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Seminar om haver og havekunst
Institut for Arkæologi og Etnologi på
Københavns Universitet afholder 11.
og 12. april et tværvidenskabeligt
seminar om haver og havekunst.
Programmets forelæsninger: Helle¬
nistiske paladshaver v. Inge Nielsen;
provinsialromerske landhaver; inspi¬
ration for yngre romertids gårdstruk¬
turer og afgrøder i Barbaricum v.
Ulla Lund Hansen; Fra efterfølgelse
til overvindelse af naturen v. Lise
Bek; barokhaven ved Villa Chigi i
Centinale v. Carsten Bach-Nielsen;
den patriotiske have, Mindelunden
ved Jægerspris v. Tine Damsholt;
zartidens landskabshaver v. Margre¬
the Floryan; danske landsbykirke¬
gårde gennem 200 år v. Birgitte
Kragh; haven i vindueskarmen v.
Lene Floris; historisk plantemateriale
v. Annie Christensen; forhistorisk
havebrug v. David Robinson; trad-
gårdskonst i fflråndring, den romer-
ska trådgården i senrepublikansk tid
v. Lena Landgren; den praktiske og
den symbolske have i den tidlige
europæiske tidsalder v. Iben Skib¬
sted Klæsøe; finansministerens
have ved Vaux le Vicomte v. Erik
Kalsgård Poulsen; havetid, havens
kulturhistorie Helle Ravn; haven som

herskabsmanifestation v. Mikkel
Vanborg Pedersen; Christina Jensen;
Firenzecharteret v. Jette Abel; Søn¬
derskov hovedgårds havehistoriske
miljø v. Svend Åge Knudsen; grund¬
lag for genskabelse af Det Krieger-
ske Anlæg i Frederiksborg Slotshave
v. Jens Hendeliowitz.
Sted: Vandkunsten 5,1476 Kbh. K.
Tlf 36 32 41 00.
Åbent for alle interesserede.

Symposium om autenticitet i
bevaringen af historiske haver
IC0M0S - Den Danske Nationalko¬
mite, udvalget for haver afholder
tirsdag den 30. april 1996 et sympo¬
sium om autenticitet i bevaringen af
historiske haver. Hensigten er at øge
forståelsen for, hvordan man sikrer
de bevaringsværdige haver, og hvor¬
ledes de vedligeholdes og restaure¬
res, så kunstneriske, arkitektoniske
og havehistoriske værdier fortsat
består.

Program
Bevaring af kulturarven i Danmark v.
formanden for Den Danske leomos
Nationalkomite; bevaring af histori¬
ske haver i Danmark v. bevarings-
konsulent Lisbeth Saaby; Authentici¬
ty, Garden and Landscape v. profes¬
sor i Madrid, Carmen Anon Feliu,
der er tidligere formand for leomos
International Committee on Historie
Gardens and Sites og formand for
leomos International Advisory Com- .

mittee; bevaringsprincipper i dansk
havekunst v. professor Sven-lngvar
Andersson.
Diskussion med deltagelse af særlig
indbudte. Hertil er indbudt en række
danske eksperter, der vil holde korte
indlæg om udvalgte emner: overbib-
liotikarved Kunstakademiets Biblio¬
tek, kunsthistoriker Hakon Lund om
dokumentationsmaterialet; privat¬
praktiserende landskabsarkitekt Kir¬
sten Lund-Andersen om haveplanen;
lic.agro. Annie Christensen om plan¬
tematerialet; kunsthistoriker, fil.dr.
Lulu Salto Stephensen om havens
rum; lektor Jette Abel, KVL, Sektion
for Landskab om senere tilføjelser;
professor Ib Asger Olsen, KVL, Sek¬
tion for Landskab om uddannelse i
gartnerkunsten samt slotsgartnerne
Jacob Jacobsen, Fredensborg og
Søren Selch Laursen, Frederiksborg •

om de gartneriske muligheder.
Vandring i haven med orientering
om genskabelse af Det Kriegerske
Anlæg v. inspektør for De Kgl. Slotte
og Haver, Ole Stattau og arkitekt
maa Bente Lange.

Ifølge Icomos-charteret om bevaring
af historiske haver er en historisk
have et arkitektonisk og biologisk
anlæg, som set ud fra historiske el¬
ler kunstneriske synsvinkler er af al¬
menhedens interesse. Som sådan
kan den karakteriseres som et mo¬

nument.

Arr. leomos. Den Danske National¬
komite. Sted: Frederiksborg Slot,
foredragssalen.
Pris for deltagelse 150 kr„ frokost
150 kr.

Tilmelding senest 15. april til leo¬
mos, Den Danske Nationalkomite,
Kunstakademiets Arkitektskole.
Kgs. Nytorv. 1050 København K eller
ved indsættelse af beløbet på giro
220 6692.

Landskaberne omkring os

Foreningen af Danske Landskabsar¬
kitekter har i samarbejde med Kul¬
turby '96 iværksat projektet Landska¬
berne omkring os. Projektet består
af en international landskabskonfe-
rence, en udstilling samt, en konkur¬
rence blandt nordiske studerende.
Konferencen afholdes i Vallensbæk
Idrætscenter 3.-5. juni. Konferencen
tager udgangspunkt i det forstads¬
landskab og de grønne områder i
Københavns sydvestegn, der er re¬
sultat af efterkrigstidens planlæg¬
ning. Det er f.eks. Hedeland, Vest¬
skoven, Køge Bugt Strandpark, St.
Vejleådalen med Vallensbæk Mose
samt byernes rum, parker og vej¬
plantninger. Fritidslandskaberne ta¬
ges op til vurdering og diskussion.
Programmet omfatter følgende fore¬
læsninger: Fingerplanen og byudvik¬
lingen i sydvestegnen v. arkitekt,
lektor Jens Kvorning, sydvestegnens
menneskeskabte forstads- og fritids-
landskab v. landskabsarkitekt, lektor
Annelise Bramsnæs, landskabsfor-
ståelse og natursyn i et generations¬
skifte v. kulturgeograf Kenneth 01-
wig. Landskaberne omkring os v.
Søren Ryge Petersen, Parkpolitik og
grønne områder v. stadsgartner og
landskabsarkitekt David Louwersee,
Breda, landskabsarkitektur og kultu¬
rel identitet i forstæderne omkring
Paris v. landskabsarkitekt Cristophe
Girot, Paris, landskabet som symbol
v. landskabsarkitekt Adriaan Geuze,
Rotterdam, naturgenopretning af
Østerådalen, Ålborg v. naturgeograf
Peter Larsen, landskabelig sammen¬

hæng fra bykerne til det åbne land¬
skab v. stadsgartner og landskabsar¬
kitekt Lars Østerbye, Herning, Green
Belt omkring Frankfurt v. Walther
Prigge, Frankfurt, fritidspolitik og
planlægning af Randstadtområdet i
Holland v. Lodewig Wiegersma,
Utrecht, grønne visioner omkring
København v. byplanchef Lars Niel¬
sen. Deuden er der premiere på Car¬
lo Drægers film 'Hovedstadens
grønne kiler' samt workshops og
ekskursioner. >

Yderligere information: landskabsar¬
kitekt mdl Niels Lutzen, Bangertsga-
de 1, 4 th, 2200 Kbh. N.
Tlf. 31 39 08 36, fax 35 36 08 39.
Konferenceafgiften er kr. 2.900,
1.400 kr. for studerende og ledige.

Paradise on Earth
33. IFLA-verdenskongres i Firenze
Kongressen foregår 12.-15. oktober i
Firenze. Programmet beskriver tre
temaer, der vil blive focuseret på i
forelæsninger, workshops og på
ekskursioner: de historiske haver,
store urbane parker og naturparker.
Der er ekskursioner til Pratolino

Pratolino Park, Firenze

park, Poggio a Caiano, Pistoia og
privathaver nær Cortona og Arrezo.
Efter kongressen tilbydes der ture til
haver i Rom, Viterbo, Milano, Vene¬
dig og Sicilien.
Call for papers: Forslag til foredrag i
kort form med curriculum vitae (på
engelsk] sendes i tre eksemplarer
inden 30.3, foredrag inden 30.5 til
prof. Annalisa Maniglio Calcagno.
Stradone di S. Agostino, 37.16 123
Genoa, Italien. Fax 00 39 10 20
95907.

Kongresgebyr for IFLA-medlemmer
indtil 1.7.96 Lit 650.000, derefter
750.000 Lit.; studerende hhv.
250.000 Lit og 300.000 Lit.
Arrangør: The Italian Association of
Landscape Architects (AIAPP).
Sekretariat: Enic Italia. Ms Cristina
Dalla Villa. Via Faentina, 40r. 50133
Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.

W'/é'y <! l /J
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Villa Garzoni

Studenterkonkurrence
Der er udskrevet en studenterkon¬
kurrence over to temaer: The Urban
Waterway og The Contemplative
Garden. Nærmere oplysninger i kon¬
kurrenceprogrammet. Forslag skal
være modtaget i Firenze 10. septem¬
ber 1996.1. præmien er på 3.500 $,
2. præmien på 2.500 $ og hædrende
omtale på 1.000 $.
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ET STORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

Fantasiens Havehandler om det moderne gennembrud i havekunsten.
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

afbildes i den modernehave, hvis pioneriDanmark var havearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriverden modernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
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,
derimidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindre administreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let Icéstepen.

UDGIVET MED STØTTEFRA DANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALD DREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRERL. ZEUTHENSMINDELEGAT360 sider

Gennemillustreret ifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr. ARKITEKTENS FORLAG
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»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

/ 77 C...
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»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

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

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER



PARKAFDELINGEN OG BYRÅDENE

Borgerne i fire udvalgte dele af København skal som

en forsøgsordning have mere selvstyre. Det drejer sig
om bydelene Kongens Enghave, Indre Østerbro, In¬
dre Nørrebro og Valby, som tilsammen bebos af hen
mod 130.00 borgere. Københavns Kommunes bor¬
gerrepræsentation har i marts vedtaget et regulativ,
dvs. et sæt spilleregler for, hvordan bydelsrådene kan
handle. Den 21. maj er der direkte valg til bydelsrå¬
dene i Valby, Østerbro og Nørrebro, mens bydelsrå-
det i Kgs. Enghave bliver udpeget af Borgerrepræsen¬
tationen. Ordningen træder i kraft 1. januar 1997 og
skal i første omgang gælde for en 4-årig forsøgsperio¬
de. På længere sigt vil hele byen formentlig spaltes til
7-8 bydele.

Københavns Kommune vil fortsat fastlægge de
overordnede rammer for forsøgsbydelene, lægge tra¬

fikpolitik, opkræve skat, og bydelsrådene skal heller
ikke kunne undslå sig for opgaver, der pålægges dem
af Kommunen.

Rådene overlades en hel del funktioner inden for

drift af institutioner, plejehjem, biblioteker, folkesko¬
ler m.m. Og hvad der er interessant i denne sammen¬

hæng, så skal også parker, torve og pladser, offentlige
legepladser og gadetræer samt mindre veje høre un¬
der bydelsrådene. Det vil betyde, at nogle parker,
f.eks. Enghaveparken, Vigerslevparken, området ved
Søerne hører under bydelsrådene, mens andre, der er

klassificeret som regionale parker, f.eks. Valbyparken,
Fælledparken, Voldparkerne, Utterslev Mose styres
centralt.

Drift og planlægning lægges altså ud til bydelsrå¬
dene, hvor man vil ansætte en bydelsgartner. I for¬
søgsperioden vil man anvende de ansatte fra Parkaf¬
delingen, men på længere sigt vil denne få funktion
af et grønt forvaltningskontor.

Københavns Kommunes Parkafdeling har en næsten

100-årig periode bag sig med samlet planlægning og
drift af grønne områder. I 30rnes og 40rne fik Kø¬
benhavn et omfattende og hovedsageligt sammen¬

hængende system af parker, en ydre parkring, der
strækker sig fra Emdrup Sø i nord, gennem Utterslev
Mose, dele af Vestvolden, videre sydpå gennem Kro¬
gerupparken, Damhusengen og Damhussøen, og
dernæst gennem Vigerslevparken for at ende i Valby¬
parken ved Kalvebod Strand.

Og i dette nummer af Landskab præsenteres tan¬
ken om opstramning af den indre ring, projektet
'Museumspark - Fæstningspark', hvor hensigten er,
at Københavns indre by skal kranses af et stor set sam¬

menhængende forløb af grønne områder, der alle
anlagt på resterne af Københavns gamle fæstningsan¬
læg. Disse grønne områder er ret forskellige i deres
fremtoning. Af det tidligere fæstningsanlæg er over

halvdelen, fra Kastellet og videre omkring Holmen
og Christianshavn, stort set intakt. Men mod nord
og vest afspejler parkerne byens udvidelse i forrige
århundrede, dvs. parkerne Tivoli, Ørstedsparken,
Botanisk Have, Østre Anlæg, hvor fæstningskarakte-
ren er vanskeligere at erkende.

Fil den overordnede parkpolitik hører også en
samlet plan for placering af vejtræer, legepladser,
vægtning af de forskellige parkers udvikling og iden¬
titet. Sådan samlet planlægning vil fortsat finde sted
centralt i Københavns Kommune.

Man kan vælge at betragte ændringerne som en
stor udfording for Københavns Kommunes Parkafde¬
ling, men man kan dog også frygte, at det vil gå som
i Greater London, hvor den samlede styring er brudt
og delkontorerne arbejder uden indbyrdes koordine¬
ring og fælles mål. AL
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SAMTALE MED HANS JØRN ANHØJ
Vej- og Parkchefi Svendborg Kommune Karen Permin

1. Det traditionsrige Skt. Hansbål i
Christiansminde Strandpark er også
en af parksektionens opgaver.
Opførelse af et nyt centralrensean¬
læg medførte i 1990 ophævelse af
mange års badeforbud i sundet.
Strandområdet er renoveret og
tilført sand.
2. Christiansminde skoven
3. Promenade og cykelsti mellem
Svendborg bymidte og Christians¬
minde - Thurø.
• 1. The Midsummer bonfire at the
Christiansminde beech is among the
tasks that the Park Division must
see to. In 1990 a new purification
plant was established, which led to
the abolition of a ban against
bathing which had been in effect for
many years. The beech has been
renovated and fresh sand added.
2. Christiansminde Woods
3. Promenade and bicycle track
running from central Svendborg to
Christiansminde-Thurø.
Fotos: Teknisk Forvaltning,
Svendborg Kommune, hvor intét
andet er anført

Øhavets hovedstad kalder fynboerne Svendborg, der
uden tvivl er en af Danmarks smukkeste søfartsbyer
omgivet af kyster, skove, frugtplantager og store fro¬
dige marker. En gammel by fra 1200-tallet med vel¬
bevarede kirker fra tidlig middelalder og bindings¬
værkshuse fra det attende århundrede. I dag en travl
handelsby med grønne områder og nænsom blanding
af ny og gammel arkitektur. En levende by, hvor hav¬
nen i sommermånederne er et attraktivt mødested for

sejlsportsfolk og store krydstogtskibe, mens gademu¬
sikanter, teaterfolk og tilskuere i alle aldre samles i
bykernen.

En parkforvaltning i traditionel forstand har kommu¬
nen aldrig haft, derimod har en skovfoged klaret pleje
og vedligeholdelse af byen og det åbne lands friarealer
indtil Vej- og Parkafdelingen i 1990 blev en af Teknisk
Forvaltnings fire afdelinger med Hans Jørn Anhøj
som chef for afdelingens administrative og driftsmæs¬
sige ledelse. Som sektionsleder for parksektionen er
ansat landskabsarkitekt Peter Møller, mens ingeniør
Kim Nørholm Jansen er ansvarlig for vejsektionen.

Vej- og parkchef Hans Jørn Anhøj stammer fra
Vendsyssel. I 1967 blev han skovtekniker og derefter
ansat i Fredningsplanudvalget for Vejle og Skander¬

borg amter, hvor han som sagsbehandler arbejdede
med landskabspleje og fredningssager i kommunerne
vest for Århus. Et arbejdsområde, som gav særligt ind¬
blik i egnens geologiske, botaniske og kulturhistoriske
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skabspleje, at jeg så ansvarsområdet som en kæmpe
udfordring med mulighed for fordybelse i ledelses¬
funktioner og indflydelse på den faglige udvikling in¬
den for vej- og parkområdet.

Hvad er Vej- og Parkafdelingens sigte?
— Lidt summarisk kan jeg sige, at det det handler om

er: at fastholde et varieret og velfungerende udbud af

/ en redegørelse fra Teknisk Forvaltning siges det: 'at Tek¬
nisk Forvaltning, som Vej- og Parkafdelingen er en del
af reelt drives som en privat virksomhed med detformål
at modificere debatten om privatisering.' Flvad betyder
det på et tidspunkt, hvor adskillige kommuner med Fa¬
rum i spidsen udlicitererflere og flere opgaver til det
private erhvervsliv?

grønne områder, at gøre Svendborg kommune kendt
som en 'grøn' kommune såvel i relation til borgere
som besøgende, at sikre et funktionsdygtigt vej- og

stinet, hvor færdselssikkerhed og komfort tilgodeses
optimalt, at pleje kommunale vandløb, idet der tages

hensyn til effektiv vandafledning og naturinteresser
samt at levere serviceydelser inden for afdelingens
ekspertise til andre forvaltninger.

Hvordan prioriterer du opgaverne i Vej- og Park¬
afdelingen?
— 1 min stillingsbeskrivelse står, at jeg ikke skal have
dybtgående viden på bestemte områder, men generelt
interessere mig for og varetage arbejdet på begge felter.
Det finder jeg ikke problemfyldt, tværtimod. Eksem¬
pelvis kræver bygning af trafiksikre og smukke veje,
at både vejbyggeren og den grønne ekspertice er med
på banen. I hverdagen er det ret uproblematisk, fordi
jeg efterhånden har lært ikke at blande mig i sager,
som kan klares uden mit fingeraftryk. Derimod skal
jeg fremfor alt være en god igangsætter og sørge for at

sagerne følges op.

4.+5. Svendborgs navn er tæt knyt¬
tet til skibsfart. Mange værfter i
Svendborg, på Tåsinge og Thurø
byggede og vedligeholdt flåden af
sejlskibe, som det ses her. I dag fin¬
des ét aktivt træskibsværft i byen.
6. Sejlende i sundet mellem Svend¬
borg og Troense passerer Valdemars
Slots tidligere skovfogedbolig.
7. Grønnegade i Troense med skip¬
perhuse fra 1700- og 1800-tallet.
Området er omfattet af en bevaren¬
de lokalplan.

virkelighed. Da Fredningsplanudvalgenes arbejde i
70erne blev overtaget af amtskommunerne, søgte han
nye udfordringer og blev ansat som afdelingsleder i
Kolding kommunes tekniske forvaltning med ledelses¬
ansvar for målsætning og drift af kommunens grønne
områder.

Femten år senere drog han til Sydfyn og blev ansat
som vej- og parkchef i Svendborg kommune i skæ¬
ringspunktet mellem det bakkede morænelandskab
og det sydfynske øhav.

Hvorfor valgte du byen og det åbne lands friarealer
som dit arbejdsområde?
— At have ansvaret for en kommunes grønne områder
er jo ikke begrænset til bykernens friarealer, men om¬

fatter i lige stor udstrækning byernes randzoner med
skove, strande, stier, vandløb og moser. Landskabsty¬
per, som netop findes her på Sydfyn. Og skønt jeg ik¬
ke som hovedparten af mine kolleger i tilsvarende
stillinger har hortonom- eller gartneruddannelse, har
jeg som skovtekniker og fra mine år i Fredningsplan¬
udvalget så megen erfaring i planlægning og land-

• 4.+5. The name Svendborg is
closely linked with seamanship.
Many shipyards in Svendborg itself
and at Tåsinge and Thurø islands
used to build and maintain a large
fleet of sailing vessels, as this
illustration shows. Even to this day
there is a yard that specialises in
building wooden ships.
6. Yachters cruising the sound
between Svendborg and Thurø pass
a former ranger's house belonging
to Valdemar Slot.
7. Troenses Grønnegade boasts
skipper's houses dating from the
18th and 19th centuries. The area

is protected by local plans which
include listing.
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- At vi fra ende til anden forsøger at drive Virksom¬
heden' rationelt, være konkurrencedygtige i forhold
til private firmaer og i stand til at dokumentere vores
effektivitet. Dertil kommer en forventning om, at vo¬

re medarbejdere kender deres opgaver til bunds, ved
hvilke forventninger, der stilles til dem, og at de til
stadighed er indstillet på deltagelse i efteruddannelse.
For tro ikke, at der sker en personaleforøgelse, eller at
vi får flere penge at gøre godt med i den nærmeste
fremtid. På den anden side kan parksektionens med¬
arbejderstab på 22 personer, hvoraf 7 er gartnere,
ikke tåle at blive mindre, hvis vi professionelt skal
kunne dække hele fagområdet. Mens udlicitering af

ind, hvor opgaverne er størst. Det skulle også komme
de grønne områder til gode. Vi er færre medarbejdere
ansat i Svendborg Kommune end i de kommuner, vi
normalt sammenligner os med. Hvor vi i min afde¬
ling i dag er 60 ansatte, heraf et par og tyve i Park¬
sektionen, var der for 10 år siden vel 100. Det er en

generel tendens i kommunens tekniske forvaltninger,
som startede med 80ernes økonomiske nedskæringer.

Driftsplan
'Have, Park, Natur' er nøgleordene i driftsplanen for
Svendborg kommunes grønne områder. De tre grund¬
typer har hvert sit plejeniveau med tilhørende generel

% <ØTr1 ' 1:2500

Centrumpladsen. 1992-93
Platantræerne, der er placeret bag
en cirkulær mur, skal efterhånden
danne krins over bilerne. Belægnin¬
gen er frilagte betonfliser med bånd
af Helletsbakke-granit.
Landskabsarkitekt:: Ginman, Harboe
og Borup
• Centre Plaza, 1992-93
The crowns of these planes, placed
behind a circular wall, will eventually
form arches above parked cars. The
paving consists of concrete slabs
bordered by granite.
Landscape architects: Ginman,
Harboe, and Borup

opgaver på friarealområdet hører til sjældenhederne,
er modellen mere anvendelig i Vejafdelingen.

Driften af grønne områder
Mens Herning og Roskilde kommuner indtil videre har
fastholdt den traditionelle parkforvaltningsstruktur med
planlægning, projektering, anlag og drift under én og
samme afdeling, er varetagelsen afde grønne områder i
Svendborg begrænset til selve driften. Hvilken betydning
har det?
- Formålet med at samle alle forvaltningens planlæg¬
nings- og projekteringsopgaver et sted er fleksibilitet.
Det er vigtigt, at kræfterne til hver en tid kan sættes

plejebeskrivelse, som sikrer en ensartet pleje på arealer af
samme type. Arealernes geografiske placering, deresform
ogfunktion samt en prioritering afden samlede økono¬
miske ramme afgør, i hvilken grundtype arealerne skal
placeres. Driftsplanens mål er at bevare og udvikle et

alsidigt udbud afgrønne områder og i den sidste ende
give naturpræget større udbredelse på bekostning afdet
forfinede havepræg. Driftsplanen skal løbende revideres
på grundlag afgartneriske erfaringer, ønsker om nye ak¬
tivitets- og udfoldelsesmuligheder eller ændrede økono¬
miske betingelser.'

Sådan lyder i grove trak visionerne bag driftsplanens
målsætning. Men et er teori — et andet praksis?
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Omlægning af gader og plads ved
Set. Nicolai Kirke 1995. Land¬
skabsarkitekt Arne Lindholdt
• Plaza and streets around St Nicolai
Church were redesigned in 1995.
Landscape architect: Arne Lindholdt
Fotos: Arne Lindholdt
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— Hvor der langt tilbage i tid har eksisteret en drifts¬
plan for de kommunale skove, har der ikke tilsvaren¬
de foreligget en parkpolitisk målsætning og plejeplan
for de grønne områder. Driftsplanen 'Have, park,
natur' er derfor Vej- og Parkafdelingens første udspil
til politikere og borgere om sigtet med friarealernes
plejeniveauer.

Tv. Krøyers Have i bymidten.
Th.. Set. Jørgens Park tegnet af
Georg Boye i 1947. Nu forestår en
større renovering. Øverst i billedet
ses Svendborgsund broen.
• Left: Krøyer's garden in central
Svendborg
Right: St Jørgen's Park designed by
Georg Boye in 1947. Extensive reno¬
vation is under vyay. The bridge
spanning Svendborg Sound is visible
in the upper half of the picture.

Planlægning og projektering
- Som det fremgår af vores samtale, er jeg er ansat til
at lede driften af kommunens veje, stier, vandløb,
skove og grønne områder og dertil hovedentreprenør
for Kulturel Forvaltning ved driften af idrætsanlæg
og skolernes friarealer. Det indebærer, at vores plan¬
lægnings- og projekteringsfunktion ligger i Plan- og

Udviklingsafdelingen. En afdeling, som virkelig har
brug for en veluddannet landskabsarkitekt til at løse
en række fagspecifikke opgaver. Men indtil en land¬
skabsarkitekt ansættes i afdelingen, må vi til løsning

af specielle parkmæssige opgaver trække på vores sek¬
tionsleder og til større opgaver bruge privatpraktise¬
rende landskabsarkitekter som konsulenter. Det løser

selvfølgelig ikke problemet, som på længere sigt bør
resultere i en fast landskabsarkitektstilling på plan¬
lægningsafdelingen.

I hvilket omfang har du kontakt til politikerne?
- Formelt og reelt går det via teknisk direktør, som

gør meget ud af, at afdelingslederne og politikerne
lærer hinanden at kende. I Teknisk Udvalgs møder
deltager jeg, når der på mit fagområde er aktuelle

sager på dagsordenen. Ellers overlader jeg trygt vare¬

tagelse af mine interesser til teknisk direktør, som jeg
har et glimrende samarbejde og mange berøringsfla¬
der fælles med.

Byens rum og pladser
Tilforskønnelse afbymidten har Teknisk Udvalg lavet
debatoplægget 'Byens rum ogpladser', et projekt der be¬
står afen rakke delopgaver med omlagning afCentrum¬
pladsen, Krøyers Have og midtbyens gadeforløb for nu at
navne nogle aktuelle projekter. Hvordan styres det?
- Opgaven, som betyder en samlet investering på ca
20 millioner kroner over en 5-års periode, er politisk
vedtaget i byrådet. Ligesom det er en byrådsvedtagel-
se at financierere indsatsen ved en forhøjelse af dæk¬
ningsbidraget, som er en skat der lægges på byens er¬

hvervsejendomme. Et tiltag, som er med til at højne
miljøet, selv om omlægningen medfører væsentlige
ændringer i både gadeforløb og parkeringspladser.
Men også private sponsorer yder bidrag til et af pro¬

jekternes gennemførelse.

Konsulenter

Du nævnte tidligere, at I brugte forskellige landskabsar¬
kitektfirmaer som konsulenter?
— Ja, til detailprojektering af Centrumpladsen valgte
vi Ginman, Harboe og Borups tegnestue, mens land¬
skabsarkitekt Arne Lindholdt i samarbejde med me¬

nighedsrådet er vores konsulent ved omlægningen af
gaderne ved Set. Nikolaj kirke. Og på tegnebordet
arbejder professor Sven-Ingvar Andersson for tiden på
et skitseprojekt til omlægning af Krøyers Have, der
indeholder spor af byens gamle voldgrav og er regi¬
streret som fortidsminde.

Renovering afaldre projekter
Efter driftsplanens intentioner startede Parkafdelin¬
gen i 1994 en renovering af byens ældre parker.
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I Set. Jørgens park, der delvis strækker sig ind til
Svendborgsund broens landfæste, gennemføres en

renovering efter professor Georg Boyes gamle plan.
Renoveringen besværliggøres i nogen grad af dårlig
dræning og stående overfladevand, der punktvis øde¬
lægger de smukke græsskråninger ned mod stranden.

Også Brydegårdsparken, et enfamiliehusområde fra
midten af 40rne, er et Georg Boye-projekt, hvor der
centralt i bebyggelsen ligger et stort grønt fællesområ¬
de med gamle træer og frodige plæner, der blødt stræk¬
ker sig helt hen til bredden af den lavvandede, cirku¬
lære sø, omkranset af stynede hængepil. Legepladsen,
der engang lå højt og frit over arealet, er i dag totalt
overgroet. Så mørk og dyster, at ingen voksne ville
drømme om at lade sine børn opholde sig der, og nu

afventer parksektionens startsignal med økse og sav.

Også de kommunale skove får et tiltrængt løft. In¬
den for byzonen i et stærkt kuperet område ligger
Christinedalsskoven, en del af kommunens ialt 150
ha skove, et attraktivt fritidsområde for joggere og

hundeluftere. Og under åben himmel et pragtfuldt
undervisningssted for skolernes biologilærere og ele¬
ver. Dertil kommer en økonomisk gevinst for kom¬
munen, som ved udtyndning sælger træet til brænde,
gulv- og møbelproduktion. I den historiske Christians¬
minde Strandpark planlægges en snarlig renovering af
den gamle vandmølle, og på Tåsinge får Vindbyøre
campingplads med grønne områder et tiltrængt løft.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

1:1500

I et enfamiliehusområde fra midten af 40rne ligger der centralt i bebyggelsen et stort
grønt fællesområde, Brydegårdsparken, med store ask, rabarberpopler og frodige plæner.
Den cirkulære dam omkranses af hængepil.Landskabsarkitekt:: Georg Boye
• A 1940s development made up of bungalows has a central park, Brydegårdsparken,
dominated by Fraxinus excelsior, Populus lasiocarpa, and lush lawns. The circular pond is
surrounded by weeping willow. Landscape architect: Georg Boye
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TRILOGI
Kunst — Videnskab — Natur Gertrud Købke Sutton

Th. Botanisk Haves væksthus og

plan over botanisk have anlagt på
det gamle voldterræn efter tegnin¬
ger af H.A. Flindt i 1870erne.
Herunder. The Grave of the Unknown

Computer. Diepenheim.
Jan Fabre. 1994
• Right: The Royal Botanic Garden's
greenhouse, and plan of the garden
which was positioned on the old
ramparts-and-moats terrain using
H.A. Flindt's drawings dating from
the 1870s.
Below: The Grave of the Unknown z

Computer. Diepenheim.
Jan Fabre. 1984

vækstforsøg og konceptuelle happenings til skulptu¬
relle og monumentale værker skabt af naturmaterialer.
Deres mål er at skabe oplevelser og indsigt i samspil¬
let mellem kunst, videnskab og natur.

Til sommer, når dagene ikke kan blive længere, vil
der i Trilogi-tegl med støtte fra Kulturby 96 være skabt
naturkunst og dokumentation på tre steder, nemlig i
Botanisk Have i København, i Kunsthallen Brandts

Klædefabrik i Odense og på Langeland med Trane¬
kær internationale center for kunst og natur, Tickon.

lakket være sin uafhængighed og sin evne til at sanse

sammenhænge mellem kunst, natur og videnskab kan
kunstneren være katalysator og brobygger mellem
specialister.

Tanken med Trilogi er at samle nogle af de kunst¬
nere, som betragter samspillet mellem mennesket og
den synlige natur - landskab, dyr og planter - som
deres motiv og materiale. De er ikke landskabsmalere
eller landskabsarkitekter, men bevæger sig fra viden¬
skabelige undersøgelser formuleret som installationer,
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Botanisk Have, der i sig selv er et smukt eksempel på
landskabskunst fra 1870erne, animerer som fa andre
lokaliteter til samarbejde mellem viden og æstetik.
I alt seks kunstnere er inviteret til at visualisere denne

symbiose.
Englænderen Chris Drury, hvis Covered Cairn fra

1993 var et af de smukkeste bidrag til Tickon i Trane¬
kær-parken, planlægger at rejse et halvkuppelformet
drivhus af en type, som kun findes i England. Glasset
vil på indersiden blive malet mørkeblåt, og i farven
vil ord blive ridset ind, således at betragteren inde fra
kuplens centrum vil opleve det, som står han inde i
en meddelelse tegnet med lys.

Hollænderen, herman de vries, hvis atelier er en

eng i Tyskland, arbejder videnskabeligt med botanik
og installationer, og hans planer involverer plantning
eller såning, mens danske Mogens Otto Nielsen ar¬

bejder konceptuelt. Han har rødder i fluxus, og er
kendt for sine små kunstnerbøger og Mail Art, samt
for sine arbejder med is og sne og som opfinder af
begrebet Atmosphere Controlled. Med raffineret en¬

kelhed, ironi og idealisme udøver han sin stilfærdige
kunst. I Botanisk Have er det hans tanke at lade sig
inspirere af stedet og at udmønte det i små ordkæder,

Jewel Bettles. Jan Fabre. 1993 og 1994
1 Jewel Beetles. Jan Fabre. 1993 and 1994
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Die Båume. herman de vries. Herunder, herman de vris' atelier: engen.
Modstående side. Installation af 54 kg lavendelblomster i Royal Botanic Garden, Edinburgh 1992
og Rosa canina. 1990. herman de vries
• Die Båume, Trees, herman de vries. Below: The meadow, herman de vries's studio
Opposite: 54 kilogrammes of lavender installed at the Royal Botanic Garden of Edinburgh, 1992; and
Rosa Canina, 1990. herman de vries

som skal heftes omkring blomsterstængler og vokse
mellem havens navneskilte. Men hvem ved, måske

han gør noget helt andet... ,

Og så deltager Jan Fabre, oldebarn af den verdens¬
kendte insektforsker Jules Henri Fabre (1823-1915),
selv billesamler og teatermand med bl.a. to forestillin¬
ger i Kanonhallen i januar og mange udstillinger, hvor
materialet er biller. Hans bidrag bliver en stor instal¬
lation, en begravelsesplads som registrant over biller
og deres adfærdsmønster.

Alfio Bonanno, der er primus motor i Tickon og

en af de første herhjemme til at arbejde skulpturelt
med naturmaterialer i det frie, vil beskæftige sig med
dyr. Ved at bygge flydende øer af forskellig form og

farve vil han tilbyde søens bestand af fisk og sump-

skilpadder både skjulesteder og spisekamre.
Kun Patrick Dougherty fra Amerika skal arbejde

både i Botanisk Have og på Langeland.
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Th. Bikube. Marios Spiliopoulos.
Tickon. 1995
Herunder. Textus. Lars Vilks.
Tickon. 1993-95
• Right: Beehive.
Marios Spiliopoulos. Tickon 1995
Below: Textus. Lars Vilks.
Tickon, 1993-95

mer, idet hans bedstefar var fransk. Han blander indi¬
anske myter og symboler med moderne europæiske
elementer og dyrker det flertydige. I vinklen mellem
stammerne af et tvedelt træ har han kilet en stabel

stenbøger ind og på bøgernes ryg med fordybede ver¬

saler hugget titler så tunge som stene.
Franske Dominique Bailly og danske Mikael Han¬

sen har begge baseret deres arbejder på landskabets
form. De har valgt samme bakkedrag i parken, men

dog med behørig afstand. Det franske islæt er en sten¬

sætning, som omkranser en lille høj, mens Mikael
Hansens materiale er hentet fra en skovrydning af
unge træer. Mikael Hansen har været med fra den
første spæde start på den danske land art. En stor del
af hans - som oftest tidsbegrænsede - aktivitet har
været henlagt til Vestskoven ved København.

Med grækerne Marios Spiliopoulos og Panos Cha-
ralambous møder vi middelhavstraditionen. Chara-

lambous' motiver er knyttet til havet og fiskeri, og
hans arbejde i Tranekær er en rød båd på søen, mens

Spiliopoulos beskæftiger sig med bier og græske bista¬
der, som samfundskommentar og logi for danske bier.

Ude i landskabet vil Patrick Dougherty og de to

franskmænd, Babarit/Bruni bygge strukturer af grene.

Der vil således til Sankt Hans være nye arbejder på
plads i naturen, både her og hisset. Samtidig udgives
en bog med artikler om det relevante i land art, de
nordiske projekter, Botanisk Have og haveanlæggene
dér og ved Tranekær Slot samt en præsentation af
samtlige de kunstnere, der, bidrager til Trilogi.

Til den ende har han bestilt ca. fire tons pilekviste af
to-tre meters længde til hver skulptur. Han har bl.a.
arbejdet i Edinburgh Botaniske Have, og i 1994 ud¬
førte han en stor liggende figur af pil i Krakamarken.

Med titlen 'Mødet med skabelsen' er det planen på
Brandts Klædefabrik at dokumentere aspekter af land
art fra denne kunstforms opdukken i 1960erne. Ud¬
stillingen bliver bygget op som et stort, internationalt
og labyrintisk bibliotek af informationer, og det er

den svenske kunstner, Lars Vilks, mesteren for Nimis,
Arx og Wotans tårn på Kullen, der bliver udstillingens
iscenesætter. Det kunstige, kunsten og det naturlige
er oplagte emner for Vilks, hvis doktorafhandling ved
Lunds Universitet i 1987 hed 'Konst & Konster', og

som i øvrigt selv har bidraget til kunsten i Trilogi med
at sætte endnu en etage på sin konstruktion, kaldet
Textus i Tranekær-parken.

På Langeland, både i parken omkring Tranekær Slot,
i Rudkøbing og på Sydlangeland vil andre arbejder
blive udført i naturen. Ved Tranekær er de fleste ar¬

bejder allerede på plads.
Iblandt dem er et arbejde af den canadiske indianer

Edward Pointras, kendt fra sidste års Venedig-bienna¬
le. Pointras' kunst er præget af hans identitetsproble-

Vi kan vælge, at placere os selv i centrum som herre¬
folk i forhold til naturen, eller vi kan betragte os som

snyltere, livstræets parasitter. Netop disse forskellige
holdninger og samfundets helt igennem inkonsekven¬
te og kontroversielle behandling af naturen bliver ho¬
vedtema i en international konference, som planlæg¬
ges til dagene omkring åbningen af Trilogi.

Åbningen finder sted den 27. juni i Botanisk Ha¬
ve, åbningen af 'Mødet med skabelsen' er på Brandts
Klædefabrik i Odense den 28. juni og på Langeland
den 29. juni. Konferencen afholdes med en dag på
hver af de tre steder og afholdes altså fra den 27. til
den 29. juni.
Gertrud Købke Sutton, kunsthistoriker og kunstkritiker
ved dagbladet Information
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Mikael Hansen. Tickon. 1995

Tidligere artikler i Landskab om emnet: Skulptur ifri luft. Landskab 1984-1; Nimis, Landskab 1987-5; Land art.
Landskab 1989-8; Landskabskunst og kunst i landskabet. Naturkunst, Landskab 1992-7; Kunst der vokser og kunst
der visner, Landskab 1994-8
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Modstående side. Family Trees.
Patrick Dougherty. 1991
Herover Homemade.
Patrick Dougherty.1991
Tv. Edward Pointras. 1995
• Opposite: Family Trees.
Patrick Dougherty. 1991
Above: Homemade.
Patrick Dougherty.1991
Left: Edward Pointras. 1995
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MUSEUMSPARK - FÆSTNINGSPARK
Bo Frederiksen og Christian Hagemann

Projekt 'Museumspark — fæstningspark' er udarbejdet ar¬

kitektfirmaet Frederiksen & Knudsen og resultat afet

samarbejde mellem Københavns Kommune, Kulturmini¬
steriet og Undervisningsministeriet. Det består afen
række delprojekter, som spænderfra konkrete, umiddel¬
bart realiserbare forslag til mere visionære idéoplæg.
Styregruppen har haftfølgende medlemmer: Afdelings¬
chefPoul Bache, Kulturministeriet, stadsingeniør Jens
Rørbech, Københavns Kommune, stadsarkitekt Otto

Kaszner, Københavns Kommune, direktør Lars Ole Han¬

sen, Undervisningsministeriet, arkitekt Mikael Olrik,
Undervisningsministeriet, parkchefJon Pape, Københavns
Kommune. Under arbejdet er indhentet oplysninger og

synspunkterfra Københavns Universitet, Botanisk Have,
De Kgl. Slotte og Haver og en række afde berørte museer.

Projektet bygger endvidere på 'Museumspark —forslag
1995' udarbejdet afStadsingeniørens Direktorat, Park¬
afdelingen ogpå 'Kulturparker i København - visioner
2000, kulturåret 1996' udarbejdet afarkitektfirmaet
C.F. Møllers Tegnestue og landskabsarkitektfirmaet
Svend Kierkegaard. Hæftet 'Museumspark - Fæstnings¬
park', som danner grundlagfor denne artikel, er udar¬
bejdet afarkitektfirmaet Frederiksen & Knudsen for
Stadsingeniørens Direktorat, Parkafdelingen.

Københavns indre by omkranses af en næsten sammen¬

hængende ring af grønne områder, alle anlagt på re¬
sterne af Københavns gamle fæstningsanlæg. De grøn¬

ne områder er meget forskellige i deres fremtoning.
Af det samlede fæstningsanlæg er over halvdelen, fra
Kastellet og hele vejen omkring Holmen og Christi¬

anshavn, stort set intakt. Mod nord og vest afspejler
parkerne byens ekspansion i forrige århundrede, og i
Tivoli, Ørstedsparken, Botanisk Have, Østre Anlæg
er fæstningskarakteren kun vanskeligt genkendelig.
Senere tider har tilføjet nye elementer til parkerne og

givet dem hvert deres individuelle præg, og en lang
række museer og undervisningsinstitutioner har fun¬
det deres placering her. Omformningen har afbrudt
den indbyrdes sammenhæng. Parkerne opleves som

selvstændige anlæg, hver med deres åbenlyse kvalite¬
ter, men de lader sig vanskeligt forstå som dele af et
forløb med store historiske og kulturelle kvaliteter.

Placeringen og udformningen af de nuværende ind¬
gange kombineret med de stærkt trafikerede gader
gør det vanskeligt at bevæge sig fra park til park.

De tre centralt beliggende parker, Østre anlæg,
Kongens Have og Botanisk Have, rummer eller er

nabo til en stribe museer og udstillingsbygninger:
Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske
Samling, Rosenborg Slot, Geologisk Museum og Bo¬
tanisk Museum. Den Frie Udstillingsbygning ligger
tæt på Østre Anlæg. Davids Samling og det kommen¬
de filmhus i Gothersgade ligger umiddelbart op til
Kongens Have. Lige over for Østre Anlæg ligger end¬
videre Københavns Universitets Geoinstitutter i den

meget store bygning, der tidligere rummede Poly¬
teknisk Læreanstalt.

Området udgør et enestående landskab med man¬

ge kulturelle, historiske og naturvidenskabelige som

landskabelige, arkitektoniske og rekreative attraktio¬
ner. Museerne i parkerne vender imidlertid ryggen til
parkerne, og i intet tilfælde er det muligt at gå fra
parken ind i et museum.

Projektets mål er, at parkerne skal kunne opleves i
den sammenhæng, de indgår i, som vært for museer

og videnskabelige institutioner. Museerne bør i højere
grad åbne sig mod parkerne og henvende sig til
gæster fra denne side.

Parkerne har hver for sig store individuelle kvalite¬
ter og bør ikke undergå egentlige forandringer. Over¬
gangene mellem parkerne kræver imidlertid en om¬

hyggelig behandling, så der efterhånden kan dannes
et visuelt og fysisk forløb parkerne imellem. Der kan
tænkes en lang række muligheder for at genetablere
oplevelsen af en sammenhæng.

Forslaget omhandler 12 delområder, der hver især
styrker og sammenholder en større eller mindre del af
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det samlede parkforløb. I delområderne behandles
fragmenter af den oprindelige fæstningsring ud fra
ønsket om at styrke individuelle særpræg og kvaliteter
samt at forbedre muligheden for at opleve delene i en

sammenhæng.
Dele at projektet lader sig tidsmæssigt realisere in¬

den sommeren 1996. Andre elementer har nødven¬

digvis en længere tidshorisont.

Landskab 2/96 41



Ørstedsparken, delområde 2
Ørstedsparken fastholdes stort set uændret. Parken er

et typisk anlæg for sin tid med et meget højt kvalitets¬
niveau med kridtstensflankerede indgange og bropil¬
ler samt smedejernsgitter omkring hele parken. Par¬
ken bør undergå en nænsom restaurering, idet man

bevarer dens oprindelige karakter inspireret af den
franske promenadepark. Herunder bør bl.a. de eksi¬
sterende dækningsgrave fjernes, og materialepladsen
relokaliseres til en mere hensigtsmæssig placering ved
Nørre Farimagsgade.

Parken ville være et velegnet sted til afholdelse af
friluftskoncerter. 3 steder i parken danner landskabet
skålformede teaterlignende forløb ned mod søen. En
flydende musikpavillon, der kan sejles rundt i søen,

kan placeres på det sted arrangementet ønskes afvik¬
let.

Jarmers Tårn, delområde 1

Jarmers Tårn på hjørnet af Nørre Voldgade og Vester
Voldgade er den sidste synlige rest af den middelal¬
derlige fæstningsmur omkring København. Tårnet er
i dag kun en beskeden hengemt ruin, kamoufleret af
tæt beplantning og omgivet af meget trafikerede vej¬
anlæg. Som en første etape bør ruinen blotlægges og

restaureres for at bevare tårnets nuværende forfalds-

stadie. Dette arbejde er allerede igangsat. Nørre Vold¬
gades boulevardbeplantning fornys og indgår i den
grønne linie fra Jarmers Plads til Kastellet.

Israels Plads, delområde 3

Kvarteret mellem Ørstedsparken og Botanisk Have
domineres af en massiv karrébebyggelse omkring det
store åbne areal Israels Plads. Pladsen tjente tidligere
som Københavns engros grønttorv. I dag fremstår
pladsen som et stort brolagt areal beplantet med
opstammede træer. Mod Frederiksborggade er der
torvehandel.

For visuelt at knytte forbindelsen mellem Ørsteds¬
parken og Botanisk Have foreslås en 'grøn linie' truk¬
ket gennem Rømersgade og Linnésgade. Københavns
Kommunes Parkafdeling har tanker om at etablere en

let overdækket skøjtebane på Israels Plads.

1. Jarmers Plads restaureres,
og beplantningen fornys
• 1. Jarmers Plads is to be restored
and re-planted

2. Ørstedsparken som musikkens
park med forslag til flydende
musiktribune
• 2. Ørstedsparken as Music Park
including a floating bandstand

3. Forslag til overdækket skøjte¬
bane på Israels Plads
• 3. A proposal for a roofed skating
rind located at Israels Plads

ny café

pavillon

landskabsteater
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Botanisk Have, delområde 4
Botanisk Have er en attraktion med sine frodige og

eksotiske bevoksninger, der lægger sig som et nyt lag
oven på det historiske voldterræn. Havens tilgænge¬
lighed og sammenhængen med naboparkerne forbed¬
res ved at supplere de to eksisterende indgange med
en ny indgang mod Sølvgade med adgang til en bro¬
eller tunnelforbindelse til Østre Anlæg. En fjerde ind¬
gang kunne placeres ved Geologisk Museum

4. Botanisk Have med nye indgange
• 4. The Botanic Garden with its
new entrances

Øster Voldgade, delområde 5
Det tidligere astronomiske observatorium ligger smukt
placeret på toppen af en af fæstningsanlæggets bastio¬
ner. Bygningen anvendes i dag til universitetets admi¬
nistration, men dele af friarealerne vil kunne gøres

offentligt tilgængelige. En forbindelse hen over Øster
Voldgade til Rosenborg letter adgangen og bringer
observatoriet i forbindelse med områdets mange
attraktioner. Fra Rosenborg Slot åbnes forbindelsen
til Kongens Have og byens hjerte og dermed til det
righoldige udbud af museer, kulturelle og rekreative
tilbud, som byen giver.

Kongens Have, delområde 6
Som historisk have og i kraft af sin beliggenhed midt
i byen er Kongens Have (Rosenborg Slotshave) en

særlig attraktion. Slots- og Ejendomsstyrelsen har i-
gangsat en række renoveringstiltag, som i løbet af de
kommende år vil styrke og retablere værdifulde have¬
kunstneriske træk og forbedre publikumsfaciliteter.

Kulturministeriet har afsat penge til en tiltrængt
modernisering af museet Rosenborg Slot. På trods af
en fin visuel sammenhæng mellem Rosenborg Slot og

dets haveanlæg er der i dag ingen fysisk forbindelse.
Adgang til Slottet sker udelukkende gennem porten
fra Øster Voldgade. En supplerende forbindelse mel¬
lem slottet og haven, der tænkes etableret via den
grønne bro, vil genskabe sammenhængen.
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5. Forbindelse over over Øster Vold¬

gade til Kongens Have
•5. A link across Øster Voldgade to
Kongens Have (King's Garden)

6. Kongens Have, hvor broen åbnes
• 6. Kongens Have, where a bridge
will be opened

^ eksisterende Indgang

eksisterende indgang midlertidig indgang
langs museet

Museum



8. Østre Anlæg som landskabelig
park med temahaver og skulpturha¬
ve ved Statens Museum for Kunst
• 8. Østre Anlæg as a landscape
garden encompassing theme gardens
and a sculpture garden at the Natio¬
nal Museum of Fine Arts

9. Forbindelsen over Oslo Plads mel¬
lem Østre Anlæg og Kastellet søges
forbedret
• 9. An improved link running
between Østre Anlæg and Kastellet
across Oslo Plaza

Sølvgade, delområde 7
Sølvgade udgør centrum i den del af parkforløbet,
der benævnes museumsparkerne. Sølvgade er samti¬
dig en barriere, der deler parkerne i to. En fodgæn¬
gerforbindelse på tværs af Sølvgade er væsentlig for at

gøre den tværgående bevægelse naturlig. Forbindelsen
kan etableres ud fra to forskellige koncepter.

1. Sølvgade kan opfattes som et vejforløb over

voldgraven - to vejbaner på en bro over en del af den
tidligere voldgrav - med tilhørende stisystem.

2. Broforbindelsen kan opfattes som et let, næsten
svævende element over Sølvgade.
Mens 1. er økonomisk meget tung, synes 2. mere rea¬

listisk. De eksisterende dækningsgrave ved den gamle
Polytekniske Læreanstalt bør fjernes, så park og byg¬
ninger bliver en del af en helhed.

Østre Anlag, delområde 8
Østre Anlæg udgør flere delområder. Ved den forestå¬
ende udbygning af Statens Museum for Kunst kom¬
mer hele området hen mod den Hirschsprungske
Samling ud for en kraftig omlægning. I mellem mu¬

seerne etableres en skulpturpark. Den øvrige del af
Østre Anlæg bevares som en noget mere vildtvoksen¬
de park med små oaser i form af temahaver som ek¬
sempelvis rosenhaven. Rundt omkring i parken kan
placeres skulpturer, gerne formet i træ, bronze eller
andre naturmaterialer.

Stokhusbroen over banegraven tænkes reetableret,
så der opnås en naturlig forbindeise mellem Nyboder
kvarteret og parken. Et stiforløb via Stokhusbroen
knytter Den Frie Udstillings bygning til parken gen¬

nem en ændring af belægningen.
Forhaven til Statens Museum for Kunst er et tids¬

typisk anlæg, hvis havemæssige præg, geometri og

hovedintentioner bør fastholdes. I forbindelse med

museets udbygning sker der en renovering af parter¬

reanlægget, tæt op ad den oprindelige udformning.

Oslo Plads, delområde 9

Oslo Plads præges voldsomt af af biler, busser og tog.
Trafikken går på tværs af en ønsket forbindelse mel¬
lem Østre Anlæg og Kastellet og samtidig afskæres
Den Frie Udstillingsbygning fra en sammenhæng
med det øvrige museumsområde. Forbindelsen fra
Østre Anlæg ad trappen i hjørnet mod banen og for¬
bindelsen til Kastellet forbedres og gøres tydeligere.

skulpturpark

POchlers Bastion

Udstilling

Statens Museum for Kunst

_^Den Hjrschsprungske Samling
JSØES1

Jegeplads t

^nyKpiadsJ [Slokhusbro
ny materialegård

forbedret stiforløb
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Kastellet, Toldboden, Holmen, delområde 10

Kastellet er et unikt anlæg, der som det eneste sted i
København fortæller historien om, hvorledes fæstnin¬

gen egentlig så ud. At portene er identiske med de
tidligere byporte fremgår ingen steder. Her kan man

gå både over og igennem de rigtige porte. Den igang¬
værende restaurering af Kastellet vil øge områdets til¬
trækningskraft. I og omkring Kastellet ligger en ræk¬
ke mindre museer, som kunne indgå i en naturlig
sammenhæng med den øvrige del af Museumsparken.

Den gamle toldbod vis a vis Kastellet kan danne
udgangspunkt for en fremtidig havnebus gennem
Københavns havn, til Trekroner, Flakfortet etc. samt

være landingsplads for pendultrafikken tværs over
havneløbet til Holmen og Sixtusbatteriet.

Christianshavns Vold, delområde 11

Fra Holmen til Langebro udgør voldanlægget en sam¬
let helhed, som skal fastholdes, også når militæret
fraflytter området. Denne del af volden er et vigtigt
element til forståelse af byens tidligere befæstning. En
del af området optages af Christiania, som frimodigt
har boltret sig arkitektonisk på dele af voldterrænet.

Voldanlægget står i sin helhed intakt, dog vil en

restaurering og retablering af terrænet omkring Sixtus
og særligt Quintus bastion forbedre den smukke
yderste del af volden, hvor bygninger og havn tillæg¬
ger stedet en særlig kvalitet. Refshalevej vil om kort
tid undergå en større renovering, der bl.a. omfatter
træplantning samt nye gang- og cykelstier.

Hvor Torvegade krydser Christianshavns Vold
kunne der etableres en fodgængerforbindelse, der i
sin udformning markerede den nu nedtagne port og
denne sammenhæng med den endnu bevarede Acci¬
sebod. Fra Christianshavn er det tanken at etablere

en fodgængerforbindelse til Nyhavn via Arsenaløen.

H. C. Andersens Boulevard, delområde 12

Området langs H.C. Andersens Boulevard mellem
Jarmers Plads og Langebro er det område i byen, hvor
sporene efter befæstningen er mest udviskede. Her
har byen sprængt sig vej gennem voldanlægget. På
H.C. Andersens Boulevard og voldgaderne forstærkes
boulevardkarakteren gennem en genplantning af alle¬
erne. Gaderne inddrages således i den samlede 'ring-
park'-idé og er med til at knytte anlægget sammen.
Bo Frederiksen og Christian Hagemann, arkitekter maa

10. Kastellet og Holmen forbindes
med pendultrafikken tværs over hav¬
neløbet
• 10. The Kastellet and Holmen

(formerly Royal Navy property) are
to be linked with the traffic across

the harbour

11. Christianshavns Vold restaureres, og ved Sixtus og Quintus bastionerne retableres terrænet
• 11. Christianshavn's ramparts will be restored,

and the terrain around the Sixtus and Quintus bastions re-established.

Sixtus

Quintus
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NOTER

Jan Christer Malm in memoriam,
31.7.1943-27.1.1996

Landskabsarkitekt Jan Christer Malm er død 53 år

gammel. Jan var født i Helsingfors hvilket sproget al¬
drig fornægtede ham. 22 år gammel forlod Jan Fin¬
land. Efter endt gartneruddannelse ønskede han at vi¬
dereuddanne sig til havearkitekt på Kunstakademiet i
København. Hans studietid forløb i midten af de

gyldne tressere. Det var en hektisk tid med rigeligt
natarbejde til dygtige studerende.

Jan fik derfor allerede under sin studietid kontakt
til flere private tegnestuer bl.a. Morten Klints tegne¬
stue, hvor han efter afsluttet uddannelse fik arbejde.
Hos Morten Klint deltog Jan i udarbejdelse af projekt
til bl. a. Hvidovre Hospital.

Efter flere års ansættelse på private tegnestuer kom
Jan i 1974 til Stadsgartnerens Kontor i København.
En af Jans hovedopgaver var på daværende tidspunkt
udarbejdelse af haveplaner til gårdrydninger på bro¬
kvartererne. Herudover fulgte et utal af legepladsre¬
noveringer m.m.

De senere år beskæftigede Jan sig hovedsagelig med
den grønne overordnede planlægning, herunder lokal¬
planlægning, byens overordnede gadetræsplantninger
og påbegyndelse af planer til den grønne struktur for
de enkelte bydele. Sidstnævnte arbejde nåede Jan
ulykkeligvis ikke at gennemføre inden hans alt for
tidlige død.

Gennem 23 år i Parkafdelingen nåede Jan at præge

mange af byens rekreative områder. Hans utraditio¬
nelle tankegang var i høj grad med til at farve hverda¬
gen på en til tider både spændende og kreativ måde.
Niels Mansa

et begreb fra romersk mytologi, hvor livet er en lige,
forudbestemt linie fra fødsel til død. Den slyngende
sti, der også har varierende bredder, repræsenterer
derimod Fortuna og symboliserer, at livet ikke stedse
leves så retlinet. Stierne anlægges dette forår af Køge
Kommunes Park- og Vejafdeling.

Valbyparken

busket

langt græs

Bunddækkehave v. Hanne A. Jakobsen og Michael Jensen
• Gound Covering by Hanne A. Jakobsen og Michael Jensen

Stier i Tangmoseskoven
Tangmoseskoven ved Køge Lystbådehavn er et areal,
der i dag ligger ukultiveret hen. Her har Kunstmuseet
Køge Skitsesamling i samarbejde med Køge Museum
og Køge Kommune og med økonomisk støtte fra
Kulturby 96 ladet landskabsarkitekt Torben Schøn-
herr udarbejde et symbolladet stiprojekt, og det er

overraskende, hvad en landskabsarkitekt kan fa ud af

det, når to punkter forbindes med to streger. To høj¬
dedrag i hver ende af arealet repræsenterer hhv. fødsel
og død, og højdedragene forbindes både af en retlinet
og en bugtende sti. Den rette sti symboliserer Fatum,

I Valbyparken i København afholdes til sommer ud¬
stillingen Havekultur 96 som et led i Kulturby '96
arrangementer. Samtidig ønsker Københavns Kom¬
munes Parkafdeling ved en omlægning af driften at

forny parken, så den i højere grad appellerer til nuti¬
dens parkbrugere. Målet er at skabe grundlag for nye

aktiviteter og oplevelser i parken.
Byøkologien fremmes, naturen får større spillerum.
Det sker bl.a. ved, at der er etableret en frøpark, som

giver egnede levesteder for de frø- og tudsearter, der
lever i området. Langs parkens østlige skel etableres
en 'økopark' i forbindelse med den eksisterende
'Gåsebækrende'.
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I forbindelse med fornyelsen er det tanken at anlægge
stier, som knytter Valbyparken stærkere sammen med
byens øvrige landskabstræk. En nyplantet, kilometer¬
lang, diagonal allé af søjlepoppel udgår fra forpladsen
ved Hammelstrupvej, tangerer rosenhaven og 17 ny¬

anlagte temahaver og afsluttes ved Kalvebod Strand.
De nyanlagte temahaver skal være inspirationsgi-

vende og er også tænkt som en eksempelsamling. Ha¬
verne er opbygget over temaer som vand, skulptur,
frugtdyrkning, historie, blomsterrigdom, handicapeg¬
nethed, anvendelse af stenmaterialer etc. Haverne va¬

rierer i størrelse fra 250 kvm til 1000 kvm. De er alle
cirkulære og har en fælles ydre afgrænsning i form af
en pilehæk. Haverne er tegnet af 17 landskabsarkitek¬
ter og havebrugskonsulenter.

Københavns Kommunes Parkafdeling vil frem til
udstillingens slutning stå for pasningen, og i den ud¬
strækning, det er økonomisk muligt, vil egnede tema¬
haver få permanent status.

Udstillingen Havekultur 96 afholdes af Have &
Landskabsrådet, der er paraplyorganisation for 12 or¬

ganisationer inden for det grønne område. Der bliver
både en temahaveudstilling og en produktudstilling.
Københavns kommune er vært for udstillingen, der
skal give et alsidigt billede af dansk havekultur.. Rela¬
tionen til København som kulturby i 1996, markeres
i udstillingsperioden med forskellige former for op¬
træden, koncerter og happenings.

Havernes udstillingsperiode er fra 1. juni til 31.
august, produktudstillingen fra 22.-25. august. Ved
indgangen til hver have opsættes informationstavler,
der fortæller om havens tema og ideerne bag.

Valbyparkens 17 temahaver.
1. Frugthave v. Hanne Lynge Jacobsen. 2. Bunddækkehave v. Hanne A. Jakobsen og Michael Jensen.
3. Vandhave v. Ib Asger Olsen. 4. Stedsegrøn skulpturhave v. Torben Michelsen. 5. Have og rum v.
Lea Nørgaard, Inger Ravn og Birgitte Fink. 6. Demonstrationshave v. Inger Olesen. 7. Bæredygtig have
v. Tony Andersen. 8. DAFO-have v. Jann Poulsen. 9. Køkkenhave v. Sven-lngvar Andersson. 10. Staude¬
have v. Mette Winther og Birgit Leer. 11. Rosenhave v. Camilla Wohlert og Anne Fischer Stausholm.
12. Kolonihave v. John Henriksen. 13. Fælles mindehave v. Birgitte Fink. 14. Sommerblomstrende
have v. Jane Schul. 15. Handicapvenlig have v. Helle Nebelong.16. H.C. Andersens orientalske have
v. Dina Ingerslev Nielsen. 17. Surbundshave v. Andreas Bruun

• Valbyparken's 17 Theme Gardens
1. Orchard by Hanne Lynge Jacobsen. 2. Ground Covering by Hanne A. Jakobsen and Michael Jensen.
3: Water Garden by Ib Asger Olsen. 4. Evergreen Sculpture Garden by Torben Michelsen. 5. Garden
and Space by Lea Nørgaard, Inger Ravn and Birgitte Fink. 6, Demonstration Garden by Inger Olesen.
7. Tenable Garden by Tony Andersen. 8. DAF0 Garden by Jann Poulsen. 9. Vegetable Garden by
Sven-lngvar Andersson. 10. Perennials by Mette Winther and Birgitte Leer. 11. Rose Garden by
Camilla Wohlert and Anne Fischer Stausholm. 12. Allotment Garden by John Henriksen. 13. Memorial
Garden by Birgitte Fink. 14. Garden Blooming in Summer, by Jane Schul. 15. A Garden for the
Disabled by Helle Nebelong. 16. Hans Christian Andersen's Oriental Garden by Dina Ingerslev
Nielsen. 17. Garden of Acidophiles by Andreas Bruun

H.C. Andersens orientalske have v. Dina Ingerslev Nielsen
• Hans Christian Andersen's Oriental Garden by Dina Ingerslev Nielsen
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A Conversation With Hans Jørn Anhøj,
p. 26
Karen Permin
To Funen nationals Svendborg, set amid
stretches of coast, woodland, orchards and
large lush fields, and undoubtedly one of
seafaring Denmark's prettiest towns, is the
capital of a sea full of islands.

A 13th century town with well-preserved
early medieval churches and 18th century
half-timbered houses, Svendborg today is a
bustling commercial centre boasting a truly
green environment and a delicate blend of
old and new architecture.

The Council has never set up a Park
Division proper, rather, a forester was main¬
taining open areas in and around the town
until Roads and Parks in 1990 became a

Technical Department subdivision headed
by Hans Jørn Anhøj. Roads and Parks
manager

Hans Jørn Anhøj comes from Vendsys¬
sel, North Jutland. In 1967 he became a

forestry technician and was soon appointed
by the Preservation Committee for the
counties of Vejle and Skanderborg; here he
was in charge of landscape maintenance
and matters ofnature preservation in areas
west of Århus City.

The function of Roads and Parks is to

maintain a range of accessible verdant spac¬
es, to familiarize visitors as well as citizens
with Svendborg as a 'green' town, to ensure
that roads and pathways function optimally
in terms of both safety and comfort, to
maintain public streams while taking into
account both drainage and aesthetics, and
to service other municipal departments,
locally as well as in other towns. Hans Jørn
Anhøj supervises the administration of
municipal roads and pathways, streams,
woodland and parks. He also represents the
Council in sports fields and school grounds
management, which means that planning
and projection take place in a separate sec¬
tion for planning and development,velop-
ment.

Svendborgs Technical Committee has
produced a paper entitled 'This Town's Pla¬
zas and Other Spaces', a project describing
a number of problem areas such as the
Central Square, Krøyers Garden and the
business streets. Ginman, Harboe and Bo¬
rup will be projecting the Central Square in
detail, while landscape architect Arne Lind¬
holdt, working with the Church Council,
will be counselling people working with the
redirection of streets around St Nikolai
Church.

The Park Section in 1994 began to reno¬
vate the town's most ancient parks. St Jør¬
gens Park (St George), part of which
stretches below the abutment of the Sound

bridge, will be subject to a renovation
scheme based on plans by professor George
Boye.

Brydegårdsparken, a bungalow develop¬
ment dating from the mid 1940s, is
another Georg Boye project having a cen¬
tral communal park with old trees and lush
lawns that curve softly towards an oval lake.

The regions woods, too, will be greatly
improved. Christinedalsskoven is one. An
old water mill within Christiansminde

Strandpark will be renovated, and Vindby-
øre camping site with surroundings will be
put back in shape.

Trilogy, Three Exhibitions Dealing With
Nature and the Arts, p. 32
Gertrud Købke Sutton
This summer will see three exhibitions

sponsored by Kulturby 96 (Copenhagen,
the Cultural Capital of Europe), a Trilogy
presenting land art and documentation
thereof.

The three sites are The Royal Botanical
Garden of Copenhagen, Brandts Klædefa¬
brik, an Odense art exhibition centre, and
Tickon in Tranekær palace garden.

The aim of the undertaking is to gather
some of the artists who consider the inter¬

play of humans with natural scenery - land¬
scape, animals and plants — their motif and
matter. They are not landscape painters or
landscape architects but people whose work
ranges from scientific investigation in the
shape of installations and experiments with
growth conditions and conceptual happen¬
ings, to sculptural and monumental works
created with natural materials. Their goal is
to make people experience and understand
the interreaction of art, science and scenery.

Chris Drury of England in the Botanical
Garden plans to erect a semi-cupolated
greenhouse, while Dutch Jan Fabre's contri¬
bution is a gigantic beetle cemetery; her-
man de vries, who takes a keen interest in
botany, will sow and plant. Danes Alfio
Bonanno and Mogens Otto Nielsen also
feature, the latter, rooted in Fluxus, having
worked with ice and snow and invented

Atmosphere Controlled.
In Langeland new installations will be

created by Edward Pointras (Canada),
Mikael Hansen (Denmark), Patrick Dou¬
gherty (USA), Marios Spiliopoulos and
Panos Charamboulos (Greece), and Domi¬
nique Bailly and Babarit/Bruni of France.

The exhibition at the Botanical Garden

opens on June 24. Simultaneously, an inter¬
national conference whose theme is how
controversial and inconsequential is
society's treatment of nature will be held at
the Botanical Museum. On June 27 an
excursion to Langeland will take place, and
on the 28th another to Odense and 'Møde
med skabelsen' (Encounter with Creation),
an exhibition meant to document land art

from its inception in the 1960s.
A book on the relevance of land art will

be published to coincide with Trilogy. The
book also outlines Scandinavian projects,
describes the Botanical Garden and Trane¬
kær and their garden designs, and presents
the artists whose work appears in Trilogy.

Museum Park - Fortification Park, p. 40
Bo Frederiksen og Christian Hagemann
Copenhagen Council, the Ministry of Cul¬
tural Affairs, and the Ministry of Education
have collaborated to produce a number of

diverse plans ranging from schemes that
may immediately be carried out to vision¬
ary ideas. The project is based on a propo¬
sal by the Metropolitan Engineer's Depart¬
ment and on Kulturby 96 visions by C.F.
Møllers Office. The Frederiksen & Knud¬
sen practice completed a project paper enti¬
tled Museum Park - Fortification Park.

Copenhagen Inner City is ringed by
green areas, all laid out on the remains of
old fortifications. The areas all appear very
different today, more than half the fortifica¬
tions proper being intact. Towards the
north and west the parks reflect the city's
19th century expansion, and it is difficult
to detect their origins in structures such as
the Tivoli Gardens, Ørstedsparken, the
Botanical Garden and Østre Anlæg. Later
days have added modern individualizing
elements, and museums and educational
facilities have been placed there. These
parks, subsequently, are not easily perceived
as sequential and historic. Heavily traf¬
ficked streets and the placing of entrances,
moreover, between them make it difficult
to move from one park directly to the next.

The three central parks of Østre Anlæg,
Kongens Have and the Botanical Garden
all host or neighbour a number of museums
and exhibition facilities: the National
Museum of Fine Arts, the Hirschsprung
Collection, Rosenborg Castle, the Geologi¬
cal and Botanical Museums. Close to Østre

Anlæg is Den frie Udstillingsbygning. Da¬
vid's Collection and a future Film Institute

adjoin Kongens Have. Copenhagen
University's Geo Departments, formerly the
Danish Technical University, face Østre
Anlæg. The area on the whole is uniquely
attractive. The museums, however, face
away from their parks, and it is impossible
to enter any museum from its park. The
objective of this undertaking is for the
parks to open up, appearing as hosts to
museums and institutions.

The parks as such have superior individ¬
ual qualities and should not be subject to
changes per se. Transitions between parks,
however, require careful consideration and
treatment if ever they are to cohere visually
and physically. A large number of possibil¬
ities present themselves.

The proposal under discussion treats of
12 sections, each containing a large or small
part of the sequence.
Ellen Miriam Pedersen
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Langtidsvirkende gødninger
Sikre udbytter og optimal plantevækst
med ringe belastning af naturen:
Det logisk opbyggede Plantacote-System
tilbyder en kulturrigtig gødskning,
der også er skånsom overfor omgivelserne.

URANIA
Villy Hansen
Rådgivning og salg
Skovbakkevej 60
8544 Mørke
Telefon: 86 99 72 51
Telefax: 86 99 73 51

Ring eller skriv til os
Og VI

Dem gratis
flere

sender
informationer.
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Sven Bech %
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LEIF RASMUSSEN ApS
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2630 TÅSTRUP

TELEFON 42 52 78 02
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BILTLF. 30 42 83 02
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VEDLIGEHOLDELSE

Sammenslutningen af
Nordjyske Planlæggere
Resterende foredrag i foråret 96:
Store centres betydning for by¬
miljøet
Miljøminister Svend Auken indførte
juni 1995 et midlertidigt stop for
opførelse af store detailhandels-
enheder. Samtidig nedsatte han et
detailhandelsudvalg, der senest 1.
april 1996 skal komme med forslag
til, hvordan man gennem den fysiske
planlægning kan sikre et butiksnet
med investeringer og fornyelser
også i de mindre byer, og således at
90ernes strategi om en bæredygtig
byudvikling og byomdannelse til¬
fredsstilles.
Ved udarbejdelsen af forslaget skal
der lægges vægt på, at transportar¬
bejdet og forureningsbidraget skal
nedbringes, bilafhængigheden mind¬
skes, og at forbrugere uden bil skal
stilles bedst muligt ved lokalisering
af nye butikker.
Landinspektør Helle Witt fra detail¬
handelsudvalgets sekretariat rede¬
gør for indholdet i den rapport, de¬
tailhandelsudvalget afleverer til
Svend Auken.

Civilingeniørerne Brian Høj, Jacob
Nielsen og Lars Berg Møller, der i
efteråret 1995 tog afgang fra AUC
med et projekt om detailhandels¬
struktur, vil redegøre for deres un¬
dersøgelser af lavprisvarehuses tra¬
fikale konsekvenser og betydning for
lokalforsyningen.
15. april. Kl. 19.00. Medborgerhu¬
sets foredragssal, Rendsburggade 6,
Aalborg.
Arrangør: FAB, V&B, DDL, DAL, AAR
og DL.

Havnevandring i Aalborg
Afdelingsleder ved Aalborg Kommu¬
ne Knud Tranholm og arkitekt Eva
Møller Sørensen, Aalborg Kommune
er guider og fortæller om aktuelle
planer og muligheder for havnefron¬
ten.

23. maj. KL 18.30. Mødested
Honnørkajen, Slotspladsen.
Arrangører V&B, DAL, FAB, DL, UF.

Efterårets program forventes at ville
omfatte følgende:
September: En faglig udflugt til bl.a.
Krakamarken ved Randers.
Oktober: Byplanlægningens historie,
foredrag.
November: Turisme, (kulturturisme),
heldagsmøde.
December-: Bymiljøindikatorer, fore¬
drag.

Nordisk Kongres for
landskabsarkitekter

Foreningen af norske landskabsarki¬
tekter, NLA, arrangerer 28.-30. au¬

gust 1997 en nordisk kongres med
titlen: By i 1000 år. Kongressen af¬
holdes i Trondheim. Det foreløbige
program omfatter forelæsninger om
den gamle by, byens udvikling, by¬
ens rum, ekskursioner til VM-anlæg-
gene i Granåsen og Ladehalvøya.

Skov & Landskab kurser
25.4. Gør grønne områder grønnere.
Gentofte.
26.-27.8. Blomster i offentlige anlæg.
29.10. Bytræseminar.
21.11. GIS for park og landskab.
Yderligere information: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Tlf. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Dansk Byplanlaboratorium
29.-30. april. Konference. Regulering
af detailhandelen. Kolding.
11.-17. maj. Studierejse til Holland.
22. maj. Høring. Fremtidens byforny¬
else. København.
20.-22. maj. Seminar. Borgerdelta¬
gelse og Agenda 21. Holstebro.
19.-21. juni. International konferen¬
ce 'Planning of Future Urban Areas'
som led i den internationale bomes¬
se i Egebjerggård, Ballerup og Kul¬
turby 96.
10.-11. oktober. Alle tiders by. Det
46. danske byplanmøde, København.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.

Konferencer, messer mm.

11. og 12. april. Seminar om haver
og havekunst. Institut for Arkæologi
og Etnologi, Københavns Universitet
26.-28. april. Hverdagens uderum.
Seminar på Finse. Arr. Bjørbekk &
Lindheim, tlf. 00 47 22 38 57 90,
fax 00 47 22 37 89 44.
30. april. Symposium. Autenticitet i
bevaring af historiske haver. Arr. Den
Danske Nationalkomite, leomos.
29.-31 maj. International konference
Art+Architecture. København.
Arr. Alstrup & Avnby samt Kunst¬
museet Køge Skitsesamling.
31. maj-3. juni. FlowerShow i
Knuthenborg Park. FlowerShow
Sekretariatet. Jægersborgvej 47.
2800 Lyngby. Tlf. 93 60 00,
fax 93 51 44.
1: juni-31. august. Havekultur 96,
Valbyparken i København. Tema¬
haveudstilling og, fra 22.-25. august,
produktudstilling. Arr. Have & Land-
skabsrådet. Tlf 38 76 00 04,
fax 38 76 00 01.
3.-5. juni. International konference.
Storbyens kulturskabte fritidsland-
skaber. Vallensbæk. Arr. DL.
24.-26. juni. Trilogi. International
konference på Botanisk Museum,

Langeland og i Odense; fra 27. juni
udstilling i Botanisk Have, fra 28.
juni udstillingen 'Mødet med skabel¬
sen' på Brandts Klædefabrik i Oden¬
se og fra 29. juni udstilling på Lan¬
geland.
2.-8. september. 'Renovation and
Restoration of National Patrimony'.
UIFA-DK. Tlf. 45 87 59 32 og
48 47 64 11.
26.-27. september. Seminar om det
20. århundredes kirkegård. Arr. Arki¬
tektskolen i Aarhus. Tlf. 89 36 00 00,
fax 86 13 06 45.

12.-15. oktober. Paradise on Earth.
The Gardens of The XXI Century.
33nd IFLA World Congress. Firenze,
Italien. Arr. The Italian Ass. of Land¬

scape Architects (AIAPP). Kongres¬
sekretariat: Enic Italia. Ms Cristina
□alia Villa. Via Faentina, 40r. 50133
Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.
28.-30. august 1997. By i 1000 år.
Nordisk kongres for landskabsarki¬
tekter. Trondheim. Arr. NLA.
2.-4. september 1997. Fremtidens
Grønne Kirkegård, nordisk kongres i
København. Arr. Nordisk Forbund for

Kirkegårdskultur.

Gammel Dok
Indtil 14. april 1996: 'Ålvaro Siza -

menneskelig arkitektur'. En omfat¬
tende præsentation af tegninger og
skitser af portugiseren Ålvaro Siza,
der har skabt en række poetiske
bygningsværker i sit hjemland.
Til 31. april 'Baltiske billeder', arki¬
tektur- og bybilleder fra de tre balti¬
ske lande, fotograferet af arkitekt
Andreas Trier Mørch.
28. april-18. august: 'Bag hækken -

det danske parcelhus'. Enfamiliehu¬
sets historie og 7 danske arkitekters
bud på fremtidens parcelhus.
Dansk Arkitektur og Byggeeksport
Center, GL Dok. Strandgade 27,
København. Alle dage 10-17.
Tlf. 31 57 19 30.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.
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AA GE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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The Aesthetics of
Danish Bridges

af Kyo Takenouchi
arkitekt og kendt japansk

bro-designer

dansk bro-historie

1 års intensive studier

enestående fotos

detaljerede tegninger

konstruktion
materialer

bro-design

Udgivet af
Kunstakademiets Forlag

Arkitektskolen

Distribueres af
Arkitektens Forlag

Nyhavn 43
1051 Kbh. K

Tlf.: 33 13 62 00

79 sider
Farve-s/h fotos og

illustrationer

Engelsksproget
Format: 21 x 21,5

Pris: kr. 200,-

Seminar om det 20. århundredes

kirkegård
På Arkitektskolen i Aarhus arrange¬
res et 1 1/2 dags-seminar om kirke¬
gårdens nuværende status og frem¬
tidsperspektiver den 26. og den 27.
september 1996. Oplægsholdere på
seminaret er docent, dr. theol. Jan
Lindhardt, landskabsarkitekt maa,
mdl Stig Lennart Andersson, land¬
skabsarkitekt maa, mdl Kristine Jen¬
sen samt arkitekt maa, ph.D.- stud.
Suzanne Eben Ditlevsen, som for
tiden udfører et etårigt arkitektonisk
udviklingsarbejde om moderne kirke¬
gårde og nye begravelsesformer.

Om projektet
Der har de senere år været vist me¬

gen interesse for døden og de kul¬
turformer, der knytter sig hertil. Men
kun enkelte aspekter af kirkegården
som arkitektonisk fænomen og som

rumlighed har været belyst i denne
sammenhæng. Det er med denne
vinkel på emnet, projektet arbejder
på at give en konstruktiv kritik af da¬
gens begravelsespladser.
Den kirkegård, vi alle i Danmark
kender som den uomtvistelige og
inddiskutable kirkegårdstype, har
kun korte historiske rødder. Strengt
taget kan de ikke føres længere til¬
bage end til slutningen af forrige år¬
hundrede, hvor bykirkegårdene ved
en central beslutning blev flyttet
uden for murene og anlagt som as¬
sisterende kirkegårde. Graverne, der
var tilknyttet kirkegårdene, solgte
blomster for at opretholde en lille
ekstraindtjening. Efterhånden blev
der tilknyttet egentlige gartnere og

kirkegårdene antog det havegartne-
riske udtryk, som vi kender i dag.
Denne kirkegårdstype, som i utallige
eksempler på vore landsbykirkegår¬
de er smukke og værdifulde udtryk
for en nordisk begravelseskultur, har
på mange bykirkegårde spillet fallit.
Med ligbrændingens indførelse i
slutningen af 1800-tallet fortsatte
kirkegårdskulturen sin tilbagegang
som omdrejningspunkt i en ellers
tæt sammenvævet relation mellem

by og begravelse. Kremeringen og
nedsættelsen af urner var måske el¬
lers det træk, der arkitektonisk set
kunnet have reddet begravelsesplad¬
sen fra de små haveparcellers op¬
splitning af helheden.
I stedet udviklede urnegravstederne
sig i dette århundredes kirkegårde
enten til en miniature af de traditio¬
nelle gravsteder, eller til de store
anonyme mindeplæner, der definitivt
satte en stopper for kirkegårdens
kultur- og historieformidling.
Begravelsespladsen er ikke længere
placeret i en nøje planlagt symbolsk
overensstemmelse med bosætnin¬

gen. Den er i dag ikke udelukkende

knyttet til en kirkes placering, eller
til én trosretning. Forestillingerne
om døden er vidt forskellige.
Den moderne begravelsesform ud¬
viklet i dette århundrede: nedsæt-

ningen af en urne i den fælles ano¬
nyme mindeplæne fornægter
derudover enhver fortælling og kon¬
struktiv formidling af kulturarv.
Fra den kommunale planlægning,
over menighedsrådene og de ansat¬
te på kirkegårdene, til det enkelte
menneske og de efterladte er det
nødvendigt at informere og skabe
interesse for kirkegårdens kulturarv
og æstetik.
Yderligere oplysninger fås ved hen¬
vendelse til: Suzanne Eben Ditlev¬
sen. Arkitektskolen i Aarhus,
Nørreport 20, 8000 Århus C.
Tlf. 89 36 00 00, fax 86 13 06 45.

Modtagne publikationer m.m.
B. Arkitekturtidsskrift. Nr. 51. Den

panoramiske by. Oslo - Bruxelles.
1995.120 s., ill. 360 kr. for 2 nr.

Bydelsatlas Brønshøj-Husum. Skov-
og Naturstyrelsen. 1995. 54 s., ill.
150 kr.
Delft University of Technology: The
Architecture Annual 1994-1995.
Thoth. 120 s., ill.
Dinesen, Ib G., Peter Esbjerg, Lars A.
Hobolth og Jørgen Reitzel (red.): Plan¬
tesygdomme og skadedyr. Gartner-
Info. 7. udg. 1996. 348 s., ill. 485 kr.
Groning, Gert og Joachim Wolschke-
Buhlmahn: Liebe zur Landschaft.
Teil 1: Natur in Bewegung. LIT. 1995.
Munster. 310 s. ISBN 3 8258 2491 8.

Havebrugshisorisk Selskab: Fra Kvan¬
gård til Humlekule. Nr. 25.1995. Ju¬
bilæumsnummer om museumshaver.
120 s„ ill. Abonnement kun ved
medlemskab, 150 kr.
Kommuneatlas Fredericia Skov- og

Naturstyrelsen. 1995. 56 s., ill. 150 kr.
Lind, Olaf og Annemarie Lund:
Arkitektur Guide København.
Arkitektens Forlag. 1996. 384 s., ill.
Også engelsk og tysk udgave. Indtil
31. maj 228 kr., derefter 278 kr.
Meyer Andersen, Bernsen, Dams¬
gaard: Offentlig design ståbi. 1993.
120 s., ill.
NordstrOm, Maria og Monika Gora:,
Aldres liv och nara omgivning. Stad
& Land nr. 133.1995.132 s., ill.
Skov- og Naturstyrelsen: Fredede
planter i Danmark. 1995.24 s., ill.
Gratis.
Skov- og Naturstyrelsen: Kulturstart
i løvtræ. Skov-info nr. 15.1995.28 s„
ill. 25 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Ny skov,
nyt landskab. Landskabelige hensyn
ved skovtilplantning. Skov-info nr. 16.
1995. 20 s., ill. 25 kr.
Statens Kunstfond 1993-1995.

Beretning. 96 s., ill.

Statens Planteavlsforsøg: Tilia (lind)
til alleer, park og anlæg - ét alter¬
nativ til elm. Grøn Viden nr. 88.1995

Landbrugs- og Fiskeriministeriet,
Strukturdirektoratet: Landbrugsloven
med tilknyttede forskrifter. 1995.
182 s.

Sållstrom, Pehr-Mikael: I kinesernas
paradis. Sju essåer från en arkitek-
turresa genom Kina. Carlssons. 1995.
Lund. 248 s., ill. ISBN 91 7798 996 1.
Vejle Amts udviklingsråd: Bedre
landsbyer - nye tider. Idébog til for¬
nyelse af levevilkår i landsbyer.
1996. 204 s„ ill.
Wiklund, Tage: Det tillgjorda land-
skapet. En undersokning av forut-
såttningarna før urban kultur i Nor¬
den. Bokforlaget Korpen. Goteborg.
1995. 277 s. ISBN 91 7374 640.

Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger,
opfordres til at kontakte redaktio¬
nen.

Konkurrence om

Jarmers Plads i Kobenhavn
Realkredit Danmark har i samarbej¬
de med Københavns Kommune og
DAL udskrevet en konkurrence om

en ny udformning af arealerne om¬
kring kreditforeningens hovedsæde
på Jarmers Plads. Man ønsker for¬
slag til pladsens udformning, så der
kan skabes en både smuk og hen¬
sigtsmæssig adgang såvel til Real¬
kredit Danmark som til Ørstedspar-
kens indgang. Endvidere skal
forslaget tilvejebringe en smuk og
klar sammenhæng mellem kreditfor¬
eningens bygning, parken og det
store byrum, der udgøres af Jarmers
Plads.
Realkredit Danmark afholder konkur¬
rencen som et bidrag til Kulturby '96
med henblik på en efterfølgende
realisering inden udgangen af 1997.
1.1.1996 har Realkredit Danmark 25
års jubilæum og agter i forbindelse
hermed at lade den nyrenoverede
plads være en gave til Københavns
Kommune.
Den samlede præmiesum er på
500.000 kr.

Forslag til konkurrencen skal være
indsendt senest den 24. maj 1996.
Konkurrencens resultat vil foreligge
i slutningen af juni 1996.
Dommerkomiteen består af: formand
for Realkredit Danmarks bestyrelse,
administrerende direktør Jørgen Nue
Møller, adm. direktør i Realkredit
Danmark Kjeld Jørgensen, borgme¬
ster Bente Frost, Københavns Kom¬
mune, billedhugger, professor Bjørn
Nørgaard samt arkitekterne Christian
Bjørn og Anne-Grethe Foss og land¬
skabsarkitekt Lars Borgen.
Konkurrencens sekretær er arkitekt

Flemming Deichmann, DAL

'
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ØKOLOGISK BYGGERI I DANMARK

DANISH ECOLOGICAL BUILDING

Bøger fra Arkitektens Forlag

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 Kbh. K
tlf. 33 13 62 00 - fax 33 91 27 70.

Vandkunsten
- en billedbog
En gennemgang i billeder
af 25 års projekter fra 1969
til 1994. Her tegnes et
portræt af Tegnestuen
Vandkunstens arkitektur.

Tekster af Erik Nygaard,
Claes Caldenby og
Jan W. Hansen.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
104 sider. Indbundet.
Pris 295 kr.

Økologisk Byggeri
i Danmark
En række rigt illustrerede
eksempler på de vigtigste
danske økologiske bygge¬
rier gennem de senere år.
Tekster af Bjarne Jensen,
Erik Bech-Danielsen,
Erik Scheldon Nielsen,
Ole Michael |ensen og
Peter Pruzan.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
128 sider. Indbundet.

Pris 295 kr.
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HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

[Qa vi
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Bøger fra
ARKITEKTENS FORLAG

Arkitekten

KAY FISKER
Forfattere:

Tobias Faber, Nils-Ole Lund,
Kirsten Kant Dovey, Bjorn Linn, Lawrence B. Anderson,

Stanford Anderson og Jørgen Hegner Christiansen.

Kay Fisker blev selv et monument i
dansk arkitektur. Hans praksis, under¬
visning, hans fintmaskede kontaktnet
til verdens førende arkitekter og hans
karismatiske personlighed gjorde ham
til den sidste store faderskikkelse i
dansk arkitektur. Selv gennemlevede
han udviklingen fra nyklassicismen
omkring 1. verdenskrig over den hvide
funktionalisme, og han introducerede
efter krigen, hvad han kaldte den
funktionelle tradition, som endnu
præger dansk arkitektur. Blandt hans
hovedværker kan nævnes Århus Uni¬
versitet, Hornbækhus, Vestersøhus,
Mødrehjælpen, Dronningegården, Det
Danske Institut i Rom m.m.fl.
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