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Konkurrence om hovedindgang
til Zoologisk Have i Kobenhavn
Zoologisk Have i København har i
samarbejde med DAL udskrevet en
åben arkitektkonkurrence om ud¬

formningen af en ny hovedindgang
til haven. Indleveringsfrist for for¬
slag er 24. januar 1996.

Idékonkurrence om

Torvet i Ringsted
Ringsted byråd har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om fremtidig udformning
og indretning af Torvet i Ringsted.
Indleveringsfrist for forslag er 20.
februar 1996.

Skov & Landskabskonferencen
1996

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

dag den 25. januar 1996 kl. 9-17 på
Hotel Nyborg Strand.
På konferencen præsenteres de nye¬
ste forsknings- og udviklingsresulta¬
ter fra skov- og landskabsforsknin¬
gen, og der gives et overblik over
centrale problemstillinger på områ¬
derne skovbrug, pyntegrønt, land¬
skab samt bymiljø og parker.
Landskabsfaglige sessioner: Margi¬
nalisering, landskabsudvikling og
planlægning i Danmark og i Europa
v. Lone Kristensen, KVL. Regulering i
det aktive kulturlandskab - græsa¬
realer v. Erling Andersen, KVL.
Anvendelse af GIS i landskabsfor¬
valtningen v. Carsten Bjørnson, KVL.
Friluftsliv '95 v. Frank Søndergaard
Jensen, FSL. Turisme på Rømø v.
Berit Kaae, FSL. Arealanvendelse og
landskab i bynære områder v.
Susanne Ogstrup, KVL.
Pris ekskl. moms 1.100 kr. for abon¬
nenter på FLS's videntjeneste, øvrige
1.700 kr. Program og tilmelding:
Nelli Leth, tlf. 45 76 32 00.

Arrangementer på Fyn
Arrangementer fra fynske plan¬
læggere i dette forår:
Detailhandel: Konsulent Erik Ager-
gaard, lægger op til debat om emnet.
Onsdag den 31. januar I996 kl. 19.30
på Odense Slot, indgang C.
Den grønne tråd: I Byøkologisk Cen¬
ter Odense forsøger man at gøre
lokal Agenda 21 til en konkret og
nærværende opgave. Den Grønne
Tråd er det ene af to byøkologiske
centre i Danmark, som til udgangen
af 1996 modtager tilskud fra Den
grønne Fond under Miljøministeriet.
Centerleder Morten Rettig vil for¬
tælle om aktuelle byøkologiske pro¬

jekter og om det folkelige debatfo¬
rum. Tirsdag den 5. marts 1996 kl.
19.30 i Miljøbutikken, Overgade 19,
Odense.

Stationsvejens historie: Byvandring
i specielt Østre Stationsvejs historie
og arkitektur set i historisk relation
til jernbanens betydning. Formanden
for Byforeningen i Odense, Poul
Karmdal vil introducere og.guide.
Torsdag den 25. april 1996 kl. 18.00
på Odense Slot, indgang C.
Bo i by i Ballerup: Ikke siden Blang-
stedgårdudstillingen i Odense i 1988
har der i Danmark været arrangeret
bomesser af internationalt snit. Bal¬

lerup har med 850 boliger i Egebjer¬
gområdet skabt et bykvarter med
beboerne og brugere i centrum i et
afvekslende og oplevelsesmæssigt
miljø. Denne bymæssighed skaber i
1996 rammen om bomessen, som
foregår fra 24. maj til 23. juni.
Fredag den 7. juni 1996 arrangeres
en bustur til bomessen. Udstillin¬

gens arrangør arkitekt maa. Knud
Hastrup fortæller og guider.
Afgang fra Odense Slot fredag den
7. juni 1996, kl. 12.00. Tilmelding til
Grete Wang Poulsen tlf. 66 13 13 72
lokal 2514. Pris 75 kr. pr. deltager.

Hovedopgaver ved Sektion for
Landskab, KVL 1995
Helle Vanggaard: Forvaltning af
Nørreådalen - analyse og strategier.
Helle Katborg: B & W Grunden - et
åbent rum mod havnen.
Lars Alva Jørgensen: CAD i design¬
processen - diskussionsoplæg for
landskabsarkitekter.
Louise Windfeldt: Projekt 'Der er liv
i økologisk landbrug' - naturformid¬
ling på Skovsgaard for børn.
Karen Sejr Petersen: En flygtig
kunstart - et studium af kunstretnin¬

gen land art og dens relationer til
landskabsarkitekturen.
Lars Hegnet Knudsen: Landskabs-
plan for Dønnerup Gods.
Helle Hagelund: Skibsværftsgrunden
i Helsingør.
Birgitte Berg Pedersen: Skibsværfts-
grunden i Helsingør.
Anne Lauvring: Nørrebroparken - et
forslag til fornyelse.
Marianne Ammendrup: Forslag til
fornyelsesplan for strukturbeplant¬
ningen på Garnisons Kirkegård.
Mette Vestermarken: Braklægning.
Anne Kristina Hjelmager Larsen:
Landmænds interesse for miljøven¬
lige jordbrugsforanstaltninger - vur¬
deret på baggrund af en interview¬
undersøgelse.
Jeanette Weinreich Olsen: Den
foranderlige kyst.
Karen Boldsen: Forsvarsanlæg nord
for København - bevaring og mulig¬
heder.
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HOTEL KEMPINSKI I
Rainer Schmidt

MUNCHEN

Udformningen af arealerne omkring Hotel Kempin-
ski ved Miinchens Lufthavn tager udgangspunkt i, at
lufthavnen ligger i grønne omgivelser, omgivet af
landbrugslandskab. Kempinski Hotel er den første af
en række bygninger i den såkaldte neutrale zone, et
område der ligger umiddelbart opad flyvepassagerer¬
nes ankomst- og afgangszone og terminalerne. Frem¬
tidig udvikling vil omfatte Miinich Airport Center,
som skal indeholde kontorer, forretninger, butikker
og jernbanestation. Dette område udformes så det
kontrasterer lufthavnens mere tekniske zoner. Den

rejsende skal være hovedperson og føle sig veltilpas.
Hotel Kempinski er tegnet af den tyskfødte, i Chi¬
cago bosiddende, arkitekt Helmut Jahn fra firmaet
Murphy Jahn Inc.

MUnchen lufthavn fra 1992 ligger ved Freising nordøst for Munchen. Landbrugslandskabets store flader
og lineære struktur er videreført i lufthavnens omgivelser med udstrakte græsarealer og lange alléer af
ask og lind, ahorn og popler.
• Munich Airport 1992. The large planes and linsar structure of the farmland continue as grassy areas
and long avenues of ash, linden, maple and poplar.
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Arealet omkring er udformet af Peter Walker, i det¬
te tilfælde ved tegnestuen Peter Walker William
Johnson and Associates, San Francisco, og projektet
er realiseret ved Planungsgruppe Rainer Schmidt,
som er landskabsarkitekter i Miinchen. Hotellets
udearealer består af et tilkørselssområde, en omgiven¬
de parterrehave og en atriumhave, som er et stort,

glasoverdækket rum, der forbinder hotellets to byg¬
nings fløje.
De udvendige arealer er udformet med henblik på,

at de skal kunne opleves ligeså meget ved nattetid
som i dagtimerne.
De indre 'havearealer' går direkte over i de ydre, og

bygningens og haveanlæggets funktioner kombineres.
En del materialer, former, farver anvendes såvel ude
som inde. Udformningen af vigtige funktioner som
brandveje, parkering og tilkørsel til hotellet med hhv.
bus og taxa samt gangstier er løst på en sådan måde,
at ingen af disse funktioner dominerer visuelt. Over-
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flader og materialer bruges på flere måder og maske¬
rer derved nogle af de tekniske krav, som ellers kunne
dominere haveanlægget.
Hovedtanken er at lade menneske og natur indgå i

samklang som i et syngespil. Havekunsten er gennem¬

syret af de økonomiske og etiske værdier, som præger
kulturen den dag i dag. I begyndelsen levede menne¬

sket i omgivelser, som vi i dag opfatter som paradi¬
siske, helstøbte og naturlige. I realiteten var 'Paradi¬
set' et særdeles farligt og livstruende sted. Vor viden
om miljøet udvikledes, og vi begyndte at tilpasse og
forme det efter vore behov. Med denne ændring blev
vi i stand til at producere mad og sikre os livsfornø-
denheder, således at vi udviklede os til det stadium,
hvor vi som civilisation kunne værdsætte de æstetiske

elementer i vore omgivelser.
Den kinesiske Tao er et godt eksempel. Her er der

harmoni i form og farve, duft og lyd, og relationerne
mellem vægge, sten og plantemateriale er vigtige.

I dagens samfund farer vi fra sted til sted med san¬

ser, der bliver stadig mindre modtagelige. Vi opnår
kun overfladisk erkendelse afmange ting, ofte kun
mens vi kører bil eller ser fjernsyn. Omgivelserne er

transportable og udskiftelige. Vi søger rastløst efter
vor egen kultur, mens vi klamrer os til vore identite¬
ter og til billeder af traditionerne. Dagens land¬
skabsarkitekter er plantet midt i alt dette. Følgelig er
en umiskendelig identitet hovedkriteriet for, om et

anlæg er vellykket.
Peter Walker har ønsket at forene kunst, skulptur

og arkitektur. Folk bør tage deres naturopfattelse op
til revision og tage kritisk stilling til deres omgivelser,
og enten positive eller negative reaktioner bør kunne
opstå ud fra denne interaktion. Erkendelsen må kun¬
ne nå videre end til blot funktionelle og æstetiske
domme. Det må være muligt at opnå følelser såsom
betagelse, frygt og begejstring. Landskabsarkitekturen
bør anerkendes som en kunstform i samfundet i dag.
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Hotel Kempinski
1. Hotelfløje.

Foyer
Lyslinie
Tilkørselsområde
Parterrehaver

• Kempinski Hotel
1. Wings
2. Hall
3. Light Pipe
4. Access Area
5. Parterre Gardens

Walker bruger linier, sammenskæringer, geometri¬
ske former og kvadratnet, som ved at kontrasteres
agerer indbyrdes på en næsten legende måde, og der¬
ved fremhæver han det særlige ved disse elementer.
Peter Walker benytter også elementer fra historiske
haver uden direkte at reproducere herfra. Hans ideer
er enkle, men artistiske, udført i naturens materialer.
Det har været et ønske, at hotellets omgivelser

skulle have veldefinerede 'rum' beliggende i det grid-
net som relaterer sig til bygningens linier og også
nogle af lufthavnens. I anlægget er søgt at skabe refe¬
rencer til såvel historiske haver, modernismen som de
bavariske slottes traditionelle haver.

Belægningerne er overvejende natursten eller grus
og med overflader, der fremhæver forskelle i tekstur,
farve eller form. Gulvfladen i hotellets foyer er fortsat
videre ud i hotelhaven. Cirkler og trekantformer skæ¬
rer sig ind i kompleksets hovedakse. Dette understre¬
ges af en lyslinie i belægningen, en linie, der ude
krydses af gående og kørende og inde deler hotellets
glasoverdækkede foyer i to afsnit.
Store reoler helt omsluttet af glas indeholder kun¬

stige pelagonier på række og i seks lag. Reolerne dan¬
ner en transparent væg ned igennem rummet, bliver
skillevæg mellem reception og bar. Desuden er der et
siddeområde under en lund af balsamerede palmer.
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Herover. Parterrehave vest for hotellet
med buksbomhække og søjleeg
• Above: Parterre garden west of the hotel,
with box hedges and oak pillars

De kunstige pelargonier skal repræsentere at kunsten
betvinger naturen. 'Metalhække og træer' med klatre¬
planter skal signalere naturens dominans over arkitek¬
turen.

Granitgulvets geometriske mønster fortsætter som
sagt ud i grusarealerne og repeteres i havens hække.
Hækkene skal danne bindeled til lufthavnens land¬

skab, og videre til det omgivende kulturlandskab.
Rainer Schmidt, prof., landskabsarkitekt med
tegnestue i Miinchen
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Hotel Kempinski
Bygherre:
Munchen lufthavn
Arkitekt: Murphy
Jahn, Chicago
Landskabsarkitekt::

Peter Walker,

Rainer Schmidt

Anlagt: 1993-94
Foto: Herman Sahn

■■■
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SKOVLUNDE KIRKEGÅRD
Malene Hauxner

J.P. Schmidt og Malene
Hauxners 1. præmieforslag
til park i Ballerup, 1986.
• J.P. Schmidt and Malene
Hauxner's first price win¬
ning proposal for Ballerup
Park, 1986

I 1986 udskrev Ballerup kommune en konkurrence
om udformning af et 270 hektar stort fritidsområde
i Harrestrup ådal, hvori der skulle indgå en kirke¬
gård. Hovedideen i mit 1. præmieforslag bestod i at
omslutte det store, åbne græslandskab med en skov¬
bræmme, der dels kunne beskytte mod støj og syns-

påvirkninger udefra, dels optage en række aktiviteter
og funktioner, bl.a. en kirkegård. Skovlunde Kirke¬
gård ligger på landskabets højeste punkt, orienteret
mod Harrestrup Ådal Fritidsområde, som den er en

vigtig del af. Den ovale kirkegård ligger som en lys¬
ning, skærmet af skovplantninger mod de omgiven¬
de, trafikerede veje og knyttet til Skovlunde landsby
med en tidligere vandtårnshøj som koblingspunkt.
Fra højen kan man mod sydvest opleve en storslået
udsigt over landskabet.
Det har været hensigten, at skabe en frodig og stem¬

ningsfyldt kirkegård, hvis primære mål selvfølgelig er

begravelse. Men derudover er det tanken, at kirkegår¬
den skal indgå i det store landskab som et rekreativt
område med en særlig karakter. Kirkegården er ind¬
delt i afdelinger, så etapevis udbygning er mulig, men
alle plantninger er udført i første etape.
Tilkørsel til kirkegården sker fra den nye Harre-

strupvej med parkeringsplads til 20 biler ved foden af
højen, der kan bestiges ad en flad trappe. Kirkegår¬
den er omgivet af et kampestensgærde, der mod ind¬
gangssiden er dobbeltsidigt. For at opnå monumenta¬
litet er anlagt en fem meter bred, central vej befæstet
med granitborduresten lagt i mønster og udfyldt med
chaussésten. Indgangspartiet består af en todelt, gra¬
fitgrå jernlåge mellem de granitpiller, der tydeligt vi¬
ser hovedindgangen.
Hele kirkegården er 4.5 hektar stor. Til plantebæl¬

ter, veje, stier, bygninger og serviceplads fragår godt 2
hektar. På resten af kirkegården vil der være plads til
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Hovedindgangen markeres af
en bred låge mellem granitpiller
• The main entrance is marked
by a wide gate between pillars
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Den brede, aksiale sti er
lagt i chaussésten med
bordurestensmønster.
Fotos: Malene Hauxner
• The wide axial path is
laid with set and a border
stone pattern

mellem 5.000 og 10.000 grave, afhængig af om der
bruges kister eller urner. Mandskabs- og materielbyg¬
ning underordner sig det samlede anlæg og vil med
tiden forsvinde i det grønne, men ligger funktionelt
for publikumsorienterede aktiviteter, kontor, tilkørsel
og afhentning af affald. Derfor er huset placeret radi¬
ært i forhold til parkeringspladsens krumning, så ind¬
gangsporten bevarer sin centrale placering. Ud fra til¬
svarende overvejelser dominerer bygningen ikke, men
underordner sig tværtimod med beskeden højde og
en enkel udformning resten af anlægget. Bygningen

er et længehus af træ med saddeltag og udhæng, hvor
de udadvendte publikumsorienterede funktioner er
placeret forrest og de mere interne arbejdsfunktioner
bagtil i forbindelse med en lille planteskole.

Terræn

Terrænet er næsten vandret, men jord fra udgravning
til belægninger er anvendt til opbygning af blide bak-
keformationer i det midterste landskabsrum. Bakker¬

ne den ene side blødt afrundede, mens de på den an¬
den side er afskæres skarpt af et markstensgærde.
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Blødt afrundede bakker i det midterste landskabsrum afskæres på den ene side af et buet markstensgærde
• Softly undulating hills in the middle space are bordered on one side by a curving boulder fence

WW***!*?
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Kirkegårdens hovednerve og varige plantning er den ellipseformede lindeallé
• An elliptical linden avenue is the cemetery's artery and its stand

Varierede overflader giver landskabsrummene for¬
skelligartet karakter. De fleste gravrum er græsklædte,
der varieres mellem højt græs med blomster og tæt-

klippede plæner og græsstier. Forbindelsen langs lin¬
dealléen og øvrige smalle stier er græsklædte.

Landskabsrum

For at tilfredsstille forskellige krav til begravelsesfor-
mer og gravtyper, både dem vi kender i dag, og dem
der måske vil komme i fremtiden, er kirkegården
opdelt i en række landskabsrum.
Strukturerende bevoksning skal danne helhed og

sammenhæng, mens detailrigdommen kan opleves i
de forskelligartede landskabsrum, der er placeret, så
man, når man færdes på kirkegården, ser"skiftende
billeder af lunde, enge og plæner i åbne og lukkede, i
små og store og i havemæssigt og landskabeligt be¬
handlede rum.

De forskellige landskabsrum adskilles og sammen¬
kædes af stier, der følger kirkegårdens ovale form,
dens akse eller et tværgående, slynget forløb. Men det
er plantningerne, der først og fremmest er brugt til at
gøre kirkegården opdelelig og let at finde rundt i.
Den ydre afgrænsning dannes, ud over af et stendige,
af et hegn af popler og tjørn, der skal beskytte mod
blæsten. Til den ellipseformede allé, kirkegårdens ho¬
vednerve, den varige plantning, er valgt lind.
I gravlunden inden for hovedindgangen er plantet

letløvede, blomstrende træer som skyrækker, trompet¬
træ og uægte akacie. De tværgående, buede plantnin¬
ger består af taks med en forgrund af paradisæbler og
blomstrende buske, bl.a. syren og kirsebærkornel.
Grupper af søjleformede eg og pyramidepopler mar¬
kerer vigtige punkter. Skovplantningen for enden af
den aksiale vej er sammensat af skovtræer som lærk
og rødeg samt uægte akacie.
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Gravrum

Hovedideen, helheden, er søgt fastholdt ved valg af
gravminder i de enkelte landskabsrum. Det første
gravrum, man kommer til fra hovedindgangen på sin
vej ad den aksiale vej, findes i den ellipseformede lin¬
deallé, hvor træerne er plantet med en afstand på 5 x

3 m. De første 3-5 år står træerne i et renholdt muld¬

bed, hvorefter der sås græs, som holdes tætklippet.
Efter 6-8 år kan hvert andet træ i rækken fjernes, så
afstanden mellem træerne bliver 5 x 6 m. Det enkelte

gravsted kan tilplantes med vedbend og forsynes med
en lodret stenblok, en skråtstillet stenplade eller en
utilhugget kampesten som gravminde, eller det kan
bevares græsklædt og forsynes med en vandretliggen¬
de stenplade.
Umiddelbart efter lindealléen findes et gravrum,

der er dannet af buede bøgehække. Adgang til de
enkelte gravsteder foregår ad en chausséstensbefæstet
sti i en græsklædt bund. Ved bøgehækken er der
plantet en rabat af vedbend med grupper af pæoner

og hvide narcisser. En lav, smal lærkehæk inddeler
rummet i mindre enheder. Hvor gravrummets bue¬
form resulterer i meget kileformede gravsteder, og
hvor rummet gennemskæres af den aksiale vej, er der
plantet grupper af paradisæbletræer. Inden for grav¬
stedet er valg af belægningsmateriale, gravminde og

planter frit.
Den buede hæk danner også et gravrum, der er til¬

plantet med søjleege og en lund af letløvede træer,

vingevalnød, trompettræ, skyrækker og uægte akacie,
i en bund af græs. Græsset klippes langs ankomstvej
og bøgehæk, men står ellers højt med indslag af løg

og blomstrende urter. Her må ikke plantes på grav¬
stedet. Gravmindet skal være en lodretstående granit¬
blok.

Gravrummet mellem bøgehækken og takshegnet
ligger inden ibrugtagning hen som en græseng, der
slås to gange årligt. Når gravrummet tages i brug, bli¬
ver plænen klippet tæt. Gravstederne her kan marke¬
res med vandretliggende stenplader nedfældet i græs¬
set.

Blomsterengen foran de buede stengærder består af
langsomtvoksende græsser, løgplanter og vilde, blom¬
strende urter, der afslås to gange årligt. Den afgrænses
af tætklippede græsstier. Gravstederne kan markeres
med inskription i de store sten i stengærderne eller
med utilhuggede marksten.

Nederst. Kig mod gravrum
omgivet af buede bøge¬
hække omkring en lund af
træer som vingevalnød,
trompettræ og uægte aka¬
cie i en bund af græs
• Below: A view towards

graves, surrounded by
curving beech hedges that
brace a grove of trees such
as Caucasian walnut, trum¬
pet tree and false acacia
growing from a grass floor
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Det langstrakte landskabsrum, der ligger mellem
skoven og stengærderne fremstår som en tætklippet,
græsklædt bakke. Gravstederne kan markeres med
vandretliggende stenblokke eller plader nedfældet i
græsfladen.

Skoven i den indre ellipses vestlige del består af
lærk, uægte akacie og rødeg med tilhørende skov¬
bund af græsser, løgplanter og vilde, blomstrende ur¬
ter. Når skoven efter omkring 10 års vækst kan tages i
brug til begravélse, udtyndes beplantningen og skov¬
bunden etableres, efterhånden som der bliver behov
for gravsteder. Individuel tilplantning af gravstedet er
ikke tilladt. Gravene i rødegelunden kan markeres
med utilhuggede marksten, i lærkelunden med lig¬
gende granitblokke og i akacielunden med stående
granitblokke.
Den vestlige del af kirkegårdens yderste ellipse er

udlagt som græsslette, der slås to gange årligt. Her
markeres gravstederne ikke. Eventuelle blomsterbu¬
ketter kan lægges på to fælles gravmindepladser under
søjlepopler.

I den yderste del af kirkegårdens yderste ellipse
mellem lindeallé og det omgivende hegn kan der ind¬
rettes yderligere hækgravrum. Rummene tænkes om¬

givet af bøgehække, inden for hvilken græsset klippes
fint. I nogle rum plantes takshække omkring gravste-

Th. Gravplan, for Skovlunde
Kirkegård
Herunder. Blomsterengen
foran de buede stengærder
består af langsomtvoksen-
de græsser, løgplanter og
vilde urter, afgrænset af
klippede græsstier.
Gravstederne kan markeres
med inskription i de store
sten i stengærderne eller
med utilhuggede marksten.
• Right: Skovlunde ceme¬
tery: plan of graves.
Below: The Flower Field

fronting boulder fences and
bounded by trimmed grass
paths carries slow grasses,
bulbs and herbs.
Plots will be marked by
inscription onto the larger
boulders or onto unhewn
field stones.

1:2500
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det, der kan indrettes efter ønske. I andre plantes let-
løvede ege. Endnu andre kan indrettes til etniske be¬
gravelser.

Forlægget til gravminderne, som oprindelig er teg¬
net af Sven Hansen, er hentet på Mariebjerg kirke¬
gård. De udføres i granit, som alt andet fast materiale
på kirkegården.
Anlægsarbejdet påbegyndtes i august 1992, byg¬

ning og kirkegård blev indviet i august 1994.
I sit speciale 'det iscenesatte landskab' afsøgte land¬

skabsarkitekt Marianne Wibholm det sidste årtis dan¬

ske havekunst for den metode G.N. Brandt, C.Th.
Sørensen og Sven-Ingvar Andersson har brugt - at
anvende kulturlandskabets billede og elementer i ha¬
vekunsten. Hun ser kirkegårdene som haver i land¬
skabet, og haverne igen som små stykker stiliserede
og idealiserede landskaber. Kirkegårdenes klare for¬
mer, skriver hun, underordner landskabets elementer,

sætter i ramme og skærper derved erkendelsen af 'den
vilde blomst' i eng og skov.
Malene Hauxner, landskabsarkitekt mdl,

Tegnestuen Domus

Gravrum dannet af buede bøgehække. En lav, smal lærke¬
hæk inddeler rummet i mindre enheder.

• An expanse for graves formed by curving beech hedges.
A low, narrow larch hedge segments the space.
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INFORMATIONSTEKNOLOGI I ÅRHUS
Pia Bille

En gengivelse af Gustav Ammons
opmåling af frederiksberg Have og
Søndermarken fra 1740 er grundla¬
get for analysen af haveanlæggets
geometri.
Anlægget har 2 akser vinkelret på
hinanden, og de har placering og
retning bestemt af anlæggets byg¬
ninger. Hovedaksen går gennem
slottet og er tillige symmetriakse for
såvel det barokke haveanlæg, som
Søndermarken og slottet. Tværaksen
udgår fra Prinsens gård, som eksi¬
sterede før anlæggelsen af barokha¬
ven.

• This analysis of the design's geo¬
metry is based on a reproduction of
Gustav Ammon's measurement of

Frederiksberg Have and Søndermar¬
ken dating from 1742.
The compound has two axes at
parallel angles, whose placement
and direction are both determined

by the buildings. The main axis
passes through the castle, and
symmetrises the Søndermarken as
well as the baroque section and the
castle itself. The traverse axis

springs from the Prince's Courtyard,
which existed even before the

baroque garden was laid out.

Artiklerne i Landskab om landskabsarkitekters anven¬

delse afCAD på tegnestuen giver lejlighed til at for¬
tælle om, hvordan Arkitektskolen i Aarhus ser på ikke
bare anvendelse afCAD, men på informationstekno¬
logi i det hele taget i uddannelsen af landskabsarki¬
tekter.

Analyse af historiske haveanlæg.
Hvert år har de studerende på Afdelingen for Land-
skabs- og Havekunst ved Arkitektskolen i Aarhus til
opgave at beskrive en historisk have og redegøre for
havens udformning og de overvejelser, der kan tænkes
at have ligget til grund for udformningen. Hver stu¬
derende udarbejder et skriftligt materiale ledsaget af
illustrationer og afslutter opgaven med at præsentere

arbejdet i en forelæsning.
I opgaven undersøges de geometriske principper og
proportioneringssystemer i historiske haveanlæg på
grundlag af bevarede planer af haverne. I de senere år
har denne øvelse været udført på computer og er ble¬
vet brugt som et velegnet eksempel til introduktion af
CAD i uddannelsen. Eksemplet, der gennemgås i det
følgende, viser en øvelse udført over en plan af Frede¬
riksberg Have opmålt i 1740 af Gustav Ammon,
mens haven endnu var et barokanlæg. Træk fra denne
oprindelige have kan endnu svagt genfindes i vore da¬
ges engelske have, der anlagdes i slutningen af det 18.
århundrede.

Integration af programmer
Analysen af de historiske haver udføres i et 2D CAD-
program. I dette tilfælde er anvendt MiniCAD, men
andre CAD programmer kan naturligvis anvendes.
Øvelsen har det generelle formål at introducere 2D
CAD som et anvendeligt værktøj og analyseredskab
for landskabsarkitekter. I opgaven er desuden anvendt
scanner, og der er anvendt et DTP program til frem¬
stilling og præsentation af opgaven. Integrationen af
flere programmer er et væsentligt led i det pædagogi¬
ske princip, der er på EDB området på AAA, idet det
tilstræbes at anvende simple, brugervenlige og effekti¬
ve programmer på løsning af faglige opgaver. Pro¬
grammerne er derfor også valgt ud fra, om de lader
sig integrere med anden software. Det er der mange
programmer, der gør i dag, men da princippet blev
valgt, førte det uvilkårligt til, at Macintosh blev valgt
frem for PC, fordi det for bare fa år siden var væsent¬

ligt enklere at tilgodese integrationen af programmer
på Macintosh end på Dos-baserede computere. I dag
er det et selvfølgeligt krav, der kan opfyldes på de fle¬
ste platforme.

Fremgangsmåde:
Analysen er foretaget på grundlag af gengivelser i
bøger af originale plantegninger, og den er behæftet
med meget store unøjagtigheder. Det er derfor nød¬
vendigt at understrege, at der ikke er tale om et vi-
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Symmetri
Haveanlægget består af 2 adskilte
dele, barokhaven og Søndermarken.
Den gennemgående længdeakse er
symmetriakse i både Frederiksberg
Have og Søndermarken, men tilsy¬
neladende er der få fællestræk i
haveanlæggets 2 dele, som også er
blevet til med årtiers mellemrum.
En markering af de 2 figurer, som
anlæggene danner, og en spejling
om deres midtpunkt viser imidlertid
overraskende sammenfald, og skæ¬
ringspunktet mellem den 'usynlige'
spejlingsakse og hovedaksen gen¬
findes i nogle af de senere viste
geometrier.
• Symmetry
The compound consists of two
distinct parts, the Baroque Garden
and the Søndermarken. The axis
that runs along the entire length
symmetrises both Frederiksberg
Garden and the Søndermarken

which, having been created de¬
cades apart, seem very dissimilar.
A distinct representation of their
outlines and mutual reflection,
however, reveals a surprising
number of shared features, and the
intersect of the main axis and an

'invisible' one can be found in some

of the geometries that we show on
this and subsequent pages.

Kvadrater
Barokhaven er opbygget af en ræk¬
ke kvadrater, der ses tydeligst i
busketterne, men som også findes i
andre af anlæggets elementer.
Busketterne er opbygget af 2 x 4
ens kvadrater, placeret symmetrisk
om de 2 hovedakser. Hver kvadrat
kan underdeles i 4 små kvadrater,
der atter er delt over diagonalen i 2
trekanter. De små kvadrater genfin¬
des i busketterne på begge sider af
de 8 store kvadrater.

Anlægget kan imidlertid også be¬
skrives som et system af kvadrater,
der omskriver hinanden med cen¬

trum i aksernes skæringspunkt.
• Squares
Thé Baroque Garden consists of a
number of squares, most visibly for¬
med by boskets but also evident in
other elements. The boskets form 2
x 4 identical squares, all placed
symmetrically about the two main
axes. Each square may be sub¬
divided into four small ones, which
again are divided diagonally into
triangles. Another set of squares is
evident on either side of the large
ones. An alternative description
will see the entire structure as a

system of squares circumscribing
one another, the 'system' centring
at the axes' point of intersection.
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Gridnet
Barokhavens tydeligste enkeltelementer
er busketternes 2 kvadrater. Et gridnet
med en netstørrelse som det mindste
kvadrat kan have været grundlag for ud¬
formning af det barokke anlæg. Barok¬
haven etableredes nogle årtier før an¬
læg af Søndermarken og har en karakter
og skala, der er meget forskellig fra
Søndermarken. Kvadratet kan dog også
spores i Søndermarken, og det forekom¬
mer sandsynligt, at det også har indgået
for at etablere sammenhæng mellem de
tilsyneladende adskilte dele af havean¬
lægget. Et gridnet med en sidelængde
på 3 x længden af siden på det mindste
kvadrat i barokhaven kan have været

det overordnede strukturerende element.
• Grid
The Baroque Garden's most distinct ele¬
ments are squares formed by boskets.
A grid whose meshes are the size of the
smallest square may have been their
basic constituent. The Baroque Garden
was laid out a few decades before the
Søndermarken, and its properties and
scale are both very different. The square,
however, is discernible throughout the
Søndermarken, and it is likely that the
purpose was to make such apparently
segregated parts seem to cohere. A grid
having a lateral length of 3 times the
length of the smallest square in the
Baroque Garden may have been the
element that was to define the overall
structure.

Gyldne snit
Afgrænsningen af terrasserne foran
slottet, det tidligere parterreanlæg, der
senere omlagdes til et kaskadeanlæg,
passer ikke umiddelbart ind i gridnettets
kvadrater, men det gør til gengæld et
gyldent snit med kvadratets side, som
den korte side.
Et gyldent snit med den korte sidelæng¬
de som busketternes korte side marke¬
rer grænsen mellem barokanlægget og
Søndermarken, mens et andet gyldent
snit med den korte side som busketter¬
nes længste side også kan definere knu¬
depunkter i trærækkerne i Søndermar¬
ken.
• Golden section
The delimitation of terraces in front of
the castle, a former parterre, which was

changed into a cascade structure later,
does not seem to fit into the squares of
the grid but a golden section having the
square's side as its shorter side does.
A golden section whose short lateral
length matches the shorter side of the
boskets marks the boundary between
the Baroque Garden and the Søndermar¬
ken, while another golden section,
whose shorter side is also the longer
side of the boskets, defines the cusps of
Søndermarkens rows of trees.
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Cirkler
Den mangesidede polygon, som afgræns¬
ningen af det oprindelige formelle have¬
anlæg danner, kan indskrives i en cirkel
med centrum i aksernes skæringspunkt,
og det ses, at figurens knudepunkter alle
ligger på cirklens perimeter. En indskre¬
vet cirkel giver ikke umiddelbart nye as¬
pekter til forklaring af havens geometri.
Men hvis de 2 cirkler spejles om den tid¬
ligere fundne symmetriakse, ligger Søn¬
dermarkens længdeafgrænsning på cirk¬
lernes perimeter. Den store cirkels dia¬
meter svarer i øvrigt til afstanden mel¬
lem centrene i anlæggets to hoveddele.
• Circles
The multilateral polygon formed by the
boundaries of the original formal garden
can be inscribed in a circle centring at
the intersect of both axes, and it be¬
comes obvious that the figure's cusps
are all on the circle perimeter. An in¬
scribed circle does not automatically ex¬

plain a garden's geometry in more detail,
but if these two circles are made to

symmetrise about the axis mentioned
previously, then the lengthwise delimita¬
tion of the park is on the large circle's
perimeter. It may be added that the dia¬
meter of the large circle is identical with
the distance between the centres of the
two main parks.

Femkanter
En femkant kan også have været del af
proportioneringssystemet. En femkant
med en side svarende til den lange side i
rektanglet, der dannes af busketterne,
rammer enden af vandreservoiret, som er

et af Søndermarkens knudepunkter. Kor¬
den i femkanten følger slottets facade
mod Søndermarken. Spejlvendes fem¬
kanten markerer knudepunkterne væ¬

sentlige punkter i anlæggets ydre af¬
grænsning: Frederiksberg Runddel, Fasan¬
haven og den modstående ende af vand¬
reservoiret. Korden i denne femkant er
sammenfaldende med barokhavens tvær¬

akse. Femkanternes symmetriakse er
sammenfaldende med busketternes af¬

grænsning mod kaskadepartiet på bak¬
ken foran slottet.
• Pentagons
A pentagon may also have lent potential
to the system of proportions. A penta¬
gon, whose one side is similar in length
to the longer side of the rectangles form¬
ed by boskets, touches the lower end of
the water reservoir which is one of the
Søndermarken's cusps. The pentagon's
chord runs along the castle front facing
the park. If the polygon is turned as through
a looking-glass, then the cusps mark im¬
portant points on the other perimeter of
the entire compound: Frederiksberg Rund¬
del, the so-called Pheasant Garden, and
the opposite end of the water reservoir.
This polygon's chord corresponds with
the traverse axis of the border of boskets
that touches the cascade structure on

the hill in front of the castle.
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denskabeligt arbejde, men alene om en øvelse. Det
interessante er selvfølgelig, at præcis den samme ana¬

lysemetode kunne anvendes på et scannet billede af
det originale tegningsmateriale, hvorved analysen ville
fremstå mere vederhæftig.

I det foreliggende tilfælde er en gengivelse af en
plan af Frederiksberg Have fra 1740 scannet og ind¬
læst i CAD-programmet, hvor den bruges som 'un¬
derlagstegning'. Der oprettes nu en række lag til un¬
dersøgelse af de geometriske principper i havens plan.
Disse lag fungerer ligesom lag af manyfold oven på
en underlagstegning og kan betragtes enkeltvis eller i
vilkårlige kombinationer med eller uden underlags¬
tegningen. Endvidere kan flere planer indscannes og

'lægges oven på hinanden', så ændringer af anlægget
kan studeres og evt. utydelige detaljer i en tegning
kan suppleres med oplysninger fra en anden tegning.
Anvendelse af computeren til øvelsen har et dob¬

belt formål, dels er det en sjov måde at lære et CAD-
program på, og dels er det et nyttigt værktøj, der gi¬
ver muligheder for at afprøve ideer og gå på opdagel¬
se i havernes geometri. Det kan naturligvis også lade
sig gøre med papir og blyant, men tænk på, hvor be¬
sværligt det er at konstruere femkanter.
Fordelen ved CAD-programmet er, at geometriske

figurer kan frembringes hurtigt og let, og slettes lige
så let. Nogle elementer i anlæggets geometri er tydeli¬
ge, så som akser og hovedopdelinger. Andre elemen¬
ter er mere skjulte, og her er computeren en vældig
hjælp, fordi man let kan prøve sig frem, om en cirkel
eller polygon pludseligt 'fanger' et eller andet og kæ¬
der elementer sammen eller forklarer delinger. Én
måde er f.eks at vælge et centrum for en cirkel og
dernæst trække cirklen ud, til periferien rammer no¬

get interessant.
Det gyldne snit findes ofte som et system af rekt¬

angler, der er underdelinger af hinanden, og som de¬
finerer det grundlæggende proportioneringssystem.
Det er også tilfældet i denne have.
I denne plan, som i mange andre haveplaner, fin¬

des der femkanter mere eller mindre skjult i anlæg¬
gets geometri. Femkanten forekommer i flere størrel¬
ser, f. eks er én femkant indskrevet i en cirkel, og en
anden femkant er omskrevet den samme cirkel.

Andre opgaver

Undervisning i arkitektfaglig EDB er et nyt område i

arkitektuddannelsen, og det er kun i sin begyndelse.
De første år, hvor EDB indgik i uddannelsen, havde
det mest nyhedens interesse, og det var måske ikke
helt let at se den praktiske anvendelse i faget. Det er
en tid, der er forbi, og på nogle områder er faget me¬
re konsekvent i sin anvendelse af computer, end man
er i uddannelsen. Det er dog forskellige aspekter, der
fokuseres på. De praktiserende arkitekter anvender
hovedsagelig 2D CAD og lidt forenklet kan man vel
sige, at det stadig først og fremmest er en effektiv teg¬
nemaskine.

Set fra professionen kunne formålet med at under¬
vise studerende i CAD være at gøre dem til gode bru¬
gere af et CAD-system, så de hurtigt efter endt ud¬
dannelse kan påtage sig arbejde på et felt, hvor der
stadig er mangel på kvalificerede medarbejdere. Det
er der da også mange studerende, der har blik for,
men især i efteruddannelse af arkitekter er det et

område, der er interesse for.
Der er andre indfaldsvinkler til CAD, og det do¬

minerende i arkitektstuderendes anvendelse afCAD-

teknologien, ikke bare i Danmark, men overalt i ver¬
den, har hidtil været fascinationen afmulighederne
for at skabe billeder, der er fotorealistiske.

I forskning og uddannnelse formuleres sigtet bre¬
dere. Vi er på udkik efter de metodiske implikationer
af at anvende computeren og focuserer på de princi¬
pielle muligheder ved integration afCAD og i det
hele taget informationsteknologi i faget.
I undervisningen er det derfor ikke særlig relevant

at diskutere, om man har valgt det ene eller det andet
CAD-system, men det er vigtigt at give de studerende
en forståelse af, hvad det betyder, at tegninger er digi¬
tale, at tegninger er en repræsentation af data eller
objekter, som igen kan knyttes til informationsdata¬
baser. Det er også væsentligt at overveje, hvordan en

rumlig model opbygges i relation til, hvad den skal
bruges til. I en skoleopgave er det oftest visualiserin¬
gen af en idé, der er det vigtigste. I et projektmateria¬
le vil en 3D model om nogle år kunne erstatte 2D
tegninger og tillade andre, der er involverede i pro¬
jektet, at hente informationer ud af og eventuelt ar¬
bejde videre på den rumlige model, forudsat at mo¬
dellen er bygget fornuftigt op.

I dag forudsætter vi, at de studerende ved noget
om projektionstegning og centralperspektiv, før vi
starter undervisningen i CAD. Men i virkeligheden
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kan det vendes på hovedet, idet 3D CAD giver en
glimrende mulighed for at undervise i centralperspek¬
tiv og rumlig forståelse, og gamle dages undervisning
i perspektivisk konstruktion kan erstattes af et kursus
i opbygning af en digital model. 2D CAD kan tilsva¬
rende anvendes til indføring i principperne for dob¬
belt retvinklet projektion.

I tilrettelægningen af CAD-kurser for studerende
på Arkitektskolen i Aarhus lægges vægt på, at under¬
visningen tager udgangspunkt i øvelser og opgaver i
studieenhedens studieplan. På Afdelingen for Land¬
skabs- og Havekunst anvendes CAD altså bl.a. til
skitsering og visualisering af bebyggelsesplaner og an¬
dre typiske opgaver. Dette år var CAD-kurset lagt ind
i en kirkegårdsopgave, og hovedvægten blev lagt på
2D CAD, idet den modulære opbygning af et kirke-
gårdsanlæg og kravene om en entydig identifikation
af de enkelte gravsteder er en typisk opgave, som et

CAD-system kan håndtere, hvorimod det er meget
vanskeligere at opbygge rumlige modeller, der viser
den frodighed enhver havearkitekt ser på sin indre
skærm.

Kirkegårdsopgaven integrerede digitale kort og
håndtegnede skitser, der blev scannet og siden tegnet
over til vektoriserede tegninger. Forskellige modulære
principper blev afprøvet, drejninger efter linier i land¬
skabet eller sigtelinier til landmarks blev undersøgt,
og der blev arbejdet med belægninger og forslag til
beplantning. Det er alt sammen elementer, der repe¬
teres, hvor mulighederne for at lave gridnet, indsætte
symboler, kopiere, spejle, skalere m.m. udnyttes til at
forenkle tegneprocessen.

Digital frodighed.
Hvis man skal lave rumlige visualiseringer af havean¬
læg, der udtrykker stemninger og viser forskellige
typer af beplantning, kommer man ikke langt med
en 3D CAD-model. Træer, der ser nogenlunde tåleli¬
ge ud, tager hurtigt vejret fra selv en kraftig compu¬
ter. Men der er intet i vejen for at arbejde med meget
forenklede repræsentationer af træer, buske og plan¬
ter, hvis hensigten med modellen er at forklare noget
om rumdannelser, forløb, højder og bredder, lys og

skygge. Frodighed og stemninger kan illustreres efter¬
følgende på grundlag af den samme 3D-model, hvis
denne integreres med et billedbehandlingsprogram,
hvor digitale fotos kopieres sammen med 3D-model-

len. Texturemapping, som betyder at 'male' overflader
med forskellig tekstur, er en anden teknik til efterbe¬
handling af 3D-modellen, som også ændrer billedet
fuldstændigt. Der er ikke tale om, at modellen inde¬
holder flere informationer, men den præsenterer sig
bedre over for især ikke-fagfolk, der ikke er vant til
papmodellens eller den digitale models abstraktion.
Arkitekters og landskabsarkitekters skepsis over for

computeren tager oftest udgangspunkt i modstanden
mod at skulle udtrykke sig i en præcis streg på et

tidspunkt, hvor tanken ikke er tilsvarende klar. Den
håndtegnede skitse tillader mange tolkninger og ef¬
terhånden præciseres tanken og tegningen. Skitsering
med CAD er derfor ikke hensigtsmæssig for ret man¬
ge arkitekter, og i det hele taget først mulig for den
enkelte, når brugen af computeren er blevet så selv¬
følgelig, at man ikke længere tænker på hvordan man

tegner en streg, men kun tænker på, hvor man gerne
vil sætte stregen.
Pia Bille, arkitekt maa, lektor ved
Arkitektskolen i Aarhus
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NATURLEGEPLADS I RØDKILDEPARKEN

Legesteder i Rødkildeparken.
1. Grusplads til bocciaspil mm.
2. Indhegnet småbørnslege-
plads med lille rutschebane og
gynger samt beplantning af
små pilebuske og prydgræsser.
3. Grillplads. 4. Portal. 5. Weich-
sellunde. 6. Grusareal. 7. Sten¬

grotter. 8. Vandpost med forsin-
kelsesbassin; her er kun vand,
når der leges og pumpes med
vandposten. 9. Rutschebane
mellem træerne. 10. Skibsvrag
af gamle skibsspant fra en fi¬
skekutter. Spanterne buer og er
gode til balanceleg. 11. Giraf¬
gynge. 12. Svævebane mellem
de to største bakker. 13. Hulen
flettes af lange pilegrene, og
der plantes pil i flere rækker, så
hulen bliver helt lukket.
14. Bukkebruse bro. 15. Klatre-

høj i eksisterende lysning.
16. Eksisterende takskrat..
17. Klatrebjerg formet som
eventyrklippe afslutter lege¬
pladsen mod Bellahøjvej.
• Play areas in the Rødkilde¬
park. 1. Gravelled enclosure for
boccia, etc. 2. Fenced playground
for small children, planted with
tiny willows and ornamental
grasses, having a small slide
and swings. 3. Grill. 4. Portal.
5. Bosks of Prunus Malaheb.
6. Gravelled enclosure. 7. Stone

grottos. 8. Water pump with a
basin; there is only water here
when children are playing.
9. Rollercoaster between trees.

10. A shipwreck made with old
frame timber from a fishing
boat. The curves are good to
balance on. 11. Swing.
12. Cableway drawn between
mounds. 13. A cave braided with

long willow branches; willow is
planted in long rows so that the
cave is completely closed.
14. Wooden bridge. 15. Mound
for climbing within an existing
clearing. 16. An existing box
bosk. 17. A mound, shaped like
a fantasy cliff borders the
playground towards Bellahøjvej.

Et bachelorprojekt udført ved Københavns Kommunes Parkafdeling

Eva Zelander

CE3

1:1500

Bachelorordningen, som afløser den gamle praktik¬
ordning for landskabsarkitektstuderende, har åbnet
nye muligheder for de studerende såvel som for vær¬

ter. Der er blevet mulighed for at fordybe sig i et em¬
ne, få tid til nytænkning, samtidig med at man kon¬
fronteres med realiteterne på en arbejdsplads. Som
bachelorstuderende er man ude på en arbejdsplads i
godt fire måneder, hvorefter man går op til eksamen i
sit projekt. At være ude som bachelorstuderende var

for mig en af de mest lærerige oplevelser i min studie¬
tid, dette skyldes ikke mindst mine vejledere fra Kø¬
benhavns Kommunes Parkafdeling, der altid havde
tid og overskud til at involvere sig. Dertil kommer, at
jeg var heldig at få en opgave, der virkelig interessere¬
de mig: en naturlegeplads i Rødkildeparken.
Udgangspunktet var ideelt: Beboerne i området

havde taget initiativet; Københavns Kommunes Park¬
afdeling gik ind for ideen og stillede op som værter;
KAB ville søge midler til udførelsen; og endelig var

Rødkildeparken et taknemmeligt udgangspunkt, da
der er nogle velfungerende rammer omkring en gan¬
ske bar og græsklædt skråning.

Parken, som er anlagt i forbindelse med Bakkehu¬
sene i 1920rne, er i dag kendt for sine smukke linde¬
alléer, der understreger udsigtslinien fra Bellahøjhuse¬

ne ud over København. Denne udsigtslinie skulle na¬

turligtvis bevares, og legepladsen måtte derfor place¬
res i den nordlige del, symmetrisk med Rødkilde
Skole omkring parkens hovedakse.
Mit mål var at skabe en anderledes og legeplads,

hvor naturens materialer og former og den legendes
personlighed i højere grad var udgangspunkt for,
hvad og hvordan der leges, end hvad der er mulighed
for på traditionelle legepladser i dag. Det skulle være

en legeplads, man kunne gøre noget ved. Foranderlig
frem for statisk.

Med andre ord en legeplads, hvor der måtte ske
ændringer, der ikke var nedfældet på planen, f.eks. at
der kunne bygges huler i træerne, at bakkerne kunne
blive slidte og eventuelt ændre form, at der blev gra¬
vet store huller og lavet bakker i sandarealerne, at leg
med vand, sand, bræddestumper og sten kunne af¬
stedkomme nye midlertidige 'vandløb', at græsset ple¬
jes ekstensivt, så den eksisterende græsplæne afløses af
områder med højt græs, med de årstidsvariationer og
ændringer i artssammensætningen, det vil medføre.

Jeg har ønsket at iscenesætte området, så det bliver
mere dramatisk, et naturbillede der refererer til even¬

tyrernes verden. Området skal give muligheden for at
slippe væk fra de voksnes realitetsbetonede verden, til
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et af de fantasilande, de fleste af os har som erindrin¬

ger fra vores barndoms eventyr.

Jeg har valgt at se bredt på begrebet 'naturlege¬
plads'. De muligheder, der ligger i naturmaterialer,
skal bruges til at gøre legepladsen bedre at lege i, ikke
til at give de velkendte legeredskaber en ny frakke på
af f.eks. afbarkede stammer og sten, bl.a. er rutcheba-
nen af stål, men følger en skråning og snor sig under
trækronerne.

Beskrivelse afforslaget.
Selv om rammerne var gode, viste det sig alligevel at
være svært at placere nogle eventyrlige bakker og bug¬
tede linier i et formelt parkanlæg som Rødkildepar¬
ken. Jeg måtte tage turen i regisrerings-, analyse- og
designspiralen et par gange, før det stod klart, at lege¬
arealet måtte vokse ud af den organisk formede nåle-
træsplantning, der afgrænser parken mod nord. Her
var mulighed for at bruge et andet formsprog. De tre

lundplantninger af weichsel har jeg ladet vokse ud fra
og underordne sig nåletræsplantningen. På denne
måde blev det også naturligt at udnytte de eksisteren¬
de legemuligheder, der var i plantningen: egnede kla¬
tretræer, tætte huledannende takskrat og store bøge¬
træer til svingtove.
Hele Rødkildeparken stiger jævnt med 5 % fra

Rødkildevej til Bellahøjvej, hvilket svarer til en stig¬
ning på 7 m. Der er i forslaget gravet tre terrasser ind
i terrænet, hvorved der er fremkommet tre langstrak¬
te bakker. Disse bakker danner udgangspunkt for
lundplantninger af weichsel. Bakkerne fungerer som
afgrænsning af et stort grusareal, 'floden', og som
afsæt for rutschebane og svævebane.
Den eksisterende diagonale sti, der løber igennem

legearealet bevares, men hæves nogle steder over det
nye terræn. Tre steder afløses asfaltstien af et trædæk
med gelænder. Dette trædæk fungerer som bro over
hhv. blomstereng og grusareal.
Alle lundene tilplantes med weichsel som gennem¬

gående træart. For at undgå dominerende fodhegn i
etableringsfasen opsættes et svensk kæppehegn midt i
hver plantning. Hegnet vil have en praktisk betyd¬
ning, da det forhindrer færdsel igennem lundene,
men er samtidig et ornament. Hegnet fjernes efter en
årrække, når træerne har etableret sig. På bakkerne
skal græsset gro langt og med flere forskellige urter i,
det plejes derfor mere ekstensivt, ved klipning en til

to gange årligt.
Københavns kommune har accepteret at betale for

den merudgift i pleje, som den nye legeplads vil inde¬
bære. Efter skønsmæssige beregninger vil det svare til
en stigning fra 140.000 kr. pr. år til 225.000 kr. pr.
år for Rødkildepark og Rødkildeplads tilsammen.
Hovedparten af denne merudgift skyldes den daglige
oprydning, der vil blive nødvendig.

Beboerne, der er involveret i legepladsprojektet, går
ind for ideen om, at der må ligge noget 'skrammel'
fremme til at lege med og eventuelt bygge huler af i
krattet, men fra Parkafdelingens side er man urolig
for, om det vil tage overhånd og medføre ødelæggelse
af træer, brækkede grene etc.
Desuden frygter man klager fra ældre beboere, der

måske vil have svært ved at acceptere, at der ligger
løse genstande og 'flyder'. Parkafdelingen er indstillet
på at forsøge en anden form for renholdelse af area¬
lerne, hvor der sondres mellem, hvad der er affald, og
hvad der er brugbare genstande. Så må tiden vise,
hvordan det går.
Eva Zelander, landskabsarkitektstuderende ved
Sektion for Landskab, KVL

I Elsa Beskows børnebog
Tomtebobarnen illustreres en

måde at se naturen på, som
handler om at gøre 'noget ved'
naturen og at bruge den som
afsæt for fantasien.
• Elsa Beskow's Swedish Tom-
tebobarnan illustrates a way to
view nature: the ideal is to act

upon it and to use it as a
springboard for the imagination.
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Kempinski Hotel at Munich Airport, p. 173
Rainer Schmidt
The concept for the Kempinski Hotel is
based on the fact that the airport is itself
part of a landscape. The hotel is the first
building in a so-called neutral zone, an area
that rubs shoulders with the departure zone
and the terminals. Future developments in
this zone will include the Munich Airport
Centre.
The hotel was designed by architect Hel¬

mut Jahn ofMurphy Jahn Inc., a German-
born Chicago resident. The landscape
design is by Peter Walker, of San Francisco-
based Peter Walker William Johnson and
Associates, and was realised by Planungs-
gruppe Rainer Schmidt, landscape archi¬
tect, ofMunich.
The landscape design comprises an Arri¬

val and Departure Zone, a Parterre Garden
and an Atrium, a large glazed lobby that
joins the two sectors of the bipartite main
building. Internal and external areas com¬
bine to render building and landscape a
complete whole. Elements are in some cases
identical in terms of shape, colour, and tex¬
ture as well as materials and form. Critical
functions such as access in case of fire,
parking, and access to the hotel by car, by
bus and on foot are resolved in such a way
that neither function dominates visually.

Peter Walker wanted to combine visual
art, sculpture and architecture. The hotel
garden was to hold unmistakable 'rooms'
placed within grids that relate to the hotel
building and to other airport elements.
Classical garden elements are as discernible
as modernist inspiration and quotes from
traditional Bavarian castle gardens.
Natural stone surfaces, each with a dif¬

ferent texture, colour and shape, extend
from inside the hotel to the outer limits of
the hotel garden. Circles and triangular
forms intersect the main axis of the com¬

plex, a light pipe which bisects the hotel
atrium but is embedded in the ground and
may be walked on and driven across. Large
glass book cases' containing artificial gera¬
niums act as a transparent wall separating
the lobby and the bar. These artificial gera¬
niums representing Nature Tamed by Art,
along with metal hedges and trees with
climbers, signal dominance over cool'
architecture. Nature asserts itself vis-å-vis
architecture while being retained in the
form of an irrigation system in the floor, an
artificial 'by-pass'.
The dominant geometrical pattern of the

granite floor is continued into the gravelled

area and the garden's hedges. These hedges
connect the complex with the surrounding
farmland.

Skovlunde Cemetery, p. 180
Malene Hauxner
As part of a competition held to develop a
270 hectare recreation area, Ballerup town
in 1986 invited ideas on how to integrate a
cemetery with the site. The concept sub¬
mitted by Malene Hauxner and J.P.
Schmidt, which won first prize and was
completed by Domus in 1994, features an
oval of trees that serves as a screen against
both noise and unwelcome sights originat¬
ing from the flat and grassy, near-horizontal
site. The buildings and paths take up about
two hectares out of the whole of 4.5, leav¬
ing room for between 5,000 and 10,000
graves, most of them covered with grass.
The cemetery itself is surrounded by a

natural stone wall, granite being the stone
used throughout. The main pathway is
deliberately monumental in terms of both
design and scale, and the excess earth from
laying out paths has been used to create
gently modelled hillocks in the central area.
These, on the one side, curve softly and on
the other are fenced by boulders.
Variform surfaces lend a different charac¬

ter to different landscape segments. Most
plots are grass-clad: tall grasses with flowers
interchange with cropped lawns and grass
paths. The line that connects the lime ave¬
nue and other narrow paths is grass-clad.
The cemetery has been segmented in order
to satisfy popular demands for different
types of burial and graves, both the known
and those yet to come.
Various types of stand structure and

unite, whereas details assert themeselves
throughout various segments positioned so
that visitors perceive interchanging images
of bosk, meadow, and lawn, closed and
open, garden and park. Enclosures are sep¬
arated, and united, by paths concurring
with either the oval shape, its axis, or a
winding traverse. The stand more than any¬
thing divides the ground and makes orien¬
tation easy. Its borders are formed by a
stone dike and by a hedge made of poplar
and hawthorn shielding against the wind.
The elliptical nerve, the stand, is linden.
The grove onto which the entrance

opens contains trees of light foliage such as
Caucasian walnut, trumpet tree and false
acacia. The transverse, curving hedges con¬
sist of boxwood with a foreground made up
of crab and flowering bushes, among them

lilac and cherry cornel. Clusters of colum-
nal and pyramidal poplars mark important
points. The trees at the end of the axial
road are larch, red oak, and false acacia.

Information Technology, p. 188
Pia Bille
The Aarhus School ofArchitecture has its
own peculiar angle on how to use CAD
and other information technology tools.
Students each year describe a historic gar¬
den, detailing its design and the thinking
that led to its completion. Each student
writes a report containing illustrations, and
makes an oral presentation. The main pur¬
pose of the paper is to examine the geomet¬
rical principles and proportions underlying
these gardens as they appear from extant
plans. In recent years, this exercise has been
done on computers and has been a way to
introduce CAD.
The example that we present here is

based on Gustav Ammon's measurement of

Frederiksberg Garden, completed in 1740
when what he saw was a Baroque design.
This type of analysis of historic gardens is
completed using a 2D CAD program, in
this case Mini-CAD but any CAD program
can be used. The general purpose of this
exercise is to introduce 2D CAD as a valu¬
able tool in landscaping. Gustav Ammon's
plans have been scanned into the CAD pro¬
gram, and serve henceforth as the base from
which to work. A number of layers are built
from this base, each serving its own func¬
tion; each may be displayed separately or in
conjunction with others. Details which are
not overly conspicuous may be combined
with an overlay stemming from another
layer and then may be read into a pattern
after all.

»

A Natural Playground: Rødkildeparken,
p. 194
Eva Zelander
Danish degrees now come in two types, BA
(BSc) or MA (MSc) types. A 4 month prac¬
tice period has been introduced, in which
the Bachelor undergraduate learns to
involve herself in practical reality and, at
the same time, to fully concentrate on one
task. So, working with the Copenhagen
authorities I was able to design a less tradi¬
tional playground than had been possible
before. I used natural materials and forms;
and the personality of the player was taken
into account, more so than in existing play¬
grounds.
Ellen Miriam Pedersen
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