestine Kjærholm (red.):
Poul Kjærholm. Med bidrag af Erik
Krogh, Niels Fagerholt, Ole Palsby,
Ulf Hård af Segerstad og Christoffer
Harlang. Arkitektens Forlag, 1999.
192 s., ill. 465 kr.
Lene Dammand Lund (red.): ,

Ung dansk arkitektur og design. Med
introduktion af Juhani Pallasmaa og
Christian Bundegaard. Arkitektens
Forlag, 1999.132 s„ ill. 248 kr.
Karen Zahle og Finn Monies (red.):
Tiden i Stockholm. Forfattere: Tobias
Faber, Ole Helweg, Eva og Nils
Koppel, Finn Monies, Erik Christian
Sørensen. Arkitektens Forlag, 2000.
120 s., ill. 198 kr.
Torben Nielsen & Susanne Jensen: •

Væg/Rum. Skitse til en bolig. Arkitekt¬
skolen i Aarhus, nytår 2000.32 s., ill.
Finn Barnow: Om bysystemer og by-
arkitektOr. Kunstakademiets Arkitekt¬
skole, nytår 2000. 24 s., ill.
Skoletjenesten Zoologisk Have:
Er dyr til børn - Er børn til dyr? Kon¬
ferencerapport v. Ulla Didriksen og
Trine Hyllested. 1999. 88 s,, ill. 50 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Helsingør
kommuneatlas'. Byer og bygninger
2000. Miljø- og Energiministeriet.
2000. 68 s., ill. 180 kr.
Eva Jansson: Sommarblommor i

offentlig miljo. Stad & Land nr. 162.
Movium. 1999.122 s., ill.
Titti Olsson og Eva Jansson: Garden
in time. Ten personal views on

gardening. Stad & Land nr. 163.
Movium. 2000. 48 s„ ill.
Teknik & Miljø, Landskabsafdelingen,
Frederiksborg Amt: Havelse del¬
områdeplan. Integrerede natur-og.
miljøprojekter. 1999.112 s., ill.

Vibeke Meyling: Forstaden i nyt lys.
Dansk Byplanlaboratorium, 1999.
72 s„ ill. 75 kr.
William S. Saunders (red.): Richard
Haag - Bioedel Reserve and Gas
Works Park. Landscape views 2.
Princeton Architectural Press, forhand¬
les gennem Birkhauser. 1998.80 s., ill.
Takashi Sawano: Crearing your own
Japanese Garden. Shufonotomo/
Japan Publications, 1999.120 s., ill.
32 US$.
Zita Bauch-Troschke, Christa Brand
og Gisela Caspersen: Duftende Rosen.
Callwey, 2000. 96 s„ ill. 39,80 DM.
Grethe Bjerregaard (dansk bearbej¬
delse): Politikens bog om plantefor¬
mering. Politikens Forlag, 2000.
320 s., ill.
Borje Eriksson, Bertil K. Johanson
og Bertil Schylander: Politikens bog
om vand i haven. Politikens Forlag,
2000.112 s„ ill.

ER DYR TIL BØRN
- ER BØRN TIL DYR ?
I rapporten diskuteres, hvordan og
hvorfor vi holder dyr i skoler og in¬
stitutioner, hvordan de virker på os,

og hvad vi kan tillade os at bruge
dem til. Der er indlæg af bl.a. kon¬
sulent Esben Hedegaard om kultur¬
historien, forskningsprofessor Peter
Sandøe om etik, psykolog Ulla Wattar
om dyrefobier, lærer Torben Skjold¬
høj om dyreterapi, Landbrugets
Samfundskontakt, Dyrenes Beskyt¬
telse, Rødovre Byggelegeplads, Den
Økologiske Institution Gadegården,
Naturvejleder Stefan Springborg,
Bjørn Samuelsson, Jægerforbundet,
Skoletjenesten i Zoologisk Have, samt
love og bekendtgørelser på dyre¬
området og sidst konkrete erfaringer
fra den pædagogiske dagligdag.
Rapporten ér redigeret af undervis-
ningsleder Ulla Didriksen, Zoologisk
Have og naturvejleder og seminarie¬
lærer Trine Hyllested, Holbæk Semi¬
narium.

Rapporten fås fra ZooButikken,
Zoologisk Have, Sdr. Fasanvej 79
2000 Frederiksberg
Tel. 36 30 25 55, lok.270
Pris 50 kr. inkl. porto

SKAU-ANTOLOGIEN

Antologien præsenterer et udvalg af
artikler og samtaler fra magasinet i
perioden 1985-94.
Materialet er sammenstillet i fire

kapitler af arkitekt Ken Rivad og
afspejler et kronologisk forløb samt
den skiftende tematiske fokus for

magasinets og tidens diskussioner
inden for arkitektur og kunst.
SKALA Antologien. Udvalgte artikler
fra 1985-1994. Arkitekturtidsskrift B.
1999. 318 s., ill. 250 kr.

Jakob Inox Line wire¬
konstruktioner & wire¬

fittings.

Produkt:

Højglanspolerede, syrefaste
rustfrie wire præmonteret med
fittings efter kundekrav. Bredt
program af fittings for egen
eftermontering.

Anvendelse:
Trappegelændere/balustre,
espalier, gitterværker, volierer
og konstruktioner med høj
arkitektonisk værdi f.eks. i
lufthavne, hoteller, udstillinger,
virksomhedsdomiciler mm.

Dimensioner:

Wiredugter og wire fra 1 til 16
mm. Særlige kundekrav
imødekommes.

CarlStahl
CABLÆVSSION

Carl Stahl A/S

Snaremosevej 21 • 7000 Fredericia
tel 76 240 234 • fax 76 240 345

www.carlstahl.dk
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Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

m
LDA

NORDJYLLANDS KUNSTMUSEUM

Bogen præsenterer Nordjyllands
Kunstmuseum i Aalborg, tegnet i
1958 af Alvar Aalto og Jean-Jacques
Baruél og bygget i perioden 1968-72.
Museets historie og tilblivelse be¬
skrives af museumsinspektør Aase
Bak, og museet sættes i perspektiv i
forhold til Alvar Aaltos øvrige arbej¬
der af arkitekt Christoffer Harlang.
Bygningen vises i smukke fotos af
arkitektur-fotografen Héléne Binet
fra London. Konkurrenceforslaget og
skitser hertil af Alvar Aalto fra
1957-58 udgør et kapitel for sig.
Nordjyllands Kunstmuseum,
AalvarAalto & Jean-Jacques Baruél.
Fotografier af Héléne Binet.
Arkitekturtidsskrift B, 1999.
144 s. ill. 295 kr.

HELSINGØR KOMMUNEATLAS

Helsingør Kommuneatlas er resultatet
af et samarbejde mellem Skov- og
Naturstyrelsen og Helsingør Kommu¬
ne og indeholder en beskrivelse af
Helsingørs kulturmiljøer, landskabs¬
træk, byer og bymiljøer samt en vur¬
dering af hver enkelt bygning i Hel¬
singør opført før 1940.
Helsingør Kommuneatlas er dét 55.
i rækken af kommuneatlas, som
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet
for at skabe et redskab i det lokale

bevaringsarbejde og for at gøre
opmærksom på bevaringsværdier.
Skov- og Naturstyrelsen: Helsingør .

kommuneatlas. Byer og bygninger
2000. Miljø- og Energiministeriet.
2000. 68 s., ill. 180 kr.

HAVELSE DELOMRÅDEPLAN
Planen er en sammenfattende land-

skabsplan, der indeholder en lang
række ideer og forslag til naturfor-
bedrende projekter, som tilgodeser
de rekreative, landskabelige, natur-
og kulturhistoriske interesser samt
vandmiljøet i området omkring
Havelse Å vandløbssystem.
Planen er udarbejdet i samarbejde
med kommunerne, landboorganisa¬
tionerne, interesseorganisationerne
og de lokale museer. Planen har
været politisk behandlet i Frederiks¬
borg Amts Udvalg for Teknik & Miljø
og er sendt til behandling i byrådene
i Allerød, Frederikssund, Frederiks¬
værk, Hillerød, Skævinge og Slange¬
rup kommuner. Projekterne forventes
gennemført over en 10 årig periode.
Økonomi og prioritering af projekter¬
ne vil blive behandlet i Handlings¬
plan for Havelse Delområde, som
amtet udgiver i maj 2000.
Havelse Delområdeplan vil indgå i
amtets arbejde med regionplanlæg¬
ningen og amtets administration af
lovgivningen om det åbne land, her¬

under administration af tilskudsord¬

ningerne til landbruget. Det anbefa¬
les, at planen indgår som grundlag i
de enkelte kommuneplaner, Agenda
21 og kommunale handlingsplaner.
Teknik & Miljø, Landskabsafdelingen,
Frederiksborg Amt: Havelse del¬
områdeplan. Integrerede natur- og
miljøprojekter. 1999. 112 s., III.
www.fa.dk

KØBENHAVNS PROMENADER

Københavns Kommunes Bygge- og
Teknikforvaltning, Plandirektoratet,
har udarbejdet rapporten 'Promenader
langs havnen, kanalerne og kysten'.
Et skitseret sammenhængende for¬
løb af promenader langs havnen,
kanalerne og kysterne sammenbinder
områder af vidt forskellig karakter,
størrelse og beliggenhed.
Rapporten giver grundlag for, at pro¬
menaderne fremover planlægges
efter fælles retningslinier. Borger¬
repræsentationen har i august 1999
tiltrådt, at retningslinierne i rappor¬
ten danner grundlag for den videre
lokalplanlægning og sagsbehandling
for samtlige områder med promena¬
der langs havnen, kanaler og kyst.

FORSTADEN I NYT LYS

Det meste af forstaden er et resultat
af sidste halvdel af forrige århundre¬
des ihærdige planlægning - aldrig
tidligere i historien er der planlagt
så meget og bygget så meget på så
kort tid, og aldrig -har resultatet væ¬
ret mere pauvert. De tidligere gene¬

rationer af planlæggere og politikere
har her overladt en vigtig planlæg¬
ningsopgave til de kommende gene¬
rationer.
Det er en spændende opgave, for
det er en stor udfordring og der er
masser af muligheder - for forstaden
er en by med plads til frihed.
Uanset om vi beskæftiger os med
forstaden eller ej; så vil den blive
ved med at fylde og være det meste
af fremtidens by. Forstaden er en
stor og spredt organisme primært
bundet sammen af veje. Bebyggelser¬
ne føjer sig ikke til hinanden og dan¬
ner ikke en sammenhæng, de ligger
spredt o.g hver for sig. Bilerne har stor
plads; veje og parkeringsarealer fylder.
Forstaden er en åben by, himlen er
stor, der er panoramaudsyn og vide
horisonter.
Der er ikke en bymidte, hvor kultur,
forlystelser, administration, under¬
visning og handel er koncentreret, så
bylivet bliver synligt og mangfoldigt.
Det mest koncentrerede eller by-
midtelignende, man kan finde, er
nok de store indkøbscentre.

Bogen giver en række synsvinkler og
bud på strategier, mere end den
giver konkrete løsninger.
Vibeke Meyling: Forstaden i nyt lys.
Dansk Byplanlaboratorium, 1999.
72 s., ill. 75 kr.

TIDEN I STOCKHOLM
I det sidste par år af Danmarks be¬
sættelse under 2. verdenskrig dvs.
1943-45 var der havnet en håndfuld

unge danske arkitekter i Stockholm.
For unge arkitekter var det berigende
at komme til et land med en lødig
arkitekturtradition og samtidig et
kvalificeret bud på de kommende
årtiers udvikling. Der var virkelig no¬
get at lære på de svenske tegnestuer.
Berigende var også oplevelsen af
den store natur og dertil en kulturtra¬
dition, der satte både arkitektur,,
kunst, litteratur og musik i fokus
selv under krigens restriktive forhold.
Bogens beretninger giver i seks af¬
snit et bredt og nuanceret billede af,
hvad unge ambitiøse og modtagelige
arkitekter fik ud af krigens seneste
år i Sverige.
Karen Zahle og Finn Monies (red.):
Tiden i Stockholm. Forfattere: Tobias

Faber, Ole Helweg, Eva og Nils
Koppel, Finn Monies, Erik Christian
Sørensen. 120 s., ill. 198 kr.

UNG DANSK ARKITEKTUR
OG DESIGN

Bogen Ung Dansk Arkitektur og Design
tegner et billede af en generation,
der er på vej til at præge, hvad der
i mange år har været 68-generatio-
nens scene.

A22



Den samlede præmiesum er på
500.000 kr. Heraf uddeles en 1. præ¬
mie på mindst 150.000 kr. Det reste¬
rende beløb fordeles, så ingen
præmie og/eller indkøb bliver under
50.000 kr.

Afleveringsfrist for forslag er
4. august 2000.
Fagdommere udpeget af DAL er
arkitekter maa Carsten Holgaard og
Klaus Mikkelsen samt landskabs¬
arkitekt maa, mdl Preben Skaarup.
Konkurrencens sekretær er Bent
Kolind, arkitekt MAA fra DAL/AA's
konkurrencesekretariat.

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.

EUROPÆISK FOTOKONKURRENCE
Sideløbende med kampagnen 'Europe,
a common heritage' har Council of
Europe udskrevet en fotokonkurren¬
ce, der er åben for amatørfotografer
og professionelle.
Temaet er netop 'Europe, a common
heritage', og skal tolkes bredt: natur,
kultur, by eller landskab
1. præmie er på FRF15.000 (2286 Ecu)
2. præmie er på FRF 10.000 (1524 Ecu)
3. præmie er på FRF 5.000 (762 Ecu)
4. til 13. præmierne er på FRF 1.000
(152 Ecu)
14. til 50. præmierne er 10 film.
Indsendelsesfrist for forslag, max. pr
person 3 papirfarvefotos i størrelsen
13X18 cm, er 31 maj 2000.
Inf: www.nature.coe.int

culture.coe.fr/patrimonium
Council of Europe, Centre Naturopa
Photography competition
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. 33 3 88 41 31 91/97
Fax 33 3 88 41 27 15

centre.naturopa@coe.int

MODTAGNE KATALOGER
OG BROCHURER

Nykildes produkter omfatter bl.a.
naturengblandinger, sommerblomst¬
blandinger, blomstermåtte og
Nykilde Sedum tagmåtter.
Information om og farvefotos af
Nykildes blomsterarter kan hentes
på www.nykilde.dk
eller rekvireres fra

Nykilde, Lundbæksvej, Slotsbjergby
4200 Slagelse
Tel. 58 58 40 72. Fax 58 58 50 48
info@nykilde.dk

NYE TEGNESTUEADRESSER

Tegnestuen Sonja Poll og Knud Lund-
Sørensen, landskabsarkitekter mdl, pir
har fået ny adresse:
Kigkurren 8 G, 4. 2300 København S
Tel. 32 96 20 98. Fax 32 96 79 30

Hjørdis Sørensens Tegnestue,
landskabsarkitekt mdl, pir
har fået ny adresse:
Kigkurren 8 G,4. 2300 København S
Tel. 32 96 23 61,23 61 29 61
Fax 32 96 79 30

hs.landskab@get2net.dk

Kerstin Johanssons Tegnestue,
landskabsarkitekt mdl,pir
har fået ny adresse:
Kigkurren 8 G,4. 2300 København S
Tel. 32 96 77 30, 26 88 77 30
Fax 32 96 79 30

johansson@pop.agora.dk

Katrine Thuesens Tegnestue,
landskabsarkitekt mdl,
har fået ny adresse:
Kigkurren 8 G,4. 2300 København S
Tel. 32 96 13 30. Fax 32 96 79 30

katrine.thuesen@get2net.dk

De udvalgte projekter spænder fra
planlægningen af et boligområde i
Sorø til udformningen af en skammel.
Den internationalt anerkendte, finske
arkitekturteoretiker Juhani Pallasmaa
kommenterer og sammenfatter ten¬
denser i projekterne. På trods af, at
Pallasmaa ser Danmark som en af
de sidste skanser, hvor de forskellige
skalatrin integreres, og hvor sociale
og håndværksmæssige traditioner
indarbejdes, bemærker han, at der
også her foregår en udvikling hen
imod et teknologisk samfund, domi¬
neret af en kommerciel industri.
Individualitet promoveres i et tempo
så højt og med en så omsiggribende
effekt, at man er ved at have nået
det stik modsatte: Total uniformitet.
Forfatteren Christian Bundegaard
har bidraget til bogen med en
beskrivelse af sin egen generation.
Lene Dammand Lund (red.): Ung
dansk arkitektur og design. Med in¬
troduktion afJuhani Pallasmaa og
Christian Bundegaard. Arkitektens
Forlag, 1999. 132 s., ill. 248 kr.

KONKURRENCE OM ET
BOLIGOMRÅDE I BREMDAL
Struer Kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idé¬
konkurrence om et nyt boligområde
på et 9 ha stort naturskønt område i
Bremdal nord for byen Struer.
Gennem konkurrencen ønskes ideer
til, hvorledes man her kan udforme
et spændende og attraktivt bolig¬
område, som skal danne afslutning
på byen ud mod det åbne landskab.

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

Jordforbedring
varemærker: | ■

Er... Topdressing
D-Gro A

'ai™TMix DANSK JORDFORBEDRING
Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene

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



Landskabsarkitekt

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

søger medarbejder med viden og erfaring
om landskabsarkitektfaget til at indgå i
nært samarbejde med tegnestuens land¬
skabsarkitekter omkring løsning af vore
mange forskelligartede opgaver.
Snarlig ansættelse.

Arbejdet kræver en kreativ og selvstændig
tankegang, gode samarbejdsevner, humo¬
ristisk sans og evne til at arbejde effektivt
også under tidspres.

Tegnestuen arbejder på et designmæssigt
højt niveau, og der stilles store krav til
kvalitetsbevidsthed i alle størrelsesforhold.

Frihåndsskitsering, projektering såvel som
professionel brug af autocad og tekst¬
behandling forudsættes fuldt ud bekendt.

Skriftlig ansøgning bilagt CV med oplys¬
ning om uddannelse, tidligere beskæftigel¬
se, evt. anbefalinger sendes senest den
8. juni 2000 til

Charlotte Skibsted

Landskabsarkitekt maa mdl

Løjesøvej 13
3670 Veksø tlf. 4717 0216

BUND- OG FLADEDÆKKENDE
DAF0 PLANTER
Der er øget interesse for planter, der
er gode til at dække bunden.
Grunden er, at der er indgået en fri¬
villig aftale om at afvikle brugen af
plantebeskyttelsesmidler på offentlige
arealer. Aftalen indebærer, at man
inden i. januar 2003 skal være
næsten stoppet med at bruge pesti¬
cider. Energi- og Miljøministeren,
Kommunernes Landsforening, Amts¬
rådsforeningen, Københavns Kom¬

mune og Frederiksberg Kommune
indgik aftalen 3. november 1998.
Med de rigtige planter vil mange
penge kunne spares i drift og løbende
vedligeholdelse. Der er derfor beret¬
tiget interesse for det arbejde, der
gøres med at finde planter, som er
gode til formålet.
Dansk JordbrugsForskning har bl.a.
forsket i planter med gode evner til
at dække bund eller flader. De ud¬

valgte af sorterne har fået varemær¬
ket Dafo knyttet til sig og sælges

med denne betegnelse fra danske
planteskoler.

Vedbend
Vedbend hører til de gode bunddæk¬
kende planter. De skal plantes tæt,
dvs. 6-10 stk pr. kvadratmeter.
Der er udvalgt fire gode sorter af
vedbend, bl.a. andet af materiale fra
Botanisk Have i København samt
blandt typer, der er vildtvoksende i
Danmark.

Hedera helix 'Hegla' Dafo er en
stedsegrøn krybende, dværgformet
vedbend med meget tæt vækst af
kraftige, stærkt forgrenede skud.
Bladene er ensfarvede lysegrønne
med en smuk rund form. Den er spe¬
cielt velegnet i haver og på kirkegår¬
de som solitærplante eller stedseg¬
rønt bunddække.
Hedera helix 'Hesma' Dafo har en
meget fin dækevne - nok den bed¬
ste blandt de småbladede vedbend.
Den har lange tynde ranker, der med
lethed breder sig og klatrer op ad
mure og træer. Bladene er små, mør¬
kegrønne, trelappede med svage,
hvidlige nerver. Den anvendes i haver
mellem andre planter eller op ad mur.
Hedera helix. 'Hevil' Dafo er den
mest hårdføre blandt vedbend. Den
har lange rodslående ranker, der
gerne klatrer op ad mure og træer.
Planten danner et tæt grønt tæppe
af store, grønne blade med tydelige
hvide nerver. Den kan anvendes i
skove, anlæg og vildtplantpinger
som bunddække eller som klatre¬

plante.
Hedera hibernica 'Hestor'Dafo er den
mest anvendte vedbend. Den er stor¬

bladet og har krybende vækst med
lange, hurtigvoksende ranker. Som
krybende danner den et effektivt
'tæt, bunddækkende tæppe. Bladene
er store 7-12 cm lange og bredde.

Buksbom
Buksbom er på mode og velegnet
som fladedækkende. Specielt fordi
den er stedsegrøn og tåler skygge, er
den velegnet. Inden for buksbom er
der foretaget en selektion både i
Buxus sempervirens og B. microphylla.

Sidstnævnte kommer fra Japan og
har langt mindre blade end semper¬
virens.
Blandt de udvalgte er 'Balder' Dafo,
'Mimer' Dafo og 'Tjalfe' Dafo.
B. microphylla 'Mimer' Dafo er en
smuk, lav stedsegrøn busk med kugle¬
formet vækst. Den bliver ca. 30 cm

høj og ca. dobbelt så bred på 10 år.
B. microphylla var. koreana 'Tjalfe'
Dafo med en tæt forgrening af ud¬
bredte grene forventes at blive me¬
get anvendt. På 10 år bliver den om¬
kring en meter høj og lige så bred.
B. sempervirens 'Balder' Dafo er
blevet en meget efterspurgt sort.
Den er en kraftigvoksende og tæt-
forgrenet busk, der bliver ca. 2 meter
høj på 10 år. Sorten tåler tør jord og
trives både i sol og skygge.

Andre bund- og fladedækkende sorter
Udvalget af bund- og fladedækkende
planter er stort og en del af Dafo-
planterne er udvalgt blandt de gamle,
kendte sorter. Det drejer sig f.eks. om
flere sorter af Cotoneaster, der alle
har en god evne til at dække jorden.
Lavest er Cotoneaster dammeri
'Rami' Dafo. Den bliver blot 10-20
cm høje på 10 år, C. 'Coral Beauty'
Dafo bliver 70 cm høj, C. 'Skogholm'
DafoW cm høj, C. horizontalis 'Cotali'
Dafo 1 meter høj, ligesom C. prae-
cox 'Copra' Dafo bliver 1 meter høj.
Diervillea sessilifolia 'Dise' Dafo er
en lav ca 1 meter høj busk, der er
god som bunddække, da den breder
sig med rodskud.
Benved, Euonymus fortunei 'Eve'Dafo
og £ fortunei 'Nyrans' Dafo er begge
velegnede som bunddække, og de
bliver ikke mere end 30-40 cm høje.
Mahonia aquifolium 'Maqu' Dafo
bliver kun ca. 1 meter høj på ti år.
Den er stedsegrøn og hårdfør, blade¬
ne ødelægges ikke om vinteren, og
planten får ikke rust.
Ligustrum vulgare 'Lodense' Dafo er
en løvfældende, lav busk beregnet
til bunddække.
Bibes alpinum 'Hemus' Dafo og R.
alpinum 'Dima' Dafo er henholdsvis
en han- og hunplante af fjeldribs.
De tåler stærk skygge, er vindføre
og dækker bunden godt.

Ønsker man et overblik over bund- og
fladedækkende Dafo-planter kan pro¬
duktoversigten: 'Træer, buske og stau-
der'rekvireres gratis fra Planteopfor-
meringsstationen, tel. 75 58 60 26.
For dem der ønsker en mere dybt¬
gående information henvises til
'Beskrivelse af selekterede kloner af
træer og buske til anlæg, hegn, hæk¬
ke og haver' af P.E Brander. Denne
publikation kan rekvireres på samme
telefonnummer. Pris: 40 kr + porto.
Lisbeth EdingerPlum, landskabs¬
arkitekt mdl, Green Communications



Skulpturer

Abekatten har udviklet en skulptur, der kombinerer dekorativ klippe¬
formation med den traditionelle klatrevæg. Skulpturerne er håndlavede.
Der er ingen vedligeholdelse og holdbarheden er ubegrænset. Vi kan
designe Deres egen skulptur i den ønskede størrelse.
Ring for yderligere information og uforbindende tilbud.

Voerbjergvej 35 • 9400 Nørresundby
Tlf. 98 19 39 30 ■ Fax 98 19 39 31 • www.abekatten.dk

Danmarks eneste specialist i klatrevægge.
Alle vore produkter lever op til Dansk Standards krav
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

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

Ung dansk arkitektur design

21 arkitekter/designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en
arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 cm, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen»
er med dansk og engelsk tekst.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27 A, 1401 København K
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk

bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed T eksemplarer
af bogen Ung dansk arkitektur Et design
Pris: 278,- kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.

Navn:

Tlf.:

Rirlo/woi.oaae/ve|.

Postnr.:

Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Euroeard __ Mastercard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

@ POST)—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K



Sølund er mere

end det du ser her!

Det er også special
løsninger - efter
Kundens behov.
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