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Professionalisering af
landskabsarkitekter

Fyn (5000)
5%

DL medlemmers bopæl
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4%
Østjylland (8000)

9%
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(1000-2000)
44%

DL medlemmers bopæl

Jylland
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Figur 1 og 2
Sjælland

24%

Storkøbenhavn

(1000-2000)
45%

Hvem er DL?
I forbindelse med arbejdet i DL's
styrelse er der udarbejdet en simpel
analyse af DL-medlemmernes bopæl-
og arbejdsfordeling.
Analysen er foretaget, fordi det er

styrelsens ønske at øge antallet af
direkte aktiviteter for foreningens
medlemmer, samt at øge landskabs¬
arkitektprofilen såvel internt i for¬
eningen, som udadtil.
Analysen er altså foretaget for at få
et bedre grundlag at arbejde ud fra.
Analysen er foretaget på baggrund
af Telefonbogen Have & Landskab
1998, suppleret med rettelser, der
er noteret i DL's sekretariat pr
1.11.1998. Følgende forhold er be¬
nyttet for at få fordelingen frem:
Hvis man i telefonbogen er opført
med samme adresse for arbejde og

privat er det betragtet som 'privat
praktiserende'.
Hvis man i telefonbogen er opført
med kun én adresse, er dette be¬
tragtet som 'ikke aktiv'.
Enkelte medlemmer har mere end
ét job, hvilket f.eks. ofte er gælden¬
de for ansatte på de videregående
uddannelsesinstitutioner. Disse er

angivet som ansatte i 'undervisning/
forskning'.
Konsulenter dækker både have¬

brugskonsulenter og konsulenter for
private organisationer som f.eks.
Friluftsrådet. Disse er angivet som

'Havebrugs- og fagkonsulenter'.
Nogle medlemmer er pensionister
og er angivet som 'ikke aktive', med
mindre den pågældende vides at
have f.eks. egen tegnestue, hvorfor
medlemmet da vil være angivet som
'privat praktiserende'.

Erhvervsspredningen mellem såvel
privat praktiserende som kommunalt
ansatte er markant.
Man kan således ikke udlede, hvad
et medlem beskæftiger sig med,
alene ud fra om medlemmet er

ansat i f.eks. en kommune eller i
en privat virksomhed.

Fordeling efter bopæl
Hovedparten af DL's medlemmer
bor i eller nær hovedstaden. 45%
bor i Storkøbenhavn, 24% på det
øvrige Sjælland, 5% på Fyn, 24% i
Jylland og 2% bor i udlandet.

Af figur 1 og 2 ses den mere detal¬
jerede fordeling af DL's medlemmer.

Fordeling efter arbejde
39% af DL's medlemmer enten ejer
egen tegnestue eller er ansat på pri¬
vat tegnestue, 27% er ansat i kom¬
munale forvaltninger, 9% er ansat
ved undervisning og/eller forskning,
7% arbejder som havebrugskonsu¬
lenter eller som anden slags konsu¬
lenter, 2% er kirkegårdsledere og
2% er ansat inden for anlægsgart¬
ner/entreprenørbranchen. 8% er
ifølge denne statistik arbejdsledige,
pensionister eller på anden måde
ikke erhvervsaktive.

Af figur 3 ses den mere detaljerede
fordeling af DL medlemmernes
arbejdsområder.

Denne analyse vil benyttes som

baggrund for styrelsens diskussioner
om fremtidige kurser, faglige arran¬

gementer, foreningens profilering,
informationspolitik, geografiske pla¬
cering af aktiviteter mv.
Er der kommentarer eller bemærk¬

ninger til analysen, opfordres alle til
at kontakte sekretariatet, styrelses¬
medlemmerne - eller til at dele syns¬
punkterne med foreningens øvrige
medlemmer gennem et indlæg i
Landskab.

Thomas B. Randrup,
medlem af DL's styrelse

25.-26. januar 1999
Kurset har til formål at give landskabs¬
arkitekter, der dagligt administrerer
og producerer projektmateriale til
anlægs- og driftsopgaver, et overblik
over den tekniske og juridiske side
af arbejdsområdet.
På kurset gennemgås og diskuteres
de væsentligste love, aftaler, normer

og kotumer, der styrer tilblivelsen af
projektkontrakter, forslags- og udbuds¬
materiale igennem processen og re¬
sulterer i et slutprodukt, der kan af¬
leveres til brugerne, uanset om der
er tale om en drifts- eller anlægs¬
opgave.
Kurset henvender sig til en bred kreds
af landskabsarkitekter, der driver virk¬
somhed, er ansat i en grøn forvaltning
eller landskabsarkitektvirksomhed.

Mandag den 25. januar
Prækvalifikation & Udbud af rådgiv¬
ning v. Henrik Fog-Møller,
landskabsarkitekt MDL, PLR
ABR 89 - Ydelsesbeskrivelser og

honorarregler/beregningsbegreber
v. Knud W. 0. Larsen, landskabs¬
arkitekt MDL, PLR
Udbudsmaterialets kvalitet v. Torben

Dam, lektor, landskabsarkitekt MDL
Inddragelse af deltagere i debat:
Deltagerne medbringer egne arbej¬
der, som bliver gennemgået.
Deltagerne medbringer også PBS-
beskrivelser som en del af undervis¬

ningsmaterialet.
Hvad kommer vi med? Lars Aarup,
formand for LDA, Per Malmos,
anlægsgartnermester, landskabs¬
arkitekt MDL og Torben Dam, land¬
skabsarkitekt MDL, lektor, KVL.
Faglig kritik og diskussion

Tirsdag den 26. januar
Rådgiveransvar- og erhversforsikring
Licitationsloven og AB 92 v. kontorchef
Peter Andersen, Håndværksrådet.

Pris inkl. kost, logi og kursusmateriale:
2.950 kr. for medlemmer af DL;
3.450 kr. for ikke medlemmer af DL;
Kurset afholdes den 25.-26. januar
1999 på Landbrugets Center for
Efteruddannelse Tune, Grevevej 20.
2670 Greve.
Tel. 43 61 01 31, fax 43 61 06 79
Tilmelding skal ske inden 11. januar
1999 til: Danske Landskabsarkitekter.
Hauser Plads 32, 3.1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10, fax 33 91 36 26
Tilmelding er bindende. Ved afmelding
senest 7 dage inden kurset debiteres
halvdelen af gebyret. Ved senere af¬
melding debiteres hele beløbet.
Kurset er arrangeret af Danske
Landskabsarkitekter i et samarbejde
med Praktiserende Landskabsarkitek¬
ters Råd.

Stat/amt
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kke aktiv
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Privatpraktiserende

39%



4 forelæsninger på
Skovgaard Museet i Viborg
Skovgaard Museet i Viborg afholder
4 forelæsninger på onsdage i januar
kl. 19.00. Der er gratis adgang.
'Det offentlige rum' som begreb
introducerede Thorkild Kjærgaard
for to år siden i et foredrag om guld¬
aldersamfundets mørke side.
Han mente det åndelige, det sociale,
det rent fysiske rum, der - efter hans
opfattelse - indsnævres mere og
mere siden den franske revolution,
og i hvilket det enkelte menneske
ikke har plads nok længere.
Det offentlige rum har sin ideelle og
sin konkrete side, det forandrer sig
permanent, vokser, skrumper, er truet
og skal beskyttes. Det er en social,
en urban, en konservatorisk opgave.

6. januar
Det offentlige rum - en introduktion
v. Thomas Bullinger, museumsinspek¬
tør Skovgaard Museet Viborg.

13. januar
Det dynamiske byrum i romersk
barok v. Bente Lange, arkitekt maa,
arkitekturhistoriker.

20. januar
Det offentliggjorte rum v. Stig L. An¬
dersson, have- og landskabsarkitekt
maa, mdl, lektor.

27. januar
Den offentlige og/eller private have
- forskellige europæiske traditioner
v. Jane Schul, landskabsarkitekt mdl, pir.

Skov & Landskabskonferencen
3. februar 1999, 9.30-16.30
Skov & Landskabskonferencen af¬
holdes hvert år i samarbejde mellem
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab og Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole. Konferencen er det
største faglige arrangement for den
grønne sektor i Danmark.
På konferencen præsenteres de nye¬
ste forsknings- og udviklingsresulta¬
ter inden for skov- og landskabs¬
forskningen. Konferencen indeholder
bl.a. følgende foredrag:

Fællessession: Bud på fremtidens
skov- og landskabsforvaltning.
Ordstyrer: Direktør Niels Elers Koch,
FSL.
Peder Agger, professor, Formand for
Naturrådet.
Peder Andersen, Sekretariatschef,
Det Økonomiske Råd.
Leo Bjørnskov, Departementschef,
Miljø- og Energiministeriet.
Søren Ryge Petersen, journalist.

Session: Bymiljø og parker
Ordstyrer: Prof. Ib Asger Olsen, KVL.

Bymiljøet og den biologiske mang¬
foldighed v. forskningschef Kjell
Nilsson, FSL.
Den uønskede biodiversitet. Natur¬
katastrofer i haver og parker (elme¬
sygen, dræbersnegle m.m.) v.
forsker John Norrie og seniorforsker
Hans Peter Ravn, FSL.
Kvalitetsbeskrivelse for drift af

grønne områder v. seniorrådgiver
Jens Ole Juul, FSL.
Hvad behøver vi at vide om vores

bytræer? Præsentation af en metode
til bytræregistrering v. videnskabelig
medarbejder Barbara Wandall, FSL.
Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse på
befæstede arealer v. konsulent
Carsten Damgaard og forsker Palle
Kristoffersen, FSL.
Kan fodbold- og golfbaner klare spil¬
lernes krav uden brug af kemikalier?
v. seniorkonsulent Jørgen Fischer, FSL.

Session: Landskab

Ordstyrer: Professor Jørgen Primdahl,
KVL, og forskningschef Gertrud Jør¬
gensen, FSL.
Arealanvendelsen i Danmark nu og
i fremtiden v. seniorforsker Niels Boje
Groth og forsker Andreas Holl, FSL.
De særligt følsomme landbrugsområ¬
der og miljøvenlige jordbrugsforan¬
staltninger-virkning 1994-96
v. Ph.d.-studerende Erling Andersen,
KVL.

Tilskudsordningen for privat skov¬
rejsning - hvor blev skovene af?
v. Ph.d.-studerende Lene Møller
Jensen, FSL.
Integreret forvaltning af kystzonen
- er det en utopi? v. seniorkonsulent
Vibeke Nellemann, FSL.
Perception af landskaber v. forsker
Katrine Højring og forsker Frank
Søndergaard Jensen og, FSL.
Hvordan kan vi bruge billeder til
kommunikation om landskabet?
v. lektor Ian Jørgensen, KVL.

Der præsenteres endvidere postere
inden for Landskab og Planlægning.
Pris inkl. forplejning og konference¬
rapport: 2.300 kr. ekskl. moms
(1.550 kr. ekskl. moms for abonnenter
på FSL's Videntjeneste). Ved afmel¬
ding efter tilmeldingsfristen faktureres
det halve af prisen: ved afmelding.
Efter 29. januar faktureres den ful¬
de pris.
Bustransport: Der vil blive etableret
gratis bustransport fra Odense Bane¬
gård til Odense Congress Center om

morgenen ca. kl. 9.15 og retur efter
konferencen kl. 16.45.

Tilmelding: senest den 26. januar til
Nelli Leth

pr. fax: 45 76 32 33 eller
tel. 45 17 82 75,
e-mail: nel@fsl.dk

Roust« Brøndum« Rotor
Industrivej 8 . 6800 Varde

Tlf. 76 95 11 ^2

MULTIKANT
- med de mange anvendelsesmuligheder:
kantsten - vandrender
niveauforskydninger

'imnm

3' ™ Multikanf er et perfekt supple-
ment til vort brede program inden

fe for fliser og belægningssten.
Alle vores produkter er naturligvis
trekantmærket og frost/tø
afprøvet.
Ring efter vort store
produktkatalog og brochure.

Belægning med Multikanf ved

Niveauforskelle mellem gangareal og p-plads
- også velegnet til at lave gtxle trafik-Dump.

Multikanf kombineret med Herregårdssten til
afvanding af arealer.
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ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner
FANTASIENS HAVE

UDGIVET MED STØTTE FRA DANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 ■ NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDEN FOR HAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALD DREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENS MINDELEGAT360sider

Gennemillustreret ifarverlndb. 475 kr.
Hft. 395kr.

Fantasiens Havehandler omdet moderne gennembrud ihavekunsten.
I virkeligheden bliver det beretningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdette århundrede. Forfatteren placerer dansk havekunst i en europæiskforståelsesramme og påviser,hvordan et ændret livs-, skønheds- og natursyn

afbildesiden moderne have,hvis pioneriDanmark varhavearkitekten
G.N. Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriver den modernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sigunder
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme fori50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Have kaster nyt lys over det kompleks afændringer i

erkendelse, rumopfattelse etc., der førte til modernismen i havekunsten
- men den er også et forsøg på at rehabilitere modernismens have,
der i midtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget ti!forsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindre administreresdet vældigestofvirtuost gennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG



KØBENHAVNSKE LANDSKABER
BAG FACADERNE
Lone van Deurs

Udviklingen
København, Danmarks hovedstad gennem mere end
800 år, byen alle danske kender og de fleste holder
meget af, gemmer på mange lag af kultur, oplevelser
og stemninger.

Indtil 1860erne var den en tæt, mørk by, hvor der
år efter år blev mast flere og flere folk ind. Alle de, der
søgte et lettere liv uden tungt markarbejde og fortviv¬
lende økonomi, forlod barndommens landskaber, mar¬

ken, overdrevet, skoven, engen, alle de store vidder og

årstidernes rytme og krav og tog ind til hovedstadens
gyldne muligheder for et trygt liv med fast arbejde og

sikker indtjening.
Alle boligmuligheder blev udnyttet, fugtige kældre

og vindomsuste tagrum blev rammen om de jordløses
nye liv i den forjættede by. Det var byfortætning i en

uset grad. Gårdene de frie mellemrum bag husene,
som havde rummet stalde og haver, blev proppet til
med småhuse og værksteder. Der blev langt til lyset,
landskaberne og den friske luft.

Endelig blev presset og elendigheden for stor, byens
rammer blev sprængt, den snævre middelalderby med
sine fire porte og styr på al ind- og udgående trafik
gik nye tider i møde. Gryden kogte over, indholdet
kunne ikke længere rummes inden for de gamle ram¬

mer, og som en lind grød flød byen ud over voldene.
Strømmen rev en del med sig i farten og lejrede sig
derefter i tykke, tætte klumper på de grønne fælleder.
Det, som vi i dag omtaler som brokvartererne, opstod
i løbet af ganske fa årtier.

Det gamle København inden for voldene fandt sig
en ny form. De bedste kvarterer blev langsomt for¬
bedret og fornyet. En god blanding af borger- og adels-
huse, håndværk og handel, snævre gader og åbne plad¬
ser blev fastholdt. Der skete ikke de helt store radikale

omlægninger, et hus blev udskiftet ind imellem, og

andre blev forbedret bag de gamle facader. En rolig
tilpasning til tidens krav og forventninger, lidt nyt
her og der, sådan har Københavns centrum stille og

næsten umærkeligt forandret sig.

Landskaberne

Færdes man i gaderne er der stadig en rytme og en

skala, der er let at opfatte og let at være i. Afstandene
er små, det er hurtigt at gå fra det ene centrum til det
næste og underholdende er det også, der er nok at

kigge på både i gaderne og bag facaderne.

Landskab 8/98

De mange åbne porte giver kig ind til verdener, som

er helt anderledes end gadernes og pladsernes. Mange
steder er det bare mørke asfaltgårde proppet med
biler og affaldsbeholdere, men der er nu også mange
fine kunstværker i form af skulpturer og fontæner,
delikate belægninger og raffinerede beplantninger,
velkomponerede gårdrum, der ofte rummer en sjælden
og anderledes poesi.

Nye landskabstyper er opstået i takt med udviklin¬
gen, og de behov, der for tiden, skal imødekommes.
Alligevel er det oplagt og fristende at sammenligne
dem med de gamle kendte landskabstyper, som blot
har faet en moderne, urban kappe på.

Pilestræde, navnet vækker erindring om fugtige
enge med klynger af pil langs afvandingskanaler, natur¬

præg og landlig idyl. I dag ligger her forretnings- og

kontorejendomme blandet med værtshuse og eksotiske
småforretninger, en gade midt i byen, midt i kulturen,
midt i historien, et træfpunkt mellem moderne puls¬
slag og historiens vingesus. Pilestræde rækker hånd til
sidegaderne Klareboderne, en hilsen helt tilbage til
Klarisserne i Skt. Klaras Kloster, til dengang, hvor her
var kirke og kloster, urtegård og prydhave. Møritergade
og Sværtegade er næste kapitel i byens historie, kirken
gav magten og indflydelsen videre til møntslagerens
leg med guldet og bogtrykkerens folkeliggørelse af de
herskende klassers monopoliserede ejendom, det
skrevne ord. De stille grønne haver blev afløst af bro¬
lagte gårdspladser, og grøfterne blev lagt i rør og ført
bort, ikke mere plads til piletræer og utæmmet vækst.
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1730 havde kunstdrejer Schwartz sit elfenbensdrejeri
her på hjørnet af Sværtegade og Pilestræde. Man kan
se for sig, hvordan heste har trukket vogne lastet med
store elefantstødtænder ind gennem porten, hestene er
blevet parkeret ved siden af alle de andre store svedende,
prustende jyske trækheste og drejerens fine striglede
araber. Så stod de der og ventede, til der igen var brug
for dem.

Her ligger stadig et stort åbent rum med masser af
lys og luft, nu med plads til 40 biler, nutidens trækdyr.
De placeres som på en stor fælled, en stor rolig flade
belagt med asfalt og afdækket med mørke småsten.
Det er bilernes plads, men alligevel et dejligt rum, som
omsluttes af smukt istandsatte huse, der suppleres af
fuldkronede træer, akacier, sølvløn og askbladet løn
med ranke stammer og gyldent efterårsløv. En profes¬
sionelt udført landskabsøvelse i sund fornuft og måde¬
hold, en sikker fornemmelse for facadernes rytme,

pauser og højdepunkter.

Sletten - bilernes hvileplads
Pilestræde 40-44

Bygherre: Finansierings- og Investeringsselskabet
Landskabsarkitekt: Knud Lund-Sørensen

Kunstner: Jens-Flemming Sørensen
Anlægsgartner: Knud Riise Bundgaard
Anlagt 1986

Bilerne, københavns dynamiske, levende, osende og

larmende maskiner, jo vist skal de være her i et eller
andet omfang. Mange københavnske gårde er blevet
omdannet til artistisk udnyttede parkeringsområder,
helt sydlandske med tætpakkede møbleringer af høj-
poleret lak i delikate farver og former. Som horder af
mærkelige dyr ligger de og tygger drøv og udsender en

stemning af hvilende vitalitet.
De mange biler forstyrrer selvsagt roen og opholds-

og beplantningsmulighederne i et eller andet omfang,
men det behøver ikke at betyde, at gårdrummene skal
overlades til det rene ligegyldige anarki uden-omsorgs¬
fuld behandling af flader, beplantning og møbler.

Bag porten i Pilestræde 40-44 har der altid været

god plads og fyldt med nyttige aktiviteter. Allerede i
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Lysningen - menneskenes mødested
Pilestræde 52

Bygherre: Finansierings- og Investeringsselskabet
Landskabsarkitekt: Knud Lund-Sørensen

Kunstner: Jens-Flemming Sørensen
Anlægsgartner: Knud Riise Bundgaard
Anlagt 1986

Som kontrast til den store åbne slette med alle bilerne

ligger der lidt længere oppe ad Pilestræde, som en her¬
lig lysning mellem vedbendbegroede facader, et fint og

intenst lille gårdrum. Porten er åben, kom indenfor,
havemøblerne er sat frem og vandet plasker i fontænen.
Her er forunderligt stille mellem trækronerne.

JDe mørkegrønne vedbendvægge, som vel gerne måtte
klatre højere op ad facaderne for at forstærke det tætte

og tyste, omslutter rummet, så man kan drømme sig
bort fra gadens uro og ind i en verden langt fra byen,
i solflimmeret mellem de letløvede træer, askbladet løn

og skyrækker.
I det tidlige forår myldrer skilla og narcisser frem i

den tætte Vincabund langs facaderne. Et signal til
byboeren om, at lyset igen er på vej. Måske skulle de

'

grove kejserliljer, som også står anført på planteplanen,
erstattes af små hvide prikker af Muscari, den spæde
perlehyacint.

Gulvet er belagt med chaussésten lagt i et roligt møn¬
ster med diagonale bånd af brosten, som fremhæver
rummets svage stigning frem mod bagfacaden og

glasporten, der giver kig ind til nye verdener. Der er

et gedigent belægningsmateriale, som ikke trænger sig
på, men spænder fladen ud i en blød krumning, lidt
mos i fugerne ville kunne forstærke den bløde stille
stemning.

Som en særlig attraktion, en gestus fra en visionær
bygherre, er vandet trukket med ind i denne gård -

vand i forening med Jens-Flemming Sørensens for¬
tryllende, dragende billedhuggerkunst, til glæde for
menneskene og for byen. Som mærkelige kloder i
skovsøen ligger bronzekuglerne mellem granitstam¬
mernes grove behugninger. En af kuglerne har lukket
sig op; blade, skovkryb og en fortryllet jomfru delta¬
ger i samværet den lune sommerdag i trækronernes
skygger.

Det var måske netop her Klarisserne, de fromme
søstre, vandrede i deres klostergård. Det var i hvert
fald heV, at der i en to meter dyb udgravning dukkede
en romersk legionær op, godtnok af marmor og slemt
derangeret. Historiens pulsslag fortæller om menne¬

skenes mødesteder.
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Blomsterengen - børnenes eventyrsted
Suhmsgade 4

Anemoneteaterets udendørs foyer
Landskabsarkitekt: Ulrikke Mourier

Udført 1992

Anemoneteateret står der over porten, og høstanemo¬
nerne står og lyser inde i gårdrummet en septemberdag.
For en snes år siden åbnede Københavns Kommune

et lille børneteater her, i ydmyge lokaler bagest i den
sorte asfaltgård. 20.000 personer, de fleste børn fra
3-12 år, besøger hvert år teateret.

Når alle børnene, 170 til hver forestilling, har mast

sig ind gennem den mørke port, står de pludselig i en
helt ny verden, eventyret kan begynde. Med meget
små midler er her skabt en lille oase fyldt med blom¬
ster og urter, lime-grønne facider og tøffende tog på
muren ind til naboens baggård.

En småhullet asfaltbelægning og et virvar af skure,
trapper og døre udgør vel en del af stemningen. Her er
ikke fint og velordnet, men derimod rodet og mang¬

foldigt, og lægger man nakken godt tilbage, er der et

lille stykke himmel over kirsebærtræets krone. Her er

oplevelser i børnehøjde, blomsterflor og purløg i snu¬

sehøjde. Det lille gårdrum, som landskabsarkitekt
Ulrikke Mourier har hjulpet til med at beplante, er

fyldt med fortættet forventning og en oplevelsesrig¬
dom, som kalder på smilet og det gode humør.
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Klosterstræde 1 - Neyes Gård
Den gule allé - en moderne velkomst

Bygherre: Neye-Fonden
Designer: Veronique Moriez, Moriez Ribes Studio, Paris
Udført 1997

På hjørnet af Vimmelskaftet og Klosterstræde tegnede
arkitekt Philip Smidth i 1912 et stort elegant hus til
læderfirmaet Johannes Neye. Her skulle ikke spares

på noget, facaden blev dækket med Bremer-sandsten
og udsmykket med blandt andet to alligatorer, et sig¬
nal om de eksotiske skind, som blev benyttet til for¬
retningens lædervarer.

Bare 20 år senere blev der udvidet med endnu en

bygning, Vimmelskaftet 30, som blev tegnet af arkitekt
Marinus Andersen. Det blev en bygning af en helt an¬

den fremtoning. Det gedigne, tunge hjørnehus fik en

ny moderne nabo, et funkishus af stål og glas med
tynde vægge og nye anderledes forventninger til frem¬
tiden.

Hele det store bygningskompleks rummede fabrik,
lager, butik og administration. 150 personer havde
deres daglige virke her, der blev produceret, admini¬
streret og handlet. Råvarer ind gennem baggården i
Klosterstræde og færdige varer ud ad butiksdøren i
Vimmelskaftet.

Sådan foregik det i mange år, men så blev det igen
tid for ændringer, denne gang ikke udvidelser, men

begrænsninger og alvorlig nytænkning, hvis det fine
gamle læderfirma skulle kunne bestå. En ejendom blev
solgt fra, og det resterende blev gennemgribende æn¬
dret og fornyet. Tradition og moderne nytænkning er
ledetrådene i hele omlægningen, som spænder fra fir¬
maets logo til lokaleindretning og nye adgangsforhold.

En af de store udfordringer var, på en elegant måde,
at lede administrationens medarbejdere, gæster og

forretningsforbindelser fra den beskedne sideindgang
i Klosterstræde og frem til de nye lokaler på 3. sal i
det ombyggede funkishus.

Et fransk designerfirma, Moriez Ribes Studio, fik
overdraget den meget vanskelige opgave at gøre en
snæver baggård til en elegant og moderne entré, hvor
man umærkelig ledes forbi ventilationsskakte og over
den overdækkede baggård frem til en ny indgangsdør.

Hele dette uhomogene adgangsområde er i planen
oplevet c>g behandlet, som var det en teaterscene, hvor
der er opstillet forskellige kulisser og sætstykker.

Oven for den brede behagelige ståltrappe, der leder
fra gadeniveau til første sals højde, har Botticellis Venus
sprængt sig vej op gennem muren og står sammen

med firmaets grundlægger og byder velkommen. Jean
og Christine Bechameil, to franske teatermalere, har
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skabt denne uhøjtidelige og overraskende dekoration,
som egentlig er kommet i stand for at afskærme naboens
ventilationsskakt.

Herefter føres man så mellem alléens ranke, gule
stammer, som er taktfast placerede som venlige vejvi¬
sere, frem til den meget beskedne indgangsdør. En
splinterny allé i stål og glas, funkishusets byggemate¬
rialer som moderne landskabselementer.

Gulvet er af glatte grå italienske fliser ilagt lys. Her
er slet ingen levende planter, ingen sødladne forsøg på
'hjemlig hygge', som plager så mange velkomstarealer,
og som ofte slører hovedidéen. Her er det er alene en

installation, en teaterscene, hvor den besøgende kan
træde ind og agere, som det kan falde ham ind, bukke
dybt for den gamle hr. Neye, flirte med Venus, løbe
zig-zag løb mellem de gule stammer eller løfte blikket
og kigge ud over byens tårne og spir under den store
himmel.

Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL, PLR

Fotos: Kasper van Deurs/Lone van Deurs



Fotos: Marianne Kristensen
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HENRIKS HAVE
Marianne Kristensen

'Hvorfor blå?' spurgte jeg, da jeg i sommer erfarede,
at Henrik Pøhlsgaards pragtfulde have, skulle tilføres
et nyt element - en blå mur. 'Jeg vil folde himmelen
ned i haven, derfor må muren være blå. Det er da så

enkelt', lød svaret fra havens ejer og arkitekt, 'havde
jeg villet folde jordskorpen op i haven, da skulle muren

naturligvis have været brun.'
En simpel logik lå til grund for idéen, og dog fore¬

kom tanken temmelig ambitiøs. At ville etablere en

lokal foldning på himmelens hvælv er ikke noget yd¬
mygt projekt. Bort set fra barokkens mestres overgangs-
løse gradueringer mellem planer, er det kun sjældent
lykkedes nogen at hente himmelen ned på jorden.

Jeg ankom derfor i sensommeren med slet skjult
spænding for at bese den nye attraktion. Min undren
var stor, da skyernes flugt over fladen slog mig i møde.
Himmelen var, som lovet, foldet lige ned i haven.

Ved første øjekast røber haven intet om, hvad den
rummer i sit indre.
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Den er lukket mod vejsiden og introvert i sin over¬

ordnede disponering. Vel inde i haven mødes man af
et tilgroet rum, hvor en snæver sti baner sig vej gennem

tætheden. En tilstræbt selvgroethed med et viltert og

naturligt præg.

I det tætte rum gemmer sig forskellige små tiltag.
Alle fremstår de som fine justeringer i det 'uformede'.
Her findes det lille vandhul, hvor boblen af liv fra
velnærede haletudser, synes at få vandet til at koge i
sommervarmen. Her er fuglebadet for småfugle og et

sindrigt lille vandsystem, som sikrer optimal anven¬

delse af ressourcen. En stor del af planterne her har
sået sig selv. De er ikke valgt, men beror på tilfældige
omstændigheder og livsvilkår. De sår sig, breder sig
og indtager rummet.

Dybt i haven ligger 'rydningen' - et præcist afgræn¬
set åbent grusfelt. Tanken med dette formede rum er,

at det holdes rent for spirende vækster. De spirer gan¬
ske vist, men løftes forsigtigt ud på den 'rigtige' side
af grænsen, hvor de ufortrødent lever videre.

Det 'uformede', mangfoldige og det rene formelle
rum ligger side om side i haven. To kontraster skåret
over en kant - en kant med tankens skarphed. Grus¬
fladen og det præcise rum bærer som modernismens
frembringelser et iboende dilemma. Fremtoningen er

betinget af præcisionen og sårbar overfor tidens tand.
Spireglæden og voksekraften i den præcise grusflade
har vist sig at være ganske voldsom. Holdes væksterne
ikke borte, lukker rummet på kort tid umærkeligt
sig selv.

Som i en ruins inversion er det ikke formet materie,
som nedbrydes over tid - men rum. De organiske
vægge trænger frem, hvorefter hånd og tanke må gen¬

etablere det tabte. Rummet er så at sige altid på vej
mod sin udslettelse, dets opretholdelse kræver insisteren.
Den blå mur står for enden af grusfladen og som

havens bagerste afgrænsning - foran et stillestående
geometrisk vand.

Behændighed, vilje, og lysfølsomme pigmenter fra
Rom - himmelhvælvet strejfer Jorden lidt uden for
Tisvilde.

Marianne Kristensen, arkitekt MAA
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GÅRDHAVER VED TELE DANMARK I KØBENHAVN
Niels Junggreen Have

Kastanjegården med belægning
af kobberslaggesten lagt i et
diagonalt mønster
• Kastanjegården, paved with
copper-slag stones laid in a
diagonal pattern

I 1996-97 er to af de mange gårde i Tele Danmarks
store Nørregade-kompleks blevet omlagt. Kastanje¬
gården er den inderste gård, hvortil der kan køres.
Telefonistindehaven er kun tilgængelig for gående.
Begge gårde og hele komplekset er lukket for offent¬
ligheden.

Kastanjegårdens 435 kvm sf-sten og asfalt var bulet,
miserabel og lidet repræsentativ, når gården nu skulle
være adgangen til selskabets nye hovedkontor. Eneste
grønne indslag var en rådhusvin i et hjørne, og den
halvgamle kastanje, der var syg og dårlig og stod et

upraktisk sted. De inderste kroge af gården kunne
ikke bruges til noget, men i øvrigt skulle der kunne
køres og vendes med personbiler.

Til ny belægning i gården blev der valgt kobber¬
slaggesten, lagt i et diagonalt mønster. Det er, som

navnet siger støbte slagger fra kobberudvinding, i ter¬

ningform på ca. 16 x 16 x 16 cm. Én flade af denne
terning er retsiden, og farven er grå i mange mørke
nuancer. Overfladen kan være svagt poret, men stenen
er meget tæt og hård, som basalt, og uimodtagelig for
oliedryp fra biler, hvad der var et krav.

Stenene lægges med knasfuge, og på trods af at de
er maskinfremstillede, er overfladestruktur og farve
meget varierende, så resultatet er en jævn, tæt og leven¬
de belægning. Desværre har kobberslaggesten ikke
været fremstillet i mange år, så vi måtte finde dem
brugte i Nordtyskland.

Den gamle ujævne gård fik hele underbunden gravet
ud og rettet op, for ikke at lave spildt arbejde med en
smuk belægning, der bagefter sætter sig. Ny afvanding
med nye brønde og nye dæksler på de mange gamle
brønde blev også nødvendig.

De irregulære hjørner og kroge i gården blev til¬
plantet med buksbom og vedbend, og der blev plantet
en benved, en troldhassel og et par andre buske, samt
sat en del løg. Rådhusvinen blev stående i hjørnet, og

en ny kastanje blev plantet et lidt andet sted. Denne
gang blev der valgt et flot eksemplar af en rød kastanje.

For at undgå sammentrykning af jorden i det store

plantebed og påkørsel af træet blev der lavet et skulp¬
turelt køreværn. Det består af tre store jernkugler, dia¬
meter 75 cm, der er lagt ud ved træet, og en granitblok,
der også kan bruges til at sidde på.

Om vinteren er der tradition for lyskæder i kastan¬
jen. Den stod og står inden for Telefonhusets port i
Nørregade, og her har tusindvis af medarbejdere i
tidens løb hastet forbi træet om morgenen på vej til
deres pladser på kontorer og centraler.

Med en ny, ensartet og dog levende belægning og

langt grønnere omgivelser samt et nyt smukt træ har
Kastanjegården atter faet værdighed svarende til dens
status som hovedadgang til direktionsbygningen.

Gården med det poetisk klingende navn Telefonist¬
indehaven er den allerinderste gård, der kun kan nås
via gange og trapper. Her fandtes et stort vandbassin
og to gamle vandboringer med tilhørende pumper

fra tidligere tiders brandberedskab. Der var græs og
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Malus 'Braendkjaer'

Malus 'Van Eseltine'

Laburnum watereri Vossii'

Malus Hyslop'
x • V
\ vedbend

Betula albo-sinensis'

( Syringa vulgaris
Sorbus americana

Crataegus crus-galli

Crataegus nitida Syringa vulgaris

glashus

Crataegus orientalis
e> / N/

Tele Danmark, Kastanjegården og Telefonistindehaven, Nørregade 21, København
Bygherre: Tele Danmark, sagsarkitekt Jan Koch, København
Landskabsarkitekter: l.P. og Niels Junggreen Have, Aabenraa
Jord og kloakarbejde: J&B Entreprise, København
Anlægsgartner: Bent Samuelsen, Nordborg
Granitbank, bronzekumme og jerngitterlåge: TorkildJunggreen Have, Lystrup
Anlagt: 1996-97
Fotos: TorkildJunggreen Have, Annemarie Lund

Telefonistindehaven, 1:150 »Telefonistindehaven, 1:150

Crataegus lavallei

buksbom

buksbom

buksbom

buske i bedste varmemesterstil, og her havde Bella,
Taga, Ægir, Øbro og alle de andre centralers telefonist¬
inder før i tiden kunnet trække frisk luft og slikke
solskin. Den samme funktion blev haven tiltænkt nu,

men anvendt af ledelsen, der har udgang til haven fra
direktionsbygningen.

Der var intet bevaringsværdigt i den 370 kvm store

have, bortset fra en stor gammel rådhusvin og en ved¬
bend op ad murene. Alt øvrigt blev fjernet, og en
mindre glasbygning med ny trappe ud til haven blev
bygget. På de to sider er haven omgivet af høje byg¬
ninger fra århundredskiftets telefonhus, på de andre
to sider er der middelaldermure fra Skt. Petri Kirkes

kapeller. De gamle kirkemure var dækket af vedbend,
men ved en nyrestaurering blev murværket frilagt, og
det fremstår nu som en væsentlig del af havens rum.



Langs alle havens mure blev der plantet buksbom i
1-3 meters bredde samt nogle fa slyngroser. Der blev
plantet 10 små træer, tjørn, æble, røn og birk i for¬
skellige arter, der med deres løv, blomster og frugter
skal give farve- og årstidsvariation, sol og skygge over
haven.

To syrener skærmer for indblik fra den smalle åb¬
ning ud mod Skt. Petri Kirkes kirkegård. I denne to
meter brede åbning er der sat en ny tung jerngitter¬
låge, inspireret af kirkegårdens låge ud mod Nørregade.

Hovedparten af haven er belagt med skifer, en stor
flade af norsk Otta-skifer, af typen Pillarguri, der også
er benyttet til trappen inde i glashuset. Denne sortgrå
Otta-skifer er karakteristisk ved forekomsten af mange

små krystalkorn i den naturlige brudflade.
De 60-80 cm brede skiferplader er lagt i et diagonalt

mønster, og den store bredde på pladerne er med til
at give haven et ganske anderledes og mere skulpturelt

udtryk, end hvis den havde været belagt med alminde¬
lige stenmaterialer i normale dimensioner.

Midt ned gennem haven bryder en zig-zag-revne
igennem skiferbelægningen, som hvis der havde været

jordskælv. Revnen omslutter en lille ø af skiferen.
I bunden af den 15 cm dybe revne løber der vand,

rundt om øen og videre til den anden ende af revnen,

hvor vandet forsvinder ned i en bronzekumme. Revnens

funktion som vandrende er samtidig den eneste af¬
vanding af havens store belægningsflade. Regnvandet
opsamles i en 6 m3 tank og genbruges i vandrenden.

Øen i skiferbelægningen er forberedt til en eventuel
senere skulptur med vand. Telefonistindehavens
brugere kan flytte udemøblerne rundt efter solen eller
skyggen. Og vandets evige rislen er i stille stunder
med til at give lyd i denne oase midt i den indre by i
København.

Niels Junggreen Have, landskabsarkitekt MDL, PLR

Telefonistindehaven med

belægning af sortgrå skifer
• Telefonistindehaven, paved
with blackish-gray slate
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VAND SOM INSPIRATIONSKILDE OG MEDSPILLER
Ulla Strømberg

GI. Dok,

Strandgade 27, København
Bygherre: Slots- og Ejendomstyrelsen,
Ole Stattau

Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard
Andersen, maa, par, mdl. Med¬
arbejdere: Marianne Wibholm, mdl,
Jan Leonhardt, maa, Robert Franz,
bdla

Ingeniør: Jens Abildgaard
Anlagt: 1996-98
Fotos: Keld Helmer-Petersen

Hovedentreprenør: Søren Rasmussen AIS
Underentreprenør: FILA Have og

Landskabsetablering AIS

Underleverandører: Asfalt: Marius
Pedersen AIS. Granit: Bent Vangsøe
Granit, Nørre Snede.
Betonsten: Oranje Beton, Holstebro.
Metalarbejde: JJ Metal, Hundested.
Lamper: Jacobson AJS/BEGA.
Betonstøbninger: Zacho LindA/S.
TrabeUgninger E. O. Jønsson

To steder, pladsen foran Arkitekternes Hus imellem
Eigtveds Pakhus og GI. Dok og i en ny vinterhave på
Carlsberg i Valby, har vand været inspirationskilde og

medspiller. Det ene projekt har staten som bygherre -

den anden opgave er betalt af privatkapital. Der er

vandet, der kæder to afJeppe Aagaard Andersens seneste

opgaver sammen, vand som et centralt motiv og liv¬
givende fixpunkt. To meget forskellige opgaver endte
begge med rislende vand som et bankende hjerte.

Pladsen imellem Eigtveds Pakhus og GI. Dok
Undergrunden var fredet, allerede inden den nye plads
blev taget i brug. Pladsen er det store rum, der om¬
kranses af Eigtveds Pakhus, som Udenrigsministeriet i
dag bruger - og så GI. Dok med arkitekturudstillinger,

boglade og Statens atelierer. En del af opgaven var også
at løse problemerne ved området på den anden side af
GI. Dok og ikke at forglemme - de evige parkerings¬
problemer, dvs. skabe en smuk parkeringsplads med
rekreative muligheder imellem Strandgade og havne¬
bassinet.

Jeppe Aagaard Andersen var koblet sammen med
tegnestuen 3 x Nielsen i konkurrencen om Arkitekter¬
nes Hus. Men efter at 3 x Nielsen vandt og gik i gang

med projekteringen af huset, blev udenomsrådet et

anliggende for Slots- og Ejendomsstyrelsen, mens Ar¬
kitekternes Hus ejes af Arkitekternes Pensionskasse.
Alligevel fik det højeste prioritet at samordne det nye

hus, det gamle pakhus og så dokområdet midt imellem,
da pladsen blev projekteret.
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Oprindelig var der ingen, der havde tænkt på tør¬
dokken som et klenodie. Som flere andre steder på
Christianshavn var man vant til disse indhak i havne¬

forløbet, og kun folk med særlig viden kunne glæde
sig over de helt specielle egenskaber, en tørdok har.
Det ene øjeblik fuld af vand - det næste sekund støv¬

suget for enhver dråbe. Ved udgravningen til Arkitek¬
ternes Hus blev opmærksomheden dog hurtigt rettet
mod dokken. En gammel trædok, som vel er blev brugt
indtil 1920rne og på det tidspunkt tildækket. Bymu¬
seet stod bag undersøgelserne, og det endte med en

fredning af tørdokken. En konsekvens af fredningen
blev, at der gerne måtte skabes en plads på toppen af
tørdokken, men i øvrigt skulle dokken forblive intakt
neden under sten og asfalt.

Og som Jeppe Aagaard Andersen siger: 'Det er egent¬

lig en paradoksal situation. For hvem freder man for,
når dokken alligevel tildækkes? Med tiden vil den flere
hundrede år gamle dok jo forgå og rådne, så selve
fredningen er i sidste ende mere et spørgsmål om at

begrænse bebyggelsen ovenpå. At selve bevidstheden
om denne gamle doks nærvær så blev udslagsgivende
for adskillige af de løsninger, som jeg er nået frem til
- det er en anden sag.'

Den bedste forståelse af pladsens struktur opnås fra
toppen af Arkitekternes Hus. Deroppe fra afsløres det

straks, at pladsen er alt andet end rektangulær eller
harmonisk. Eigtveds Pakhus vender nemlig ryggen

til, kun GI. Doks hus åbner sig. Men Aagaard Ander¬
sen gik pragmatisk til værks, selv om pladsen er tænkt
som en parafrase over den nu hemmelige tørdok.

På pladsen skulle fornemmelsen af vand fastholdes,
og via et vandbassin blev det muligt af sammenkæde
bygningerne og ovenikøbet fa to dobbelte rækker af
parkeringspladser.

For at fastholde alle tre huse skulle vandet i et nyt

og lavt bassin helst gå helt op til Arkitekternes Hus,
præcis som med den oprindelige dok. Den gamle tør¬
dok var 'buttet', så værftsarbejderne kunne gå rundt
om skibet, derfor blev den nye krumme 'doklinie'
modereret i den endelige plan. Dog, den overordnede
struktur er klar:

Yderst: lige linier der er parallelle med henholdsvis
Udenrigsministeriet — og GI. Dok. Ved pladsens mid¬
te, udenom vandbassinet, mødes linierne omkring
forskellige krumninger samt en lige linie, der går vin¬
kelret på Arkitekternes Hus. Tilsammen skabes, med
vandområdet og et snævert opholdssted udenom med
bænke, en oase midt blandt de nødvendige biler.

Af tekniske grunde kom vandet ikke til at gå helt
ind til nybygningen - til gengæld er det recirkuleret
vand fra havnen, der anvendes.

182 Landskab 8/98



Gammel Dok
1:1250

For at bryde det nye vandareal er der et par gennem¬

skæringer, som yderligere sørger for at opløse de fast¬
låste vinkler. En lille ø — eller snarere halvø er skabt

som cirkulært område, der kun delvist går ud i vand¬
bassinet. Med tiden vil området være tæt bevokset

med jordbær i bunden og træer. Træerne stammer op¬

rindelig fra en happening i forbindelse med professor
Sven-Ingvar Anderssons 60 års dag for 10 år siden.
For at ære ham plantede vennerne fem træer. Tanken
er i dag fastholdt, men træerne er nye, for de var ikke
professionelt plantet, dengang.

Belægningen er et kapitel for sig. For henne ved
havnekanten er skabt et trædæk. Med Aagaard Ander¬
sens ord for at skabe fornemmelsen af, at man kan

tage plankerne op og lade et skib sejle ind, dvs. her er

porten til Københavns Havn fra pladsen.'
Ved havnekanten er de gamle skinner også bevaret,

og imellem skinnerne er der asfalteret for at give rulle¬
stole mulighed for ubesværet at kunne køre langs
havnen. Resten af pladsen er brolagt med sten, og

hovedindgangen til GI. Dok er markeret med et cir¬
kelslag. Alle de brosten, som i dag ligger på pladsen, er

genbrug fra den gamle plads — de lå under asfalten og
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Plads ved Villingerød Kirke
Bygherre: Villingerød menighedsråd
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen, maa, par, mdl
Anlagt: 1989
Fotos: Jeppe Aagaard Andersen

l
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er blot renset. 'Forrige gang, der blevet arbejdet med
pladsen, blev en del af brostenene fjernet og ligger i
dag på Kronborg', tilføjer Aagaard Andersen med et

økologisk smil.
Og for at opsummere de forskellige stenarter:

chaussésten nede i bassinerne, granitsten udenom og

grus over pladsen samt større markeringssten, som
både er dekorative og far bilerne til at parkere jævnt
og harmonisk, hvorved pladsen udnyttes optimalt.
Ved kanterne er betonsten, mens hjørnerne ved bassi¬
nerne er af granit. Bænkene føjer sig til resten: træet
fører tilbage til trædækket, og benene på bænkene er

netop så enkle som 3 x Nielsens belysning.
Det er helt bevidst at pladsen også vil kunne funge¬

re, hvis bilerne holdes væk - og skulle pladsen ophøre
som parkeringsplads, bør der ikke plantes mere grønt

ifølge planen. Men omme bag GI. Dok findes et espa¬

lier af blåregn ved nedkørslen til en parkeringskælder.

Landskab 8/98

Plads ved Villingerød Kirke,1:1000



Kort sagt: vandet blev ikke alene inspirationen, van¬

det blev også omdrejningspunktet i uderummet. Og
inde i Arkitekternes Hus' forhal går en trappe ned til
et stor glasvindue, hvor lige netop fraværet af dok og

tilstedeværelse af vand er yderst markant.

Carlsberg
- en indendørs vandrehal med et stort vandmaleri

På grund af mange omstruktureringer ville Carlsberg
gerne udnytte to gamle bygninger, et kontorhus og

en silo, til nyt hovedkontor. Imellem de to bygninger
gik en mindre vej. Jeppe Aagaard Andersen fik til op¬

gave at sammenkæde bygningerne og i øvrigt sørge
for præsentable parkeringsmuligheder for både biler
og cykler.

Det var indlysende, at en overdækket vandrehal
med grønne beplantninger ikke alene ville få de to

bygninger til at hænge sammen, men der ville også
opstå et anvendeligt rum til alskens selskabelighed.
Lige fra den korte pause og kollegiale snak ved et
cafébord til den store officielle reception med flere
hundrede gæster.

Den store overdækkede have findes mange steder,
og ikke mindst Ny Carlsberg Glyptotekets vinterhave

• og botaniske væksthuse rundt i verden var en inspira¬
tionskilde.

Men ved en konkurrence for nogle år siden til en

overdækket park på over 30.000 kvm ved Rådhuset i
Oslo arbejdede Aagaard Andersen med en håndfuld
nye ideer, som sidenhen heldigvis er gået igen i reali¬
serede projekter i Danmark. Således også her i Carls¬
berghallen.

Bygningerne er fra 1960erne og 70erne - og de to

ydermure, som er siderne i vandrehallen, er pudset og

malet. De vigtigste elementer er planter, grønne ned¬
hæng og bænke hen igennem rummet og så vandet,
der er nærværende både via lyd og fugtighed. Mate¬
rialerne er nutidige, bl.a. stål og beton.

Ved en fiks, teknisk beregning kan man følge en

cirkulær bevægelse ned igennem hallen.
Det overdækkede rum er 75 m langt og 15 meter

bredt, Og for at bryde dette aflange mellemstykke ville
det være godt med både transparens og opdelinger.
Samtidig skulle det grønne ikke stå ude langs siderne,
men gerne tæt ved midten. For at skabe fugtighed, så
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planterne kunne trives, opstod hurtigt tanken om ris¬
lende vand, og vandrehallen fik dermed også et fix-
punkt i modsatte ende af hovedindgangen.

Rummets proportioner betød, at der kunne ind¬
skrives 10 mindre cirkler i hallen. Og ved hver cirkel
kunne der indtegnes tangenter, der siden blev afgørende
for placering af bænke og levende, grønne rumdelere
i form af store, grønne stålophæng på 4 x 4 m, som

takket være forskydningen skaber visuel bevægelse.
Og kommer man helt ned igennem hallen, afsløres

støjkilden, det store vandmaleri - en monteret persien¬
ne tegnet af Aagaard Andersen, hvor vandet simpelt¬
hen drypper ned. 'Den var ikke nem at konstruere.
I starten var støjen overdøvende, så der måtte adskil¬
lige forsøg til hjemme ved køkkenvasken før skala og

vandmængde nåede et acceptabelt niveau,' siger Aa¬
gaard Andersen, som hermed ligesom andre arkitek¬
ter har bevæget sig ind på billedkunstnerens gebet.
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Temperaturen er ca. 16 grader, og der er en høj luft¬
fugtighed takket være vandmaleriet. Samtidig er der
et fortløbende vandløb med niveauforskydninger langs
den ene mur.

Langs den anden langmur er der træ-konstruktioner,
såkaldte espaliertræer, en idé, som Aagaard Andersen
allerede tidligere har brugt, bl.a. på Christianshavn.
'Disse træer skal opfattes som tegninger, en signatur,
måske, og kan ikke sammenlignes med virkelighedens
træer', siger Aagaard Andersen om disse metaltræer,
som er hjemsted for slyngplanter.

På pladsen foran husene er der almindelige træer

og vækster fra den danske natur i modsætning til de
tropiske og subtropiske inde i vandrehallen.

Hovedudsmykninge'n her er en stor skulpturgruppe
af Jens-Flemming Sørensen, men ude på siderne er

der er nok af plads til både parkering og et interessant
hegn af humle, for det er jo et bryggeri, der har til
huse på stedet. På den tilstødende Ny Carlsberg Vej
blev der plantet nye kastanjetræer.

Der er også plads til nogle bede med vedbend, hvil¬
ket får trafikken til at rotere, og igen findes de skråt-
markerede parkeringspladser, som Aagaard Andersen
ofte anvender - første gang ved pladsen foran Villin-
gerød Kirke nær Hornbæk.

Belægningen ved Carlsberg er en tysk sten, en kobber-
slaggesten, hvis udseende varierer meget i vejr og vind.

1:500
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'Med vandrehallen og pladsen udenfor har det været

hensigten at give et nutidigt tilskud til et fint gammelt
industrikompleks og understrege virksomhedens gedig¬
ne og levende ansigt,' slutter Jeppe Aagaard Andersen.
Ulla Strømberg,

journalist ved Danmarks Radio PI
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Carlsberg Hovedkontor, Ny Carlsberg Vej 100, København
Bygherre: Carlsberg AIS
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen, maa, par, mdl. Medarbejdere: Lisbeth Røgind, maa, Lulu Harteg, mdl
Arkitekt: PLH arkitekter A/S

Ingeniør: Henry Jensen A/S
Kunstner: Jens-Flemming Sørensen
Anlagt: 1998
Fotos: Jeppe Aagaard Andersen
Hovedentreprenør: Stoftegård A/S Bygmestre.
Underentreprenører: Gartner- og beUgningsarbejde: Skalskør Planteskole. Betonarbejde: Zacho LindA/S
Underleverandører: Betonfliser: SF-sten, Roskilde. Kobberslaggesten: Bent Vangsøe Granit, Nørre Snede.
Metalarbejde: JJ Metal, Hundested
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IN MEMORIAM

Egil Gabrielsen in memoriam
4.1.1933-31.10.1998

Professor Egil Gabrielsen døde lørdag 31. oktober etter
et kort sykeleie.

Vi som har hatt gleden av å være hans kolleger ved
Institutt for landskapsplanlegging føler sorg og savn
ved hans bortgang. Etter ham er det blitt et tomrom
som skal bli meget vanskelig å fylle.

Gabrielsen tok sin utdannelse som hagearkitekt ved
NLH på slutten av 50-tallet, og etter endt utdanning
startet han sammen med den allerede etablerte land-

skapsarkitekten Morten Grindaker firmaet Grindaker
og Gabrielsen. I 1964 fikk han et utdanningsstipend
ved Institutt for hagekunst ved NLH, og i 1969 ble
han utnevnt til professor i landskapsarkitektur, bare
36 år gammel. Han beholdt dette embetet til han før-
tidspensjonerte seg i 1997.

I 70-, 80- og 90-årene var han den sentrale fagperson
ved instituttet og innen profesjonen. Ikke bare har han
ledet instituttet gjennom en oppbyggingsfase som inne-
bar ca en tredobling av antallet studenter fra 60-tallet
til i dag. Gabrielsen har mer enn noen annen etablert
landskapsarkitektur som et fagområde av sentral be¬
tydning innen en lang rekke områder av norsk sam-
funnsliv. Gjennom et langt og tett samarbeid bl.a.
med Husbanken fikk han grønnområder inn som en

selvsagt del av enhver byggesak og grønnstruktur inn
som en sentral del av fysisk planlegging. Med samme

glød har han arbeidet for å fremme idretts- og frilufts-
livsforvaltningen, bl.a. som en av initiativtakerne til
Landslag for Park-, Idretts- og Friluftsanlegg, og et

langt samarbeid med Idrettshøgskolen og Kulturdeparte¬
mentet ble kronet med etableringen av en egen profes¬
sor Il-stilling innen dette fagområdet ved instituttet i
1993. Innen kirkegårdsplanlegging har han fått til det
samme, og de siste årene var han bl.a. den mest sen¬
trale fagperson innen etablering av informasjonstekno-
logi og databehandling i prosjektering og forvaltning.
Også hans store innsats i samarbeid med Norsk Stan¬
dardiseringsråd for norske standarder innen grønn-

anlegg og forvaltning må nevnes i denne sammenheng.
Egil Gabrielsen var en god lærer, han evnet å enga-,

sjere seg i hver enkelt student, og gi råd som fikk stor

betydning for den enkeltes utvikling. Han har vært et

viktig forbilde for flere generasjoner av norske lands-
kapsarkitekter. Ingen har gått uberørt fra møtet med
'Gabriel', som han het blant venner. Han var idérik

Landskab 8/98

og kreativ som kollega, og hans arbeid har dannet et

tyngdepunkt i instituttets prosjektportefølje.
Gabrielsen vil bli husket som en viktig foregangs-

mann og brobygger overfor andre fagområder. Kon¬
takten med anleggsgartnerfaget og parkforvaltningen
er nevnt over, men han tok også mer utradisjonelle
kontakter. I dag er det vanlig å se landskapsarkitekter
og arkitekter samarbeide om store prosjekter. For 40
år siden var Gabrielsen og Grindaker alene om dette,
f.eks. i samarbeidet med arkitekt Erling Viksjøes kon¬
tor om Regjeringskvartalet i Oslo tidlig på 60-tallet.
Dette ble fulgt opp da han ledet instituttet i flere nære

samarbeidsprosjekter med Arkitekthøgskolen i Oslo
og arkitektavdelingen ved NTH. På 70-tallet arrangerte
han f.eks. kurs i landskapsplanlegging som var felles
for arkitektstudenter og landskapsarkitektstudenter.

Også i samarbeidet med billedkunstnere har Gabriel¬
sen vist vei. Blindehagen i Skjeberg i Østfold med
Arnold Haukelands lydskulptur er et viktig landemerke
i så måte, men også i andre prosjekter, som Hydro¬
parken i Oslo og Rådhusplassen i Ås, samt en rekke
andre prosjekter har han samarbeidet med billedkunst¬
nere som Carl Nesjar og Odd Tandberg. Disse erfa¬
ringene har han også trukket inn i sitt arbeid ved in¬
stituttet, slik at f.eks. undervisningen har blitt preget
av dette.

Egil Gabrielsen har preget norsk landskapsarkitektur
på en viktig og god måte. Våre tanker går til hans nær¬

meste etterlatte. Vi lyser fred over hans minne.
Kolleger ved instituttfor landskapsplanlegging vi
Karsten Jørgensen

Storedalanlegget i Skjeberg
• Storedalanlegget i Skjeberg

Ca 1:1500

parkorinqsplass
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Generalpostmester
Paul Klingenberg, 1615-90
• Postmaster General
Paul Klingenberg, 1615-1690

BOGOMTALE

Hanerau, tegning fra
sidst i 1500-tallet
• Hanerau, depicted at
the end of the 16th century

Højriis i 1800-tallet
• Højriis in the 19th century

Th. Paul Klingenberg d.æ.s noter
over køb af anemoner og ranunkler
ca. 1660
• Right: Paul Klingenberg the Elder's
record of the purchases of anemones
and ranunculuses, c. 1660

The Klingenberg Garden Day-Book 1659-1722
Annie Christensen: The Klingenberg Garden Day-Book
1659-1722. Rhodos, Internationaltforlagfor videnskab
og kunst, i samarbejde med Landbohistorisk Selskab, 1997.
292 s., ill. 275 kr.

The Klingenberg Garden Day-Book 1659-1722 er et

digert værk i mere end en forstand: ca. 300 sider, for¬
mat 25 cm x 33 cm, vægt 2,5 kg. Bogen er udgivet
på engelsk, idet den er oversat af Peter Hayden fra den
transskriberede tyske tekst. Peter Hayden er engelsk
havehistoriker og forsker inden for samme emne som

Annie Christensen og har kendskab til dansk.
Dagbogen blev ført af generalpostmester Paul Klin¬

genberg, senere adlet som Paul von Klingenberg, samt
hans søn Paul Klingenberg den yngre i perioden
1659-1722, og den er oprindeligt skrevet på tysk som
over 100 tæt håndskrevne sider. Annie Christensen har

tydet den håndskrevne tekst, transskriberet og fortolket
den, samt oversat den til dansk. Teksten er dog ikke
trykt på dansk. Hun har med støtte fra botanikere og
hortonomer oversat de mange plantelister med en

blanding af tyske, latinske, hollandske og holstenske
navne fra før Linnés tid til den nutidige plantenomen¬
klatur. Det har ikke været et rent translatørarbejde,
tydningen af Klingenbergs notater har krævet et stort

forskningsarbejde for at få afklaret hvem, hvad og hvor.
Man føres med Annie Christensens forklarende og

indledende afsnit til herregården Hanerau i Holsten,
hvor Paul Klingenberg d.æ. var generalpostmester og
dansk embedsmand, til herregården Højriis på Mors,
hvor familien slog sig ned, da de var kommet i unåde.

Sidste notat af Paul Klingenberg d.æ. er fra 28. juli
1690. I transkriptionen fortsætter teksten direkte med
sønnens notater, der begynder i 1692 og slutter 1722,
mens Peter Hayden har delt teksten op i mere over¬

skuelige afsnit.
Hele dagbogen har et omfattende noteapparat med

forklaringer på den anvendte dyrkningsteknik, plante¬
valg m.rn. Noteapparatet bygger på Annie Christensens
tolkning af teksten og studier af samtidens havebrug
og dyrkningsmetoder.

Læseren kan vælge at gå direkte til dagbogen og
enten læse den på engelsk, hvor'den som sagt er sat

overskueligt op år for år, eller tage den transkriberede
tyske tekst uden punktummer, der altså er mere uover¬

skuelig, men nærmere originalteksten.

Paul von Klingenberg d.æ.s trofasthed over for dag¬
bogen er rørende. Hans iver efter at indkøbe planter
og ikke mindst løg og forsøge sig med eksotiske væk¬
ster er utrættelig. Både far og søn gør meget ud af at
beskrive vejret, hvornår den første frost indtræffer om

efteråret, hvordan nedbørsmængden varierer, beskrive
storm, hagl og andre naturkatastrofer, sen forårssne
og frost. De fortæller om, hvilke skader den sene frost
har medført på frugtsætningen af kirsebær og pærer,

og hvornår Elben eller Limfjorden fryser til. Det kan
konstateres, at klimaet bestemt ikke var blidere i slut¬

ningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet,
og at der var brug for såvel mistbænke som drivhuse.

Bogen indeholder derudover en redegørelse for ar¬

bejdsmetode, udgangspunkt og beskrivelser af Hanerau
og Højriis samt en omtale af en engelsk havebog af
Sir Thomas Hanmer - et manuskript fra 1649-59, der
altså er næsten samtidigt med Paul Klingenberg d.æ.s
dagbog, og som giver en bedre forståelse af havebrugets
udvikling i 1600-tallet. Beskrivelsen af Hanerau i det
indledende afsnit er svær at at følge alene ud fra tek¬
sten, et par kortskitser ville have været en hjælp. Det
gamle kort og gengivelsen af borgen fra de Rantzau-
ske besiddelser er ikke nok.

Værket indeholder også to afsnit om henholdsvis
Paul von Klingenberg d. ældres og d. yngres liv og

slægtsskabsforhold, og der gengives oplysninger, som
har krævet omfattende arkivstudier. Disse åbner per-
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spektiver for videre studier og knytter spændende bånd
til de danske kongers aktiviteter inden for havebruget.
Bl.a. skal Paul von Klingenberg d.æ. have været Chr. IV's
rådgiver ved etableringen af labyrinten i Rosenborg
Slotshave. Alt i alt en slægt, som det må have været

'utroligt spændende at forske i, men også et arbejde
med mange spor at følge.

Bogen er fornemt illustreret med farvetryk af sam¬

tidige plantegengivelser, primært fra Gottorfer Codex,
et 4-binds værk senere suppleret med et femte.
Plancherne er tegnet af Hans Simon Holtzbecker i
perioden 1649-1659 på baggrund af det plantemate¬
riale, som blev dyrket i haven ved Gottorp Slot ikke
langt fra Hanerau. Værket findes på Statens Museum
for Kunst i Den Kgl. Kobberstiksamling.

Der indgår endvidere tre illustrationer af Vincent
van der Vinne fra Det Kgl. Bibliotek, samt tre illustratio¬
ner af Maria Sibylla Merian fra De Kgl. Kronologiske
Samlinger på Rosenborg, der er samtidige med Paul
Klingenberg d. yngres notater på Højriis.

Disse enestående smukke og velvalgte farveillustra¬
tioner hæver værket op i en eksklusiv klasse.
Jette Abel

Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, bind 4-8

Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon 1-9. Bind 4, Hans W.

Larsen — C.F. Møller, 1996. 512 s. Bind 5, Friedrich

Jablonowski — Hans Ludvig Larsen, 1996. 512 s.

Bind 6, C.M. Møller - Bergljåt Kjartansdåttir Ragnars,
1997, 512 s. Bind 7, Laura Johanne Vilhelmine Ragoczy
- Michael Henry Spang, 1998. 512 s. Bind 8, Ib Spang
Olsen — Klavs Weiss, 1998. 512s. Munksgaard— Rosinante.
425 kr. pr. bind, salges kun i subskription.

Weilbachs Kunstnerleksikon udkom i sin tredje udgave
omkring 1950. Det er nu snart genudgivet i en fjerde
udgave. Bind 1 til 3 blev omtalt i Landskab 2-1995.
Dette danske kunstnerleksikon er en stærkt udvidet

og gennemrevideret udgave af det klassiske opslagsværk,
og der portrætteres i alt 9 bind over 10.000 danske kunst¬
nere, herunder billedkunstnere, arkitekter og også
landskabsarkitekter, dækkende perioden fra middel¬
alderen op til i dag.

Det var i midten af forrige århundrede, at ideen
om at samle materiale til et udførligt leksikon over

danske kunstnere opstod hos den unge kunsthistoriker
Philip Weilbach. Weilbachs arkiv rummer i dag mate¬
riale om mere end 40.000 danske billedkunstnere og

arkitekter. Heraf er 10.000 kunstnere valgt ud efter
nogle generelle kriterier, forskellige for den ældre og

den nyere tid. Hovedargumentet er, at kunstneren/
arkitekten skal være eller have været en aktiv del af

det danske kunstmiljø. Ældre biografier er skrevet om

og suppleret med nyere forskningsresultater, hvor så¬
danne findes.

Bind 8, som skulle have været det afsluttende bind,
er netop udkommet og stopper ikke ved Å, som man
skulle forvente, men ved W. Et ekstra, gratis bind, nr. 9,
udkommer nemlig i foråret 1999, og det skal foruden
bogstaverne W til Å også omfatte et supplement.

Værkets redaktion består af hovedredaktør Sys Hart¬
mann, fagredaktørerne Elisabeth Fabritius, Ulla Grut
og Elisabeth Kofod-Hansen samt genealogen Poul
Holstein. En konsulentstab på en snes kunsthistorikere,
arkitekter m.m. har vejledt med udvælgelsen af emner,

og omkring 200 forfattere har skrevet om de udvalgte
emner.

Artiklerne følger et ret fast skema, der redegøres bl.a.
for uddannelse, stillinger, udstillingsvirksomhed, de
væsendigste værker samt henvises udførligt til litteratur.
Et tekststykke — prosastykket - beskriver kunstnerens
arbejder og placering i samtiden.

Landskabsfaget er godt dækket, op mod 100 have-
og landskabsarkitekter er grundigt portrætteret. Bind 4
starter med Nicolas-Henri Jardin, og bind 8 slutter
med Ida Varming. Man kan i leksikonet som regel
hente mere eksakt viden om landskabsarkitekter end

noget andet sted - og hurtigt.
Weilbach er derfor blevet et helt uundværligt op¬

slagsværk, også for landskabsarkitekter.
AL

Tv. III. fra Gottorfer Codex.

Tulipa clusiana Vent og Fritillaria
persica.L., benævnt Lilium persicum
af Paul Klingenberg d. æ.
• III. from the Gottorfer Codex.

Tulipa Clusiana Vent and Fritillaria
Perslca L, called Lilium persicum
by Paul Klingenberg the Elder.
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Copenhagen Landscapes Behind the
Facades, p. 169
Lone van Deurs
Until 1860, Copenhagen was a dense, dark,
walled city that attracted an increasing
number of provincials who sought an easier
and more secure life. Every nook and cran¬

ny was exploited in the buildings, and
courtyards that had once held stables and
gardens were filled with outhouses and
workshops. Finally medieval Copenhagen
overflowed its city walls and new quarters
were built on the outlying commons. The
best parts of the city center itself were grad¬
ually improved without radically changing
them.

Pilestræde is today filled with commer¬
cial and office buildings, taverns, and little
boutiques. A walk through the area pro¬
vides a glimpse of a world completely dif¬
ferent from that of the streets and plazas.
New "landscapes" have emerged that can be
compared to old familiar types, now simply
with a modern, urban guise. Four examples
are given this article. Pilestræde 40-44 is a
"plain" where 40 cars can "graze," a large,
open space with plenty of light. The sur¬
rounding buildings are beautifully restored,
bordered by uncut locust, white maple, and
ash-leafed maple. Pilestræde 52 is a "glade"
that provides a peaceful meeting place, an
intense little courtyard paved with setts, ivy
climbing the walls, the sun shining between
ash-leafed maple and tree of heaven.
Suhmsgade 4 is a "flowery meadow," the
outdoor foyer of a children's theater. Kloster¬
stræde 1 is an "avenue" with no vegetation
at all, its yellow "trunks" guiding visitors to
renovated commercial premises in a Func¬
tionalist building.

Henriks Garden, p. 174
Marianne Kristensen

"Why blue?" the author asked when she
discovered last summer that a new element,
a blue wall, was to be added to Henrik
Pøhlsgaard's magnificent garden. "I want to
fold the heavens down into the garden; this
is why the wall must be blue. It is that sim¬
ple," was the answer from the garden's own¬
er and architect. "If I had wanted to fold
the crust of the earth into the garden, the
wall would naturally have been brown.

It was quite an ambitious project to
bring the heavens down to earth, but
Henrik Pøhlsgaard succeeded. The garden
is closed off from the road and has an

introvert overall arrangement, striving
towards a natural look. Well into the gar¬
den is an overgrown section traversed by a
narrow path. Little additions have been
made here and there - a watering hole with
plump tadpoles, a birdbath, and a clever
watering system that ensures optimal use of
the resource.

A large part of the plants are self-sown.
Deep inside the garden is the "clearing," a
precisely delineated, open field of gravel.
Any plants that sprout up here are gently
lifted over to the "right" side of a carefully
drawn line.

"Unformed," diverse, and purely formal
areas exist side by side, providing a contrast.
Growth in the precise, graveled section has
proved so energetic that if the vegetation is
not kept out, the area will close up, unno¬
ticed, in a short time. In contrast to a ruin,
it is not materials that decay with time, but
the space itself, and it must be constantly
tended where the heavens meet the earth

just outside Tisvilde.

Tele Danmarks Courtyards
in Copenhagen, p. 178
Niels Junggreen Have
Two of the many courtyards in Tele Dan-
mark's complex on Nørregade were renovat¬
ed in 1996-1997.

The paving in Kastanjegården (the chest¬
nut courtyard) was lumpy and in poor shape.
Its lone chestnut tree was sick and inconve¬

niently located. The corners of the court¬
yard were useless, but there was still not
enough room for cars to drive in and turn
around. The entire courtyard was dug up.
Copper-slag stones were chosen for the
pavement, their hard yet vibrant surface
being impervious to oil from cars, one of
the requirements.

Irregular corners were planted with box
and ivy, and other plants included witch
hazel, a spindle tree, and various bulbs. A
new chestnut, this time red, was planted in
a different location. To prevent the tree
from being damaged by cars, two iron
spheres were set beside it, along with a third
on a granite block, which also serves as a
bench. With its paving, more vegetation,
and a lovely new chestnut, the courtyard
once again provides a dignified entrance to
the building that houses the company's
management.

Telefonistindehaven (the telephone oper¬
ator's garden) is the innermost courtyard.
Telephone operators used it during breaks,
to get a breath of fresh air and a little sun,
and it will serve the same function again,
this time for top management. Two sides of
the garden are bordered by the telephone
company's building from the turn of the
century, while the other two sides are
medieval walls from the chapels of St. Peter's
Church.

Box was planted around all the walls,
along with ten little trees of various kinds.
Most of the garden is paved with slate.
Rainwater collected in a tank runs through
a zigzagging cleft between the stones, around
a little island, and down into a bronze
basin, irrigating this oasis in the center of
Copenhagen.

Water as a Source of Inspiration and
Sparring Partner, p. 181
Ulla Strømberg
Water was the source of inspiration and
"sparring partner" for two of Jeppe Aagaard
Andersen's latest creations: the plaza between
the Elgtved Warehouse and the Old Dock
Warehouse and a new winter garden at the
Carlsberg Brewery in Copenhagen's Valby
quarter.

The plaza between the Eigtved Warehouse,
now used by the Ministry of Foreign Affairs,
and the Old Dock Warehouse, which houses
architecture exhibitions, a book store, and
the Danish Arts and Crafts Workshop, is
protected by law.

Under it is a wooden dry dock that was
covered in the 1920s. Jeppe Aagaard Ander¬
sen felt that it was paradoxical to preserve
the dry dock, which will decay in time. He
approached the project by keeping the feel¬
ing of water and linking the buildings with
a pool. The pool is cut across in a couple of
places and also holds a little peninsula that
in time will be filled with wild strawberries
and trees. Even if the double rows of park¬
ing should one day be abandoned, no fur¬
ther vegetation will be planted.

The original cobblestones, which had been
asphalted, were cleaned and reused. Asphalt
was laid between the old railroad tracks to

permit wheelchair access along the quay.
The Carlsberg Brewery wished to make

use of two old buildings for its new head¬
quarters. Jeppe Aagaard Andersen was asked
to link them and provide parking facilities
for cars and bicycles. The large, covered
corridor not only joins the two buildings,
but also provides a room that could be used
for all kinds of activities.

The most important elements are green
plants hanging in the center, benches along
the perimeter, and water, whose sound
comes from Jeppe Aagaard Andersen's
"Venetian blind" dripping with water at
one end of the room.

Exotic vegetation indoors is countered by
ordinary Danish trees and plants outside,
including an interesting hedge of hops -
this is a brewery, after all.

The main decoration is a large sculpture
group by Jens-Flemming Sørensen. New
chestnuts were planted along Ny Carlsberg
Vej. The paving is copper-slag stones,
whose appearance changes markedly in
wind and rain.

Egil Gabrielsen in Memoriam, p. 189
Karsten Jørgensen
Professor Egil Gabrielsen died on October
31, after a brief illness, leaving a void that
will be difficult to fill.

He studied landscape architecture at the
Agricultural University of Norway in the
1950s and was appointed professor of land¬
scape architecture there in 1969. Through¬
out the following decades he was instru¬
mental in establishing landscape
architecture as an important profession in
Norway and making green areas a natural
element in every building project.

Egil Gabrielsen was a good teacher who
became a model for several generations of
students in the field. As a colleague, he was
imaginative and creative.

He will be remembered as an important
pioneer and link with other professions,
and a man who had a significant and posi¬
tive influence on Norwegian landscape
architecture.
Martha Gaber Abrahamsen
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Konferencen: Børn i naturen

Natur & Ungdom, Friluftsrådet og
Danmarks Naturfredningsforening
inviterede d. 25.11.98 til konference
med emnet 'Børn i naturen' i Fælles¬
salen på Christiansborg. Formålet var
at fortælle politikere, institutionsper¬
sonale, forældre og andre, som har
indflydelse på børns liv og velfærd,
om vigtigheden af, at børn får lov til
at tumle, lege og røre sig i naturen.
Initiativtagernes udgangspunkt og
holdning var beskrevet således i
programmet: 'Naturens tilbud om
vilde og vovede og uvurderlige ople¬
velser giver også børnene en større
forståelse for natur og miljø, som vi
ikke kan undvære i vores samfund.'

Dagens første indlægsholdere var
skolelæge Bente Pedersen og
bevægelseskonsulent Anne Broder¬
sen, som ud fra en viden om børns
grundmotorik og indlæringsevne for¬
talte om, hvorfor leg og bevægelse i
naturen er den bedste træning for
børns sanseapparat. Kuperede lege¬
pladser og klatretræer er vigtige for
at opøve børns labyrint-sans ('op-og-
ned'), og børn, der leger i naturen,
udvikler deres kreativitet og sprog¬
lige evner på en anden måde end
børn, der leger med 'færdige' lege¬
redskaber, fordi naturen forandrer
sig og kræver, at børnene tænker.
Næste indlægsholder var historiker
Ning de Coninck-Smith fra Odense
Universitet, som gav et kort rids
over barndommens historie. I dag
føler vi, at vi 'skylder' børnene i byen
naturoplevelser. Derfor bliver natu¬
ren noget, der skal nås med bus, tog
og bil, når de voksne har tid om søn¬
dagen. I stedet talte hun for, at vi
burde kæmpe for flere parker og
grønne områder i byerne, så naturen
også er der, hvor mange af børnene
bor.
Landskabsarkitekt Gunnar Sorte fra

Sveriges Landbruksuniversitet i
Alnarp stod for næste indlæg. Han
fortalte om resultaterne fra under- .

søgelsen 'Ute på dagis", og om
hvordan natur og gode legepladser
forbedrer børns leg, sundhedstilstand,
motorik og koncentrationsevne.
Hans væsentligste budskab var, at vi
voksne laver skolegårde og børne¬
haver med sjove former og legered¬
skaber i festlige farver, men har vi
egentlig forstået, hvad det er for
motoriske, terrænmæssige og san¬

selige udfordringer, børn har brug for?
Socialminister Karen Jespersen for¬
talte om sine egne naturoplevelser i
Ørstedsparken i København, hvor
hun boede som barn, og på ferier
hos sin landmandsonkel i Himmer¬
land. Hun mente, at oplevelser,
holdninger og reaktioner fra barn¬
dommen er grundlæggende for til¬
gangen tih natur og miljøspørgsmål i

voksenlivet. Derfor er der i den socia¬
le servicelov, som er en del af den
nye bistandslov, indført en formåls¬
bestemmelse som lyder: 'Børnene (i
daginstitutioner) skal have mulighed
for at få viden om og erfaringer med
de grundlæggende vilkår i naturen
for herigennem af fremme børnenes
miljøbevidsthed.' Karen Jespersen
vil starte et udvalgsarbejde om, hvil¬
ke holdninger og værdier, vi ønsker
at give videre til børnene, og efter¬
lyste interesserede samarbejdspart¬
nere til dette.
Næste emne på konferencen var
'Naturvejledning for børn' ved natur¬
vejleder Birgitte V. Damgaard. Hen¬
des synspunkt var, at gode oplevel¬
ser i naturen skaber holdninger og

øget forståelse og miljøbevidsthed
hos børn - ikke løftede 'miljø-pege¬
fingre' og skræmmekampagner.
God naturvejledning skal pirre san¬
serne og oplevelserne og ikke være
ren biologiundervisning.
Sidste indlægsholder var borgmester
Erik Nielsen, som repræsenterede
Kommunernes Landsforening. Han
fortalte, at eftersom 90% af alle
danske børn i dag tilbringer mange
timer i en institution, vokser kommu¬
nernes forpligtelser og ansvar, og at
man derfor ønsker en diskussion
mellem pædagoger, forældre og
politikerne om indholdet og kvaliteten
af livet her.
Som små pauser mellem alle 'voksen¬
indlæggene' på konferencen var 5. x
fra Brønshøj Skole på besøg for at
fortælle om deres bedste naturop¬
levelse. Børnenes indlæg var meget
poetiske og sanselige - de beskrev
kropslige og næsten bevidstheds¬
udvidende erfaringer med naturen.
F.eks. Nanna, som havde været på
ferie ved Vesterhavet med sin familie,
og fortalte om 'vinden, der var så
stærk, at jeg kunne læne mig bag¬
over uden at falde', og om hvordan
hun havde ligget helt alene i en gryde
i klitterne og set på de drivende skyer
- 'det var næsten som om jeg kunne
flyve.'
Konferencen blev afsluttet af læge
Tove Pedersen fra Børnerådet, der i
sit oplæg til videre debat om emnet
stillede spørgsmålstegn ved, om
denne 'naturromantik', voksne ofte
lægger for dagen på børns vegne,
nu også var så rigtig. Hun budskab
var, at vi må leve i den tid, vi lever i
-vi kan imitere naturen med com¬

putere, køre racerløb med en Play
Station og meget andet godt - men
at tro, at børn skal bruge naturen til
at finde 'ur-mennesket' i sig selv er
noget romantisk pladder! Børn, (og
voksne) kan bruge naturens stilhed
og ensomhed til at lære sig selv og
verden bedre at kende.
Karen Margrethe Krogh

Mindepark i London
Bernstein Associates har vundet en

konkurrence om at designe en min¬
depark for dræbte civile under
Anden Verdenskrig. Mindeparken
skal ligge i Wapping, nær Tower Bri¬
dge på den nordlige bred af Them¬
sen på en af de få ubebyggede
strækninger langs floden.

En skulpturel mur skal forløbe tværs
gennem parken med inskriptioner af
kunstneren Sally Price.
Træer og langt græs med vilde
blomster skal vække følelser af for¬

nyelse og genskabelse. Parken for¬
ventes udført i september 1999
Kilde: landlines, november 1998

Vejprisen 1998 til Ikast Kommune
Ikast Kommune får Vejprisen 1998
for med sine vejbeplantninger at
tilføre byen en særlig offentlig
æstetik, som er blevet et særkende
for Ikast.
'Ikast har netop ved en lang og
grundig proces gennem de sidste 30
år formået at skabe sin særlige
identitet via beplantning. Der er ta¬
get højde for det blæsende klima
ved brug af hårdføre planter, som
ved deres skulpturelle vækst er med
til at skabe byens rum', hedder det i
juryens begrundelse.
Juryen har i 1998 bl.a. fokuseret på
temaet 'Vejens beplantning' langs
de store indfaldsveje til byen og set
på samspillet mellem beplantning
og den bagvedliggende bebyggelse.
Vejprisen 1998 blev overrakt borg¬
mester Kjeld Broberg Lind og drifts-
og anlægschef C.H. von Blucher ved
en højtidelighed på Ikast Rådhus
26. november 1998 af vejdirektør
Henning Christiansen. Herefter for¬
talte Ib Asger Olsen, professor ved
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole, om vejplantninger langs de
amerikanske parkways - med paral¬
leller til danske vejbeplantninger.
Med Vejprisen ønsker Vejdirektoratet
at styrke interessen - og forståelsen
-for kulturhistoriske, arkitektoniske,
landskabelige, design- og miljømæs¬
sige værdier ved såvel eksisterende,

som nye vejanlæg. 11996 tildeltes
Ballerup Kommune prisen for at
have planlagt, udført og fastholdt
det smukke erhvervsområde Lautrup-
parken.
11997 blev Vejprisen givet til Køben¬
havns Kommune ved Magistratens
4. afd. for at have formuleret, gen¬
nemført og fastholdt en plads- og
torvestrategi, der har øget storbyens
kvalitet som et bedre opholdssted.
Vejprisen består af et diplom samt
et rejsestipendium, hvis størrelse
bestemmes af juryen. Stipendiet
skal muliggøre studier inden for det
vejæstetiske område.
Årets jury har vejdirektør Henning
Christiansen som formand. Herudover
er professor og billedhugger Niels
Guttormsen, arkitekt Stig Lennart
Andersson, kommuneingeniør Karsten
Thorn, direktør Sten Nørskov Laursen,
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

og landskabsarkitekt Knud W.Ø. Lar¬
sen medlemmer af juryen.
Information: cand.jur. Mette Plejdrup,
tel. 89 93 24 52, e-mail mep@vd.dk
Eksempler på plantninger i
Ikast Kommune vil blive beskrevet i
Landskab 1-1999.

Gamle danske lindetræer
Der findes stadig af de oprindelige
danske lindeskove. Småbladet lind
kom til Danmark for 8000 år siden

og var i flere tusinde år det fremher¬
skende skovtræ. Da det blev kolde¬
re, begyndte det at knibe med lin¬
dens frøsætning, og linden blev
fortrængt af eg og bøg.
En række af Danmarks større og
mindre bestande af den småbladede
lind er nu blevet undersøgt i et sam¬
arbejde mellem Forskningscentret
for Skov & Landskab, Statens Jord¬
brugsforskning, Landbohøjskolens
Arboret og Statsskovenes Plante¬
avlsstation. Formålet er at styrke den
hjemmehørende art, og derfor skal
dens genetiske ressource bevares.
Det gøres bl.a. ved at oprette frø-
plantager, som dermed bliver gen¬
banker for dansk lind. Her kan produ¬
ceres frø, som kan bruges ved
plantning af nye lindetræer i Dan¬
mark, i stedet for at importere frø
fra Østeuropa, som man har gjort i
mange år.
Fra knap 200 træer i de oprindelige
danske lindebevoksninger er der
indsamlet kviste, som er blevet
podet på små frøplanter, der benyt¬
tes til at etablere planter i to gen¬
banker: En ved Årslev på Fyn og en
ved Udby i Sydsjælland, som er et
af de få steder i Danmark, hvor lind
kan producere store mængder spire¬
dygtigt frø. De første frø vil forhå¬
bentlig kunne høstes om 10-12 år.
Kilde: Essens 5-1998
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IFLA i Cambridge
Til 50-års jubilæet i Cambridge i
september havde deh engelske
dronning, Queen Elisabeth The
Queen Mother, sendt denne hilsen
(brev afbfldet) til IFLA ved Hal
Moggridge.

12th August 1998

i~C K<
Queen Elizabeth The Queen Mother has asked me to

write and thank you for your latter. Looking through
our files I see from the previous correspondence that
in fact The Queen Mother did not send a message but
expressed Interest through a letter from Her Majesty's
Private Secretary, which arrived after your Conference.

However, Queen Elizabeth is of course delighted to
offer the International Federation of Landscape
Architects her wannest congratulations on the occasion
of its 50th Anniversary Conference. The Queen Mother
is so pleased that the IFLA has achieved the success it
so richly deserves and Her Majesty sends her best
wishes to all those attending the meeting in Cambridge
on 5th September.

l.T. Moggridge, Esq., QBE

36th IFLA World Congress
in Copenhagen
June 26 - 29,1999
The theme is Danish Landscape
Architecture, Regional Landscapes
from Danish, Scandinavian, and
International Points of View.

Speakers are Christoph Girot (F),
Steen Høyer (DK), Sven-lngvar
Andersson (DK), Thorbjorn Anders¬
son (S), Michael Van Valkenburgh
(USA), Jeppe Aagaard Andersen
(DK), Tom Simons (FIN), Ole Bettum
(N), Michel Desvigne (F), Hans
Ophuis (NL), James Corner (USA),
Marc Treib (USA), Andreu Arriola
Madorell (E), Stig L. Andersson (DK).
There will be 6 excursions and 2

post-congress tours.
Call for posters: Material must be
submitted by December 1,1998.
In the days before the congress
there will be an international

scholarly symposium.

Preliminary program and further
information:
Conventum Congress Service,
Carit Etlars Vej 3,
DK-1814 Frederiksberg C.
Tel. (+45) 33 31 08 47.
Fax (+45) 33 31 63 99
E-mail: ccs@conventum.dk

The language of the congress is
English.
The deadline for early registration
and payment is March 1,1999.
Registration fee IFLA members:
3,300 DKK, after March 1 4,000
DKK. Non-members: 3,700 DKK,
after March 1 4,400 DKK:
students 1,200 DKK, after March 1
1,500 DKK.
The program is available at:
www.Iandskabsarkitekter.dk
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International Landscape Architec¬
ture Student Design Competition
IFLA and the Danish Association of

Landscape Architects (DL) announce
the 1999 International Landscape
Architecture Student Design Compe¬
tition, to be held in conjunction with
the IFLA 36th World Congress in
Copenhagen, Denmark.

Objectives of the competition
The objectives of the IFLA and DL in
organizing the competition are four-fold:
-to recognize superior design
achievements by those enrolled in
landscape architecture programs,
- to bring international attention to
the work of promising students,
- to further encourage the highest
standards in landscape architecture
education,
- to demonstrate the IFLA's commit¬
ment to and support of landscape
architecture students in all regions
of the world.

Themes
FIRST THEME: An urban park that
reflects its region.
SECOND THEME: A public urban
space with an international look.

The jury
The competition jury will consist of
six members: a representative of
UNESCO: Hans Dorn, Central
Regional Vice President of the IFLA:
Annemarie Lund, Danish IFLA dele¬
gate: Prof. Steen Høyer, Dept. of
Landscape Architecture, Royal Dan¬
ish Academy of Fine Arts, School of
Architecture, Copenhagen: Prof, lb
Asger Olsen, Unit of Landscape
Architecture, Royal Veterinary and

Agricultural University, Copenhagen;
Ass. prof. Preben Skaarup, Dept. of
Landscape Architecture, School of
Architecture, Århus.

Prizes and awards
A UNESCO 1st Prize for Landscape
Architecture (US$ 3,500) will be
awarded. Additional prizes and
awards: IFLA 1st Prize

(US$ 2,500), one Citation Award
(US$ 1,000), two Merit Awards
with gifts and certificates.
Work submitted by award winners
will be placed on exhibition for the
duration of the IFLA 36th World

Congress.

All inquiries:
IFLA World Congress 1999 Interna¬
tional Student Design Competition.
Conventum Congress Service
Carit Etlars Vej 3
DK-1814 Frederiksberg C
tel. (+45) 33 31 08 47
fax (+45) 33 31 63 99
e-mail: ccs@conventum.dk

Registration must be completed by
February 1,1999. All entries must
he received by June 1,1999.
The competition guidelines and
rules are available at:

www.landskabsarkitekter.dk

Urban Greening and Landscape
Architecture
I forbindelse med landskabsarkitek¬
ternes IFLA-verdenskongres arrange¬
res et forskersymposium.
Symposiet, der afholdes på engelsk,
behandler tre temaer: 1) Form and
Functions of Urban Greening,
2) Technical Aspects of Urban
Greening samt 3) Planning and
Management of Urban Greening.
Symposiet arrangeres i samarbejde
med KVL, AAK, AAA, Dansk Træ¬
plejeforening, International Union of
Forestry Research Organizations og
det Europæiske forskningsnetværk
COST-Urban Forests and Trees.
Dato: 23.-25. juni
Sted: København

Tilmelding: Interesserede kan
henvende sig til Thomas Randrup, FSL.
Tel: 45 76 32 00.

E-post: tbr@fsl.dk

1st call for papers
Urban Greening and Landscape
Architecture
COST Action E12, Urban Forests and
Trees, IUFR0, Research Group Urban
Forestry, International Society of
Arboriculture, and four Danish
research institutes invite speakers
to the research symposium.
We are now inviting potential par¬
ticipants to submit abstracts.
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Applicants whose papers are
accepted will give an oral presenta¬
tion at the conference and submit a

written paper. Peer-reviewed
papers will be considered for publi¬
cation in Landscape and Urban
Planning and Journal of Arboricul¬
ture. The programme will include
36 oral presentations.

Other relevant selected papers will
be offered a poster presentation.
All applicants will be notified in
February 1999. Be sure to include
the following information: Name,
Affiliation, Address, City, Postal
code, Country, Phone, E-mail, Title
of paper and presentation.
Inform us of the working session in
which you want your abstract to be
considered.
The abstract must be no longer
than 200 words.
The deadline is January 1,1999.
Full papers must be submitted for
peer review by April 1,1999.

Posters:
Abstracts of relevance for the sym¬

posium, but not selected for pre¬
sentation, will be offered a poster
presentation. The poster presenta¬
tion will be on display throughout
the whole research symposium, and
during the IFLA World Congress,
which will be held immediately
after the research symposium.
Please send your abstract to:
Thomas B. Randrup, Ph.D.
Danish Forest and Landscape
Research Institute
Hoersholm Kongevej 11
DK-297Q Hoersholm, Denmark
Fax: (+ 45) 45 76 32 33
E-mail: tbr@fsl.dk

Gammel Dok
Til 28. februar vises udstillingen
'I Dominique Perraults sted', der er
tilrettelagt af Dominique Perrault
selv sammen med designeren Gaél-
le Lauriot-Prévost og Dansk Arkitek¬
tur Center. 72 arbejder præsenteres,
bl.a. det franske Nationalbibliotek
fra 1989-96, hvor gårdhaven er en
forsænket skov på 5 ha. National¬
biblioteket blev i 1997 tildelt den

europæiske Mies van der Rohe pris.
Perraults arbejder spænder vidt, fra
design, boliger og institutionsbyg-
geri som amtsgården i Bar-le-Duc
(1994) og landsdelsarkivet i Mayen-
ne (1993) over byplanstrategier for
Bordeaux og Nantes (1992) til
udviklingsplaner for Shanghai
(1993) og Badalona uden for Barcel¬
ona (1998-). Hovedparten af opga-
vertie er kommet i stand efter kon¬
kurrencer, som han gerne deltager i,
således det franske nationalstadion

i fodbold (1993), Japans National¬
bibliotek (1996) og EF-Domstolen i
Luxembourg (1996, pt. under opfø¬
relse).
Perraults seneste hovedværk, de
netop færdiggjorte olympiske cykle-
og svømmeanlæg i Berlin, er antite¬
sen på germansk kraft og lægger
bevidst afstand til byens tidligere
erfaring med OL. De to store haller
er beliggende i en nyanlagt park,
udelukkende med æbletræer, men

hallerne er gemt væk underjorden,
så kun deres geometriske tage stik¬
ker op af græsset. Her vil politiske
møder ikke kunne finde sted.
Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

Stadstrad från A till Z
Hvert år plantes titusindvis af træer
i svenske byer. Rune Bengtsson, der
er forsker ved Sveriges lantbruksuni-
versitet i Alnarp, har undersøgt, hvil¬
ke træer der over en tiårig periode
er anvendt. Undersøgelsen ligger til
grund for håndbogen: Stadstrad från
A till Z. Det er den første bog, som

på svensk under et beskriver
bytræernes oprindelse, udseende,
egenskaber, anvendelsesområde og
krav til vokseplads.
Byer opfattes i regelen som vanske¬
lige steder at få træer til at trives,
men hvis groforholdene er optimale
og saltning minimeres, kan man
tværtimod opnå meget gode vækst¬
betingelser, mener Rune Bengtsson.
Valget af art og sort er dog afgøren¬
de for, at resultatet bliver som ønsket.

Carpinus betulus 'Fastigiata',
pyramideavnbøg

Håbet er, at Stadstrad från A till Z
kan bidragelil et bedre valg af
bytræer i Sverige. I håndbogen
beskrives - alfabetisk - ikke mindre
end 400 arter og sorter, fordelt på
ca. 30 slægter. F.eks. er der inden
for ask, Fraxinus, beskrevet 26 for¬
skellige arter og sorter: americana
(2 slags), angustifolia (2 slags),

excelsior (12 slags), ornus (5 slags)
og pennsylvanica (5 slags).
Beskrivelserne er godt illustreret
med fotos og tegninger af træernes
struktur.
En vigtig faktor er temperaturen i
vækstsæsonen. Den store andel af

belagte flader i byerne gør, at luften
varmes mere op end på landet. Det
forklarer, hvorfor mere eksotiske
træer kan trives godt i byerne. Det
er også grunden til, at visse træar¬
ter, som er vildtvoksende i Sverige,
ikke trives i byerne, mens udenland¬
ske provenienser af samme slægt
lykkes bedre.
Rune Bengtsson: Stadstrad från A
till Z. Stad & Land nr. 154. Movium.
SLU. Box 54.230 53 Alnarp. Sverige.
Tel.+46 40 41 50 00,
fax+46 40 46 08 45.
176 s., ill., heraf 60 farve- og 22
sorthvide fotos samt 30 tegninger af
forfatteren. Pris 290 SKr. plus moms

og forsendelse.

Lausanne Jardins

Byen Lausanne i Schweiz havde i
sommeren 1997 en udstilling skabt
af 34 landskabsarkitekter, arkitekter
og kunstnere i parker, gader og på
torve. Der er nu udgivet en bog, der
dokumenterer værkerne:
Lausanne Jardins, une envie de ville
heureuse, er redigeret af Lorette
Coen og fotograferet Luc Chessex.
Bogens tekster er bl.a. skrevet af
Lucius Burckhardt, Gilles Clement,
Lorette Coen, Stephane Collet og
Michel Corajoud
Lausanne Jardins, une envie de ville
heureuse, redigeret afLorette Coen
og fotograferet Luc Chessex. Lau¬
sanne, les Editions du Peribole et
l'Ecole Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles, 1998. ISBN
2-9700191-0-8. Format 23 x 28 cm,

144 sider.
Pris i Schweiz 69 SF, kan bestilles
fra I'Association Jardin urbain,
avenue de Villamont 4, 1005 Lausanne,
Schweiz.

Landskab 1999

Danmark 560 kr. inkl. moms. Resten
af verden ekskl. forsendelse 448 kr.
Forsendelse B-post ekskl. moms:
Norge, Sverige, Finland, Island og
Færøerne 35 kr.: Europa 60 kr.:
øvrige udland 115 kr.
Forsendelse A-post ekskl. moms:
Grønland 145 kr.; Europa 75 kr„
øvrige udland 130 kr.
Løssalgspris pr. hæfte 75 kr. inkl. moms.

Konferencer, messer m.m.

14. januar. Temadag. Billund. Arr.
Dansk Betonforening og IDA.

Vedligehold

Vi har været i
branchen siden 1921

- og vi dækker hele
området.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655 - Fax. 3968 1127

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05

BILTLF. 30 42 83 02

GÅRDANLÆG
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

A63



Modtagne publikationer m.m.
Sys Hartmann (hovedred.):
Weilbach. Dansk kunstnerleksikon.
Ottende bind. Ib Spang Olsen - Klavs
Weiss. Munksgaard/Rosinante, 1998.
512 s. 425 kr. pr. bind, sælges kun i
subskription.
Hans Erling Langkilde, Jørgen Heg¬
ner Christiansen og Kim Dirckinck-
Holmfeld: Arkitekten 100 år. Arkitek¬
tens Forlag, 1998.164 s., ill. 278 kr.
Carsten Thau og Kjell Vindum: Arne
Jacobsen. Arkitektens Forlag, 1998.
564 s„ ill. 598 kr.
Ola Wedebrunn (red.): Do.co.mo.mo.
Denmark, Finland, Iceland, Norway,
Sweden. Modern Movement Scandi¬
navia, vision and reality. Fonden til
udgivelse af arkitekturtidsskrift B,
1998.216 s., ill.
Arkitekturstudiet til debat. Studie¬
forløb - mål og resultater. Kunstakade¬
miets Arkitektskole, 1998.112 s., ill.
Therese O'Malley og Joachim
Wolschke-Bulmahn (red.): John Eve¬
lyn's 'Elysium Britannicum' and
European Gardening. Dumbarton
Oaks Publications, 1998. 308 s., ill.
Rune Bengtsson: Stadstråd från A
till Z. Stad & Land nr. 154. Movium,
1998.176 s., ill. 290 SKr. plus moms

og porto.
Henry Voss: Løgumkloster — en by i
rødt og hvidt. Det danske idéselskab,
1998. 86 s., ill.
Foreningen for Kirkegårdskultur:
Kirkegårdskultur 1998. 60 s., ill.
Ghita Cordsen Nielsen og Jørgen P.
Jensen: Markens sygdomme og
skadedyr. 20. udv. Dalum Landbrugs¬
skoles Forlag, 1998. 332 s., ill.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Modtagne kataloger, brochurer
m.m.

Birkholm plantekatalog 98/99.
Birkholm Planteskole. Farremosen 4.
3450 Allerød. Tel. 48 17 31 26,
fax 48 14 09 86.

Plantekatalog 1998/99. Vejenbrød
Planteskole a/s. Vejenbrødvej 25,
2980 Kokkedal. Tel. 48 28 01 77,
fax 48 28 01 96.

Sortimentskatalog 98/99 med tilhø¬
rende CD. P. Kortegaards Planteskole
af 1982 A/S. Øvej 10, Kappendrup.
5500 Langeskov. Tel. 65 97 26 56,
fax 65 97 30 84.

Katalog over prydgræsser. Overdam
Planteskole. Agiltevej 11, 2970 Hørs¬
holm. Tel. 45 86 08 41.

Mogens Fonnesbech: Samling af
sommervækster 1998. Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Nykilde. Naturfrøblandinger af blom¬
ster og græsser. Nykilde. Lundbæks-
vej 11, Slotsbjergby. 4200 Slagelse.
Tel. 58 58 40 72, fax 58 58 50 48.

Pipeline
Belysningssystemet Pipeline er i år
25 år gammelt, men stadig en af
belysningsvirksomheden Jakobssons
bestsellere.

Pipeline blev udviklet under energi¬
krisen i 1973, da designeren Ole
Pless-Jørgensen savnede et alterna¬
tiv til datidens udendørs belysning.
Starten var et bøjet rør, der ikke
uden grund blev sammenlignet med
et kakkelovnsrør. Senere blev syste¬
met udvidet med en loftslampe
(downlight) og en fritstående lygte
til indkørsler og havegange (pullert).
Ole Pless-Jørgensen producerede
selv lamperne, der var sandstøbt i 5
mm aluminium og havde et råt ud¬
seende.

Pipeline-serien blev præsenteret på
belysningsmessen Luxpo Copenhagen
74 i Bella Center, og samme år fik
Pipeline tildelt ID-prisen bl.a. for sit
design, sine lystekniske egenskaber
og sin robuste konstruktion.
Ole Pless-Jørgensen havde en inten¬
tion om, at man skulle kunne møble¬
re et projekt med Pipeline lamper
fra soveværelse til parkeringsplads,
eller omvendt, og i 1977 var Pipe-multi-
Line klar til produktion. Det er et lys¬
stofrør med lys helt ud i endefladerne,
hvor lyset kan gøres blændfrit ved
hjælp af et enkelt drejesystem. De
enkelte rør kan kobles sammen i for¬

længelse af hinanden, og ved hjælp
af bøjninger kan systemet 'lyse om

hjørner' og formes som et langt lys¬
bånd med usynlige samlinger.
I januar 1979 startede produktionen
af Pipeline på Solar Produktion, det
nuværende Jakobsson i Vejen.
I perioder har Pipeline tegnet sig for
halvdelen af virksomhedens produk-
tion.af belysningssystemer, og i de
forløbne år har virksomheden alene
på Pipeline haft en omsætning på
350 mio. kr.

Designet er uændret, men i takt
med at der er udviklet nye og mere

energivenlige lyskilder, er disse
også kommet Pipeline til gode.
Det er stadig fleksibiliteten, formen
og de gode lystekniske egenskaber,
der gør systemet efterspurgt.
Information: udviklingschef Ib Mogen¬
sen, Jakobsson. Tel. 75 36 16 11.

Trætjære og Le Tonkinois
Ægte trætjære er et 100% naturpro¬
dukt og det ældste kendte middel til
træbeskyttelse. Tjærede bærende
trækonstruktioner i norske 1000 år

gamle stavkirker, samt tjærede spån¬
tage på svenske middelalderkirker
er beviser på trætjærens overlegne
egenskaber som træbeskyttelse.
Trætjære beskytter træet imod so¬
lens nedbrydende stråler, imod para¬
sitter og imod fugtskader, da den til¬
lader træet at ånde. Trætjære er
nemt at arbejde med. Tjæret træ er
smukt at se på og kræver minimal
vedligeholdelse. Og der er god øko¬
nomi i at bruge trætjære.
Trætjærerne TA (100% fyr) og
TA/TB (70% fyr og 30% birk) fra
Skogens Kol fremstilles i Sverige,
som et biprodukt ved trækulsproduk-
tion. TA og TA/TB er rene kvalitets¬
produkter, uden nogen form for til¬
sætningsstoffer. I ufortyndet form er
TA nærmest sort, TA/TB rødligt sort.
På sydvendte flader bliver de med
tiden smukt afbleget af solen.
Ved at fortynde TA og TA/TB opnås.
smukke, lysebrune kulører. Der er
mange forskellige muligheder for at
opblande trætjære med pigmenter,
linolie m.v.

Trætjære er et relativt harmløst pro¬
dukt med MAL-kode 0-3. Dvs. ufar¬

ligt ved indånding, men lokalirrite¬
rende. Da nogle ikke kan lide lugten,
kan man bruge maske ved påføring.
Trætjære er i løbet af de sidste ca
50 år desværre blevet et glemt pro¬
dukt, ikke mindst som følge af at
diverse syntetisk træbeskyttelse har
trængt trætjæren ud af markedet.
Kundskabsniveauet i Danmark mht.
til trætjære er ringe. Indtil nu har
også udbuddet af tjære været ringe
og ofte præget af ringe kvalitet.
Imidlertid er der en støt stigende
interesse for trætjære, hvilket hæn¬
ger sammen med tidens øgede miljø-
og kvalitetsbevidsthed samt dårlige
erfaringer med syntetisk træbeskyt¬
telse.
Øresund H.H. Service kan p.t. tilbyde
den fineste kvalitets industrielt
fremstillede trætjærer, samt ditto
håndværksmæssigt fremstillede (der
går under betegnelsen mile- eller
dalbrændte trætjærer).

Le Tonkinois
Le Tonkinois fremstilles i Frankrig på
basis af de bedste råvarer fra plante¬
riget: linolie og vietnamesisk tung¬
olie. Herved fås en gylden lak, hvis
egenskaber er forbløffende.
Le Tonkinois kan bruges til alt træ
og metal, inde og ude, til lands og
til vands, over og under vandlinien.
Le Tonkinois er brugervenlig, kræver
minimal vedligeholdelse, er økono¬
misk, fremragende bestandighed over

for temperatur- og vejrsvingninger,
slagfast og elastisk. Le Tonkinois er
et gennemprøvet produkt, fremstillet
og forbedret siden 1906. Den franske
marine bruger årligt 30-40.000 I Le
Tonkinois, både på træflader samt i
stor stil til nye og gamle stålskibe.
Information: Øresund H.H. Service.
Allégade 2, DK-3000 Helsingør.
Te I./fax +45 49 21 54 83,
mobil+45 40 26 54 81.

First European Biennial
on Landscape
The College of Architects of Catalonia
(COAC) in conjunction with the MA
in Landscape Architecture of the
Department of Urban and Regional
Planning (DUOT) of the Polytechnic
University of Catalonia (UPC) and
with the University of Architecture
of Barcelona (ETSAB) are organizing
the I European Biennial on Landscape,
to be held in Barcelona from the
25th to the 28th of March, 1999.
'Remaking landscapes' will be the
motif of the two exhibitions present¬
ed in the biennial: Built Work 1994-
98 and Visions on Landscape Archi¬
tecture, projects and research.
The biennial will start with four

introductory conferences during the
months before the dates of the cen¬

tral event to 'trigger off' the debate
on landscape: Martha Schwartz in
Barcelona, George Descombes in
Girona, Sven Ingvar Andersson in
Lleida and Marco Zagari in Tarragona.
Symposium:
Day 1: Intervening from Ecology,
another look on the regional scale.
Day 2: Designing Landscapes, the
tools of invention,
Day 3: Visions and theories on Land¬
scape Architecture,
Day 4: Optional visit to relevant pro¬
jects in Catalonia.
The events of the Biennial will take

place in the Col.legi d'Arquitectes
de CcTtalunya (COAC) building and
the Escola Técnica Superior d'Arqui-
tectura de Barcelona (ETSAB) build¬
ing and will be simultaneously
translated into Spanish and English.
The COAC building is located at
Plaga de la Catedral, in the very
centre of the Gothic quarter, and
will hold the exhibition Remade

landscapes, built work 1994-98.
The ETSAB building is in the Zona
Universitåria, at the University cam¬

pus and will hold the exhibition
Visions on Landscape, projects and
research 1994-98.
Information: Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Plaga nova, 5.08002
Barcelona.Tel +34 93 301 50 00,
fax +34 93 412 67 95.
E-mail: biennal©coac.net
www.coac.net/biennal
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
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L D A GRØNT

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S

ilEEI

Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

M Superfos Construction

B. Samuelsen
Dyvigvej 1 • 6430 Nordborg
Telefon 74 45 08 65 • Fax 74 45 08 18

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

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

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Tildelt ID Prisen 97

I Al GH Form
If 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221
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Referenceliste:

Københavns Lufthavn
20.000m2

Sct. Hans Torv

Herning Torv

Struer Gågade

Stor^Torv, Århus

Axeltorv, Kbh.

Baron Boltens Gård

Flakhaven, Odense
Brolæggerprisen 1998

Svendborg Bymidte

Brolæggerprisen 1997

BVG FÅR IDÉ OG VIRKELIGHED TIL AT MØDES

Vi har mange års erfaring med at levere natursten til store og små
anlægsarbejder. Derfor er det naturligt for vores virksomhed at

rådgive om de forskellige stenarters egenskaber og anvendelse til
forskellige formål. Vi lægger vægt på punktlighed, og vores

distributionsnet fremskaffer udsøgte stenarter fra hele verden
til tiden - det er stensikkert!

Jarmers Plads, Kbh.

Arkitekt
Brandt • Hell • Hansted ■

Holscher • Arkitekter MAA

Fotograf: Jens Lindhe

Bent Vangsøe Granitprodukter
Malervej 5, 8766 Nørre Snede,
tlf. 75 77 18 22

H. Poulsen & Co. Granitprodukter a/s
Randers Havn, Kulholmsvej 22,
8900 Randers, tlf. 86 43 25 11


