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Vi har udviklet det mest kom¬

plette system der findes, til
begrønning af bygninger.
Jakob Green Line kataloget in¬
deholder alt om plantevalg,
klimazoner, dimensionering og
valg af korrekt wiresystem.
Med kataloget i hånden kan du
få komplet anvisning på, hvor¬
ledes facader og bygninger kan
begrønnes.

Henvendelse
76 240 234

NYT FRA DANSKE LANDSKABS¬
ARKITEKTER

GaLaBau i Nurnberg
GaLaBau, som står for Garten und
Landschaft, fandt sted i september.
Temaet i år var 'Skandinaviske part¬
nere,' og arrangørerne havde i den
anledning inviteret DL til at deltage
med præsentation af dansk landskabs¬
arkitektur. Det var naturligt at sende
udstillingen fra IFLA-verdenskongres-
sen i 1999 til GaLaBau, da den netop
viser dansk landskabsarkitektur

igennem det sidste århundrede.
Fra DL rejste Steen Gelsing og Jens
Hendeliowitz til Nurnberg for at op¬
stille udstillingen. Det var et større
arbejde, der tog otte timer, men så
stod den også flot og tog sig godt i
det højloftede lokale.

kataloget til udstillingen om 'Dansk
Landskabsarkitektur' og spurgte ind¬
gående til landskabsarkitektfaget i
Danmark.
På GaLaBau blev vist produkter fra
hele Europa. Der var fire hele sale,
hver på størrelse med Forum i
København, kun med maskiner til
byggeri og vedligeholdelse, to sale
med planter af alle slags, to sale
med belægninger, belysning, lege¬
pladsudstyr, sportspladsudstyr og
udendørsmøbler. DL's udstilling blev
vist i en hal, som indeholdt special-
sektorer som boghandlere, organisa¬
tioner og urbant design.
Der var også tid til at se på Nurnberg.
Byen, som desværre nok mest er
kendt som stedet, hvor Nurnberg-
processerne fandt sted, og for Hit¬
lers Reichparteitagsgebåude. Med
dette i erindring var det af nysger¬
righed interessant at opsøge Reich¬
parteitagsgebåude; det sted i Nurn¬
berg som Hitler så ofte er set fra på
film med fremstrakj arm, milevide
militærparader og tiljublende men¬
neskemasser. Reichparteitagsge¬
båude er ikke just noget, Nurnberg
er stolt af. Det ligger trods sin impo¬
nerende størrelse gemt væk i
bevoksning og ser misligeholdt ud.
Den del af komplekset, der er tilbage,
er en cirkulær bygning med en dia¬
meter på ca. 150 m.
Bygningens ydre facader er grålige
med store åbningspartier i etager
som balkoner. Inde i bygningen findes
en arena omgivet af Colosseum-
inspirerede mure med store indføj¬
ninger og huller til noget, der mest
af alt ligner skydehuller. Bygningen
bliver i dag anvendt til lagerplads.
Den store boulevard, som var anlagt
foran Reichparteitagsgebåude, og
som også fører forbi Messezentrum,
hvor GaLaBau fandt sted, er dog

Efterfølgende rejste DL's fagsekre¬
tær Maria Miret til udstillingen for
at stå ved standen, som DL delte
med Norske Landskapsarkitekters
Forening. NLA havde sendt en norsk
landskabsarkitekturudstilling og blev
repræsenteret af fagsekretær Marit
Hovi. De to udstillinger supplerede
hinanden godt, både i indhold og i
opstilling.
Der var stor interesse for udstillin¬

gerne, og der var mange som købte

Model af Reichparteitagsgebåude, Albert Speer, 1934. Foto sept. 2000

svær at skjule, med mindre den helt
nedlægges. Den kan derfor i sin
storslåethed stadig fornemmes med
stemning af lige dele storhed og
vanvid. Her er kæmpe granitblokke
lagt i jorden til kørebane, omgivet
af lange strækninger med murværk
som fremhæver vejens lige og brede
forløb. De dele af muren, som er til¬
bage, er udsmykket med for den
tids typiske neoklassisistiske
udtryksformer.
Selv om der er forståelse for, at
tyskerne helst vil glemme deres del
af nazisternes historie, kan et vis
mismod over anlæggets forfald ikke
undgås. Det er et flot anlæg, som
med restaurering kan blive et minde
om den tids forfærdelige hændel¬
ser. Noget i retning af Roms Colos¬
seum, hvor tusindvis af mennesker
blev slagtet af romerne.

Kataloget Danish Landscape Archi¬
tecture, som viser udstillingens pro¬
jekter, kan købes ved henvendelse
til DL's sekretariat, tel. 35 34 68 33
og koster 65 kr. ekskl. forsendelse.
Kataloget er et flot opslagsværk.
Udstillingen om dansk landskabs-
arkitekturdstillingen vises i Århus
Rådhus fra 14. marts og tre uger
frem, samt på fagmesse for Have
og Landskabs ved Hindsgavl 15.-17.
august 2001.

ElaNews
ElaNews står for European Landscape
Architecture News. Det er en ny

hjemmeside, hvor europæiske
nyheder inden for faget formidles.
Nyhederne kan findes på
www.elanews.com.

Danske Landskabsarkitekters
sekretariat er åbent:

Tirsdag-fredag. Mandag lukket.
Tel. 35 34 68 33
dl@landskabsarkitekter.dk
Maria Miret, fagsekretær
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Maria Jakobsen (KVL)
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Karen Kirkegaard (KVL)
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TILLYKKE MED DAGEN
70 ÅR
Gunnar Moos, 1. januar
Villy Østergaard Pedersen, 22. februar

60 ÅR
Birgit Weylandt, 29. januar
Mogens Ellekvist, 6. februar
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Bodil Sørensen, 2. februar
Viggo Hansen, Gråsten Kommune,
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IFLA'S SEKRETARIAT
IFLA's kasserer Heiner Rodel vare¬

tager midlertidigt arbejdet omkring
IFLA's generalsekretariat. Derfor be¬
des al IFLA-post til generalsekretær,
Tuula-Maria Merivuori indtil videre
sendt til nedenstående adresse:
Heiner Rodel, IFLA Treasurer
,via San Gottardo 61
CH-6900 Massagno/Lugano
Schweiz
Tel:+41 91 966 11 61
Fax: +41 91 966 72 61
studiorodel@swissonline.ch

IFLA's officielle adresse er uændret:
IFLA

4, rue Hardy
F-78009 Versailles Cedex, France
Fax: +33 1 39 53 53 16

STUDIETUR TIL TYSKLAND
Stads- og Kommunegartnerforenin¬
gen har planlagt en studietur til ■

Tyskland, hvor byerne Kiel, Ham¬
burg, Bremen, Hannover og Berlin
besøges.
På turen vil der blive lagt vægt på
nutidig udvikling inden for den grøn¬
ne sektor. Der vil blive set på byfor¬
nyelse, økologi i boligbyggeri, nye
boligkvarterer, der breder sig over
tidligere kolonihaveområder, og et
besøg i Berlin skal vise, hvordan
byen har klaret sin forvandling fra ø
i det socialistiske verdensrige til
hovedstad i Tyskland.
Der vil også blive set på økologisk
pleje og gamle haver, og man vil

samt høre om tyske kollegers erfa¬
ringer med bevillinger, der ikke slår til.
Pris 5.000 kr. for ikke SK medlemmer

og 4.250 kr. for medlemmer af SK.
Tilmelding og yderligere information
til SK's sekretariat, Kædevænget 1
6500 Vojens. Tel. 74 20 32 40. MM

KURSUS I
PROJEKTERINGSPROCEDURE
Et kursus i projekteringsprocedure
og projektledelse for landskabsarki¬
tekter udbydes ved KVL.
Kurset omfatter de administrative,
juridiske og økonomiske sider ved
en sags gennemførelse, herunder
aftaler mellem bygherre, rådgiver og
entreprenør samt hele den række af
styringsdokumenter, møderækker og
administration, som et sagsforløb
rummer.

Kursets undervisning er bygget op
omkring et vanligt projektforløbs for¬
skellige faser og koblet sammen
med en virkelig, større sag. Under¬
visningen tager sit udgangspunkt i
den gældende lovgivning og aftale¬
sæt samt kotumer inden for rådgiv¬
nings- og byggebranchen.
Undervisningen er på ful dtid og be¬
står af en kombination af forelæs¬

ninger og gruppearbejde omkring en
konkret sag.
Kurset, der er et ordinært 3-ugers
kursus på KVL's landskabsarkitekt¬
uddannelse, gennemføres med del¬
tagelse af både KVL studerende og
eksterne studerende under åben
uddannelse.
Kurset afsluttes med en bedømmel¬
se af projektrapporter udarbejdet af
kursusdeltagerne, og ved godkendel¬
se udstedes et kompetencegivende
kursusbevis.

Tid: 15. januar til 2. februar 2001
Sted: Den Kgl. Veterinær og Landbo¬
højskole, Sektion for Landskab,
Rolighedsvej 23.
1958 Frederiksberg C
Tilmelding: Åben uddannelse på KVL
på KVL's studieforvaltning.
www.studieforvaltning.kvl.dk/aabenudd
uddannelse@kvl.dk

Deltagergebyr: 1.050 kr.
Kontakt: Lektor Jens Balsby Nielsen,
tel. 35 28 22 59

jbn@kvl.dk
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Edvard Heiberg var det hele og derfor en af de
ledende kulturpersonligheder i det radikale
miljø i mellemkrigsårene. Bogen leverer et
dybdeborende portræt af dette kompromisløse
menneske, der kunne forene et brændende

politisk engagement med en omfattende arki¬
tektvirksomhed, der bl.a. resulterede i store
sociale boligbebyggelser som Blidah Park,
Ryparken, Kantorparken og Bispeparken, for
ikke at nævne hans eget hus fra 1924, der blev
det første eksempel på den internationale
modernisme i Danmark.

Denne ener har mere end nogen anden fra
gruppen af socialistiske arkitekter påvirket
udviklingen af en social dansk arkitektur fra
30erne og til hans tidlige død i 1958. Bogen
belyser derfor også samfunds- og arkitektur¬
udviklingen i denne afgørende periode for
dansk arkitektur og planlægning.

420 sider,
illustreret

Pris: 395 kr.

Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 Kobenhavn K

tlf. 32 83 69 00

fax 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

A59



AT FORTÆLLE i ARKITEKTUR
i

mm

1» tilegnet Niels Ole Lund1
......

rt! ! 1

• »• £
I
l

I

li AUlvITlikTUR?HVORDAN BESKRIVE OG FORTO

Det er emnet for dette festskrift til Aarhus Arkitektskoles mangeårige
rektor, arkitekturteoretikeren Nils-Ole Lund. Bogens 19 hidrag af højt
ansete kolleger og fagfolk, danske og udenlandske, frihandler arkitektu¬
rens formidling og teoriudvikling og om de problemområder, der
rejser sig, når man skal kritisere og analysere arkitektur.

Bogen er hlandt de første, der diskuterer arkitekturkritikkens væsen
og muligheder.

»Endelig! fristes man til at udbryde. Endelig en bog, der mere prineipielt
og grundlæggende diskuterer arkitekter, arkitekturformidling og
arkitekturkritik.«
Weekendavisen

»Anbefales på det varmeste.«
Weekendavisen

Indbundet,
284 sider,

rigt illustreret
Pris: 445 kr.

»Med sin akademisk farverige sammensætning af sprog og temaer er
bogen en fin hyldest til fødselaren«
Morgenavisen Jyllands-Posten

Arkitektens Forlag Strandgade 27 A 1401 København K Tlf: 32 83 69 00 Fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af AT FORTÆLLE ARKITEKTUR
Indbundet, 284 sider, rigt illustreret, pris: 445 kr. inkl. moms, eks. porto.

Navn:
.

Gade/vej:.

Postnr.:
_

Stilling:

^ Tlf:

By:

Evt. gennem boghandler:

Ved betaling med kreditkort
oAm'eriean Express oEurocard oMastereard oVisa/Dankort oGirokort

Kortnummer: Udløbsdato:.

(§) POST—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG

+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K

Dato: Underskrift:



FRANSKE EKSEMPLER Torben Dam ogMalene Hauxner

'Temakursus i landskabsplanlægning' ved Landbohøj¬
skolens Sektion for Landskab spænder over fagområ¬
derne landskabsplanlægning og anlægsgartneri med
hovedvægt på by-, bebyggelses- og landskabsplanlæg¬
ning. Der arbejdes med det arkitektoniske håndværk
i discipliner som programmering, planlægning og pro¬

jektering samt med udredning og tolkning af det æste¬
tiske sprog i landskabsarkitektoniske værker baseret
på'analyse af morfologi og syntaks, forstået som rum,

komponenter og deres indbyrdes orden, og kontekst
forstået som program, tid og sted.
Hvert efterår rejser vi og de studerende ud for at se,

studere og lære. De sidste år har målene været Paris,
Lyon, Amien, Lille, Berlin, Duisburg, Barcelona, Am¬
sterdam, Rotterdam, Tilburg og Hertogenbosch. I år
blev det endnu engang Paris kombineret med en af¬
stikker til La Rochefort-sur-mer og Tours. Når konti¬
nentale byer figurerer så talrigt, skyldes det, at man
her finder en stor grad af sammenhæng mellem teori
og praksis, byplanlægning og havekunst, gartneri og
arkitektur, og at man hér kommer" tættest på de teorier
og den metodik, der ligger bag de arkitektonikker, der
søges indlært i undervisningen. Der er her tale om stra¬

tegier snarere end design og problemformulering og

problemløsning frem for forskønnelse. Denne prag¬

matiske metode er imidlertid ikke ensbetydende med
mangel på kunstnerisk kvalitet, fantasi og poesi.
Turens første og største formål var at studere plan¬

lægning i kulturmiljøer, der for tiden nyder samfundets

Rue de Montaigne 50.
Michael Van Valkenburghs projekt
indførte et nyt sprog med præferen¬
ce i gartneriets æstetik. Beskæring
er en integreret del af konceptet,
begribeligheden og betydningen for¬
svinder, når den undlades.
• Montaigne 50. Michael Van
Valkenburgh's project introduced a
new idiom with a preference for
gardening's aesthetics. Trimming is
an integrated part of the concept,
and intelligibility and significance
disappear when it is neglected.

bevågenhed, og som da også er udpeget som indsats¬
område for sektionens landskabsarkitekturforskning.
De primære studieobjekter var anlæg, hvor omdannel¬
sen er sket ud fra særlige teorier om kulturmiljøets be¬
tydning med specifikt henblik på at gøre de studeren¬
de fagligt funderet til at løse kursets projektopgave,
'Synliggørelse af Københavns boulevardbane'.

Gartneriets æstetik

Gårdhave i rue Montaigne 50
Den amerikanske landskabsarkitekt Michael Van Val¬

kenburghs projekt til en gårdhave på taget af en parke¬
ringskælder ved siden af Disneykoncernens hovedsæde
i Paris er i erindringen det haveanlæg, der indførte et

nyt sprog med præference i gartneriets æstetik. Det var
chokerende smukt, efter en lang periode med natur-

efterlignende, noget rodede tilstande blandt hjemme¬
hørende planter i bede tegnet af indvoldslignende kon¬
turer, at se disse parallelle, smalle, sorte granitbassiner
flankeret af espalierede lindetræer. Det blev en orden,
der indfandt sig overalt omkring 1990, en foreløber
for det der siden fik øge- eller kælenavnet stregkode¬
planer.

Som et bonsaitræ er kunst og ikke natur og ikke kan
overlades til selvforvaltning, kan en have som Valken¬
burghs ikke slippes løs. Klipningen er så integreret en del
af konceptet, at når den undlades, sker der ikke bare det,
at vand, bundplanter og mennesker må undvære sol¬
lys, men også at begribelighed og betydning forsvinder.

Midte, Det smukke i jordbehandlingen,
vandets kredsløb og planternes for¬
skelligartede konstruktion er idéen i
bambushaven i Pare de la Villette.
Nederst. I Jardin du Jardinage i Pare
de la Villette er dyrkningens æstetik
udgangspunktet.
• Middle. The beauty found in sha¬
ping the soil, water circulation, and
the different structures of plants are
the concepts behind the bamboo gar¬
den at the Pare de la Villette.
Below. The aesthetic of cultivation is
the point of departure at the Jardin
du Jardinage at the Pare de la Villette.
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Gårdhave i rue de Meaux.
De hvide birkestammer, den ensar¬
tede bund af gedeblad og de nød¬
vendige klinkestier signalerer en ny
modernisme - et veldefineret rum
behandlet af menneskehånd.
• Courtyard on the Rue de Meaux,
Paris. The white birch trunks, the
uniform ground of honeysuckle, and
the necessary tiled paths signal a
new Modernism - a well-defined

space tended by the human hand.

Place du Marché i Vitry-sur-Seine er
en stor, tom let skrånende flade af
trekantede granitfliser. Nedløbsri-
ste, lygtestandere, eistik m.m. er
trekantede. Helhed og detalje er ét.
• Place du Marché, Vitry-sur-Seine,
is a large, empty, slightly sloping
surface of triangular granite slabs.
The drain gratings, lamp poles,
electrical outlets, etc. are triangular.
Detail and whole form an entity.

194

Det samme er ved at ske i bambushaven i Pare de la

Villette (Alexandre Chemetoff, 1984), hvis idé er at

det smukke findes i jordbehandlingen, i vandets kreds¬
løb og i planternes forskelligartede konstruktion.
I Jardin du Jardinage (Gilles Vexlard og Laurence

Vacherot, 1984), en anden af temahaverne i Pare de
la Villette, forkludrer krukker med udplantningsplan¬
ter fortællingen om vindyrkningens æstetik.
Jardin de Moulin de la Pointe (Gilles Vexlard og

Laurence Vacherot, 1988), en mellemting mellem en

gårdhave og en park ved Porte d'Italie, er velholdt og
velfungerende. Blåregn holder sig på den anviste plads
på stålespaliérer, hvis stolpefæste er af hvidt marmor.
Taksplantninger og græsplæner er klippet tæt og
blomsterne i bedene fornyet.
Manglende succes som have kan imidlertid ikke

fjerne Valkenburghs gårdhaves betydning som tegn

på, at den nyorientering .mod dyrkningskultur, der blev
afstukket med konkurrencen om Pare de la Villette,

nu var trådt i karakter. I 1990erne blev byøkologien
stueren, og tolkningen må være, at det smukke ligger
i menneskelige frembringelser, der vel og mærke er i
overenstemmelse med naturens processer. Men også

at kontrollen er en betingelse, at naturen har at rette
sig efter menneskers orden og ordrer. Og det gælder i
lige så høj grad den indre som den ydre natur.

Gårdhave i rue de Meaux 64

Fra samme tidspunkt stammer en adgangs- og gårdhave
ved et boligkompleks opført som led i fornyelsen af
det trekantede bykvarter omkring place de la Bataille
de Stalingrad mellem rue de Flandre og avenue Jean-
Jaurés. Mellem arkitekten Renzo Pianos orange faca¬
der af tegl og stål har landskabsarkitekterne Michel
Desvigne og Christine Dalnoky udlagt de nødvendige
klinkestier og tilplantet resten med 8.600 gedeblad
(Lonicera nitida) og 120 papirbirke (Betula papyrifera).
De hvide birkestammer og den ensartede grønne bund
signalerer en ny modernisme, hvor haven er et velde¬
fineret rum synligt behandlet af menneskehånd. Sen¬
modernismens glæde ved planters konstruktion skinner
igennem. Men haven hører til i en tid, hvor naturen er

betydningsfuld, og økologi spiller en større rolle end i
1950erne. Selv siger parret, at de betragter haven som
et observatorium for naturens variationer, processer

og fænomener. Den natur skal, som Adriaan Geuze
har udtrykt det, indrette sig efter kulturen.
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Markedsplads i Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine ligger ikke ret langt fra Paris, hvis man
vel og mærke ikke sætter sig i et gennemgående tog.
Det er en forstad, der som så mange andre er vokset
op omkring en landsby. Den har beholdt sin karakter
måske pga. af de lindearkader, der står langs de vigtigste
gader. Place du Marché (Alexandre Chemetoff, 1991) er
klassisk som kulturmiljø med kirke, rådhus og torve¬

handel,,men ikke klassisk i sproget. En stor tom, let
skrånende flade af trekantede granitfliser, der med

I

I



Denne side. Place du Général Leclerc
med vandkunsten, som Yves Brunier
kalder en isklump. Vi syntes, det lig¬
nede en babyhval med moderhvalen i
form af kongresbygningen i baggrun¬
den. En del af Place du Général Le¬
clerc er af glas, for at lys kan trænge
ned i parkeringskælderen nedenunder.
De flerstammede krepmyrtetræer
trænger op gennem pladsens plane
granitplan i en modernistisk æstetik.

mellemrum er erstattet af trekantede lygtestandere, telt¬
pæle og nedløbsriste, er trekantet. Helhed og detalje
er ét. På fotografier ser man, hvordan den trekantede
flade samler rummet mellem modernistiske kassebyg¬
ninger. Siden er der blevet bygget langs trekantens ene

sidé, men modernismens ideal om et læseligt program
er fastholdt. Programmet sagde markedsplads to gange
om ugen, tag for parkeringskælder og stormflodsbassin.
Det sidste programpunkt kræver nærmere forklaring.
Reportager om oversvømmelser omkring Europas

floder har i de seneste år præget avisernes overskrifter.
Det kan være Rhinen, Rhone eller Seinen. Afstrøm¬

ningen fra det stadig mere urbaniserede landskab langs
de store floder bliver større og sker hurtigere. Regn¬
vand fra befæstede arealer ledes gennem afløbslednin¬
ger direkte til floderne, og i forbindelse med kraftige
regnskyl koncentreres regnvandet, og floderne kan ikke
følge med. I fælles afløbssystemer er det regnvand og
urenset husspildevand, der sendes ud i floderne. At
situationen er alvorlig kan man notere sig, når man
ser de bestræbelser, der sættes i værk for opsamle og
forsinke regnvandet. Place du Marché i yitry-sur-Seine
har under sin overflade ud over sin parkeringskælder
store regnvandsmagasiner, der kan opmagasinere regn¬
vand og dermed forsinke regnvandets afstrømning til
Seinen. Place du Marché ligger i det let skrånende •

landskab ned mod Seinen lige uden for den gamle
landsby. Regnvandet på selve pladsen opsamles i det
ene af den trekantede plads hjørner, men under plad¬
sen kan der opsamles regnvand fra hele den nye bydel,
der omkranser pladsen og andre forstæder, der ligger
længere oppe. Håndteringen af regnvandet er noget,
man må tænke på overalt'langs floden.
Ved et tegnestuebesøg hos landskabsarkitekten

Pascale Hannetel så vi, hvordan håndtering af regn-
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vand var en del af løsningen i flere af tegnestuens
projekter. Pare Corbiére i Le Pecq-sur-Seine inddrog
den høje vandstand i Seinen. En højtbeliggende sti
tillod parkens lavere dele at blive oversvømmet ved
højvande. Et rastepladsanlæg til Al6 vedAbberville
Nord brugte tre aflange bassiner til at nedsive og rense

regnvandet fra de befæstede arealer. Desværre nåede vi
ikke at besøge de nævnte projekter.

Stationsplads i Tours
I 1989 vandt arkitekten Jean Nouvel konkurrencen
om Da Vinci konferencecentret i Tours og blev efter¬
følgende bedt om at tegne en busterminal og Place du
Général Leclerc mellem konferencecenteret og arki¬
tekten Victor Laloux's stationsbygning fra 1800-tallet.
Nouvel bad landskabsarkitekten Yves Brunier hos Isa¬

belle Auricoste, der havde været med på konkurrence¬
holdet, om at lade en del af pladsen være af glas, så
dagslyset kunne trænge ned til den underliggende
parkeringskælder. Brunier tegnede det karakterfulde
ovenlys, oversprøjtet med vand, han selv ligner med
en isklump. Vi kom til at tænke på en babyhval, hvis
mor, kongresbygningen, følger den diagonalt over

• This page. Place du Général Leclerc
with the fountain that Yves Brunier
calls a block of ice. We thought it
looked like a baby whale with its
mother in the form of the congress
building in the background. Part of
Place du Général Leclerc is made of
glass, to let light penetrate into the
underground parking lot. The trunks
of the crape myrtle trees emerge
from the square flat granite surface
in a modernistic aesthetic.



Viaduct des Arts, Promenade Plantée.
I de murede buer er der indrettet
eksklusive gallerier og forretninger.
• Viaduct des Arts, Promenade
Plantée. The brick vaults house
select galleries and shops.

Herunder. De promenader, der stræk¬
ker sig fra Place de la Bataille de
Stalingrad langs Bassin de la Villet¬
te, fortsætter langs Canal de l'Ourcq
i Pare de la Villette.
• Below. The promenades that extend
from the Place de la Bataille de .

Stalingrad to the Bassin de la Villette
continue along the Canal de L'Ourcq
to the Pare de la Villette.

Arkitektoniske promenader
Viaduc des Arts - Place de la Bataille de Stalingrad -
Bassin de la Villette

Da Bastilleoperaen skulle bygges, blev en station revet
ned og den inderste del af banedæmningen fjernet for
at give plads til kæmpekolossen. Banedæmningen var

på dette tidspunkt i forfald, og man regnede med at
rive den ned. Under arbejdet med fornyelse af det om¬
kringliggende kvarter og under en tiltagende interesse
for kulturmiljøer blev det besluttet at bevare den.
Skinnerne blev fjernet, og i stedet blev der anlagt en
promenade. De smukke jernkonstruktioner blev sat i
stand og suppleret med et elegant moderne elevator¬
tårn i glas og stål, og i de murede buer blev der ind¬
rettet eksklusive gallerier og forretninger (Patrick Ber¬
ger, 1994). Plantebede og udstyr på toppen er ikke
noget at skrive hjem om, de har ikke den store betyd¬
ning. Oplevelsen af at gå oppe mellem gadens trækro¬
ner på behørig lydafstand af trafikken eller nede langs
den tunge murkonstruktion og fornemme byens histo¬
riske sammenhæng er det afgørende.

Fra Bastillepladsen kan man gå ad BoulevardRichard-
Lenoir, først mellem markedstelte og siden i haver over
den tørlagte kanal (David Mangin/Seura og Jacqueline
Osty, 1994).

Place de la Bataille de Stalingrad (Bernard Huet,
1989), den tidligere Place de la Rotunde opkaldt efter
Claude Niclas Ledoux's toldpavillon Rotonde de la
Villette, som blev opført i Napoleons tid som en del
af den parisiske toldgrænse mod forstæderne, er del af
et større kulturmiljø, man har arbejdet på siden be¬
gyndelsen af 1980erne. Den danner nu koblingsled
mellem Canal St. Martin og de promenader, der stræk¬
ker sig langs Bassin de la Villette (Ateliér Parisien
d'Urbanisme og Patrick Celeste, 1988). Promenaden
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Place de la Bataille de Stalingrad er
en del at større kulturmiljø som igen
er en del af en toldgrænse til de pari¬
siske forstæder på Napoleons tid.
• The Place de la Bataille de Stalin¬
grad is part of a large cultural milieu
that included customs posts on the
border between Paris and its suburbs
in the Napoleonic Era.

pladsen mellem rækker af rødblomstrende krepmyrte-
træer (Lagerstromia indica). Især en aften var det et
poetisk syn at se lys, vand og flerstammede træer trænge

op gennem pladsens plane granitplan. Det paradigme¬
skift i retning af en ny modernistisk æstetik på et an¬
det naturbaseret fundament end den foregående kom
Yves Brunier ikke til at bidrage til pga. sin død i 1991.
Men han var med til at forberede sproget.

Place du Général Leclerc har som de fleste andre

nye pladser i Europa en parkeringskælder i flere etager
nedenunder. Opgaven er både at skaffe lys i parkerings¬
kælderen og sikre et fornuftigt vækstgrundlag for
buske og træer på pladsen ovenover. Med en samlet
lagtykkelse fra loftet i parkeringskælderen til pladsens
belægning på 1,20 m er der skabt mulighed for at
etablere et godt vækstgrundlag. Befæstelsen af små
naturstensfliser er etableret på et stativ, hvorved det er
blevet muligt at lade'krepmyrtetræerne trænge op gen¬

nem pladsens befæstede plan med en lethed og elegance,
der om aftenenen understreges af belysningen.



Axe Majeure er projektionen af det
63 m høje tårn, der står midt i den
halvcirkulære neoklassicistiske byg¬
ning af Ricardo Bofill.
• Axe Majeure is a projection of the
63-meter-high tower that stands in
the middle of the semicircular Neo-
classicist building by Ricardo Bofill.

fortsætter på en bro langs Canal de l'Ourcq, der skæ¬
rer Pare de la Villette.

Det var Le Corbusiér, der fandt på at kalde den
rundgang, han udpegede i Villa Savoyes inde- og
uderum for en 'promenade architecturale'. Paris er

fyldt med sådanne arkitektoniske promenader, hvor
man ledes fra det ene rum til det andet. Nu er byen
blevet suppleret med en, der strækker sig fra Bois de
Vincennes til Pare de la Villette. Man erfarer, at det
ikke var lutter teori, men at der er kommet en meget
smuk og velfungerende park ud af konkurrencen om

det 21. århundredes park. For os var det en udsøgt
fornøjelse at sidde på Løvepladsen og se solen gå ned
i, konkurrence med røde, grønne og gule neonlys på
de bevarede og restaurerede slagterihaller flankeret af
nye lakrøde pavilloner.

Axe Majeure i Cergy-Pontoise
Hvis man fortsætter med toget længere ud i periferien
af Paris end La Defense og står af i forstaden Cergy-
Pontoise, kan man få en usædvanlig, arkitektonisk •

oplevelse krydret med en indsigt i et andet folkeliv,
svarende til det, man skal sydvest for København for
at erfare. Vi har vel alle rynket på næsen af Ricardo
Bofills neoklassicistiske halvcirkulære bygning, der set
med sociale, demokratiske, nordiske øjne er snyd og

bedrag. Som skærm om et 63 meter højt tårn, hvis
projektion i landskabet, AxeMajeure (1980-96) op¬
fylder den sit formål. Aksen, der kan betragtes som
en arkitektonisk promenade, peger ud i landskabet
forbi og gennem plantager og alléer, græsplæner og
gruspladser. Den starter som passage mellem høje
gavle og kulminerer i et vippet plateau, hvorfra man

har udsyn til fortsættelsen og det store landskab gen¬
nem 12 majestætiske søjler. Efter eget udsagn følte
værkets israelske kunstner Dani Karavan ikke trang
til at ændre landskabet, kun tilføre det en dimension.
Det har han gjort ved at tilføje en orden afmonumen¬
tale, geometriske figurer som komponenter i landskabs-
rummet.

■

Axe Majeure kan betragtes som en
arkitektonisk promenade. Den går
gennem plantager, alléer, græsplæ¬
ner, gruspladser. Aksen kulminerer
på kanten af et vippet plateau og
fortsætter ud i landskabet i en række

monumentale, geometriske figurer.
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• Axe Majeure can be viewed as an
architectural promenade.
It runs through plantations, avenues,
lawns, and graveled areas.
The axis culminates at the edge of a
tilted plateau and continues into the
landscape in a number of monumen¬
tal, geometric figures.



Midte. Tadao Andos meditationshave,
Unesco
Nederst. Pare Diderot i La Defense
af Alain Provost.
• Center. Tadao Ando's meditation
garden. Unesco.
Below. Pare Diderot in La Defense,
by Alain Provost.

Ved Unesco på Place de la Tolerence,
også af Dani Karavan, kan man gen¬
kende komponenterne fra Axe Majeure:
kugler, kegler pyramider og søjler.
• At Unesco, on the Place de la
Tolerence, by Dani Karavan, we find
components from the Axe Majeure:
spheres, cones, pyramids, and
columns.

I områder omkring La Defense ved man aldrig, om
man står på jorden eller på et betondæk. Ved La
grande Arche opdager man, når man ankommer med
metro, bus eller regionaltog, at der er mindst tre etager
under overfladen. På en måde er dette tema fortsat i

LesJardins de l'Arche. Haven kan opleves i to planer.
Fra en bro, der præcist og direkte går gennem haven,
tæt forbi træernes kroner og hen over bede og knolde¬
bro. Nede på knoldebroen far man en anden oplevel¬
se - mere intim i rum, som veksler i størrelse afgræn¬
set af bede med planter, der frodigt gror selv under
broen, der hele tiden er til stede, uden at den domi¬
nerer oplevelsen. Gilles Clement har i andre projekter
arbejdet med den 'vagabonderende have' og i Jardins
de l'Arche er der lidt af den samme utvungne lethed
over beplantningen. I sammenhæng med en knolde¬
bro af den lyse kalksten, som findes mange steder i
Frankrig, opleves det nærmest som er planterne ved
at indtage et gammelt kulturmiljø. En oplevelse, der
bliver forstærket af flader med store brudfliser i sam¬
me lyse kalksandsten lagt i forrevne figurer. Men det
hele er en illusion, for det nederste plan er lige så nyt
som resten og endda en overdækning af regionaltog¬
banen nordpå til Paris' forstæder. Den lange bro, der
starter lige bag La grande Arche er et studie værd i sig
selv. Udformningen af broen er nøje afpasset situatio¬
nen. På broen skal man kunne promenere og gå uden
at koncentrere sig om underlaget, hvorfor midten af
broen har en oprunding som en brolagt landevej,
plankerne er kraftige og godt understøttet selv om
haven nedenunder skimtes i mellemrummet. Det

betyder, at man kan opleve træernes kroner, udsigten
til forstæderne og La Defenses imponerende skyline

I Tolerancens plads neden for Unescos administrations¬
bygning, der er tegnet af Marcel Breuer i 1950erne,
kan man genkende komponenterne: kugler, kegler,
pyramider og søjler. Her kan man også se og høre
Tadao Andos meditationshave og Isamu Noguchis mo¬

dernistiske, japanske have (1956), der blev restaureret i
1988. I alle tre haver er Noguchis teori synlig: Sten er
en haves skelet, mere direkte forbundet med universets

essens end planterne, der i denne metafor, ér kødet.

LesJardins de l'Arche, La Defense
Johan von Spreckelsens kube i La Defense skulle have
lukket perspektivet i den store akse. I stedet er den
blevet et vindue mod forstæderne. Uden for vinduet

ligger en have og en-promenade på en bro, hvorfra
man kan opleve den (Gilles Clement og Guillaume
Geoffrey-Dechaume assisteret af Atelier Acanthe og

arkitekterne Paul Chemetov og Borya Huidobro, 1990).

1
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Les Jardins de L'Arche ligger i aksen bag La grande Arche.
På en let gitterkonstruktion langs broens sider kan man betragte
haven oppefra, man kan promenere og gå tæt forbi træernes
kroner. Nedefra har broen en lethed, der både muliggør plante¬
vækst og reducerer dominansen betydeligt.
• Les Jardins de L'Arche lies in the axis behind La grande Arche.
Visitors can view the garden from the top from a light lattice
construction along the sides of the bridge, take a walk and pass
close to the crowns of the trees. Below, the bridge has a light¬
ness that makes it possible for plants to grow and keeps it from
being to dominant.

og alligevel holde sig midt på broen. I broens sider
adskilt af en langsgående bænk træder man ud på en

lettere gitterkonstruktion, og her kan man nyde haven
oppefra. Nedefra har broen en lethed, der både mulig¬
gør plantevækst under selve brodækket og samtidig
reducerer dens dominans betydeligt. .

Har man mod på at gå over broer og under via¬
dukter, er et besøg i Alain Provosts Pare Diderot en
spektakulær oplevelse. La Defenses adskillige etager er
her sammenkædet i en skråning, hvis hovedattraktion
er et brusende bassin flankeret af klippede hække, der
grangiveligt ligner rullende trapper.



Som måske det vigtigste genskabte
Bernard Lassus kontakten mellem
Rochefort og La Corderie Royale ved
hjælp af en rampe langs bymuren.
La Corderie Royale var et rebslageri,
der fremstillede tovværk til Ludvig
den 14.'s flåde.
• Perhaps Bernard Lassus's most
important contribution was recrea¬
ting the contact between Rochefort
and La Corderie Royal with the aid
of a ramp along the city wall.
La Corderie Royale made ropes for
Louis XIV's navy.

men som en kunstner, der tænker nyt, er Pare de la
Corderie Royale blevet et sublimt anlæg, også hvad
angår det gartneriske håndværk. Komponenter som
træer og vandrender står nøjagtigt, hvor de skal, og
syntaksen er præcis i stor som i lille skala.
Rochefort ligger ved floden La Charente fem kilo¬

meter fra Atlanterhavet. Den store tidevandsforskel

præger floden langt ind i landet forbi Rochefort.
Havnen i Rochefort er stadig aktiv og besejles dagligt
af store oceangående skibe. Den moderne havn bru¬
ger samme teknik, som blev anvendt, da Rochefort
var centrum for den franske flåde. Skibene kan ligge
til kaj i en dok, hvor vandstanden holdes konstant
ved kun at åbne sluseportene ved højvande. På samme

måde har det været muligt at bygge store tørdokke,
hvor de store sejlskibe,blev bygget. Tidevandsforskel-
len betød at tørdokken kunne fyldes og'tømmes uden
brug af pumper. Besejlingen åf La Charente har også
betydet bygningen af markante broer, der grundet
broernes store frihøjde er markante i det flade land¬
skab.

Plan over Le Jardin de Retour.
Kun den nederste dpi ved floden er udført.
• Plan of Le Jardin de Retour.
So far, only the lowermost part by the river
has been implemented.
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Omdannelse af kulturmiljøer
Pare de la Corderie Royale, Roehefort-sur-mer
Med projektet Le]ardin de Retour vandt kunstneren
og landskabsarkitekten Bernard Lassus i 1982 kon¬
kurrencen om omdannelsen af et kulturmiljø: havn
og skibsværft omkring det tilgroede Corderie Royale,
et rebslageri, hvor man havde fremstillet tovværk til
Ludvig 14.'s flåde. Det unikke i forslaget er, at Lassus
ikke bare bevarede og restaurerede det oprindelige an¬

læg, men omdannede det til et moderne rekreativt
turistanlæg med inkorporering af flere kulturhistoriske
lag: det oprindelige sumpede flodlandskab, 1600-tals-
bygningerne og deres omgivelser og det tilgroede —

vildnisset. Måske som det vigtigste genskabte han en
kontakt mellem by og værft ved hjælp af en rampe

langs bymuren og en plantning af tulipantræer, der
strækker sig over flere planer. Ærgerligt er det, at den
kun er delvist gennemført. Alligevel er der skabt et
hverdagsrum, hvor teorien bliver begribelig. Selv om
Lassus ikke betragter sig selv som en håndværker, der
kender sin tradition og prøver at forbedre sit arbejde,



Fondation Cartier

Bygningen er sammensat af en ræk¬
ke planer, de fleste af glas. Indefra
kan blikket forsætte gennem glas¬
væggene ud i haven.
Lothar Baumgarten har valgt vilde
urter som jordbær, bregner, græsser
og liljer til sitTeatrum botanicum.
• Fondation Cartier. The building is
made up of a number of planes,
most made of glass. From inside,
the eye can continue through the
glass walls and into the garden. Lot¬
har Baumgarten chose wild plants
such as strawberry, ferns, grasses,
and lilies for his Teatrum botanicum.

Vi nåede at opleve regn og sol og en charmerende
kombination, men fik lyst til at vende tilbage i mørke,
i sne og i efterårsfarver. Den ni etager høje bygning
huser udstillingsareal i to etager, kontorer ovenpå og

parkering nedenunder. Der er ikke tale om et museum
med en samling, men om en udstillingshal, et stort
tomt rum, hvor skiftende kunstnere selv kan introdu¬
cere egne vægge og komponenter. Der vil sikkert være

malerier, som ikke kan konkurrere med denne arkitek¬

tur, men der vil også være andet, der vil lukrere på det
- i hvert fald havekunsten. Haven bag glasset måtte
ikke ligne en blomsterforretning, hvorfor Lothar Baum¬
garten, kunstneren bag værket, valgte vilde planter;
jordbær, græsser og liljer, som man kan se dem på
tapeter og gobeliner - menneskeskabt natur, sat i glas
og ramme så og sige. 1 den amfiteatralske trappe er

skåret et hul til et bassin og to symmetrisk anbragte
stenbænke. Hernedefra kan man kun se spejlingen af
træerne og skyerne i glasset.

Fondation Cartier, Boulevard Raspail
Fondation Cartiers bygning er skruet sammen af en
række planer, de fleste af glas med rammer af gråt stål.
Det plan, der tilkalder sig størst opmærksomhed, er
en 18 meter høj glasskærm næsten uden ramme. Den
står i gadelinien, hvorved der er skabt et synligt have¬
rum — uden at gadens integritet er forstyrret. Der er
tale om en Krakaløsning af format.
Går man gennem porten mødes man af en kæmpe¬

stor ceder, Frihedens træ', plantet af digteren Chateau¬
briand i 1823. Kommet forbi cedertræet, kan blikket

fortsætte gennem to glasvægge ud i haven, hvor det
først stopper ved en smuk, gammel, gul kalkstensmur
på kronen af en amfiteatralsk trappe.

Bygningens glasfacader fortsætter 10 meter forbi
gavlene ud i haven mellem træer urter, mos og græs

med det resultat at have og bygning er ganske infiltreret.
Planterne spejler sig i glasset, lys trænger ind og igen¬
nem, og de særeste, mest poetiske relationer-opstår.



Bibliothéque Nationale de France.
Kernen i projektet er haven i form af
en skov hentet fra Rouen. Haven er

på størrelse med Palais Royale og
har karakter som klostergård, med
de fire bogtåme med form som en
opslået bog.
• Bibliothéque Nationale de France.
The core of the project is the garden
in the form of a forest brought from
Rouen. The garden is as large as the
Palais Royale and has the character
of a cloister court, its four towers
shaped like open books.
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Detfranske nationalbibliotek ved Quai FrancoisMauriac
Paris havde for få år siden tre moderne monumenter

alle tegnet af udlændinge: Centre Pompidou, Kuben
og Pyramiden. Et fjerde er kommet til: Bibliotéque
Nationale de France, tegnet af den franske arkitekt
Dominique Perrault (indviet 1995).
I 1989 i Mitterands regeringstid, blev beslutningen

om at opføre et nationalbibliotek truffet. Perrault var
dengang 35 år og havde kun bygget en enkelt bygning,
da han deltog i og vandt konkurrencen. Han fortæl¬
ler selv, at han startede med at lokalisere tomme rum

og monumenter langs Seinen og fandt frem til, at
han ville give Paris en ny offentlig plads på størrelse
med Concordepladsen og med karakter som et skibs¬
dæk, en have på størrelse med Palais Royale og med
karakter som en klostergård og fire bogtårne, der hver
især fik form som en opslået bog, og som tilsammen
danner et rektangulært rum. Tårnene skulle skabe
monumentalitet — hæve den ukendte bydel til et sted
og være opbevaring for folkets viden og et sted til for¬

dybelse. Kernen i projektet skulle imidlertid være haven,
tilstedeværelsen af naturen, i form af store træer hen¬
tet ind fra en skov i Rouen. Det er et fantastisk sted.

Esplanaden af træ er 375 meter lang og mellem 187
og 237 meter bred, og trapperne, der fører op til den,
fornemmes at nå himlen. Skoven, som man med god
ret kan kalde gårdhaven med de 250 store træer, hhv.
eg, avnbøg, birk og skovfyr, er 1 ha stor. Tårnene
med alverdens viden står vagt om et stykke natur, der
kan ses som symbol på det moderne menneskes vær¬

dier, på det grundlag der er en knap ressource og et

vigtigt fundament for, at vi overhovedet er til og vil
vedblive at være det. Det handler om viden og skøn¬
hed, bevaring og kommunikation, kultur, dialog, fæl¬
lesskab, frihed og udsyn. Men også om regelmæssig¬
hed og gentagelse. Rektanglet med samme forhold
mellem siderne går igen i stort og småt. Regelmæssig
repetition er en del af den moderne verden. I særdeles¬
hed er et bibliotek ifølge Perrault et multiplum af ele¬
menter; borde, stole, lamper, bøger, sider, bogstaver osv.

I øvrigt så vi anlægget omkring Shellsfranske hoved¬
kvarter, tegnet af Kathryn Gustafson, og smukke, u-
identificerede haver på Ile St. Germain. Men det er en
anden historie.

Torben Dam, lektor, landskabsarkitekt mdl ogMalene
Hauxner, dr. agro., lektor, landskabsarkitekt mdl
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Guide
Gårdhave rue deMontaigne 50, Paris
Landskabsarkitekt: Michael Van Valkenburgh
Adresse: Rue de Montaigne 50, 8. arrondissement
Metro: Franklin D. Roosevelt
Gårdhaven er aflåst, men kan ses fra receptionen

Bambushaven i Pare de la Villette, Paris
Landskabsarkitekt: Alexandre Chemetojf
Adresse: AvenueJean Jaures, 19. arrondissement
Metro: Porte de Pantin

Jardin du Jardinage i Pare de la Villette, Paris
Landskabsarkitekt: Gilles Vexlard og Laurence Vacherot
Adresse: Avenue Jean-Jaures, 19. arrondissement
Metro: Porte de Pantin

Jardin de Moulin de la Pointe, Paris
Landskabsarkitekt: Gilles Vexlard og Laurence Vacherot
Adresse: Avenue d'Italie, rue du Colonel Dominé,
13. arrondissement
Metro: Maison Blanche

Gårdhave i rue deMeaux 64, Paris
Landskabsarkitekt: Michel Desvigne og Christine Dalnoky
Arkitekt: Renzo Piano
Adresse: Rue de Meaux 64, 19. arrondissement
Metro: Jaures eller Bolivares
Gårdhaven er aflåst

Place du Marché, Vitry-sur-Seine, Paris
Landskabsarkitekt: Alexandre Chemetoff
Adresse: Avenue Henri Barbusse, avenue Paul Vaillant
Couturier
RER-station: Vitry-sur-Seine
Ca. 1,5 km fra stationen

Pare Corbiére i Le Pecq-sur-Seine, Paris
Landskabsarkitekt: Pascale Hannetel
RER-station: St-Germain en Laye
Parken ligger underjernbaneviadukten over Seinen.
Præsenteret som færdiggjort projektpå tegnestuen

ServiceArealAl6, Abberville Nord
Landskabsarkitekt: Pascale Hannetel
Præsenteret som færdiggjortprojektpå tegnestuen

Place du Génhal Leclerc, Tours
Landskabsarkitekt: Yves Brunier, Isabelle Auricoste
Arkitekt: Jean Nouvel
Adresse: Cote du Gare SNCF, Boulevard Heurteloup,
Rue Edouard Valicant
Pladsen ligger ved stationen i Tours

Viaduc des Arts, Promenade Plantée, Paris
Arkitekt: Patrick Berger
Adresse: Avenue Daumesnil, 12. arrondissement
Metro: Bastille, Ledru Rollin, Gare de Lyon

Place de la Bataille de Stalingrad- Bassin de la Villette, Paris
Landskabsarkitekt: Bernard Huet

Byplanarkitekter: Atelier Parisien d'Urbanisme og
Patrick Celeste
Adresse: Boulevard de la Villette, 19. arrondissement
Metro: Jaures eller Stalingrad

Boulevard Richard-Lenoir, Paris
Landskabsarkitekt: Jacqueline Osty
Adresse: Boulevard Richard Lenoir, 11. arrondissement
Metro: Bréguet Sabin, Richard Lenoir

Axe Majeure Cergy-Pontoise, Paris
Kunstner: Dani Karavan
Arkitekt: Ricardo Bofill
RER-station: Cergy-Pontoise
Ca. 500 m fra RER station mo(l syd

Unesco, Paris
Adresse: Place de Fontenoy, 15. arrondissement
Metro: Ségur
Tolerancens plads
Kunstner: Dani Karavan
Meditationshave
Kunstner: Tadao Ando

Japansk have
Kunstner: Isamu Noguchi
Adgang gennem hovedindgang. Vagter lader en passere,
når man vil se haver

Les Jardins de lArche, La Defense, Paris
Landskabsarkitekt: Gilles Clement og Guillaume Geojfrey-
Dechaume
Arkitekt: Paul Chemtov og Borya Huidobro
Adresse: La grande Arche
Metro: La Defense

LeJardin de Retour, La Corderie Royale, Rochefort-sur-mer
Landskabsarkitekt: Bernard Lassus

' Adresse: Rue Toufaire
Station: Rochefort (mellem Rochelle og Bordeaux)
Ca. 500 m til centrum.

Fondation Cartier, Paris
Kunstner: Lothar Baumgarten
Arkitekt: Jean Nouvel
Adresse: Boulevard Raspail, 14. arrondissement
Metro: Raspail
Entre: 40 F (studerende 25 F)

Det slider på fødderne at være f
studietur.
• Feet get tired on study trips.

Shells hovedkvarter i Rueil-Mal- i

maison af Kathryn Gustavsson.
• Shell's headquarters on the Rueil
Malmaison, Kathryn Gustafson

Bibliothique Nationale de France, Paris
Arkitekt: Dominique Perrault
Adresse: Quai Francois Mauriac, rue RaymondAron,
rue Emile Durkheim, 13. arrondissement
Metro: Quai de la Gare (ny RER-station under opførelse
lige under bygningen)

Shells franske hovedkvarter, Rueil-Malmaison, Paris
Landskabsarkitekt: Kathryn Gustafson
RER-station: Rueil-Malmaison

He St. Germain, Paris
Adresse: Pare Departemental, Ile St. Germain
RER-station: Issy Plaine

Pare Diderot, La Defense, Paris
Landskabsarkitekt: Alain Provost
Adresse: Rue de Strassbourg
Metro: Esplanade de la Defense

På Ile St. Germain findes en smuk
have med pastoralens såvel som
gartneriets æstetik.
• The Ile St. Germain has a lovely
garden with both a pastorale and a
gardener's aesthetic.
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NAR EN PLADS SKAL FINDE STED
Niels Guttormsen

En borgergruppe i Horsens tog initiativ tilbage i 1988
- hvor en ny bydel skulle bygges i den vesdige udkant -
til kunstnerisk udformning af en byplads, der kunne
give stedet en markant identitet. Og borgergruppen
ønskede at indgå et samarbejde med kunstnere på et

meget tidligt stadium af planlægningen og med åbne
øjne tage konflikten mellem kunst og demokrati.
Kulturfonden - eller Niels Højlund fonden - blev

i 1991 anmodet om økonomiske midler til realiserin¬

gen af Torsted Vest-projektet med den motivering, at
kunsten skulle spille en større rolle end den traditio¬
nelle, hvor kunsten er noget, der først etableres efter,
at byggerier er planlagt og måske også allerede opført.

Fire løkker af farvede linier i asfalt
• Four loops of colored lines in the
asphalt

En af de første skitser, 1992
• One of the first sketches, 1992

Kunsten repræsenterer et af de steder, hvor der gives
plads til det usædvanlige og uforudsigelige. Sådan et
sted ville man have i Torsted.

Det udvalgte sted var et 90 x 40 meter stort areal
udlagt til ophold og vendeplads for bybussen. Kultur¬
fonden gav tilsagn om at støtte projektet, som skulle
være et tværgående samarbejde 'med formålet at bringe
det højkulturelle sammen med det folkelige'. Det er
næsten, som man hører Højlunds stemme, men det
drejede sig såmænd blot om beboere, kunstnere, kom¬
munale embedsmænd, ungdomsledige og håndværkere
med en arkitekt som praktisk koordinator og en semi¬
narielærer som formidler.

ft
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I løbet af foråret 1992 analyserede billedhuggeren
Erland Knudssøn Madsen og jeg stedet og dets topo¬

grafi, og vi besluttede at tydeliggøre temposkiftet i
overgangen fra buskørsel til gåtempo. Markeringen
kunne vises billedligt ved den køresløjfe, som bussens
hjul tegnede på pladsens gulv. Det blev et ambitiøst
forsøg på at skabe en totalintegrering af kunst og den
nye byplads.
Vilkåret var blot, at pladsen ville komme før bolig¬

byggeriet, og at kun en fjerdedel af byrummets vægge,

husfacaderne, ville være rejst fra begyndelsen.
Pladskunstværket måtte altså være tilpasset lokal¬

planens betingelser og være brugbart under alle frem¬
tidige forhold. Men samtidig aktuelt og i kraft af
egne kvaliteter være indholdsrigt og betydningsfuldt.
Vi måtte besinde os på, hvad skulpturel indgriben i
fællesrummet indebærer. Når vi ikke mener, at kunst
er noget, der skal pynte eller smykke - som begrebet
udsmykning jo betyder - hvad er så kunstens opgave

på dette nybyggersted?
Modsat det private vedrører det offentlige almen¬

heden, det fælles. Offentlighed opstår ved, at der et
eller andet sted er noget der trænger sig på, noget der
tilbyder sig og får mæle. En sådan ytring kan natur¬

ligvis også være en kunstners, men det er ikke objek¬
ter selv, der er kunsten. Objekter er bærer af kunst.
Hvis man opfatter det offentlige rum som et materiale
- et begreb ligesom billedrummet og skulpturen er

rumbegreber - så findes der rigeligt materiale for
kunstneriske handlinger i ethvert miljø.
De østjyske kampestensgårde er uprætentiøse brugs¬

bygninger med stor skønhed i de simple murfladers
håndværk. Flere landbrugsejendomme har endnu
deres knoldebefæstede gårdspladser og smukke pig¬
broer til tagdryppet. Der-ligger dynger af granit ind¬
samlet på agrene i stendepoter rundt i landskabet.
Torsted Vest bygges på jordtilliggender til den mere

end 300 år gamle Torstedgård, og loddernes stednavne
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Agerhoved, Isager, Stenager, Snapsund, Saltleddet og
Slarisdal vil blive genbrugt som vejnavne.
Kunne byens plads blive et billede — og som ethvert

billede være gjort af virkelighedsstof- og kunne man

digte videre på det, så ville vi have understøttet stedets
identitet og måske have skabt noget forståeligt?
De kraftfulde og gråbrune kampestensfacader med

hvidkalkede fuger om kløvet kamp og små stabilise¬

rende stenkiler blev et tema. Et andet var det bakkede

landskab med bronzealderhøjene, der gav idé til den
bølgende stenbygning, vi lavede til adskillelse af op¬
holds- og kørearealer.
Vi beklædte 'bølgerne' med kvadratiske betonfliser,

mosaik af ølandsflager, perlesten og knoppede granit¬
marksten, kantede chaussésten, og det var tilrettelagt
sådan, at beboerne kunne deltage i alt arbejdet.
En skæv trappeformation blev støbt i beton på stedet,

et transformerskab fik en kappq af profileret corten
stål, der kom et trappegelænder, og en lille lund af
ildløn blev plantet. Til sidst før afleveringen i 1997
opstillede vi i barneøjehøjde to mindre bronzeskulp¬
turer i hver ende af bypladsen. De måtte som detaljer
på det anonymiserede pladskunstværk tjene som per¬

sonlige signaturer sat af os to billedhuggere.
Det er min opfattelse, at ved at bestå af alment in¬

teressant materiale kan kunsten forholde sig til og om¬

strukturere et sted mere energisk, end nogen forud
forestiller sig. Et totalintegreret kunstværk kan mere

end et andet generere en styrkelse af stedets karakter.
Sammen med beboerne gav vi det navnet 'Slaris Plads'.
Vi ved ikke, hvad navnet betyder, kun at vi har gjort
noget særligt ved at iscenesætte et sted og dets sten.
Niels Guttormsen, billedhugger
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Slaris Plads. 1992-97

Slarisdal, Torsted Vest, Horsens

Kunstner: Niels Guttormsen ogErland Knudssøn Madsen

'(WmT-

Landskab 8/00 207



SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF ØSTERSØEN
Poul Børge Pedersen

Jugendbygninger fra begyndelsen
af 1900-tallet med nyrerenoverede
facader.
• jugendstil buildings from the
early 20th century with newly
renovated facades

Verdenskongressen i København i 1999 var stedet,
hvor de nordiske landskabsarkitekter for første gang,

lidt uformelt, mødtes med kollegaer fra Estland,
Letland og Litauen. Mødet i København blev sluttet
med et løfte om igen at mødes, for at udvikle sam¬

arbejdet. På det efterfølgende nordiske styrelsesmøde
blev der truffet beslutning om, at den svenske forening
i år skulle arrangere det tilbagevendende fælles styrel¬
sesmøde et sted i de baltiske lande, og i tilslutning
hertil, et lidt mere formelt møde med vore kollegaer i
de tre lande.

Svenskerne valgte den lettiske hovedstad Riga til
mødet, hvorfor fagsekretær Maria Miret og jeg i
august rejste til Riga.

Kort om Riga
Riga ligger ved floden Daugava, byen er grundlagt
1201 og har således 800 års jubilæum til riæste år.
I 1200 årene udviklede byen sig til ærkebispesæde og

hansestad, byen var på dette tidspunkt fortrinsvis
befolket af tyskere. I 1581 bliver byerf polsk, i 1621
svensk og i 1710 erobret af russerne. Napoleon Var
forbi i 1812. Ved afslutningen af 1. verdenskrig blev

Letland selvstændig og Riga hovedstad. Ved starten af
2. verdenskrig blev landet besat af russerne, der i 1941
blev afløst af tyskerne indtil afslutningen af krigen,
hvor landet igen blev russisk. Tiden som kommuni¬
stisk delstat i Sovjetunionen afsluttedes med Sovjetu¬
nionens opløsning i starten af halvfemserne. Letland
har således kun været en suveræn og selvstændig stat i
mellemkrigsårene og i de sidste ca. 10 år.
Riga har en gammel bykerne, naturligt centreret

omkring den gamle domkirke og domkirkepladsen.
Bykernen var i sin tid omkranset afmure og voldgrave
som så mange andre europæiske byer, og helt parallelt
med f.eks. de gamle Københavnske voldgrave er Rigas
gamle voldgrave i slutningen af forrige århundrede
ændret til et grønt parkbånd igennem den indre by.
I Riga er båndet også i dag sammenhængende og ikke
fragmenter som i København, gravene er stadig et

sammenhængende forløb med forbindelse til floden
Daugava i hver ende.
I den gamle bykerne er der på trods af de omskifte¬

lige tider mange oprindelige bygninger. Mange af dis¬
se bygninger er restaureret i de seneste år. Bydelens
gader og pladser er for størstedelens vedkommende
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Landskabelig park,
Dzeguzkalna parken i forstaden
på Daugava's vestside.
• Dzeguzkalna Park in the
suburb on the western bank of
the Daugava River

belagt med brosten og andre natursten, belægningerne
bærer præg af også at være istandsat inden for de se¬

neste år. I det store hele fremstår bydelen meget hel¬
støbt, oplevelsen bliver ikke ringere af, at der er meget
fa biler i bydelen, idet trafikken er stærkt reguleret.

På østsiden af den gamle bydel er der i slutningen
af forrige århundrede og op gennem dette århundre¬
de bygget videre på byen, der også har en forstads¬
bebyggelse på flodens modsatte side. I de nyere bydele
er gadenettet retlinet. Vore lettiske værter guidede
rundt i de forskellige bydele både til et udsnit af de
mange smukke, og for de flestes vedkommende
istandsatte jugend-bygninger, samt til byparker i den
indre by og i forstæderne. Med en enkelt undtagelse
var de parker, vi så, i en landskabelig stil.

Riga far i 1857 sin 'parkforvaltning' med en tysker
George Kuphaldt som sin første direktør. Kuphald
har i sin 35 års funktionstid en stor indflydelse på
udformning af nye parker. Kuphaldt er også ophavs¬
mand til gn meget tidlig haveby i Letland, Keizarmezs,
der påbegyndes i 1901, samt andre parker i Rusland,
Estland, Polen og Tyskland. I forbindelse med 1. ver¬
denskrigs udbrud forlader Kuphald landet og overlader

direktørposten , til en af sine elever, Andrejs Zeidaks.
Zeidaks fortsætter arbejdet og ændrer en lang række
parker i tidens ånd. Zeideks forlader landet i slutnin¬
gen af 2. verdenskrig og overlader direktørstolen til
den tredje direktør Karlis Barons, der fortsætter, hvor
den foregående direktør slap. I den sovjetrussiske
periode sker der ingen uddannelse af nye landskabs¬
arkitekter og udviklingen går meget i stå, dog formår
Barons at viderebringe en del af traditionerne til den
nye generation af lettiske landskabsarkitekter.

Baltisk-nordisk møde

Mødet med vores baltiske kolleger indledtes med en

præsentation af de ca. 25 personer fra de syv deltagende
lande samt en præsentation og kort orientering om
den aktuelle situation i de enkelte .lande, deres forenin¬

ger etc. I det følgende redegøres i korte træk for situa¬
tionen i de tre baltiske lande.

Landskabsarkitekter i Letland

Den lettiske landskabsarkitektforening er dannet i
1966 og har ca. 160 medlemmer samt 40 studenter¬
medlemmer. Medlemmerne skal have været i praksis i
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Bri'vi'bas boulevard i byens centrum
med promenade i midten og dobbelt
lindeallé.
• Bri'vi'bas Boulevard in the center

of town, with a promenade in the
center and a double linden avenue

tre år forinden fuldgyldigt medlemskab. Letland er
medlem af IFLA. Letland har en uddannelse, hvor
der kan opnås masterniveau. Der uddannes mindre
end 20 kandidater årligt. Der foregår en vis udveks¬
ling af studenter med Norge og Sverige, og Sverige og
Finland er hyppigt målet for studieture. Foreningen
er aktiv i afviklingen af konkurrencer.

Landskabsarkitekter i Litauen

Landskabsarkitektforeningen i Litauen er meget ung

og dannet i 1995. Der er ca. 60 medlemmer i fore¬
ningen, ikke alle er uddannede landskabsarkitekter
men fungerer inden for fagområdet. Uddannelsen
foregår bl.a. på universitetet i Vilnius og på kunstaka¬
demiet sammesteds. De fleste medlemmer er i privat
praksis inden for byggeri. Den faglige aktivitet i fore¬
ningen er under udvikling med afholdelsen af møder
i flere af landets byer. Som i Letland har uddannelses¬
systemet i den Sovjetrussiske periode værét stærkt
centralt styret fra Moskva, det indtryk, man far, er, åt
faget i denne periode har haft meget trange kår.
Også Litauen er medlem af IFLA.

Landskabsarkitekter i Estland

Estland har endnu ikke en landskabsarkitektforening,
men en personkreds på ca. 30 forholdsvis nyuddanne¬
de landskabsarkitekter arbejder hen imod dannelse af
en forening. Uddannelsen i Estland er meget ny og
startet for ca. fem år siden med et fireårigt uddannel¬
sesforløb. Omkring 15 personer i'det estiske netværk
har studeret udenlands. De privatpraktiserende i Est¬
land arbejder primært inden for byggeri, men efter¬
spørgslen på god landskabsdesign er i et fattigt land
ikke voldsom. Mange må derfor i dagligdagen fungere
i totalentreprisen, som er et udbredt fænomen, og der
arbejdes helt parallelt, som i Danmark, i stærk kon¬
kurrence med arkitekter og anlægsgartnere. Der er
dog en del efterspørgsel på rådgivning fra private
developere.

Det fremtidige samarbejde
Mødet blev efter præsentationen brugt til at drøfte
mulighederne for og videreudvikling af allerede etab¬
leret samarbejde, kontakter og det fremtidige sam¬

arbejde.
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Tv. Parkbåndet omkring den gamle
bydel og Pilsetas kanalen.
Herover. Gravmonument og gravplads
for faldne i de to verdenskrige.
Nederst. En del af mødedeltagerne
i det nordisk baltiske møde.

• Left. A ribbon of park around the
old town and the Pilsetas canal. •

Above. Memorial and cemetery for
soldiers killed in the two world wars.

Bottom. Some of the participants in
the Nordic/Baltic meeting

Alle tre lande er meget interesserede i at modtage fag-
tidskrifter fra de nordiske lande og i at sende stude¬
rende til de skandinaviske lande for at studere.

Muligheden for at sende gæstelærere fra de skandina¬
viske uddannelsessteder til de baltiske for at forelæse .

og undervise blev også luftet.
Til næste år afholdes et nyt møde mellem forenin¬

gerne denne gang i Helsingfors i forbindelse med
nordisk styrelsesmøde og den nordiske kongres, som
finnerne er vært for. Samtidig forsøges der skaffet
støtte i form af kulturmidler til, at en række kolleger
fra de baltiske lande får mulighed i at deltage i kon¬
gressen.
Over hele weekenden, mellem møderne, på d,e mre

vore værter havde arrangeret, i pauser og ved de fælles
frokoster og middage blev der diskuteret ivrigt og
skabt kontakter. Det er bestemt opfattelsen, at både
vore 'nye- naboer' og vi kan få meget ud af et tættere

samarbejde i de kommende år.
Poul Børge Pedersen, landskabsarkitekt mdl,
formandfor Danske Landskabsarkitekter
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DIETER KIENAST
— to bøger og en verdensudstilling

Dieter Kienast: Garten Gardens. Fotografier afChristian
Vogt. Med bidrag afErika Kienast-Luder, Eric de Jong,
Arthur Riiegg, Robert Schafer, Udo Weilacher m.fl. Birk-
håuser, VerlagfiirArchitektur, 1997. 208 sider. 98 Chfr.
Dieter Kienast og Christian Vogt: Aussenrdume Open
Spaces. Med bidrag afErika Kienast-Luder, German
Ritz, Arthur Riiegg, Udo Weilacher, Brigitte Wormbs.
Birkhduser, VerlagfiirArchitektur, 2000. 264 sider. 98 Chfr.
Dieter Kienast m.fl.: EXPO 2000 Hannover. Verdens¬
udstillingens landskabsplan m. m.

Her i Danmark har vi vænnet os til at hente inspira¬
tion fra vores nordiske naboer og desuden til at kigge
vestpå til England og USA og til Holland og Belgien,
mens vores nabolande direkte mod syd Tyskland,
Østrig og Schweiz er først for nylig igen kommet på
vores faglige Europakort. Den schweiziske landskabs¬
arkitekt Dieter Kienast er derfor kun lidt kendt i

Danmark, selv om han har været en betydelig skik¬
kelse sydpå. Gennem sine arbejder og sit virke som
underviser har han sat præg på udviklingen i det syd¬
lige Tyskland, hvor han har været professor i Karlsruhe,
og i Schweiz, i Zurich, hvor han havde tegnestue og

var professor ved sin død i 1998.
Mimesis. En botanisk have Dieter Kienast derimod kendte til det, vi kalder den
• Mimesis. A botanical garden skandinaviske tradition, det afspejler sig i hans arbej-

Susanne Guldager

der. Bøgerne, hvoraf den ene har ham selv som for¬
fatter, og den anden, der udkom efter hans død, også
har fotografen Christian Vogt på titelbladet, viser dette.
Men hvad har gjort denne landskabsarkitekt til det
store navn og den centrale figur han var, da han døde
i en alder af 53 år? Hans forhold til haver og uderum,
som er bøgernes emner, udtrykkes dels gennem de
viste anlæg og dels i essays og forklarende tekster af
ham selv og af kolleger samt andre fagfolk. Landskabs¬
arkitekturen knyttes her tæt til litteratur og filosofi -
med mange citater og henvisninger til de forfattere,
der gennem tiderne har forsøgt at indkredse havekun¬
stens væsen.

Selv skriver han, at den dybere mening med have¬
kunsten er at skærpe vores bevidsthed og vække vores
sanser og derved åbne forbindelsen til vores inderste
følelser. Derved placerer han havekunsten blandt de
øvrige kunstarter. Denne holdning og hans talent som
kunstner kommer tydeligt frem i begge bøgerne, hvor
hvert af de valgte anlæg er beskrevet i tekst, planer og
fotos. Bøgerne er to-sprogede, med tysk og engelsk i
to parallelt løbende spalter. Layout og stil er ens for
de to bøger, der er smukke og meget afklarede i deres
udtryk. Der er kun få farveillustrationer. Planerne er

grafiske kunstværker, og billederne, der er taget af foto¬
grafen Christian Vogt, formidler anlæggenes stemning
på en måde, der stemmer fint overens med det sanse¬
lige udtryk, som tilstræbes.
Dieter Kienast indleder selv Garten Gardens og be¬

skriver også de fleste af haverne. Mange er villahaver,
men der er også ganske små gårdrum og enkelte histo¬
riske haver samt større haver i udkanten af eller uden

for bymæssig sammenhæng. Billederne viser et stramt
formsprog, som kan sammenholdes med den minima¬
lisme, der i øjeblikket gør sig gældende i schweizisk
arkitektur. Planterne spiller en central rolle som form¬
bart materiale, og de klippede former kontrasteres af
planter med naturgivne særpræg i vækstform, gren¬
bygning og løvværk m.m. Frodigheden fortrænger de
eventuelle forstyrrende elementer i omgivelserne, som
jo ofte er tilstede i en bymæssig sammenhæng. Haverne
fremstår derfor i bogen, som paradisiske øer langt
væk fra den komplekse virkelighed, hvilket nok er et

meget bevidst valg.
Aussenrdume Open Spaces har samme distingverede

udstråling som Garten Gardens. De værker, der be¬
skrives, er byanlæg, og også denne bog indledes med

Landskab 8/00



essays om emnet. Offentlige arealer defineres i kontrast
til de private haver som steder, hvor kompleksiteten
afmenneskelige behov for natur i byen skal imøde¬
kommes og tilfredsstilles. Bidrag, der belyser betyd¬
ningen af naturen i byen, er væsentlig i disse år, hvor
så mange forskellige interesser er rettet mod byens u-

bebyggede arealer og grønne rum. Både Erika Kienast,
Erik A. de Jong og Robert Schåfer beskæftiger sig i
bogen med emnet og forudser en fremtid, hvor stadig
flere bymennesker på stadig ferre og mindre arealer
skal have afbalanceret en stadig mere stresset og kon¬
form hverdag. Landskabsarkitektur, der udvikler og
former de grønne rum i byen, bliver derfor endnu
vigtigere fremover. Udfordringen er at forene planlæg¬
ning, arkitektur, natur og kunst i det urbane landskab
og gøre det på en måde, så bymenneskets behov for
sansemæssige oplevelser tilgodeses.
Det er tilstrækkeligt at bladre i de to bøger, der

dokumenterer Dieter Kienasts arbejde, for at bliver
fanget af intensiteten og det raffinerede anslag, der

karakteriserer hans arbejder. Men det ville være at

snyde sig selv at stoppe ved det. Fordybelse i teksterne
og i de smukke planer og illustrationer kan varmt an¬
befales. Her nordpå har vi ikke tradition for at ud¬
trykke os så indgående om de sanselige forhold, der
berøres af det havekunstneriske udtryk. Bøgernes poe¬
tiske indhold og de referencer, der sætter vores gøren

og laden ind i et større perspektiv, er derfor et vigtigt
bidrag og en god anledning til eftertanke.

Herover og tv. Mimesis.
En botanisk have.
Plan 1995.
Tv. tufstensmurstykke
med påmonteret glas¬
plade.
• Top and left.
Mimesis. A botanical

garden. Plan, 1995.
Left. Tuff wall mounted
with a glass plate
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Administration for Swiss Re, Zurich. 1997* Office of the Swiss Re, Zurich, 1997

Expo 2000 — Hannover
Landskabsarkitektkontoret Kienast, Vogt og Partners
blev valgt til at videreføre arbejdet med en masterplan
for messe- og udstillingsområdet i Hannover efter en
idékonkurrence afholdt i 1992. Verdensudstillingens
overordnede tema, Menneske - Natur - Teknik, gæl¬
der også landskabsplanen, som strukturerer udstillings¬
området og knytter det sammen med nye rekreative
landskaber. Landskabsplanens friarealer skal således

* fungere i forhold til udstillingen, og friarealerne skal
desuden på længere sigt udvikle sig sammen med ud¬
stillingsområdet og med de tilgrænsende områder i
Hannover, hvor byudvikling er aktuelt. Den overord¬
nede landskabsplan og udformningen af friarealerne i
det nordligste udstillingsområde blev udført at Dieter
Kienasts kontor, medens det sydlige område — Gårten
im Wandel, Expo Park Siid og Pare Agricole, blev vi¬
dereført af landskabsarkitekt Kamel Louafi fra Berlin.

Opgaven i det nordlige område var at skabe orden
i det kaos, de allerede eksisterende messebygninger
udgjorde, og samtidigt skabe plads for nye haller.
Landskabsplanen skulle definere og forme de friarea¬
ler, hvor messegæsterne kunne slappe af mellem de
mange indtryk. Planens består i hovedtræk af en øst-

vestgående akse og vinkelret derpå grønne kiler med
forskellig udformning. Ved hovedindgangen starter
Allee der Vereinigten Båume. Alléen er over 1 km lang
og består at fire rækker træer - ialt 460 træer og 273
forskellige arter — eksoter og hjemmehørende i blan¬
ding. Er dette udtryk for orden kan man spørge? - og
mit svar er både ja og nej. De mange træer er jo place¬
ret i den orden, som alléen som form giver, og symbo¬
likken at bringe orden i alverdens mangfoldighed af
træer - eller i det hele taget - er en smuk tanke, en
metafor for fredelig sameksistens mellem mennesker.
Det formmæssige resultat kan diskuteres. Jeg synes
ikke alléen er vellykket som havekunst, men den pro¬

vokerer et-traditionelt formsprog, og som symbol er
den helt rigtig tidsmæssigt og på dette sted.
Vinkelret på alléen ligger Parkwelle og Erdgarten,

to grønne kiler, begge med rolige haverum, hvor de
besøgende kan finde fred for det bombardement af
indtryk, som en tur gennem udstillingsområdet er.
Den bølgede terræn, som er det gennemgående træk
ved Parkwelle, betyder faktisk, at der på et meget lille
areal og med fa supplerende virkemidler opstår rum,
hvor udstillingen oplevelsesmæssigt er bragt på afstand.
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Allee der Vereinigten Båume
• Allee der Vereinigten Båume

Herunder. Udstillingseffekter —

Fugl Fønix i grønt?
Nederst. Sydlige del -
Garten im Wandel. Kamel Louafi.
• Below. Exhibition decorations -
Phoenix in Green?
Bottom. Southern section -
Garten im Wandel. Kamel Louafi

I Erdgarten er der arbejdet med geometriske former,
bl.a. i et forløb af hækrum klart inspireret af C.Th.
Sørensens geometriske haver. Der er i begge parkBånd
rigeligt med udstillingseffekter — kegleformede jord¬
massiver, figurer i græs, overvoksede stammer: Trods
bestræbelserne er det vanskeligt i disse parkbånd, der
er en blanding af havekunst og udstilling, at finde
den ro, der skulle afbalancere de mange oplevelser.

Som samlende element i denne mangfoldighed er

Allee der Vereinigten Båume stærkest måske fordi den
indoptager hele udstillingens idé og giver den et en¬
kelt og stærkt udtryk. Alléen er således et karakterfuldt
element i udstillingsområdet og desuden et særpræget
monument over Dieter Kienasts ekspressive arbejde.
Det nord-syd gående parkbånd i den nyere del af

udstillingsområdet, hvor blandt andet den danske
pavillon befinder sig, er udformet af landskabsarkitekt
Kamel Louafi. Også her Overtones det landskabelige
af den stærke støj i det visuelle rum fra de mange i
sagens natur højtråbende bygværker, men en tur gen¬

nem Garten im Wandel er alligevel en spændende tur
gennem landskabsarkitektoniske muligheder — en tur
der peger fremad, bl.a. ved at inddrage alverdens land¬
skaber som referencer. Expo Park Siid, der ligger i til¬
knytning til udstillingsområdet har vand som tema

og dermed et økologisk sigte ligesom Pare Agricole,
der forbinder byen og det åbne land oplevelsesmæssigt
og fremhæver byen og landskabet som af hinanden
afhængige modpoler.
Der er tænkt store tanker både for udstillingsområ¬

det og for byen. Kommunen har valgt sit eget"tema —

Stadt als Gårten. Byens stadsgartner har meget dygtigt
brugt Expo 2000 som anledning til at fa gennemført
nye projekter samt fornyelser i eksisterende anlæg, som
peger på Hannovers parker og offentlige grønne rum,

der ved denne lejlighed har verdens øjne rettet på sig.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl,
seniorrådgiver ved FSL
Der kan låses mere om Expo 2000 i Topps 32/2000
og i Garten + Landschaft 5/2000 og 6/2000.
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French examples, p. 193
Torben Dam andMalene Hauxner

Each autumn, students from the 'thematic
course in landscape planning' at the Royal
Veterinary and Agricultural University go
abroad to look, study, and learn more about
the subjects taught in the course, which
concentrates on landscape planning and
gardening, with the emphasis on urban
areas, housing, and landscape planning. In
recent years, destinations have included
cities in France, Germany, Spain, and the
Netherlands, and this autumn Paris was
once again on the schedule. European cities
are so important to illustrate the courses
goals because they integrate theory and
practice, urban planning and landscape
architecture, gardening and building. They
display strategies rather than just designs,
and problem solving rather than just beau-
tification.
The first visit in Paris was to a courtyard

designed in the 1980s by the American
landscape architect Michael Van Valkenburg
on the roof of a parking lot adjacent to
Disney headquarters. This project intro¬
duced a new idiom: parallel, narrow granite
pools flanked by trained lindens, a forerun¬
ner ofwhat were later called the 'bar code

plans.' Trimming is such an integrated part
of the design that its significance disappears
when the park is not properly maintained.
This is what is happening in the bamboo
garden at the Pare de la Villette. Another
theme garden in the Pare de la Villette
muddles a narrative about the aesthetics of
viticulture by adding potted plants. The
Jardin de Moulin de la Pointe is well kept
and functional. A courtyard in the Rue de
Meaux has the obligatory tiled paths but
also room for 8,600 Lonicera nitida and
120 Betula papyrifera.
Vitry-sur-Seine was formerly a village but

is now a suburb of Paris. The Place du
Marché has a far from classical idiom in
which detail and whole form a single entity.
The program called for space for an open .

market twice a week, a roof over a parking
lot, and a flood basin for rainwater. The
station square in Tours and the Place du
Général Leclerc both have underground
parking, planted and illuminated from
above in different ways.

Students also took 'architectural prome¬
nades' in Paris around the Place de la
Bastille and on to La Defense and Cergy-
Pontoise. In La Defense, Johan von Spreckel-
sen's 'cube' was intended to close the per¬

spective in a large axis but actually opened
up a window on the suburbs. Outside this
window are a garden, a promenade, and a
bridge. As a whole, it is difficult to say in
the area around La Defense whether one is

standing on the ground or on a concrete
deck.
Cultural milieux were created or recreat¬

ed in several places. The Pare de la Corderie
Royale in Rochefort-sur-mer is unique in
that Bernard Lassus not only preserved and
restored the original ropeworks, but also

transformed it into a modern tourist attrac¬
tion. The Fondation Cartier's building has
glass facades behind which wild plants
rather than traditional flowers were placed.
France's national library was the fourth
modern monument to be built within the

space of a few years, and its core is a garden.
The concept was to bring nature into the
city in the form of large trees. The esplanade
is 375 meters long and between 187 and
237 meters wide. The resulting 'forest' has
250 trees: oak, hornbeam, birch, and
Scotch pine. The library's towers stand
guard over nature, a symbol ofmodern
man's values.

Students from the course also visited the

grounds of Shell's French headquarters and
lovely, unidentified gardens on the lie St.
Germain.

When a square is to take shape, p. 204
Niels Guttormsen

When a new suburb was to be built on the
western outskirts of Horsens in 1988, a
civic group wanted to find a decoration
that would give the place a distinctive iden¬
tity. The goal was to collaborate with artists
at an early stage, since art is often added
after a building project has been planned
and perhaps even completed. The Niels
Højlund Foundation provided funds for
the Torsted West project, a 90 x 40-m
square with the last bus stop. Erland
Knudssøn Madsen and the author studied
the site and decided to clarify the change in
tempo from bus to pedestrian traffic. Each
environment has a wealth of materials for
artistic use. The simple granite walls of
farm buildings in east Jutland are examples
of beautiful craftsmanship, and many still
have paved courtyards. Mounds of granite
field stones dot the landscape. One theme
used for the square was consequently these
powerful, grayish-brown stone facades with
whitewashed joints and little stabilizing
stone wedges. A second was the hilly land¬
scape, with Bronze Age burial mounds. A
variety of stone materials was used for the
project, which was carried out together
with local residents. A little grove ofAmur
maple was planted, and two small bronze
sculptures were erected at each end of the
square.

Collaboration across the Baltic, p. 208
Poul Børge Pedersen

Nordic landscape architects met their col¬
leagues from Estonia, Latvia, and Lithuania
for the first time at the IFLAWorld Con¬

gress in Copenhagen in 1999 and promised
to meet again to develop collaboration. The
first meeting was held in Riga, Latvia, in
August, beginning with a presentation of
the current situation in the seven countries.
Latvia's professional organization was
founded in 1966 and has 160 regular and
40 student members. Latvia trains land¬

scape architects to the masters' degree level
and is a member of IFLA. Lithuania's pro¬
fessional organization was not founded
until 1995 and has some 60 members, not
all of them landscape architects, but all
working in the field. Training takes place at
Vilna University and the Academy of Fine
Arts. Lithuania is also a member of IFLA.
Estonia does not yet have a professional
organization, but c. 30 recently trained
landscape architects are working on found¬
ing one. Training consists of a four-year
course of study, which was initiated some
five years ago. All three Baltic countries are
very much interested in receiving profes¬
sional journals from the Nordic countries
and sending students to them. All partici¬
pants in the meeting agreed that all seven
countries could get a great deal out of clos¬
er collaboration in the years to come.

Dieter Kienast, two books and
a universal exposition, p. 212
Susanne Guldager

Danish landscape architects are accustomed
to taking inspiration from their Nordic
neighbors and countries farther west, but
central Europe has not gotten much atten¬
tion until recently. The Swiss landscape
architect Dieter Kienast exerted an impor¬
tant influence through his work and teach¬
ing until his early death in 1998. His rela¬
tionship to gardens and open spaces is
elucidated in two bilingual books, one writ¬
ten by him, the other in collaboration with
the photographer Christian Vogt: Aussen-
rdume/Open Spaces and Garten/Gardens.
Kienast described his relationship to gar¬
dens and open spaces through the projects
shown in the books, on the one hand, and
through essays and explanatory texts writ¬
ten by him and colleagues, on the other.
He linked landscape architecture to litera¬
ture and philosophy, providing many
quotes from and references to authors who
have endeavored to elucidate the essence of
landscape architecture. He himselfwrote
that the meaning of landscape architecture
is to sharpen our awareness and awaken our
senses, open a link to our innermost feel¬
ings.

Kienast, Vogt, and Partners was chosen
to continue work on a master plan for the
Expo 2000 grounds in Hanover. The expo¬
sition's theme - man, nature, technology —

was also used for the landscape plan. The
article describes the office's work with the

grounds and notes in conclusion that
Hanover skillfully used Expo 2000 both to
carry out new projects and to improve
existing parks.
Martha Gaber Abrahamsen
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»Man ville gerne have kendt ham, synes man,
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perfektion, som er uden sidestykke i
dansk møbelkunsts historie.

Pris: 465 kr.

Bogen er på 192 sider i rigest tænke¬

lige udstyr med duplex, partiel lak og
4-farve illustrationer. Indbundet. Fås

også i en tysk og en engelsk version

Kortnummer: Udløbsdato:

Evt. gennem boghandler:



Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

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

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

LDA

GRØNNE BYER OG ALSIDIGE
LANDSKABER
Konferencen 'Grønne byer og alsidige
landskaber - Havekulturen om 100
år afholdes torsdag den 8. marts
2001 kl. 9.00 til 16.30 i Arkitektur¬
centret Gammel Dok, Strandgade
27B, København K.
Konferencen vil belyse havekulturen
ud fra en bred indfaldsvinkel og syn¬
liggøre havekulturens rolle i og for
samfundet.
Formålet med konferencen er at

argumentere for et bedre udemiljø i
by og i landskab samt at præsentere
en række konkrete og operationelle
anbefalinger, der kan stå som pejle¬
mærker for fremtidens havekultur og
havekulturpolitiske arbejde.
Konferencens ambition er at placere
havekultur på den politiske dags¬
orden og samle fagfolk fra den grøn¬
ne sektor og politikere i en bred
debat om en fælles 'grøn' dagsorden.
Derudover skal konferencen ruste

fagfolk til at formulere egne grønne
visioner og imødekomme fremtiden
på havekulturområdet.
Efter konferencen samles foredrags¬
holdernes indlæg og væsentlige
konklusioner fra debatten i et skrift.
Konklusionerne vil blive implemen¬
teret i Have & Landskabsrådet frem¬

tidige arbejdsprogram og indgå som
væsentlige argumenter i Have &
Landskabsrådets politiske arbejde.
Kort.sagt: På Grønne Fags Dag kan
man øve indflydelse og holde sig
orienteret om væsentlige emner
inden for havekulturen.

Baggrund:
Danmark er et land med rige traditi¬
oner inden for havekulturområdet.
Der findes tusinder og atter tusinder
af haver, kolonihaver, parker, bynære
skove, kirkegårde, kulturhistoriske
slots- og herregårdshaver samt
vejbeplantninger, torve, pladser og
andre grønne områder.
Befolkningens og myndighedernes
opfattelse af havekultur og deres
ønsker og behov til grønne områder
ændrer sig imidlertid hele tiden.
Vi interesserer os mere og mere for
miljøet, for naturen, for lyset og for
oplevelser pg udfordringer i det
offentlige rurrt og i landskabet.'
Samtidig har den danske kultur
ændret sig fra at være en landbo¬
kultur til en bykultur, hvor den over¬
vejende del af befolkningen har en
rekreativ tilknytning til udemiljøet.
Selv om kendskabet til natur og pro¬
duktion af og til kan mangle hos
byboeren, så hersker der ingen tvivl
om, at natur og havedyrkning ligger
os stærkt på sinde, og at grønne
udemiljøer spiller en særdeles vigtig
rolle for miljø og menneskers hel¬
bred og adfærd.

Havekulturen og dens politiske
bevågenhed er derfor blevet gen¬
stand for voksende interesse. Det er

dog svært at pege på en egentlig
samlet politik og strategi på områ¬
det. Få ministerier kan i dag sige sig
fri for at have ansvar for dele af
havekulturområdet. Selv om der sker

mange gode, drypvise tiltag fra tid
til anden, er virkningen alt for lille,
når det som i dag sker ukoordineret.
Ofte ender det grønne som stedbarn
i politiske enkeltsager, hvor sager
afgøres af enkeltsagens indfaldsvin¬
kel og ikke af en større sammen¬
hæng og prioritering i samfundet.
Have & Landskabsrådet finder det
derfor vigtigere end nogensinde at
synliggøre det grønnes rolle i og for
samfundet, mennesker og miljø,
samt at få formuleret en række kon¬
krete og operationelle anbefalinger
for fremtidens havekultur og politik¬
ken på området.
Disse anbefalinger kan som nævnt
stå som pejlemærker for den grønne
sektors arbejde og politikken på
området.

Målgruppe:
Konferencen er for alle, der har til¬
knytning til det grønne område eller
interesse for det havekulturpolitiske
arbejde. Den henvender sig til såvel
beslutningstagere som medarbejde¬
re inden for ministerier og styrelser,

'

amter og kommuner, interesseorga¬
nisationer, konsulenttjenester, rådgi¬
vende virksomheder, undervisning
og forskning, politiske partier samt
fag- og dagspressen.

Program:
Ordstyrer:
Per Stahlschmidt, lektor på KVL.
Velkomst og introduktion
v. Svend Andersen, formand for
Have & Landskabsrådet.
Danskernes holdning til grønne
områder
v. Mads Ellegaard, repræsentant for
Friluftsrådet.
Gode naturråd til grønne områder
v. Peder Agger, fmd. for Naturrådet.
Friluftsliv i landskabet
v. Henning Eichberg, id.raetsforsker.
Debat om argumenter og holdninger
til Havekulturen.

Alsidige skove og landskaber
v. prof. Jørgen Bo Larsen, KVL.
Visioner for offentlige haver og
•grønne områder
v. prof. Sven-lngvar Andersson.
Boulevarden - Nye gader og veje?
v. prof. Carsten Thau.
Haven og Visioner v. Jens Andersen,
Det Danske Haveselskab.

Integration mellem bygning og land--
skab, hus og have
v. arkite.kt Hans Peter Hagens
Afslutning, debat og sammenfatning.

Tilmelding: Have & Landskabsrådet
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Pernille S. Pedersen, tel. 40 42 08 55
fax: 33 86 08 50
hlr@lda.dk
Pris: 1.875 kr. inkl. forplejning
(ekskl. moms).
Tilmelding senest torsdag 15. februar.
Tilmelding er bindende. Ved afmel¬
ding senest 14 dage inden semina¬
ret debiteres halvdelen af deltager¬
afgiften. Ved senere afmelding
debiteres den fulde deltagerafgift.

Arrangør: Grønne Fags Dag er arran¬
geret af Have & Landskabsrådet.
Have & Landskabsrådet er en para¬
plyorganisation af brugergrupper og
professionelle organisationer inden
for det grønne område, spændende
fra privathavebruget, over ansatte til
projekterende og udførende inden
for området. Omsætningen i bran¬
chen er vurderet til ca. 8-10 mia. kr.

på baggrund af 20-30.000 årsværk.
Have & Landskabsrådet mener, at
havekultur med dens indbyggede
forståelse og respekt for det grønne,
er et bærende element i vores kultur

og et stort aktiv, som vi i fællesskab
skal værne om og udbygge.
Ansvarlig: Jørgen Nimb Lassen,
Have & Landskabsrådet,
tel. 33 86 08 55

RITUAL PRACTICES IN
GARDENS AND LANDSCAPES

Call for papers
Studies in Landscape Architecture
at Dumbarton Oaks will hold its
2002 symposium on the topic
'Ritual Practices in Gardens and

Landscapes.'
This symposium will aim at explor¬
ing methods, sources and interpre¬
tive approaches that contribute to
an understanding of reception of
gardens and landscapes, by focus¬
ing on a limited number of ritual
practices made possible by some
specifically designed features of
gardens or landscapes.
It hopes to start discussions of the
formative function of garden experi¬
ences for cultural and social life.

(Discussions by Hans Robert Jauss
of changing perspectives in literary
history in Toward an Aesthetic of
Reception [Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1982] provide
stimulating parallels.)
Proposals may concern lay or sacred
gardens or landscapes, either
designed for ritual.performances
such as labyrinths, meditation gar¬
dens, scenic views along parkways,
or where unplanned for ritualized
practices have developed over time,
such as political slandering at the
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echo at the Tuileries gardens, wed¬
ding trips to Niagara Falls, touring
at gardens of historic sites, etc.
We expect that presentations of rit¬
ual practices in gardens and land¬
scapes will contribute to an under¬
standing of the role of garden or
landscape experiences in the devel¬
opment of shared ideas, emotions or
values among their users.
The symposium will be held at
Dumbarton Oaks on May 10 and 11,
2002.

Those interested in presenting a
paper should request more
information from:
Michel Conan, Director of Studies in
Landscape Architecture
Dumbarton Oaks, 17Q3 32nd St. NW
Washington, DC 20007
Tel. 202 339 6460
Fax 202 625 0432
e-mail: landscape@doaks.org

Abstracts of no more than three

pages describing (1) the scope and
content of the work and (2) its sig¬
nificance to the theme of Ritual
Practices in Gardens and Land¬

scapes, must be received by
February 1, 2001.

LABASH

The students of the University of
Montreal's School of Landscape
Architecture (Quebec, Canada) are
proud to host the 31st yearly edition
of LABash (Landscape Architecture
Bash). This great learning and social
gathering,of students and professio¬
nals from all over North America is
to be held next March 8 to 11 in the
heart of the University of Montreal's
Faculty of Environmental Design.
This year the scope of the event will
be international.
It's theme, Rendezvous With the
World, is inspired by Montreal as
being a dynamic, modern, world-
class city; a vibrant multicultural
center: the capital of French culture
in the Americas.

LABash 2001 will draw particular
attention on the influence of many
different cultures on our landscape.
It will also focus on the design
approaches which are characteristic
of the work of landscape architects
who have settled here from different
countries.

Outstanding speakers from all over
the world such as Bernard Lassus,
Mike Lin, Joan Nassaeur, Serge
Briffaud, Didier Galop, Michel Conan,
Peter Jacobs and Michael Hough
have already confirmed their pres¬
ence.

A more detailed description of the
event is available.
For more information, you can con¬
tact us by e-mail at
labash_2001@hotmail.com
and keep an eye on our web site:
http://www.apa.umontreal.ca/LABASH

MOVIUM
Glasade rum!
Om orangerier og væksthuse.
Konference 24. januar i Alnarp.

Den grona bostadsgården
Inspirationsseminarium 15. marts i
Goteborg.

Helande trådgårdar
Seminarium 22.-25. marts i tilknyt¬
ning till Trådgård 2001 på Sollentuna-
messen.

Stadstrådens biologi och vård
Kursus 26.-30. marts i Alnarp.

Skog i staden
Kursus 3.-4. april i Lidingo.

Vide till fek och lårande
Kursus 4.-5. april i Helsingborg og
Danmark

Movium. SLU. Box 54. 230 53
Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00 '

Fax +46 40 46 08 45

info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
Skov & Landskabskonferencen 2001
Den årlige Skov & Landskabskonfe-
rence indledes med en fællessession,
som efterfølges af debatskabende
og faglige indlæg i fire parallelle
sessioner, dvs. for henholdsvis
skovbrug, pyntegrønt, park- og land¬
skabsforvaltning samt by- og lands¬
planlægning.
Dato: 7. februar
Sted: Hotel Nyborg Strand
Tilmeldingsfrist: 31. januar
Pris før 19.1: Abonnenter 1.550 kr.,
andre 2.350 kr.
Pris efter 19.1: Abonnenter 1.750 kr.,
andre 2.550 kr.

Vejsalt mod det 21. århundrede
Forskningen inden for vejsaltområdet
er nået langt i retning af at dokumen¬
tere, hvordan saltet skader planter
og miljø, og hvordan forskellige for¬
mer for beskyttelse virker.
Seminaret vil præsentere den nyeste
forskning inden for området, samt
diskutere, hvordan man kommer
videre med at minimere skader for-.

årsaget af vejsalt.
Dato: 28. februar
Sted: Radisson SAS Scandinavia
Hotel, København
Tilmeldingsfrist: 26. januar
Ansvarlig: Thomas Randrup, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr.,
andre 2.500 kr.

Pesticidfri græspleje
Seminaret tager fat på højaktuelle
emner i relation til pesticidfri og
miljøvenlig græspleje.
Blandt andet præsenterer Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab et
nyt edb-værktøj til græs-plejeplan-
lægning og budgettering i parkfor¬
valtningerne.
Der redegøres for igangværende un¬

dersøgelser af muligheder for alter¬
nativ bekæmpelse af insektangreb
og svampesygdomme, og foreløbige
resultater fra afprøvninger af græs-
plejemetoder 1998-2000 vil blive
fremlagt.

Bemærk, at seminaret afholdes to
forskellige steder i landet.
Dato og sted:
27. marts, Idrættens Hus, Brøndby:
29. marts, Ferskvandscentret, Silke¬
borg.
Tilmeldingsfrist: 26. februar
Ansvarlig: Jørgen Fischer, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr.,
andre 2.500 kr.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse
på befæstede arealer
Der foregår i disse år flere forsøg
med pesticidfri ukrudtbekæmpelses¬
metoder på befæstede arealer.
Målet med forsøgene er inden 2003
at kunne anvise brugbare bekæm¬
pelsesstrategier.
Seminaret giver en status for udfas¬
ningen i stat, amter og kommuner.
Der bliver mulighed for at stifte
nærmere bekendtskab med det ud¬

styr, der indgår i forsøgene.
Dagen slutter med, at forsøgsparcel¬
ler i det landsdækkende forsøg præ¬
senteres.

Bemærk, at arrangementet afholdes
tre forskellige steder i landet.
Dato og sted:
19. april, Herning;
24. april, Sønderborg;
26. april Birkerød.
Tilmeldingsfrist: 26. marts
Ansvarlig: Palle Kristoffersen, FSL
Pris: Abonnenter 1.800 kr.,
andre 2.500 kr.

Tilmelding til Skov & Landskabs-
konferencen kan ske på FSL's
hjemmeside: www.fsl.dk
eller via tilmeldingsblanket, som fås
ved henvendelse til Nelli Leth, FSL
tel. 45 17 82 75
eller via e-post: nel@fsl.dk

Tilmelding til øvrige kurser:
Karin Gregersen, FSL
tel. 75 88 22 11
eller via e-post:krg@fsl.dk

Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11. fax 75 88 20 85

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

Jordforbedring
varemærker: I ■

r,r~ Topdressing
D-Gro A

Fairway-Mix W&tet DANSK JORDFORBEDRING®
( Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene

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



PLEJE OG ETABLERING AF
INDENDØRS BEPLANTNING
For ottende år i træk arrangerer
Brancheforeningen for Indendørs
Beplantningsfirmaer en kursusdag
for alle, der beskæftiger sig profes¬
sionelt med pleje og etablering af
indendørs beplantninger.

Program
Beskæring og pasning af indendørs
beplantning v. Frank Hejndorf, have¬
konsulent og forfatter til flere bøger
om indendørs beplantning.
Sammensætning af planter og plan¬
tedesign v. Birgit Nouri, dekoratør.
Plantekvalitet og præsentation af
nye planter v.Jes Voight og Per
Nygaard, GASA Odense.
Præsentation og gennemgang af
projekter med indendørs beplantning.
Tid: Onsdag 31. januar
Sted: Hotel Nyborg Strand
Pris: 1.575 kr. ekskl. moms,
25% rabat til medlemmer af BIB.

Tilmelding: Brancheforeningen for
Indendørs Beplantningsfi;rmaer
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg
Tel. 33 86 08 60, fax 33 86 08 50

GAMMEL. DOK
Indtil et stykke ind i 2001 vises 'en
BY i BYen', bl.a. aktuelle projekter i
Ørestaden, heriblandt IT-bygningen
og Ny Tøjhusgrunden.
Indtil 4.2. 2001 vises udstilling af
konkurrenceforslagene til Danmarks
Radio - et multimediehus.

Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok
Strandgade 27B, København K
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30
www.kulturnet.dk/homes/gldok

UDSTILLINGER I SVERIGE
Arkitekturmuseet i Stockholm,
Skeppsholmen
Indtil 14.1.2001 vises udstillingerne
Utopi och verklighet - svensk
modernism 1900-1960 samt

Niemeyer— Modernistiskt kulturarv.

Malmø Konsthall
Indtil 14.1.2001 vises udstillingen
Flyga over Vatten, en totalinstallation
af Peter Greenaway, der belyser for¬
skellige aspekter af Ikarosmyten.

Malmø Form Design Center
Indtil 7.1.2001 vises udstillingen
•Mies van der Rohe - Arkitektur och

design i Stuttgart, Barcelona og Brno.

Skissernas Museum

Finngatan i Lund
For tiden vises Johan Celsings
projekt til udbygning af museums¬
bygningen og skitsesamlingen.

DEN TILGÆNGELIGE BY

By- og Boligministeriet støtter via
'Bypuljen' udviklings- og forsøgs¬
projekter, der sætter fokus på handi¬
captilgængelighed i byerne.
Den tilgængelige by er karakterise¬
ret ved, at alle har mulighed for at
deltage i byens aktiviteter. Alle skal
kunne færdes sikkert og uhindret på
gader og veje, handle i butikkerne
og benytte den offentlige trafik.
Denne målsætning er en af hjørne¬
stene i regeringens handicappolitik
og er helt i overensstemmelse med
FN's standardregler om lige mulig¬
heder for handicappede.
En afgørende betingelse for, at alle
kan deltage i samfundslivet, er, at
de fysiske omgivelser er indrettet,
så de ikke i sig selv udgør en forhin¬
dring. Det gælder bygninger, trafik¬
midler og infrastruktur, men også
udformning af byens udearealer og
byinventar har stor betydning.
Med temaet 'Den tilgængelige By'
vil By- og Boligministeriet sætte fo¬
kus på tilgængelighed i bypolitikken.
I bypuljen er der afsat en samlet
økonomisk ramme på 5 mio. kr. til
medfinansiering af forsøgs- og
udviklingsprojekter, der gennem
innovation og nytænkning kan give
ideer og konkrete bud på, hvordan
tilgængelighed kan integreres i
byudviklingen.
Ansøgningsskema og vejledning kan
fås hos Bypuljens sekretariat,
tel. 33 92 61 00 eller hentes på
By- og Boligministeriets hjemmeside
www.bm.dk/bypulje
Ansøgningsskema skal anvendes.
Ansøgningsfrist er 1. maj 2001. MM

DANSK CENTER FOR BYØKOLOGI
Går du og tænker på byøkologi, og
hvad det egentlig efterhånden er for
noget kan et kig ind på Center for
Dansk Byøkologi hjemmeside
www.dcue.dk måske give afklaring.
Her kan man se, hvad centeret står
for, kalender med relaterede arran¬

gementer, et debatforum, links og
meget mere. MM

ARKITEKTURNET
ArkitekturNets redaktion har i de¬
cember bedt en række' skribenter se

på et udvalg af de projekter, der
blev sat i gang ved årtusindskiftet.
Den engelske arkitekt og professor
Royston Landau fortæller i artiklen
'Millenium Dome' om bygningens
tilblivelse og fremtid.
www.ArkitekturNet.dk/anmeldelser/
0012rl.htm
Journalist og kunstanmelder Torben
Weirup reflekterer i artiklen 'Tusind-
årshaverne' over projektet af samme
navn.

www.ArkitekturNet.dk/landskab/
0012tw.htm
Arkitekt og redaktør på Arkitektur-
Net Ellen Braae beskriver projektet
'La Meridienne Verte'.

www.ArkitekturNet.dk/landskab/
0012eb.htm
Arkitekt Michael Stensgaard rede¬
gør for By-og Boligministeriets arki¬
tekturpolitiske initiativ 'Arkitektur¬
stafetten'.
www.ArkitekturNet.dk/anmeldelser/
0012ms.htm
Ellen Braae har skrevet lederen
'Millenium-review'.
www.ArkitekturNet.dk/leder

Efter Jens Kvornings artikel i
november-nummeret om udviklingen
af Københavns Havn har redaktionen
af ArkitekturNet besluttet at fort¬
sætte debatten. Arkitekt og Ph.D.-
studerende Thomas Leerberg skriver
artiklen 'En visionær pragmatisme',
der handler om den metode, de
udenlandske arkitekter har anvendt

på havneprojekterne.
www.ArkitekturNet.dk/anmeldelser/
0012tl.htm

Et nyt tiltag på ArkitekturNet er en
oversigt over indholdet af alle bragte
numre: www.ArkitekturNet.dk/
kolofon/oversigt.htm

Månedens link er Global Millenium
www.ArkitekturNet.dk/links

Næste nummer af ArkitekturNet
kommmer til februar. Man kan få
tilsendt ArkitekturNet Nyt pr. e-mail
hver måned ved at skrive til:

nyhedsbrev@ArkitekturNet.dk

REVIEWING THE TWENTIETH

CENTURY LANDSCAPE
Det velrenommerede Garden. History
Society i England har publiceret et
dobbelthæfte om havens og land¬
skabets udvikling i 1900-tallets
Vest-Europa. 'Reviewing the Twen¬
tieth Century Landscape'. Hæftet,
der er redigeret af Jan Woudstra og
Christiano Ratti, er på 180 sider og
udgør to numre af Garden History
Society's tidsskrift, nemlig volume
28 nr. 1.

Dobbeltnummeret, der er afrappor¬
tering af en konference i 1998, inde¬
holder ni afhandlinger med illustrati¬
oner, skrevet af kompetente fagfolk:
syv. briter og to tyskere. Hver af¬
handling afsluttes med meget om¬
fattende litteraturlister.

Afhandlingerne beskriver de forskel¬
lige strømninger og mål inden for
have- og landskabsplanlægningen i
1900-tallet.
Blandt forfatterne er Brent Elliott og
David Jacques, begge fra Royal

Horticultural Society, Gert Groning
og Uwe Schneider, begge fra Kunst¬
højskolen i Berlin, Jan Woudstra fra
University of Sheffield og Patric Eyres
fra New Arcadian Press.
Brent Elliot skriver om fornyelse af
historiske have- og parkanlæg i
Tyskland, Uwe Schneider om Her¬
mann Muthesius og den engelske
Art and Crafts-have i Tyskland.
David Jacques beretter om det
moderne parkbehov, om kunst og
instinkt samt om moderne land-
skabsteori.
Jan Woudstra skriver om Le Corbu-
siers landskabssyn, og Patric Eyres'
afhandling drejer sig om kunstneren
Ian Hamilton Finlay og ny-klassicis¬
me i havekunsten.
Redaktionen nævner, at den ikke har
prætentioner om at behandle udvik¬
lingen i alle de europæiske lande i
Syd- og Øst-Europa, for ikke at tale
om i Skandinavien, og ingen af disse
lande omtales.
To af de ni afhandlinger er skrevet
til tidligere lejligheder. De har alle
et meget lærd eller akademisk ind¬
hold.
Redaktionen har endvidere indbudt
tolv praktiserende landskabsarkitek¬
ter fra henholdsvis Danmark, Tysk¬
land, England og Holland til at frem¬
komme med deres personlige
følelser og syn på deres professio¬
nelle virksomhed.
De er blevet bedt om at besvare føl¬

gende to spørgsmål:
Hvad har hovedopgaven været for
landskabsarkitektprofessionen i
1900-tallet?

Og hvilke hovedmuligheder mislyk¬
kedes for professionen og hvorfor?
De tolv landskabsarkitekter har me¬

get forskellige svar på spørgsmålene,
alt afhængig af deres kunstneriske
og faglige baggrund og den side af
faget, som de har beskæftiget sig
med.

Bag i bogen findes 14 udvalgte, far¬
velagte plancher af forskellige typer
europæiske haveanlæg, udvalgte af
de tolv landskabsarkitekter, bl.a.
Sven-lngvar Anderssons Museum-
plein i Amsterdam.
Garden History Society's nye publi¬
kation med det meget koncentrere¬
de og teoretiske stof om udviklingen
af haven, parken og landskabet i det
nu svundne århundrede er tung
læsning og ofte også forvirrende.
Nogle vil efterlyse væsentlige oplys¬
ninger, som mangler, og andre vil
mene, at visse oplysninger kunne
undværes i skildringen af udviklingen.
Men et er sikkert, der vil opstå en
diskussion blandt professionelle fag¬
folk og andre, der er kultur- og kunst¬
historisk interesserede i landskabet.

Asger Ørum-Larsen,
landskabsarkitekt



www.buroet.dk

Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BUR

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

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.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Pris: 398 kr.
Indb., 180 sider, illustreret

ARKITEKTENS FORLAG

tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

♦
Ung dansk arkitektur B design

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

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

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

Navn:

Tlf.:

Gade/vej:
Postnr.:

byl
Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Euroeard Mastereard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

post)—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K
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Guide til

dansk havekunst

År 1000-2000

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til dansk havekunst er en gave til hele

folket - i hvert fald til alle med øjne i hovedet og bare

en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

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

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

havnsområdet og resten af landet."

Guide til

dansk havekunst:

År 1000-2000

Annemarie Lund

314 sider - 278 kroner

hundreder af illustrationer

Arkitektens Forlag

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

Pris 278 kr. inkl. moms, ekski. porto

Stilling:

Navn:

Gade/vej:

Postnr.: M.

Underskrift:

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

post
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1045 København K

Kortnummer: Udløbsdato:


