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DL
Danske Landskabsarkitekter, DL,er
medlem af European Foundation for
Landscape Architecture, EFLA og af
International Federation of Landscape
Architects, I FLA.
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22

DL ARRANGEMENTER
29. august: Parkprisoverrækkelse i
Orangeriet Fredensborg Slot
26. september: KVL-seminar: Fagets
kerne og teori
31. oktober afholdes en konference
med temaet 'Nye Landskaber' i Kul¬
turhuset Islands Brygge. Konferen¬
cen fokuserer på nye landskabelige
planlægningsstrategier eksemplifi¬
ceret gennem udvalgte projekter fra
Fiolland, Tyskland og Danmark.
Udførligt program og tilmelding:
www.landskabsarkitekter.dk
Maria Miret, fagsekretær

NORDISK MØDE I REYKJAVIK
ISLAND 9.-10. AUGUST 2003
Den islandske landskabsarkitekt¬
forening, FILA, måtte desværre aflyse
den i august planlagte nordiske kon¬
gres i Reykjavik i år, hvor foreniingen
har 25-års jubilæum. I et senere
dobbeltnummer af LANDSKAB brin¬
ges en række artikler om nyere
anlæg på Island.
Det årlige nordiske møde blev afholdt
som planlagt. Fra Island deltog Ingi-
bjorg Kristiånsdottir (fmd), Thrainn
Hauksson (i bestyrelsen) og.Hlin
Sverrisdottir (IFLA-delegat), fra Sve¬
rige Bengt Isling (fpnd) og Johanna

Jarmeus (IFLA-delegat), fra Finland
Maria Jaakkola-Kivinen (IFLA-dele¬
gat), fra Norge Willy Thomassen
(fmd), Trygve Sundt (EFLA-generals-
ekretær), Jenny Osuldsen (IFLA-
delegat), Kine Halvorsen Thorén
(EFLA-delegat) og Marit Hovi (NLA's
sekretær) samt fra Danmark Lise
Schou (fmd), Annemarie Lund (IFLA-
delegat), Jeppe Aagaard Andersen
(IFLA Vice President) og Poul Børge
Pedersen (EFLA-delegat og nordisk
sekretær).

Baggrund
Det nordiske samarbejde i en mere
formel og struktureret form har sit
udspring i'et møde afholdt i Ska¬
gen, Danmark i 1969. Inden da har
der været afholdt nordiske kongres¬
ser startende med 'Nordisk Havear-
kitektmøde' i København i 1933. Fra
1969 og indtil 1972 var møderne et
møde mellem de nordiske IFLA-
repræsentanter for drøftelse af nor¬
diske holdninger og initiativer i
IFLA. Fra 1972 deltog også repræs¬
entanter fra foreningernes ledelse,
sekretærer og tidsskriftredaktøren
(Landskap var da et fællesnordisk
tidsskrift) i møderne. Ved møderne
drøftedes IFLA, det nordiske samar¬

bejde, faglige spørgsmål og fælle¬
snordiske initiativer. Mødeturnus og
turnus for afholdelse af nordiske

kongresser aftaltes løbende. Så tid¬
ligt som i 1991 blev der drøftet
samarbejde med de baltiske lande.
Island indtrådte i samarbejdet i
1979 (den islandske landskabsarki¬
tektforening FILA, blev stiftet i 1968.
Formålet er en gang om året at
mødes for at drøfte faglige spørgs¬
mål og spørgsmål i forbindelse med
EFLA/IFLA samt at koordinere afhol¬
delsen af nordiske kongresser.

Organisation
Nordisk styrelsesmøde afholdes en
gang årligt. De år, hvor der er nor¬
disk kongres, afholdes mødet af
værtslandet for kongressen. I de
mellemliggende år går arrangemen¬
tet på skift.

Dagsordenen for mødet har været
ret fast i de senere år: Valg af ord¬
førende, godkendelse af dagsorden
og indkaldelse, godkendelse af pro¬
tokol for det foregående møde,
beretning om det seneste års arbej¬
de i de fem foreninger, nordiske
kongresser, nordisk samarbejde og
virksomhedsplan, IFLA, EFLA samt
regnskab og budget for samarbejdet.
Posten som nordisk sekretær går på
skift, men ikke efter nogen fast
turnus med fast funktionsperiode,
ligesom der heller ikke er aftalt pro¬
cedure for valget af nordisk sekretær.
Sekretæren udsender indkaldelse til
mødet, udarbejder dagsorden og
skriver efterfølgende referat samt
regnskab.

Nordiske sekretærer:
Karen Permin, Danmark 1969-85
Ida Kristin Lie, Norge 1985-90
Mona Lande Olsen, Norge 1990-94
Frederik Wallin, Sverige 1994-2000
Poul Børge Pedersen, Danmark 2000-

Udgifterne til møder og sekretærens
arbejde dækkes efter en fordelings¬
nøgle med 30% til DL, 30% til NLA,
30% til LAR, 8 % til MARK og 2 %
til FILA. Denne fordeling ser ud til
at stamme fra 1986.

Tidligere, hvor udgiften til oversøiske
rejser var store, var der en aftale om,
at DL, NLA og LAR sendte en fælles
repræsentant til IFLA's kongresser,
og hver betalte en tredjedel af ud¬
gifterne. Når kongresserne afhold¬
tes i Europa deltog alle delegater.
I 2000 vedtoges det, at DL, MARK,
NLA og LAR hvert år repræsenteres
med to delegater ved de oversøiske
kongresser efter en aftalt turnus, og
at udgifterne deles ligeligt.

Næste års nordiske møde afholdes

primo september i Oslo i forbindel¬
se med NLA's 75-års jubilæum.

Næste nordiske kongres skal afhol¬
des i Sverige i 2005.
Poul Børge Pedersen, nordisk sekretær
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TEGNESTUEN SCHUL&CO Annemarie Lund

Den nyligt omlagte billedhuggerhave ved Charlotten¬
borg, der præsenteres på de følgende sider, udmærker
sig i særlig grad ved sine nærmest skødesløst udseen¬
de plantninger, hvor træer og buske mellem stauder
og græsser synes at danne en utvungen urskovsagtig
frodighed. Blomsterfarverne er ikke dominerende,
men fremtræder som i et pointilistisk billede — som

mindre farvepunkter i det varierede grønne. Der er
en fylde og plantemæssig rigdom, man i dag sjældent
oplever i såvel de offentlige som i private anlæg. Det
har kunnet lade sig gøre ved en kombination af et

stort plantekendskab, en etablering med særligt vel¬
voksne planter og godt anlægsgartnerhåndværk - samt

en vis fortsat pleje. Fordelen ved de mange selvsående
og frodige planter er, at plejen ikke er ret stor, omend
nok lidt mere videnkrævende. Anlægget skal ikke have
et statisk udtryk, men er sammensat af planter, der
trives med stedets vilkår.

En meget hed og diset sommerdag besøgte jeg
Tegnestuen Schul & Co, som Jane Schul og sønnen

Jonas Maria Schuls tegnestue nu hedder, for at fa lidt
mere at vide om tegnestuen og dens arbejder. Tegne¬
stuen er usædvanlig på flere punkter. Dels fordeler
den sig rent fysisk på to adresser, begge med dejlige
haver som den vigtige og inspirerende forsøgstation,
én i Holte og én på Frederiksberg; det passer begges
arbejdsrytme godt og internettet har gjort det for¬
holdsvis nemt. Dels er det to generationer - mor og

søn, der her er kompagnoner, og endelig har de anden
ballast end alene den landskabsarkitektfaglige.

Jane Schul er oprindelig væver og underviste side¬
løbende mange år på ergoterapeutskolen, men en dag
fik hun lyst til et skift. En længerevarende uddannelse
som landskabsarkitekt var noget af en mundfuld at

gå i gang med som næsten fyrreårig, men via væver¬

faget var arbejdet med farver, former og strukturer
velkendt. Og samtidig er Jane Schul ud af en endog
meget haveinteresseret familie. Bl.a. husker hun, at

morfaderen krydsede stedmoderblomster og sin beta¬
gelse af kronbladenes fløjlsagtige overflade og farver.
Efter uddannelsen på Landbohøjskolen 1983-1989
fulgte seks år i de kgl. slottes haveinspektorat på Fre¬
deriksberg Runddel. Sideløbende udmøntede plante¬
interessen sig i planer til en hel del privathaver, flere
bogopgaver i form af oversættelser og bearbejdning
samt foreningsarbejde. Således har Jane Schul været

en del år i bestyrelsen af Havebrugshistorisk Selskab,
heraf ni år som formand, og siden 2001 været for¬
mand for Det Kgl. Danske Haveselskab. Også under¬
visning er det blevet til, ud over forelæsninger rundt
omkring, har Jane Schul siden efteråret 2000 vareta-

%

get det eksterne lektorat i videregående planteanven¬
delse på KVL - periodevis bistået af Jonas Maria Schul
som undervisningsassistent.

En af de første opgaver var en ny planteplan i for¬
bindelse med renovering af Georg Georgsens rosen¬
have fra 1930 ved Landbohøjskolen, hvor de bedste og

sundeste roser inden for flere rosenkategorier skulle
sammensættes til en æstetisk helhed. En anden opga¬
ve, der blev meget omtalt, var sommerblomsthaven i
Valbyparken, i forbindelse med Kulturby 96.

Sådanne opgaver førte andre, tilsvarende med sig,
f.eks. diverse projekter på Egeskov Slot, rosenhaver i
Botanisk Have i Århus og ved Schloss Ippenburg i
Tyskland, her i sammenhæng med en international
udstilling.

Ved Schloss Ippenburg nær Osnabruck afholdes
temporære haveudstillinger, ligesom der også er per¬
manente særhaver. Schul & Cos bidrag blev en meget
anderledes rosenhave, benævnt 'Borderline', ikke en

douche tone-i-tone have, men mere en rosenhave, der

søger at vise andre, mere kraftfulde sider af rosens

væsen — at vise de mest forædlede typer og med krappe
orange, pink m.m blomsterfarver.

Ligeledes blev det til flere staudehaver, f.eks. ved
Faaborg Museum og senest i G.N. Brandts strand¬
park i Hellerup - samt en dufttunnel i Giitersloh i
samarbejde med billedkunstneren Olafur Eliasson.
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'Rampe' og 'Fragmenter' indgår i
kunst- & landskabsplan for udeare-
aler ved ungdomsboliger på Eriksvej
i Roskilde, hvor byggeriet forventes
afsluttet dec. 2004. Projektet er ud¬
stillet på Museet for Samtidskunst i
Roskilde, august-september 2003
• 'Ramps and Fragments' part of
the art and landscape plan for the
outdoor areas around the youth
housing scheme on Eriksvej road in
Roskilde. The project is planned for
completion in December 2004, and
is being exhibited at the Museum
for Contemporary Art in Roskilde,
August-September 2003.

Rosenhaven 'Borderline' ved
Schloss Ippenburg, 2002
• Rose garden 'Borderline' at
Schloss Ippenburg, 2002

Udgangspunktet for og etableringen af tegnestuen har
således været arbejdet med detaljerede planteplaner,
ikke mindst ud fra den holdning, at selv den mindste
opgave har krav på en god løsning. Og en mening
om, at landskabsarkitektur som fag bør og kan arbej¬
de langt mere koloristisk - uden at arkitekturen sæt¬
tes over styr. Anlæggene skal ikke alene have et kunst¬
nerisk udtryk, men skal også kunne bruges og nydes
af mennesker.

Jonas Maria Schul blev inddraget i tegnestuens ar¬

bejde på et tidsspunkt med stærkt voksende opgave¬

mængde. Han er uddannet som billedkunstner ved
Kunstakademiet 1987-94 og har senere suppleret den¬
ne uddannelse med planteanvendelseskurser på KVL,
selv om den egentlige planteviden er kommet til gen¬

nem opvæksten og ved forsøg i egen have. Også i dag
holder han så at sige begge gryder i kog og arbejder
dels som landskabsarkitekt, dels som billedkunster —

eller i en blandform, som der i dag er gode mulighe¬
der for. F.eks. projektet 'Protest Garden' og 'Modest
Garden' i forbindelse med en udstilling ved Museum
of Modern Art, Oxford i 2002 eller som- konsulent
for Roskilde Kommune, i forbindelse med udbygning
af Trekroner-området, et arbejde der indtil sidst i sep¬

tember kan ses på Museet for Samtidskunst i Roskilde.
Tegnestuens opgaveløsning og fordeling foregår i en

god dialog og efter sigende som en slags ping-pong,
man har ikke faste roller, men skitser og tegninger
vandrer frem og tilbage. Dog er det Jonas, der tager

sig af tegne med CAD. Flere nyere opgaver viser også,
at det ikke alene er planteopgaver, som i starten, og

synsvinklen fra både såvel billedhugger-, væver- som
landskabsarkitektside er givende. Fornylig har tegne¬
stuen også ansat en nyuddannet landskabsarkitekt,
Martin Birch Pedersen.

Carlsberg Fondet bistod med en stor donation, da
Det Danske Institut i Rom skulle renoveres af arkitek¬

terne Lundgaard & Tranberg for omkring 10 mio kr.
Ud fra de gamle Kay Fisker-skitser og tegninger kun¬
ne man se, at det havde været tanken at komplettere
bygningens faste volumen med flere former for vege¬

tation, bl.a. klatreplanter, og dette indgik da også i
det projekt til fornyelse af gårdrum og omgivelser,
som tegnestuen fik til opgave at udarbejde - et projekt
der dog desværre ikke er udført endnu.

I Helsinge Kommune vakte det modstand, da kom¬
munen bistået af et ingeniørfirma havde planer om

en meget lang granittrappe omkring gadekæret og det
gamle, nedslidte C.Th. Sørensen-anlæg med minde¬
mur, som i sin tid var etableret som en gave fra Ny
'Carlsberg Fondet, og som fondet derfor mente stadig
burde respekteres. Fondet bad derfor tegnestuen om

en udtalelse om stedet og dets karakter, hvilken siden
har dannet udgangspunkt for den skitse til bypark,
som tegnestuen netop har udarbejdet, og som har
været igennem flere borgermøder.

Om inspirationen til plantekompositionerne frem¬
hæver Jane Schul arbejder af såvel Burle Marx som af
hollænderen Piet Oudolph og svenskeren Ulf Nordfjell.
Men ikke mindst har kontakten til de øvrige medlem¬
mer af den uformelle gruppe af planteentusiaster,
Perennials Perspective, været meget inspirerende. Det
er bl.a. personer som Jacqueline van der Kloet, Hein
Koningen (Heemparken i Amstelveen) og Rob Leopold,
hollandsk filosof og frø-mand; Eva Gustavsson og Rune
Bengtsson fra Alnarp; prærieplantemand Neil Dibboll
og Wolfang Oehme fra USA; Anita Fischer, Urs Walzer
og Uschi Grafen, der er tyske landskabsarkitekter;
Chrisopher Bradley-Hole og især James Hitchmough
(og Nigel Dunnet) på Sheffield University, som har ar¬

bejdet meget seriøst med både de biologiske og socio¬
logiske aspekter af forvildningens æstetik.

Væsentligt for Jane og Jonas Maria Schul er sammen¬

hæng mellem stedets biologiske grundvilkår og det
deraf følgende mulige — gerne dynamiske — plantevalg,
underlagt en kunstnerisk/æstetisk bearbejdning, her¬
under hvilke fladestørrelser de enkelte planter kan 'tåle'
at blive brugt i, hvad deres livslængde er, og hvilke
plejekrav de stiller. Det er den eneste måde, hvorved
man kan etablere anlæg, der kan lade sig opretholde
med en nutidig driftsindsats.

Af skriftlig produktion bør nævnes Politikens have¬
planteguide: Hvilken plante hvor fra 1999. Og i for¬
bindelse med haven ved Fåborg Museum skrev Jane
Schul en 'kultur-botanisk' artikel i kataloget til udstil¬
lingen Blomster af blomstermalerier med malere som

Anna Syberg, Anna Ancher og Alhed Larsen; først
vist på Fåborg Museum 1999 og senere på Sophien-
holm i 2000.

Ligeledes gav udstillingen En verden i harmoni — to

parker i 1700-tallet med haveplaner på GL Holtegård
i 1996 næring til muligheden for det nu restaurerede
barokanlæg, en opgavé som tegnestuen har løst i sam¬

arbejde med arkitekt Bente Lange. AL
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BILLEDHUGGERHAVEN VED CHARLOTTENBORG
Jane Schul ogJonas Maria Schul

Billedhuggerhaven ligger bag Charlottenborg som et
diskret minde om Ulrik Frederik Gyldenløves slots¬
have, Københavns tredje botaniske have og Thorvald¬
sens sidste tid ved akademiet.

Haven er kendt af de færreste. Kun det store træ,

der læner sig ud over Heibergsgade, antyder, at der
kunne gemme sig et grønt område bag muren.

Gennem professor Morten Strædes engagement i
stedet blev der i 2002 skabt mulighed for at iværksæt¬
te en større renovering af haven takket være midler fra
Ny Carlsberg Fondet.

De sidste mange år havde tilfældighederne rådet.
Skure var skudt op og fragmenter efterladt. Fuldendte
og ufuldendte elevarbejder i alle tænkelige og utænke¬
lige materialer overalt. 11/2 kapitæl fra C.F. Hansens
Christiansborg, en overtallig gravsten for arkitekten
Knud V. Engelhardt og mindestenen over Abildgaards
hund. Brokker, hensmuldrede sandsten, gamle grav¬

sten, der måske kunne bruges af de studerende engang.

Bertel Thorvaldsen: Skitse til 'Selvportræt med Håbet.', 1839.
Bronze, højde 65 cm. Støbt og opstillet i forbindelse med
havens renovering

Den nye værkstedspavillon
• The new workshop pavilion

Geranium phaeum i vedbend
• Geranium phaeum in ivy

• Left. Bertel Thorvaldsen: Sketch
for 'Self-portrait with hope.', 1839.
Bronze, 65 cm. high.
Cast and erected in connection with
the garden renovation.



Et gammelt kokranium. Store, botanisk interessante
træer som Fraxinus angustifolia, smalbladet ask, og

mærkelige arter af paradisæble med rødder tilbage til
den botaniske have - og måske endda længere endnu
- side om side med klassiske eksempler på varmeme¬

sterbeskæring, vedbend, skvalderkål, træpæoner og
vandrende japanske pileurter.

Th. Siddeplads mellem løvehale og prydløg • Right: Seat between Phlomis and Allium
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Tegnestuen Schul & Co blev bedt om at medvirke
som landskabsarkitekter sammen med Kgl. Bygnings¬
inspektør Fogh & Følners tegnestue, der skulle prøve
at skabe orden på de mange knopskudte skure. Udgangs¬
punktet for opgaven var, at stedet skulle bevare sit præg
af have og historie, samtidig med at det skulle funge¬
re som arbejds- og opholdsplads for studerende og
ansatte på Billedhuggerskolen. Der var derfor hver¬
ken af praktiske, æstetiske eller etiske grunde tale om
en restaurering af haven, men snarere om et forsøg på
finde og genfinde ånden.

Med en placering midt i byen er den klassiske funk¬
tion som 'orden i kaos' - Hortus Conclusus - mere

aktuel end nogensinde for Billedhuggerhaven. Her skal
skabes arbejdsro.

Grundholdningen for arbejdet med haven har været,

at intet måtte være ligegyldigt. Der skulle tilføres så
fa fremmede materialer og fjernes så lidt som muligt
for at holde fast i den lange linie af kontinuitet. De
mange stenbunker i haven blev derfor ikke kørt væk,
men i stedet genbrugt på stedet. En del af de mange

ruinfragmenter ligger, hvor de altid har ligget. Søjlen
og Thorvaldsens bord er stadig på deres vante pladser,
om end rettet lidt op af sikkerhedsmæssige årsager.
Kapitælen fra Christiansborg fungerer nu som rum¬
skaber omkring en af havens nye siddepladser. Andre
fragmenter indgår som belægning, bænke, arbejds¬
borde og nødvendige færdselsforhindringer i haven
og minder med deres forskelligartethed om fagets
grundmaterialer og grundvilkår.

De nødvendige nye belægninger består af simple og

anonyme materialer som grus og beton; store, glatte
flader, støbt på stedet, lette at feje fri for affald, be¬
hageligt glatte at arbejde på, neutrale og nutidige i
karakteren. I støbningerne er nedlagt baner af traditi¬
onelle 50 x 50 betonfliser — ligeledes sten fra en af
havens tidligere 'epoker'.

Som stedet fremstår i dag, optræder arbejdsarealerne
og -pavillonen med funktionel enkelhed, som kontrast
og arkitektonisk modspil til det organiske selvgroede
udtryk, der overordnet præger haven

Beplantningerne er renset for enkelte af de selvsåede
og skamskårne hyld og fuglekirsebær, de varmemester¬
beskårne ligustre er væk. De selvsåede sødskærm og
kermesbær får lov til at blive sammen med valnødderne,
fandens spadserestok, paradisæblerne, robinierne, guld¬
regn og den skæve, ranglede Osmanthus heterifolius.

Hertil er føjet et udvalg af mere eller mindre usædvan¬
lige, men livskraftige planter til erindring om den bo¬
taniske fortid. Bladformer, bær til havens mange fugle,
forvildede, selvsående blomster, der ser ud som kunne
de være kommet der af sig selv, og som er robuste nok
til at kunne overleve havens brug. Måske til grænsen af
det ukrudtsagtige.Det er et planteudtryk, der ikke kan
skabes på tegnebordet, men er groet frem på stedet gen¬
nem et vellykket satsarbejde med anlægsgartnerfirmaet
Anders Matthiessen, som har været i stand til at ar¬

bejde intuitivt med projektets ideer og realisere dem.
Jane Schul, landskabsarkitekt mdlpir og

Jonas Maria Schul, billedkunstner

Citrongule dagliljer og løvefod,
pileurt og fjerbusk under hjortetaks¬
træ
• Lemon-yellow Hemerocallis and
Alchemilla, Polygonum and Aruncus
under sumac
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Billedbuggerhaven ved Charlottenborg, Heibergsgade, København
Arkitekt: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S. Sagsarkitekt Kent Pedersen. Medarbejder Matt Day
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Schul & Co, landskabsarkitekter mdlpir. SagsarkitektJane Schul. Medarbejder Jonas Maria Schul
Anlægsgartner: Anders Matthiessen
Anlagt: 2002

Planteliste

Træer og buske
Buddleja alternifolia, småbladet buddleja
Buddleja 'Nanhoe Blue', buddleja
Cotinus coggyria, parykbusk
Decaisnea fargesii, blåbalg
Ginkgo biloba, tempeltra
Halesia Carolina, sneklokketræ
Hamamelis virginiana, virginsk troldnød
Hamamelis x intermedia 'Feuerzauber', troldnød

■Hydrangea aspera, hortensia
Hydrangea petiolaris, klatrehortensia
Populus x wilsocarpa 'Beloni', storbladet poppel-art
Rubus tricolor, brombar-art
Viburnum plicatum 'Watanabe, japansk snebolle-art

Mangfoldig undervegetation af bl.a. digitalis, funkia og kermesbær, martagonliljer, mangeløv og vedbend
• Richly varied undergrowth of Digitalis, Hosta and pokeweed, martagon lilies, ferns and ivy
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Stauder

Acanthus hungaricus, akantus
Aconitum carmichaelii 'Arendsii', oktober-stormbat

Ajuga reptans 'Jungle Beauty, læbeløs
Alchemilla mollis, løvefod
Aruncus dioicus, ferbusk
Asphodeline lutea, kejserlys
Aster divaricatus, skyggetålende aster-art

Bergenia cordifolia 'Rotblum', kæmpestenbræk
Carex buchananii, brun star

Carex pendula, kæmpestar
Cimicifuga racemosa, sølvlys
Convallaria majalis, lijekonval
Corydalis ochroleuca, hvid lærkespore
Crambe maritima, strandkål

Digitalis ferruginea, fingerbøl-art
Digitalis purpurea 'Alba', hvidfingerbøl
Dryopterisflix-mas, mangeløv
Epimedium 'Sulphureum', bispehue
Eryngium giganteum, kæmpe-mandstro
Eupatorium mac. 'Atropurpureum, rød hjortetrøst
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea', vortemælk-art
Euphorbia cyparissias 'Cl. Howard', cypres-vortemælk
Filipendula rubra 'Magnifica', amerikansk mjødurt
Fragaria vesca 'Riigen', skovjordbær
Geranium maccrorhizum 'Onahoz', storrodet storkenæb

Geranium phaeum 'Album', bølgekronet storkenæb
Geranium phaeum 'Samobor', bølgekronet storkenæb
Hakonechloa macra Aureola', hakone-græs
Hedera helix, vedbend

Hedera hibernica, vedbend
Helleborus foetidus, nyserod
Hemerocallis 'Stella d'Oro', daglilje
Hemerocallis 'Summerwine', daglilje
Hemerocallis citrina, daglilje
Hemerocallisflava, daglilje
Hieracium x rubrum, rød høgeurt
Hosta 'Sum and Substance', funkia
Hosta plantaginea 'Royal Standard', funkia
Hosta sieboldiana 'Elegans', funkia
Luzula sylvatica, skovfrytle
Lychnis coronaria 'Alba', hvid haveklinte
Lysimachia clethroides, hvidfredløs
Lysimachia nummularia, pengebladetfredløs
Miscanthus sinensis 'Gracillimus', finstrået elefantgræs
Molinia 'Windspiel', blåtop
Origanum vulgare 'Compactum, oregano
Pennisetum 'Hameln', dungræs
Phlomis russeliana, løvehale

Physalis alkekengi var. franchetii, jødekirsebær
Polygonatum multiflorum, storkonval
Polygonum polymorphum, storpileurt-art
Rodgersia henrici, bronceblad-art

Sagina subulata, firling
Salvia glutinosa, salvie-art
Sedum acre, bidende stenurt

Sedum murale, stenurt-art

Thymus serphyllus 'Albus', smalbladet timian
Thymus x citriodorus, citron-timian
Yucca filamentosa, palmelilje

Allium christophii, prydløg
Allium sphaerocephalon, prydløg
Crocus tommasinianus, tidlig krokus
Fritillaria meleagris, vibeæg
Fritillaria persica .'Adyiaman
Lilium martagon, martagon-.lilje
Tulipa acuminata, botanisk tulipan
Tulipa fosteriana 'Purissima', botanisk tulipan

Kermesbær, stenbræk og
vedbend under valnøddetræ
• Phytolacca, Bergenia and ivy
under Juglans
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KONKURRENCE OM LANDSKABSPLAN FOR ROSKILDE

UNIVERSITETSCENTER

r—

Fir?

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger udskrev
i februar 2003 en forslagkonkurrence med henblik på
at få forslag til en landskabsplan i forbindelse med
eksisterende og eventuelt kommende udearealer på
Roskilde Universitetscenter (RUC).

Konkurrencens formål har været at fremskaffe prin¬
cipforslag til en landskabsplan, der redegør for, hvor¬
ledes der langsigtet kan opnås en større helhed i RUC's
udearealer ved at sammenkæde de eksisterende anlægs
kvaliteter under en samlet hovedidé. Denne plan skal
endvidere sikre sammenhæng med RUC's langsigtede
udbygning og forholde sig til integration af kunstvær¬
ker samt relationerne til hele den omgivende nye bydel
Trekroner herunder Trekroner Station. I tilknytning
til den overordnede plan ønskede man endvidere detal¬
jerede, konkrete forslag til udformning af ankomst¬
arealerne til RUC, såvel fra syd - herunder forskellige
pladsdannelser omkring ved bygninger - som fra øst.

Konkurrencen er afviklet i overensstemmelse med

EU direktiv 92/50/EØF, art. 13 og art. 11, stk. 3,
litra e, som ændret ved EU direktiv 97/50/EØF. Til

deltagelse i konkurrencen blev der gennem en forud¬
gående prækvalifikation udvalgt følgende fem firmaer:

Birk Nielsen Tegnestue, Århus
Landskabsarkitekt Stig L. Andersson, København
Torben Schønherrs Tegnestue, Århus
Landskabsarkitekt Preben Skaarup, Århus
Landskabsarkitekterne Nabe/Zabel, København

Bedømmebe

Alle forslag blev indleveret til tiden og optaget til be¬
dømmelse. Bedømmelsen blev påbegyndt 23. april og

afsluttedes 23. maj 2003. Ved bedømmelsens start
kunne det konstateres, at de fem forslagsstillere havde
behandlet den digitale del af besvarelsen meget for¬
skelligt.

Dommerkomiteen har bestået af kontorchef Tom

Flemming Nielsen, S-FoU (fmd); rektor Henrik Toft
Jensen, RUC; teknisk chef Henrik Kristensen, RUC;
medarbejderrepræsentant Finn Olsen, RUC; stude¬
rende Asger Jacobsen, RUC; arkitekt MAA Mikael
Olrik, S-FoU samt udpeget af DAL professor, land¬
skabsarkitekt MAA, MDL Steen B. Høyer og profes¬
sor, landskabsarkitekt MDL Ib Asger Olsen.

Rådgivere for dommerkomiteen var arkitekt MAA
Hans Meyer, S-Fo; byg- og planchef Jan Bille, Roskil¬
de Kommune; arkitekt MAA Lene Sand Pedersen,
RUC samt billedkunstnerne Nils Erik Gjerdevik og

Morten Stræde.

Sekretærer for dommerkomiteen var fuldmægtig
Lisbeth Petersen, S-FoU; kontorfuldmægtig Lone
Olrik, S-FoU. Arkitekt MAA Flemming Deichmann,
DAL var konkurrencens sekretær.

Bedømmelsen blev afsluttet med en flertalsbeslut¬

ning om at udpege forslag 24632 som det bedste.
Professor, landskabsarkitekt MAA, MDL Steen

Høyer kunne ikke tilslutte sig dette valg men pegede
i stedet på forslag 48240 som det bedste.
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J. Palle Schmidt:

'Pletplantninger' på RUC.
Agnete Muusfeldt foto 1976.
• J. Palle Schmidt:

'Spot planting' at RUC.
Agnete Muusfeldt photo 1976

Generelle bemærkninger
Konkurrencens formål er at få udarbejdet en helheds¬
plan for universitetscentret med udgangspunkt i vin¬
derforslaget i den nylig afholdte bygningskonkurrence
med respekt for RUC's identitet og de eksisterende
udearealers kvalitet. Endvidere at organisere de to

vigtigste adgangs-, fordelings- og samlingstrøg fra syd
og øst til større klarhed og sammenhæng, hvor især
adgangsstrøget fra syd mangler helhed og slidstyrke.

Det udfordrende program er tolket og belyst på
forskellig måde, og forslagene har tydeliggjort områ¬
dets iboende modsætninger.

Bygningskonkurrencens helhedsplan lægger en ny

hierarkisk struktur ned over området for at opfange
de senest opførte, domænemarkerende bygninger samt
de kommende udvidelser. Dette er gjort med en stor

nord-sydgående parkeringsakse gennem hele universi¬
tetets område. Denne nye hierarkiske struktur er et

væsentlig brud på RUC's identitet, der har kunnet
karakteriseres ved åbenhed, afspejlet fysisk dels i den
åbne gridstruktur med sideordnede bygninger og ude¬
rum, dels i de enkelte huses nære omgivelser.

Bygningskonkurrencens helhedsplan lægger op til
en større grad af urbanitet, der kommer til udtryk i
varierende grad i alle forslag. Dette har ført til en ringe
respekt for de eksisterende udearealers haveprægede
kvalitet, fra det helt negligerende til en omlægning med
parkpræg. Det har undret dommerkomiteen, at den
tekniske årsag til de eksisterende veludviklede plante¬
samlinger i de urbane stræder - de beskyttende plante¬
kasser, arboretet m.m. — slet ikke er observeret som

en rationel måde at tilføre de urbane strøg en natur¬

mæssig poesi.
Disse modsætninger i konkurrenceområdet har givet

baggrund for diskussioner i dommerkomiteen i relati¬
on til behovet for orientering i universitetsområdet,
til slitage og drift af udearealerne og deres egnethed
for anvendelse. Desuden har forslagenes potentiale
for integration af kunst været drøftet indgående som

led i en fremtidig kunstplan.
De tydeligste forskelle i prioritering og.tolkning af

konkurrenceprogrammets punkter kommer til udtryk
i forslag 48204 og 24632, hvor forslag 48204 prøver

at fastholde RUC's åbne struktur og nyfortolke den
eksisterende havemæssige diversitet i en løbende for¬

andringsproces, mens forslag 24632 ser RUC i en ny

urban kontekst som en konsekvens af bygningskon¬
kurrencens helhedsplan og de senest opførte bygnin¬
ger af en stor skala.

Den samlede bedømmelse er faldet ud til fordel for

det urbane koncept, især motiveret i funktionelle for¬
hold, slidstyrke og drift. Resultatet af bedømmelsen
er derfor i nok så høj grad en konsekvens af et pragma¬
tisk arkitektursyn, hvilket blandt andet kan skyldes, at

landskabsforslag har en anden balance mellem anlæg
og drift end bygningsforslag har. Processen i land¬
skabsforslag med behov for tid og pleje for udviklin¬
gen af det levende plantemateriale bliver derfor sjældent
tilgodeset, og det færdige og mere statiske udtryk
med forenklede landskabskarakterer, lette at forvalte,

nyder fremme.
I situationer som denne, kunne man i øvrigt have

ønske sig at en uvildig økonomisk vurdering af de
enkelte forslag for at imødekomme traditionelle præ¬
ferencer kunne have fundet sted, specielt i relation til
utraditionelle løsninger. Dette har dog ikke været

muligt inden for de givne konkurrencebetingelser, idet
økonomi ikke indgår som et bedømmelseskriterium.

J. Palle Schmidt:

Midterplantninger ved trappe på RUC.
Agnete Muusfeldt foto 1976.
• J. Palle Schmidt:: Middle planting
on the stairway at RUC.
Agnete Muusfeldt photo 1976.
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Forslag 24632 - udpeget som vinderforslag. Udarbejdet afPreben Skaarup, landskabsarkitekt, MAA, MDL, PLR, Århus.
Medarbejdere: landskabsarkitekterne MAA Mogens Dueholm, Rikke Nordmann og Martina Rahkonen samt
arkitekt MAA Anne Vium Skaarup. Kunstnerisk konsulent: Ole Videbak, billedkunstner

Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag 24632
udarbejdet afPreben Skaarup, landskabsarkitekt MAA,
MDL, PLR

Forslaget tager udgangspunkt i bygningskonkurrencens
vinderforslag med understregning af den hierarkiske
opbygning og urbane karakter. Udviklingen beskrives
som et paradigmeskift fra strukturalisme til klassicis¬
me med en collage som resultat.

Forfatteren ser udvildingen af RUC som bydele med
hver sine karakteristika, bestemt af opførelsestidspunkt
og landskabskarakter - midtbyen, pionerbyen, nord-

Situationsplan 1:5000 byen, skovbyen og østbyen. Collagen bindes sammen
• Site plan 1.5000 af a|]^er) jer gjr pj tværs af den overordnede nord-syd¬

gående boulevard, der nu bliver det identitetsgivende
udtryk for RUC. Boulevarden udformes som parke¬
ringsplads opdelt af markante tværgående trærækker i
stor modsætning til RUC's nuværende karakter.

Fordelt i bydelene etableres karakteristiske haver og

anlæg som spejlet, sumphaven, bibliotekshaven, idræts¬
området og energiparken. Den eksisterende bevoks¬
ning foreslås fjernet, og hver bydel udformes med
parkkarakter som store græsflader med et karaktertræ
i hver bydel. Belægningerne differentieres med granit¬
belægninger i midtbyen og beton og asfalt i de andre
bydele. Der skitseres en designmanual for belægninger,
beplantninger og byudstyr.

Stjernebrønden

iphaven
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Detailplan 1:2000
• Detail plan 1:2000

De to adgangsforløb fra henholdsvis øst og syd er be¬
handlet meget urbant, men funktionsmæssigt sikkert
med trapper og ramper, om end den ene af ramperne

skal genovervejes for at opnå størst mulig tilgængelig¬
hed. Mødet mellem de to forløb ved cafeteriet er dis¬

poneret som et slidstærkt opholdsareal, hvori indgår
et stort vandspejl syd for cafeteriet og et sportsareal
nord for bygningen.

Kunst er integreret konkret i forslaget som en del
af formgivningen.

Som forslag 48204 har forslag 24632 været gen¬

stand for en del diskussion, fordi det giver et meget
kontant om end noget overgjort bud på en løsning af
de ret store terrænforskelle mellem de to adgangstier
fra øst og syd.

Udtrykket vil samlet set blive mere statisk, bl.a. på
grund af den kraftfulde befæstelse og ændringen fra

den eksisterende dynamiske havekarakter til en mere

forenklet parkkarakter. Den statiske struktur under¬
streges af forslaget til en etablering af kunst, der ind¬
går som en meget markant og integreret del af form¬
givningen, hvilket vil binde den fremtidige billedkunst¬
neriske udbygning af RUC-området, ligesom dommer¬
komiteen er skeptisk over for de meget store spejl¬
damme.

Forslaget vurderes dog af flertallet af dommerkomi¬
teen som det forslag, der giver det klareste og sikreste
bud på løsning af det opstillede program, ikke mindst
i forhold til funktionaliteten i område A og B med
slidstærke og robuste løsninger, der sikrer en god af¬
vikling af de mange aktiviteter. Et flertal i dommer¬
komiteen indstiller derfor forslaget til videre udvik¬
ling og bearbejdning.
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Dissens vedprofessor, arkitekt MAA Steen Høyer.
Konkurrenceprogrammet indeholder en lang række
ønsker og krav. Der skal udarbejdes en helhedsplan
for universitetsområdet, og der skal gives forslag til to

hovedadgange. Desuden forslag til to uderum i for¬
bindelse med nye bygningsanlæg og en strategi for
integration af kunst i området. Dette skal løses inden
for rammerne af en anden helhedsplan, der er resulta¬
tet af en arkitektkonkurrence, afholdt for ca. et halvt
år siden.

Forslagene skal være funktionelle og tage udgangs¬
punkt i det eksisterende og det historiske samt opfylde
de aktuelle brugerkrav og fremtidens ønsker. Løsnin¬
gen skal styrke Roskilde Universitetscenters særlige
identitet.

De opgaver, der svarer med en arkitektonisk idé og

strategi står stærkest. De indeholder en overordnet
idé, der, i lille og stor skala, kan omsættes til et fleksi¬
belt og funktionelt formsprog. De har en handlings¬
plan, der kan løse forskellige opgavetyper over en

længere tidsperiode. De udvikler et samlet billede -

som en proces i et længere tidsforløb.
Forslag 48204 svarer mest præcist på opgaven om

RUC's fremtid. Forslaget er decentralt og landskabe¬

ligt, med fleksible og varierede træbeplantninger som
en fornyelse af RUCs egen tradition. Forslaget skaber
en stærk, men lavmælt identitet, med et landskabsar-
kitektonisk sprog, der evner at løse alle definerede
opgaver, smidigt, funktionelt og karakterfuldt. For¬
slagets kunststrategi er ligeledes både fleksibel og
klar: den kunstneriske indsats er markører i oriente¬

ringspunkterne. Enklere og tydeligere kan det næppe

gøres.
På den baggrund er det ikke muligt at anbefale

forslag 24632. Forslaget kan betegnes som hierarkisk
\)g urbant. De rumligt arkitektoniske og de integrere¬
de kunstneriske forslag er låst i et niveau, der ikke
åbner for den nødvendige dialog.

Forfatteren indfører et baroklignende hierarki i
hovedplanen, med et fokuspunkt i det sydøstlige
hjørne som følge, og dermed et klimaks for universi¬
tetet som helhed. Et hovedgreb der virker ubegrundet
i RUC's historie og identitet.

Alt i alt fremstår forslaget med for stor usikkerhed
omkring væsentlige spørgsmål, hvad enten de er stil¬
let af forfatteren selv, eller de er givet i programmet.

Strategien, det arkitektoniske sprog og fleksibiliteten
er ikke ldart udviklet.
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Situationsplan 1:5000
• Site plan 1:5000

Forslag 48204
Udarbejdet afStig L. Andersson Landskabsarkitekter MAA, MDL, PAR, Købenbavn ved Stig L Andersson (ophavsret).
Medarbejdere: Lisbeth Westergaard, Hans Kragh, Malin Blomquist og Kristian Vilstrup
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Detailplan område A 1:1250 • Detail plan, area A 1:1250

Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag 48204
udarbejdet afStig L. Andersson Landskabsarkitekter
MAA, MDL, PAR

Den overordnede landskabsplan udmærker sig ved en

fastholdelse og1 udvidelse af RUC's åbne og fleksible
gridstruktur. Den bryder derved med den hierarkiske
struktur i bygningskonkurrencens vinderforslag, men

indfører fragmenter af større alléer son) ankomst j grid-
strukturen. Dette sker i erkendelse af behovet foc diffe¬

rentiering og orientering i den åbne strukturs lille skala.

. 110

Planen udmærker sig også ved en understregning og

videreudvikling af havepræget, idet den åbne grid¬
struktur understøttes af øst/vestgående planterækker
af forskellige buske og træer imellem bygningerne,
tydeligt inspireret af det eksisterende arboret. Træræk¬
kerne etableres efterhånden som stinettet udbygges og

terrænet reguleres.
Endelig indføres som brud eller kontrast til den

geometriske gridstruktur et organisk netværk af stier i
friarealerne, støttet af lave betonmure til ophold lagt
ind i forhold til terræn og bevægelseslinjer, og som et
sidste element etableres små haverum - havesites -

indrammet af hække eller frugttræer, udstyret med
vand og grillpladser.

Kunsten sidestilles med landskabets øvrige dele, stra¬

tegisk placeret i krydsningsfelter, hvor terræn og bevæ¬
gelseslinjer forløber i flere retninger, hvilket vurderes
som inspirerende for inviterede kunstnere. Belysnin¬
gen etableres som indirekte belysning fra elementer
og flader, og bænke og borde i friarealet minimeres,
da de strukturelle elementer som mure og græsfelter
tænkes anvendt til ophold.

Forslaget vurderes som det idémæssigt mest over¬
bevisende og som en spændende strategi for universi¬
tetsområdets udvikling. Det har en stor fleksibilitet
med tilpasning til såvel fortid som nutid og fremtid,
og det vil give en stor variation og rumlighed. Forslaget
er godt belyst og er vel beskrevet i tekst og tegnings¬
materiale.

Et flertal i dommerkomiteen finder imidlertid, at

forslaget har nogle væsentlige svagheder. Udformnin¬
gen af koblingen mellem de to adgangsområder er

fejlvurderet i relation til den praktiske brug og pro¬

grammets ønsker. .

Endvidere har dommerkomiteen undret sig over

den foreslåede fyrretræsallé på RUC's hovedstrøg, der
ikke tager hensyn til bygningens dagslysforhold og

træernes vækstbetingelser.
Dertil kommer en usikkerhed over for modsætnin¬

gen mellem tekstens beskrivelse af 'det botaniske have¬
udtryk' præget af naturlig succession, der indtager
alle friarealer, befæstede som ikke befæstede, i forhold
til illustrationerne af eksotiske og formgivne planter,
der indicerer et meget højt plejeniveau. Forfatteren
sender her to vidt forskellige signaler vedrørende funk¬
tionalitet og realisation, hvilket absolut ikke er til for¬
del for forslaget. ■
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Forslag 22222
Udarbejdet afBirk Nielsens Tegnestue, Århus (ophavsret) ved landskabsarkitekt MAA Frode Birk Nielsen.
Medarbejdere: Landskabsarkitekterne MAA Birthe Urup, Sofie Fangel, Birgitte Nagel Larsen og Tina Egequist samt
landskabsarkitekt MDL Henning Christensen og arkitekt MAA Thomas Leerberg
JWHArkitekter, Århus ved arkitekterne MAA Jan W. Hansen og Hans Jørgen Vesthardt
Niras A/S, Rådgivende ingeniører FRI ved ingeniør FRL Ole Mikkelsen

Situationsplan 1:5000
• Site plan 1:5000

Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag 22222
udarbejdet afBirk Nielsens Tegnestue
Forslaget fremtræder som en funktionel plan, der har sit
afsæt i arkitektkonkurrencens hovedstruktur. Vinklen

mellem de nord-syd- og øst-vestgående parkeringsak¬
ser bliver overordnet styrende for universitetsområdet,
og forfatteren indfører øst-vest gående trærækker og

skovbælter som underdeling og orientering i bebyg-
gelsesskala. Dette princip føres videre i den fremtidige
udbygning mod øst. Lunde af frugttræer og særhaver
indføres som identitetsgivende elementer.

Universitetsvej udnævnes til kunstpromenade med en
befæstelse af bogstaver, der genfindes som idé i an¬

komstpladsens staveplade fra Korallens Allé i øst. For¬
slaget er urbant i sit anslag, og foreslår en befæstelse
af beton, asfalt og tegl.

Forslaget fremtræder diagrammatisk i sine løsnin¬
ger, og synes ikke at indeholde et specielt nuanceret

syn på historien og de eksisterende landskabelige kva¬
liteter. Udtrykt med lidt andre ord kunne man sige,
at forslaget ikke når at røre ved universitetsområdets
virkelighed - og kommer på godt og på ondt ikke
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rigtig i dialog med selve opgaven. Forslaget er derfor
meget åbent, men dommerkomiteen opfatter det som
et problem, at for mange spørgsmål står ubesvarede hen.
Helhedsplan og delområder behandles ikke specifikt i
beskrivelsen, men fremstår som en mere samlet hensigt
- hvilket er fuldt ud forståeligt og acceptabelt, hvis
selve udformningen fremstår kraftfuldt, nuanceret og
fleksibelt i de respektive skalaer.

Det store, enkle og slidstærke tæppe på Universitets-
vej er positivt, men bindingen som gigantisk kunst¬
forslag virker mindre overbevisende, og behandlingen

af delområde B, ved Korallens Allé, er vanskelig at

aflæse i forslagets præsentation. Dommerkomiteen er
heller ikke overbevist om, at amfiteatret kommer at

indgå rumligt aktivt i den samlede universitetsstruk-
tur. Soltrappen kan fungere fint, hvis en etage i byg¬
ningen mod syd kan tildækkes.

Som helhed finder dommerkomiteen ikke forslaget
tilstrækkeligt nuanceret og fleksibelt, og de enkelte løs¬
ninger er bundet i en form, der er vanskelig at udvikle.

Detailplan1:2000
• Detail plan 1:2000
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Forslag 98193
Udarbejdet afSchønherr Landskab, Århus ved Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, MDL.
Medarbejdere: Landskabsarkitekterne MAA Nina Jensen, Anita Munch Jensen og Rikke Juul Gram samt arkitekterne
MAA Karen Norup og Tue Kappel.
Konsulent: CEBRA Arkitekter MAA, PAR, Århus

Situationsplan 1:5000
• Site plan 1:5000
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag 98193
udarbejdet afSchønherr Landskab
Forslaget tager udgangspunkt i områdets klimaforhold
og foreslår en række vindbrydende plantninger i det
åbne landskab samt en serie rumopdelende læhegn i
det indre af universitetsområdets uderum. Desuden

foreslår forfatteren en pyramidepoppel som hurtig¬
voksende karaktertræ i helhedsplanen, der tager afsæt
i arkitektfirmaet WITRAZ's store L-formede parke-
ringsvinkel. Forslaget er urbant i sin behandling af
delområderne, med store in situ-støbte betonflader.

Forfatteren monumentaliserer universitetsområdet

ved at homogenisere det store L med lind og poppel¬
plantninger, samt ved at indføre pyramidepoppelen
som karaktertræ. Dommerkomiteen finder ikke denne

disposition overbevisende i relation til RUCs aktuelle
og historiske decentrale indhold. Den kraftige under¬
deling af uderummene med hegnsplantninger kommer
næppe heller til at stimulere den flydende og decen¬
trale struktur i hverdagen. Indgrebene virker ikke
specielt nuancerede i forhold til tid, fleksibilitet og
eksisterende landskabelige værdier.

Delområdernes behandling virker robuste og slid¬
stærke, og forfatteren foreslår dele af de oprindelige be¬
plantninger bevaret og indarbejdet i det nye forslag,
hvilket er positivt. De store rektangulære flader brydes
af et friere organisk forløb af terrasseret beton, der op¬
samler og formidler terrænbevægelser og niveauforskelle.
Dette forløb bruges desuden til beplantning og bænke,
hvorved det fremstår som et mere grønt, brudlignende
forløb, som kontrast til den stramme og rene betonplade.

Princippet er ldart, fleksibelt og giver en overordnet
sammenhæng mellem de to adgangsområder, der kulmi¬
nerer i den åbne pladsdannelse mod landskabet. Dom¬
merkomiteen finder imidlertid ikke, at idéen modsvarer

forslagets skala, og den grottelignende terrassering virker
fremmed i den givne kontekst — desuden er beton¬
mængden i de inddragne områder unødvendig vold¬
som. Det sidste er en konsekvens af skalaproblemet.

Kunstaksen understøtter den omtalte monumenta¬

litet og binder desuden fremtidens billedkunstneriske
udtryk i en snæver ramme. Dommerkomiteen bedøm¬
mer ikke denne del af forslaget som en overbevisende
kunststrategi.

Detailplan 1:2000
• Detail plan 1:2000
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Forslag 21 717. Udarbejdet afNabe/Zabel Landskabsarkitekter, København ved Kristian Nabe ogJakob Zabel
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befæstet, urbant forslag med rækker af opstammede
spidsløn, foruden robinie og fuglekirsebær. De land¬
skabelige områder indeholder en mere sammensat

beplantning. Befæstelserne er robuste i granit og beton,
og der foreslås en række katalogvarer til belysning og
inventar.

Denne karakteristik af forslaget er både forslagets
styrke og svaghed. Den rationelle og skolede registre- *
ri ngsmetode føres ikke frem til en analyse og en poin¬
te, der kan danne grundlag for et landskabsarkitekto-
nisk hovedgreb i helhedsplanen og delområderne.
Bearbejdningen af delområderne bliver derfor forenk¬
let, formelt og uden de nuancer og variationsmulig¬
heder, der er nødvendige for en udtryksfuld helhed i
et eksisterende område med indbyggede problemer
og historiske kvaliteter.

Selve forslaget fremstår derfor stift, som en række
simple, men robuste standardløsninger, der er appli¬
keret uden specielt afsæt i det særlige universitetsom¬
rådes særpræg. Forfatteren har vægtet delområderne,
og helhedsplanen fremstår mindre tydelig. Beskrivel¬
sen er bedst, men de mange korrekte ordvalg mod¬
svares ikke af et tilsvarende artikuleret arkitektonisk

udtryk — muligvis fordi synteserne mangler, eller er
for svage - muligvis fordi afstanden mellem intellek¬
tuelt udtryk og arkitektonisk udtryksevne er for stor.

Den 'kunsthistoriske' gennemgang af skulptur i det
offentlige rum virker unødvendigt forenklet og leder
ikke logisk frem til den foreslåede 'ny monumental¬
kunst', der igen fortaber sig i ord og kun strejfer plan¬
forslaget i de mest oplagte steder — på pladser og torve.
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag 21717
udarbejdet afNabe/Zabel Landskabsarkitekter
Forslaget tager udgangspunkt i en række registreringer
af de eksisterende forhold, og prioriterer hovedstrøgene
i helhedsplanen. Forslaget fremtræder formelt som et
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Th. haverne i Slet for Jydsk telefon
• Right: Gardens in Slet for the
Jydsk Telephone company

IN MEMORIAM

Jørgen Arevad-Jacobsen 1. april 1917 - 27. juni 2003
Jørgen Arevad-Jacobsen - en af min generations mar¬
kante landskabsarkitekter - døde i slutningen af juni
86 år gammel.

Arevad - blandt kolleger kaldet - var fynbo. Efter
realeksamen kom han i gartnerlære, fortsatte derefter
på Landbohøjskolens havebrugsstudium og blev i 1944
kandidat med anlægsgartneri som hovedfag.

Efter eksamen arbejdede han en tid som anlægsgart¬
ner i København, kom derefter på C.Th. Sørensens
tegnestue, hvor han sideløbende med arbejdet fulgte
undervisningen på Kunstakademiets Arkitektskole i
formgivningens og planlægningens svære kunst.

I 1947 flyttede han fra hovedstaden og var et par år
ansat som havearkitekt ved parkvæsenet i Århus - ind¬
til han opdagede, at havearkitekter vest for Storebælt
var en mangelvare, og at der var brug for lokale folk.

Med den viden startede Arevad i 1949 sin egen have¬
arkitekttegnestue i Viby uden for Århus netop på et

tidspunkt, hvor boligmangelen var stor, og Boligmini¬
steriet lod en mild regn af lånetilsagn strømme ud over

det ganske land. Da ministeriet forlangte en havearki¬
tekts medvirken i samtlige projekter, blev Arevads teg¬
nestue anført som planlægger på mange ansøgnings¬
skemaer.

Og derefter gik det bare derudaf med opgaver, der
skulle løses på tegnestuen: sygehuse, skoler, motorvejs-
plantninger, kirkegårde, børne- og ældreinstitutioner,
politigårde - og sidst men ikke mindst haverne i Slet
for Jydsk telefon - Arevads Alhambra, hans Generalife.
Anlægget, der'i 1987 blev tildelt anlægsgartnermester-
foreningens grønne pris.

I starten indrettede Arevad tegnestuen hjemme i kæl¬
deren, så han uanset tidspunkt på døgnet kunne liste
ned til tegnebordet, senere måtte de ud af 'privaten',
indtil han han i 1982 lukkede tegnestuen og helligede
sig arkæologi.

Sideløbende med arbejdet som projekterende have¬
arkitekt i 70'erne engagerede Arevad sig i såvel forsøgs-
som organisationsarbejde. Ud fra sin faglige viden om

planternes krav til voksested, jordbund og klima del¬
tog han aktivt i Hornum forsøgsstations arbejde med
landskabsplanter og var i mange år medlem af Frøkilde-
udvalget og dets formand, indtil han i slutningen af
80'erne måtte slutte af helbredsgrunde.

I 1972 valgtes han til formand i Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter med det sigte:

- at få afklaret Praktiserende Landskabsarkitekters

- at få oprettet en medarbejderorganisation som

ligeberettiget forhandlingspartner.
- at indgå et organisationsmæssigt samarbejde med

Danske Arkitekters Landsforbund eller med det Jord¬
brugsvidenskabelige Kandidatforbund, som var på
'trapperne'.

- at samle hele landskabsarkitektstanden i privat
eller offentligt regi i et fagligt interessefællesskab.

Ikke alle mærkesager klaredes i hans formandsperi¬
ode, men visionerne og forarbejdet blev videregivet til
hans efterfølgere som formænd. Derimod blev DL's
vår- og høstkonferencer fra begyndelsen af 70'erne
faglige og sociale årligt tilbagevendende begivenheder.

Som fagsekretær i DL, Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, blev jeg i denne periode fra 1972-75
hans nærmeste medarbejder. Arevad, denne selvironi¬
ske kollega, som periodevis elskede at fremstille sig
som 'egen ringhed', var en særdeles bevidst herre. En
dygtig formgiver, der, som det siges i Danmarks Have¬
kunst III, arbejdede med en stumpvinklet geometri.
En mand, hvis plantekendskab og teknisk-biologiske
viden var i orden. Og hvis menneskelige egenskaber
smittede af på hans samarbejdspartnere.

Hvad, han rørte ved, krævede både tid og megen

disciplin.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl



Stadsgartner Åge Nicolaisen:
Krokustæppet ved Gladsaxe
Rådhus, 1970'erne.
• Park director, Åge Nicolaisen:
crocus carpet at Gladsaxe Town
Hall, 1970's
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Åge Nicolaisen 2. oktober 1919 - 5. juli 2003
Åge Nicolaisen blev ikke diplomat. Det havde han ellers
evner for. Han havde en intellektuel og en social dan¬
nelse. Han var dygtig til at lytte, til at danne sig en me¬

ning og til at holde den for sig selv. Han var nysgerrig og
velorienteret. Han kunne hurtigt fange essensen af en sag,

og han kunne finde præcise formuleringer i tale og i skrift.
Han var internationalt orienteret, og så var han venlig
og omgængelig - om også med en diplomatisk distance.

Diplomat blev han ikke, men i sit arbejde som land¬
skabsarkitekt fik han god brug for sine diplomatiske
evner: som medarbejder, som lærer, som praktiseren¬
de landskabsarkitekt og fremfor alt som stadsgartner.

Åge Nicolaisen hørte til den store og meget betyde¬
lige generation, som blev uddannet lige før og under
anden verdenskrig af G.N. Brandt, H.K. Paludan,
Georg Georgsen, C.Th. Sørensen og Steen Eiler Ras¬
mussen, den generation som spredte lærernes visdom
ud over landet, og som konsoliderede faget, endnu
under betegnelsen havearkitektur.

Der var meget at tage fat i efter krigen, og de unge
ville benytte sig af de åbnede grænser. Efter at have
været en mønsterstuderende på KVL sad han sammen

med den unge elite ved Georgsens og Sørensens fødder
ved disse mestres undervisning på Kunstakademiet.
Han fik ansættelse ved det, som dengang hed Inspekto¬
ratet for de Kongelige Lysthaver, og ligesom så mange
andre unge danske arkitekter, der af trang eller lyst
tog over til Sverige, kom han til Stockholm. Sådan fik
Åge Nicolaisen tegnestueerfaring hos Walter Bauer, der
efter studier i Schweiz havde et europæisk udsyn.

Hjemme igen blev han snart slotsgartner i Charlot¬
tenlund Slotshave. Det var dengang, at der var høj-
skoleuddannede landskabsarkitekter i alle slotshaver,

og Knud Preisler var leder for inspektoratet. Åge Nico¬
laisen udvidede sin horisont ved at være en hyppig
deltager i de IFLA-kongresser, der hvert andet år fandt
sted i en europæisk hovedstad, og han indfangedes af
C.Th. Sørensen som lektor ved Kunstakademiets land-

skabsafdeling sammen med I.P. Junggreen Have, Mor¬
ten Klint og mig. Der var i disse år mere end verbal
støtte til landskabsarkitekturen på Kunstakademiet.
Fra denne tid stammer mit fagligt stimulerende og

personligt berigende venskab med ham.
Der var begrænsede udfoldelsesmuligheder i Char¬

lottenlund Slotshave, så Åge Nicolaisen fik tid til som

forfatter at udvikle sit særlige kendskab til planter og

planters anvendelse. Blandt andet medvirkede han til
det endnu uovertrufne værk Træer og Buske, som blev
udgivet fra Emil Wienes Bogforlag i 1948 under redak¬
tion af Vald. Jensen, H.K. Paludan og C.Th. Sørensen.
Senere skrev, oversatte og bearbejdede han en række
gedigne havebøger.

Men han kom først på sin helt rette plads, da han i
1966 blev stadsgartner i Gladsaxe Kommune. Her blev
den legendariske Erhard Jacobsen borgmester, og Åge
Nicolaisen fik brug for alle sine evner. Han var ligesom
S.A. Hansen i Lyngby og Axel Thomsen i Odense, og
senere Lars Østerbye i Herning - og mange andre -

ambassadører for det, man kunne kalde kommunernes
æstetiske og økologiske parkadministration. Gunnar
Wallevik har engang lanceret udtrykket forvaltningens
kunst. Det er netop det, det drejer sig om, og her var

Åge Nicolaisen manden.
♦ Det, det gælder om, er, at med diplomatisk sans for¬
midle den faglige indsigt til politisk vedtagelse og til
praktisk arbejde i marken, herunder med åbent sind
at være fødselshjælper for tilkaldte konsulenters pro¬

jekter. Styrende uden at berøve konsulenten initiativet
og medspillende uden at presse sin personlige opfattel¬
se på sagen. Kort sagt at fungere som den gode byg¬
herre. Det er ikke så nemt. Det kræver både faglig og
almen intellektuel dannelse. Det havde Åge Nicolaisen.
Sven-Ingvar Andersson

NOTER
Margot og Thorvald Dreyers Fonds Hæderspris 2003
På sit årsmøde i juni tildeltes arkitekterne Stig Len¬
nart Andersson og Dorte Mandrup-Poulsen Margot
og Thorvald Dreyers Fonds Hæderspris til arkitekter,
der har ydet en særlig værdifuld indsats. Hædersprisen
udgør 200.000 kr. til hver prismodtager.

I motiveringen for Dorte Mandrup-Poulsen frem¬
hævedes hendes arbejde med Kvarterhuset i Jemtelands-
gade på Amager og Flyhangaren på Holmen, ligesom
Dorte Mandrup-Poulsen og Stig Lennart Andersson
sammen vandt 1. præmie i konkurrencen om en hel¬
hedsplan med et nyt boligområde for Ullerødbyen i
Hillerød Kommune.

I motiveringen for Stig Lennart Andersson betone¬
des egenskaber som 'En usædvanlig følsomhed, en
udviklet iagttagelsesevne og måden at omsætte disse
til behandling af landskabet på' ligesom hans inten¬
tion om at kunne bo midt i en by og have alt det vi
drømmer om i naturen — fornemmelsen af vand og

lys, mågerne der skriger, småfuglene der synger inde i
skoven, lugten af grannåle, høre græsset gro det ene

øjeblik og en lastbil det næste...det ville være fanta¬
stisk, hvis man kunne kombinere de ting' blev citeret.
Arbejder som Ankarparken i Malmo, arealerne om¬

kring Hillerød Bibliotek og 'Megaron/Et felt' på Assi-
stens Kirkegård (i samarbejde med billedhuggeren
Morten Stræde) blev nævnt. . AL
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NOTER

Fra Asger Ørum-Larsen har Landskab modtaget
nedenstående C. Th. Sorensenske udsagn og senten¬
ser, som ban gerne vil videregive til laserne.
Asger Ørum-Larsen er selv levende historie, og
det er mere end 50 år siden, han nedskrev de
korte udsagn, som stadig er rammende og har en
vis aktualitet og overraskelsesevne.

Korte udsagn om haver og havekunst af
C.Th. Sørensen

25 år er nu gået siden havearkitekt, professor
C.Th. Sørensens virksomme liv blev afsluttet

(1893-1979).
Kun fa af hans daværende medarbejdere,

studerende på Kunstakademiets Afdeling for
Havekunst samt nære bekendte er tilbage.

Disse husker sikkert endnu alle de korte og

præcise udsagn eller sentenser om sit syn på
haver og havekunst, som C.Th. Sørensen lod
falde ind imellem under arbejdet. Ingen har
vist i rette tid noteret disse vigtige udsagn ned
for at bevare dem for eftertiden, skønt de giver
et ret dækkende billede af, hvad havekunstne¬
ren C.Th. Sørensen stod for.

Men denne markante måde at udtrykke sig
på ved disse korte udsagn var oprindelig inspire¬
ret af gartner Gudmund Nyeland Brandt under
deres samarbejde fra 1925 til bruddet 1929.

C.Th. Sørensen nærede stor beundring for
den autoritative måde, hvormed Brandt forsva¬
rede landskabet og dets beplantning over for
offentligheden. Men ellers var C.Th. Sørensen
fundamentalt uenig med Brandt i hans syn på
haver og havekunst. C.Th. Sørensen arbejdede
på en helt anden måde, som han selv betegne¬
de som 'grafisk'.

Med disse korte og klare udsagn præciserede
C.Th. Sørensen sin egen havekunstneriske op¬

fattelse og distancerede sig desuden klart fra
Brandts synsmåde. C.Th. Sørensens store og

beundrede faglige forbillede befandt sig et helt
andet sted, syd for Danmarks grænse.

Her er nogle af de vigtigste faglige udsagn
som havekunstneren C.Th. Sørensen fremkom

med, og som han ønskede skulle blive husket.
De blev så vidt muligt nedskrevet ordret, lige
efter de faldt, og de er samlet i tre grupper:
om haver, om havekunst og om uddannelse.

Udsagn om haver
Haven er et beskyttet område med et kunstigt
miljø, hvor man efter jordbundens beskaffen¬
hed og vejrforhold kan dyrke alle slags planter
til menneskelig nytte og behag.

Uanset hvad man planter Sammen, det afgø¬
rende må være en plantnings frodighed,
skønhed og harmoni med omgivelserne.

Haven er ikke natur, men menneskeskabt.

At efterligne natur kan teknisk set let gøres af
de respektive fagfolk, men det er uden kunst¬
neriske muligheder.

Den italienske have blev bygget op af få ædle
træer og buske som pinje, cypres, laurbær,
myrte og taks, udvalgt gennem århundreder.

I Norden er Danmark landet med den ældste

havekultur.

Sverige er ikke et haveland, det er et skovland.

Udsagn om havekunst
At forme haver, parker eller plantninger er et
kunstnerisk bestemt arbejde.

Jeg ville ønske, at det blev forstået, at tegne
en have er som at tegne et skib.

Hvis en haveplan på papiret virker grafisk
rigtig, bliver haven sikkert også smuk.

Formløshed og dilettanteri er nært beslægtede.1

Æsteter har sjældent interesse for haver, de
forlanger natur.

Skal man være et primitivt menneske for at

nyde en smuk have?

En stilisering af naturelementer giver rige
havekunstneriske muligheder.

Havekunsten ligger nærmere den frie kunst
end arkitekturen. Den har et mål for sig selv.

Skal havekunsten overleve, må den stadig
udvikles og vokse.

Jeg har ladet mig fortælle, at havekunsten af
kunstkendere regnes lavest.

En kunstner er venlig og positiv i omgang

med andre, men må holde strengt og nåde¬
løst på sine egne kunstneriske ideer.

Kunsten er som et træ. Det vokser i mange år,
før det blomstrer og sætter frugt.

For nationerne er kunsten deres egendige formål.

Jeg er vokset op blandt spartanske bønder,
der om beskæftigelsen med kunst og æstetik
spurgte 'Hvad kan det nytte'.

Først sent kom jeg til Italien. Her gik det op
for mig, at kunsten er det egentlige, medens
alt andet er glemt.

A

Kunsten er som en have med mange vækster, der
udvikler sig forskelligt og uafhængigt afhinanden.

Der findes ingen genier blandt verdens have¬
kunstnere.

Om uddannelse m.m.

Folkeskolens vigtigste opgave er at lære børnene
at læse, skrive, og regne, så de senere selv efter
ønske kan skaffe sig de rette kundskaber.

Kun sjældent og tilfældigt bliver et ungt men¬
neske benådet med rige kunstneriske evner.
Det er en skat, som samfundet bør udnytte,
medens det er muligt.

Det er af stor vigtighed, at vordende havear¬
kitekter får lejlighed til at færdes, studere og

arbejde i et kunstnerisk miljø.

Nogle unge mennesker taler om retten til
arbejde, men det er jo latterligt.

Note:Et af de udsagn som med sikkerhed kan føres
tilbage til G.N. Brandt, men som C.Th. Sørensen over¬
tog som sit eget.
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Schul & Co., p. 97
Annemarie Lund

The design office, Schul & Co. is unusual
for a number of reasons. For the first, it is
divided physically in two addresses, both
with wonderful gardens that serve as
important, inspiring test stations, one in
Holte and one in Frederiksberg. Secondly,
the office represents two generations —

mother and son - who work as partners,
and finally they have other backgrounds
than just landscape designers. Jane Schul
was originally a weaver, but started her
landscape design education in her late thir¬
ties. Due to her weaver background, work
with colors, forms and structure was famil¬
iar, and at the same time, Jane Schul grew
up in a very garden interested family. After
completing her studies at KVL, the Danish
Agricultural University in 1983-1989, she
worked for six years at the Royal Palace
Gardens Inspectorate. Jonas Maria Schul
was educated as an artist at the Royal Acad¬
emy of Architecture in 1987-94 and then
supplemented these studies with courses in
plant usage at KVL. Today he works partly
as a landscape designer and partly as an
artist - or sometimes as a mixture of both.
The viewpoint as an artist, weaver or a
landscape designer is rewarding.

In addition to the project for the Sculptor
Garden at Charlottenborg, they have also
worked with the reestablishment of the

baroque garden at GI. Holtegård in 2002 as
well as a wide variety of rose and perennial
gardens.

As a source of inspiration for their plant
compositions, Jane Schul emphasizes the work
of Burle Marx, Dutchman Piet Oudolph
and the Swedish Ulf Nordfjell. In addition
to this, their contact with the other members
of the informal group of plant-interested,
Perennials Perspective, has been extremely
inspiring. An important factor in Jane and
Jonas Maria Schul's work is the context
between the basic biological conditions of
the place, and the resulting - hopefully
dynamic - possible choices of flora and an
artistic/aesthetic treatment.

The Sculptor Garden at Charlottenborg,
p. 99
Jane Schul andJonas Schul

The sculptor garden lies behind the Charlot¬
tenborg palace as a discrete remembrance of
Ulrik Frederik Gyldenløves palace garden,
Copenhagen's third botanical garden and
sculptor Thorvaldsens last years at the acad¬
emy. Very few are aware of its existence. Due
to professor Morten Strædes commitnjent
to this place, the opportunity arose in 2002
to carry out a major renovation of the garden.

During many decades, there had been a
rather noncommittal attitude about the

place, sheds had been haphazardly build,
and finished and half-finished student works
in many different materials lay in a chaotic •
disorder together with stone fragments, dis¬

integrating sandstone and old gravestones.
Large, botanically interesting wild growing
trees and ivy, ground elder, peony bushes,
etc. created a jungle-like atmosphere.

The office Schul & Co. was invited to

participate as landscape designers together
with Royal Architects Fogh & Følners
office.

The basis for the project was to ensure
that the place should maintain its garden
character and historical setting, while still
serving as a work place and sitting area for
the students and staff at the sculpture
department.

The basic approach to the project was
that nothing should be inconsequential. As
few foreign materials as possible should be
introduced and very little should lie removed,
in order to maintain the long line of conti¬
nuity. Thus, the many piles of stone were
not removed, but instead used in the reno¬

vation. Some of the ruins lay where they
always have. The column and Thorvaldsens
table are still in their customary places,
although slightly refreshed for safety reasons.
The capital from Christiansborg now serves
as a space defining element around one of
the garden's new seating areas. Other frag¬
ments were used as paving, benches, work-
tables, etc. The necessary new paving is of
simple, anonymous materials like gravel
and concrete.

As the garden appears today, the work
areas and pavilions have a functional sim¬
plicity as a contrast and architectural coun¬
terpart to the organic, self-grown atmos¬
phere that generally pervades the garden.

The vegetation has been thinned out,
and some of the self-sown and mutilated

plants were removed. The self-sown sweet
cicely and pokeweed were preserved together
with Juglans, Aralia, Siberian crab apple
trees, acacias, Laburnums and the crooked,
dangling Osmanthus Heterifolius. To this,
a number of more or less unusual yet vigor¬
ous plants were added as a reminder of the
area's botanical past, different leaf forms,
berries for the garden's many birds, wild,
self-sown flowers that look like they origi¬
nated there without help and are strong
enough to survive the garden's use, perhaps
almost weedlike in character.

This is a landscape expression that can¬
not be created on the drawing table, but is
generated on the site via a successful collab¬
oration with the landscape gardening firm
Anders Matthiessen, who was able to work
intuitively with the project's ideas and realize
them.

Competition for a landscape plan for
Roskilde University Center, p. 104

The goal of the competition was to produce
conceptual proposals for a landscape plan
that could explore long-range ways of
achieving a greater unity in Roskilde Uni¬
versity Center's outdoor areas by tying the
existing qualities together under a unifying
main idea based on the winning proposal in

the recent building design competition.
This plan should also ensure a context

with RUC's long-range plans for expansion
and enable the integration of art and the
relationship to the surrounding new urban
quarter.

Five offices were selected in the prequali-
fication round to participate in the compe¬
tition. A jury majority selected proposal
24632 as the best, however, Professor,
landscape designer MAA, MDL Steen Høyer
did not agree and instead chose proposal
48240.

The building competition's comprehen¬
sive plan lays a new hierarchic structure
down over the entire area in order to

include the most recently built, domain
delineating buildings as well as the areas for
future expansion. This was done with a

large, north/south parking axis running
through the entire university area. This new
hierarchical structure represents a major
departure from RUC's previous identity,
which could be characterized by openness,
as reflected physically in the open grid
structure with co-ordinated buildings and
outdoor spaces as well as in the individual
buildings' immediate surroundings.

The building competition's comprehen¬
sive plan suggests a higher degree of urbani¬
ty, which is expressed in varying degrees in
all the proposals. This implied a certain dis¬
respect for the existing outdoor spaces and
their gardenlike quality, which was mani¬
fested by a total neglect at one extreme, to
the total redesign as a park at the other.

The jury was somewhat bewildered by
the fact that the technical reason for the

existing, well-developed vegetation along
the urban paths - the protective planters,
arboretum, etc. - had not been considered
as a rational way of giving the urban paths
a poetic nature.

The most significant difference in priori¬
ties and the interpretation of the competi¬
tion program was evident in proposals
48204 and 24632, where proposal 48204
attempts to retain RUC's open structure
and find a new interpretation of the exist¬
ing, garden-like diversity in a continuous
process of change, proposal 24632 regards
RUC in a new urban context as a conse¬

quence of the building competition's com¬

prehensive plan and the most recent, large
scale buildings.

The final jury decision went to the urban
concept, especially motivated by the func¬
tional conditions, durability and operation.

The jury result is thus, to a high degree,
the result of a pragmatic architectural point
of view, which is due to the fact that the
landscape proposals have a different balance
between establishment and operation than
the building proposals have. The processes
in landscape proposals, with the need for
time and care in order to develop the living
vegetation are thus seldom respected, and
the complete, more static expression with a

simplified, easily maintained landscape
character is usually preferred.
Pete Avondoglio
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TILLYKKE MED DAGEN
75 år

Inge Krabbe Vesterholt, 14. oktober
Knud Christensen, 31. oktober

60 år

Inger Agnete Ravn, 13. oktober
Ove Løbner, Københavns Kommune,
28. oktober

50 år
Marianne Jensen, Randers Kommune,
12. september
Aksel Iversen, Ribe Kommune,
18. september
Hjørdis Sørensen, 12. oktober

FINN JUHL ARKITEKTURPRIS
TIL MAYA LIN

Den 44-årige amerikansk-kinesiske
arkitekt, billedhuggerr og kunstner
Maya Lin blev i foråret tildelt den ny¬
indstiftede Finn Juhl Arkitekturpris.
Med prisen fulgte 150.000 kr.
Maya Lin er ikke mindst kendt for
sin udformning af the Vietnam Veter¬
ans Memorial i Washington D.C.
Arkitekt: Maya Lin: Vietnam Veterans
Memorial, 1982. Den i alt 150 m lan¬
ge mur danner en åben V-form med
en indre vinkel på 132°. Muren er
'skubbet' ind i et skrånende terræn,
hvorved muren er blevet dybest midt¬
på. I det sortpolerede marmor er ind¬
graveret mere end 57.000 navne. For¬
slaget blev udvalgt blandt 1400 i en
konkurrence.
Se også Arkitekten 18-2003

UDSTILLINGEN
SVEN-INGVAR ANDERSSON -

HAVEKUNSTENS IDÉ'
I STOCKHOLM

Udstillingsperioden er 6. september
til 5. oktober 2003. Udstillingen åb¬
ner lørdag den 6. september. kl. 13
på Kungliga Akademien for de fria
Konsterna, Fredsgatan 12,
Stockholm.

Åbningstaler ved arkitekt, professor
John Sjostrom, Beate Sydhoff og
Steen Høyer. Forelæsning'ved Sven-
Ingvar Andersson kl. 15.00
LAR arrangerer i forbindelse med
udstillingen 2 onsdagsforelæsninger
om Sven-lngvar Anderssons arbejder:

10. september: Bilder till en utståll-
ning - Sven-lngvar Andersson våster
om Sundet ved Annemarie Lund
17, september Bilder till en utståll-
ning -Sven-lngvar Andersson oster
om Sundet ved Thorbjørn Andersson.

Yderligere information:
Beate Sydhoff, sekretær
Tel.+46 8102208

beate.sydhoff@konstakademien.se
og Eva-Lena.Bengtsson
Tel. +46 8232945

eva-lena.bengtsson@konstakademien.se

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
PÅ FYN
Afholdt: Udflugt til Strynø, 22. august

Odense-Svendborg motorvej
Arkitekt og planlægger Ejner Overlund
fra Arkitektfirmaet Møller og Grøn¬
borg i Århus vil give en visualiseret
oplevelse af den Sydfynske motor¬
vej, nu hvor den bliver en realitet.
Torsdag 25. september 2003
kl. 19.30 på Odense Slot, indgang C

Odenses lys
Odense Kommune har udarbejdet en

bejysningsplan for bymidten, hvor
der fastlægges retningslinier for be¬
lysningen af byens gader, torve,
pladser og bygninger. Belysningspla-
nen indeholder en række principper
for bedre belysning af bymidten og
konkrete forslag til løsninger, som
projektgruppen fortæller om og der¬
efter guider på byvandring.
Onsdag 22. oktober 2003
kl. 19.30 på Odense Slot, indgang C

Tegnestuens arbejder- om planlæg¬
ning af byens offentlige rum
Stig L. Andersson oprettede land¬
skabsarkitekttegnestue i 1994 og
har siden vundet adskillige konkur¬
rencer både i ind- og udland. Tegne¬
stuen modtog European Landscape
Award 2002. Stig L. Andersson vil
bl.a. fortælle om den bæredygtige
by og om, hvorfor netop den land-
skabsarkitektoniske indfaldsvinkel
kan blive afgørende for fremtidens
værdisætning af byens kvaliteter.
Tirsdag den 25. november 2003
kl. 19.30 på Odense Slot, indgang C

KONGRES I MOSKVA
IFLA CENTRAL REGION
Association of Landscape Architects
CIS (ALACIS) afholder 9.-13. sep¬
tember en IFLA Central Region kon¬
gres i Moskva: 'Evolution of land¬
scape architecture'.

Information: Yury Chikantsev
www.rte-expo.ru
yuri@rte-expo.ru
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KØLN, 05.-07.11.2003

International fagmesse for rekreative
områder, sportsanlæg og svømmehaller

Innovative og kreative problemløsninger efterspørges
i stigende grad også indenfor sportsanlæg og ved
opførelsen af byrum. Her er FSB 2003 i Køln den
internationale business-platform. For kun her finder
De verdens førende udbydere, som vil finde den rigtige
løsning til Deres behov. Styrk Deres know-how og
kom på nye idéer: på FSB 2003.

www.fsb-cologne.com

FIT FOR BUSINESS

Intermess ApS
Skodsborg Strandvej 156
2942 Skodsborg
tlf..45 50 56 55
fak 45 50 50 27

info@intermess.dk

www.intermess.dk

I
0

koelnmesse
we energize your business



Slots-og
Ejendomsstyrelsen

I henhold til Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af
offentlige tjenesteydelsesaftaler i Den Europæiske Union, BEK nr. 651 af
30/07/2002, annonceres følgende udbud:

Udbud af Kontrakt for Havedrift Fredensborg Slotshave
Ydelsen omfatter drift og vedligeholdelse af den del af Fredensborg
Slotshave, hvortil der er offentlig adgang, i alt ca. 50 ha.

Udbud af Kontrakt for Havedrift Frederiksberg Slotshave
og Sendermarken
Ydelsen omfatter drift og vedligeholdelse af Frederiksberg Slotshave og
Søndermarken, i alt ca. 64 ha.

Udbud af Kontrakt for Havedrift Sorgenfri Slotshave
Ydelsen omfatter drift og vedligeholdelse af Sorgenfri Slotshave, i alt
ca. 32 ha.

Udbud af Kontrakt for Havedrift Kronborg Slot
Ydelsen omfatter drift og vedligeholdelse af terrænet ved Kronborg Slot, i
alt ca. 17 ha.

Alle udbudene gennemføres som begrænset udbud.

Aftaleperiode for alle kontrakterne: 01.01.2004-31.12.2008.

Information
For alle udbudene kan materiale til brug for anmodning om prækvalifika¬
tion rekvireres

Slots- og Ejendomsstyrelsen
Løngangstræde 21
DK-1468 København K
Att.: Projektleder Martin Skoulund Larsen
Telefon: 33 95 17 33 • E-mail: msl@ses.dk

For alle udbudene er frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation
den 15.09.2003.

13 x 24 cm, 344 sider
Hæftet, rigt illustreret

Pris: 348 kr.
Olaf Lind
ARKITEKTUR GUIDE JYLLAND

Omkring 300 værker og 20 byer beskrives i denne uundværlige
guide til Jyllands arkitektur. Det er bind 2 i den ambitiøse guideserie,
der indledes med København og afsluttes med øerne.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27A, DK-1401 København K
Tlf: + 45 32 83 69 00 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

22,5 x 22 cm

392 sider.

Hæftet,

Rigt illustreret

Pris: 450,- kr

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktor¬
afhandling Fantasiens Have. Bogen, Med himlen som loft,
er en fortsættelse og omhandler det moderne gennem¬

bruds anden fase fra 1950 til 1970. Nazismens sammen¬

brud og afslutningen på Anden Verdenskrig dannede
den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med
mennesket i centrum krævede en kultivering af naturen,

og landskabs- og havekunsten blev brugt til at udvikle
denne tankegang. I et levende og letlæst sprog sam¬

menfatter Malene Hauxner de vigtigste teoretiske og

landskabsarkitektoniske bidrag.

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27A
DK-1401 København K

Tlf: +45 32 83 69 00

Fax: +45 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk
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KURSUS OM LYSDIODER

Lyskursus afholder 3. september i
Jylland og 8. september i Køben¬
havn seminar om lysdioder til for¬
skellige belysningsformål, hvor de
nyeste teknologier og anvendelser
præsenteres.
Lysdioder eller Light Emitting Diodes
(LED) er kendt fra de gule, grønne og
røde blinkende lamper på radioer og
andre apparater. Men med den blå
og den hvide diodes udvikling har
dioderne nået en lysstyrke og en
farve, som gør, at de nu også kan
bruges til belysningsformål.
Skilte, trafiklys, markeringsarmatu-
rer, nummerbelysning og billygter er
allerede i kraftig vækst, samt de
første eksempler på arbejdslamper,
facadearmaturer og egentlige belys-
ningsarmaturer. Siden 1995 er sal¬
get af de skarpt lysende LED's vok¬
set med 47% om året.
På seminarerne vil lyskildefabrikan¬
ter, armaturproducenter og eksperter
fortælle om de nyeste dioder og fra
arkitektoniske effekter, markering af
veje og stier, trafiksignaler og belys-
ningsarmaturer. F.eks. anvendes dio¬
der i lufthavne, gader, veje, hoteller,
kontorer, broer, biografer.
Seminaret arrangeres i samarbejde
Lysteknisk Selskab, Delta, Dansk
Energi og Elkraft.
Yderligere oplysninger og tilmelding:
www.lysteknisk.dk eller på
tel. 47'17 18 00.

STAUDER OG SOMMERBLOMSTER
I BYENS OFFENTLIGE RUM
25. september 2003 i Århus v. senior¬
rådgiver Susanne Guldager, FSL.
Farverige blomster i byrummet mar¬
kerer overskud og glæde. Torve og
pladser udsmykkes med blomstren¬
de planter, og i parkerne tiltrækker
stauderabatterne et stort publikum.
Samtidig kan stauder og andre urter
bruges til at holde ukrudt væk og
bidrage til et frodigt udtryk.
Temadagen om stauder og sommer¬
blomster viser, hvordan man kan
bruge planterne til fest, som farve¬
indslag, og når fornuften er styrende.
Jane Schul fortæller om sine erfa¬
ringer med blomstrende planter i
byrummet, og Stefan Mattson beret¬
ter om, hvordan han udfordrer tradi¬
tionen i Enkobing. Resultaterne af
FSL's forsøg med stauder som bund¬
dække præsenteres.
Naturforvaltningen i Århus viser
rundt i bl.a. Marselisborg Slotspark
og på Vestre kirkegård, Århus..
Pris: 2.000 kr. ekskl. moms for FSL-
abonnenter, andre 2.600 kr. ekskl.
moms.

Tilmelding: Karin Gregersen
fax 75 88 20 85 eller

krg@fsl.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Det 53. danske byplanmøde
2.-3. oktober i Rønne med udflugter
til hele Bornholm og Christiansø.
Forelæsere: politisk kommentator
Karsten Madsen, forfatteren Katrine
Marie Guldager og koncerndirektør
Hans Kirk, Danfoss A/S.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35
db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

KURSUS IBYGGEJURA
Danske Anlægsgartnere afholder
kursus i byggejura 8. oktober 2003.
Kurset vil bl.a. belyse tilbudsloven,
AB92 og Danske Anlægsgartneres
Standardforbehold.

Tilmelding: Danske Anlægsgartnere
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Tel. 33 86 08 60. Fax 33 860 850

lipo@danskeanlaegsgartnere.dk
www.danskeanlaegsgartnere.dk

3RD EUROPEAN BIENNIAL ON
LANDSCAPE OF BARCELONA
The European Biennial on Landscape
has become a reference point for
landscape design in Europe. After
Remaking Landscapes (1999) and
Gardens in Arms (2001) as their
respective themes the 3rd European
Biennial on Landscape of Barcelona
has the theme Only with Nature.
Selected projects will be exposed from
20 November till 11 December 2003.
The symposium takes place on 27
28 and 29 November 2003.

Co-ordination and contacts:

3rd EUROPEAN BIENNIAL
ON LANDSCAPE OF BARCELONA
Piaza Nrva 5. 08002 Barcelona Spain
Tel.+34 93 30145 72
biennal@coac.net

http//www coac net/landscape

KONFERENCE 4. SEPTEMBER:
FOKUS PÅ BYRUMMET
OG DET GRØNNE

Miljøministeriet sætter i 2003 byer¬
nes grønne områder og offentlige'
byrum på dagsordnen. Det sker som
opfølgning på målene i regeringens
nationale strategi for bæredygtighed.
Byerne skal være levende og varie¬
rede, og vi skal sikre rammer for
fortsat vækst og en så gnidningsløs
trafikafvikling som muligt. Samtidig
skal forbruget af ressourcer og be¬
lastningen af miljøet reduceres:
I den sammenhæng er byernes grøn¬
ne områder og offentlige byrum af
væsentlig betydning, både miljø¬
mæssigt, socialt og økonomisk.

Attraktive bymiljøer fremmer folke¬
sundheden, højner livskvaliteten for
beboerne og gør byerne opsigtsvæk¬
kende for erhvervslivet. Derfor skal
kvaliteten af byernes grønne områ¬
der og udfoldelsesmulighederne i
byrummene gives et løft.
Dette blev miljøminister Hans Chr.
Schmidt og repræsentanter for Have
& Landskabsrådet enige om på et
møde i efteråret 2002. Som opfølg¬
ning på mødet har FSL og landspla¬
nafdelingen foretaget en analyse.
Det arbejde præsenteres på en kon¬
ference i København den 4. septem¬
ber. Umiddelbart op'til konferencen
vil Miljøministeriet udgive et debat¬
oplæg om fremtidens byrum.
Statens rolle i forhold til byernes
grønne områder og offentlige rum er
et de spørgsmål, som vil blive disku¬
teret på konferencen. Er der behov
for en mere målrettet statslig ind-.
sats eller en statslig politik på om¬
rådet? Det var et af de synspunkter
som Have & Landskabsrådet lagde
frem i sit møde med miljøministeren.
Eller er forvaltning af byrum og det
grønne i byerne udelukkende en op¬
gave for kommunerne, hvor staten
gerne skulle holde fingrene væk ?
Et andet spørgsmål drejer sig om
beskyttelsen af de grønne områder.
Der er rift om ubebyggede arealer til
opførelse af nye boliger og erhvervs¬
virksomheder, og samtidigt skal tra¬
fikken afvikles og bilerne have
plads. Har vi i den forbindelse de
love og redskaber, som kan sikre en
fornuftig udvikling? Planloven er
kommunernes redskab til at sikre
eksisterende og fremtidige byrum.
Naturbeskyttelsesloven har primært
til formål at beskytte natur i det
åbne land, men kan også anvendes i
byerne, og ifølge Bygningsfrednings¬
loven er det muligt at inddrage byg-
ningsomgivelser i en fredning, hvis
de udgør en del af en samlet beskyt¬
telsesværdig helhed. Kan disse
instrumenter understøtte hinanden

og udnyttes bedre, så der opnås en
større effekt?
Andre spørgsmål, som vil blive lagt
ud til debat, er: Hvordan gør vi det
offentlige byrum mere interessant
for private investorer? Deh folkelige
opbakning - Hvordan fremmes en
bedre dialog mellem de offentlige
forvaltere og borgerne? Miljøet og
folkesundheden - Er der behov for

b§dre dokumentation af det grønnes
betydning, og hvordan kan samspil¬
let på tværs af de forskellige for¬
valtninger forbedres? Børnene - Er
der behov for en kampagne for mere
grønne skolegårde og bedre lege¬
pladser?
Konferencen den 4. september ud¬
gør samtidig den første del af 'Dan¬
ske Parkdage', som i år arrangeres
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for 4. gang i et samarbejde mellem
FSL og Stads- og Kommunegartner¬
foreningen.
Danske Parkdage fortsætter den
5.-6. september i Rønne med kom¬
munesammenlægning som aktuelt
tema.

Vicedirektør Kjell Nilsson, Skov &
Landskab (FSL)

Program:
Fremtidens byrum v. miljøminister
Hans Chr. Schmidt

Hvad mener interesseorganisatio¬
nerne?
Kommunernes Landsforening v. for¬
mand for Miljø- og forsyningsudval¬
get Kurt Hockerup; Friluftsrådet v.
formand Lars Mortensen og Have &
Landskabsrådet v. formand Svend
Andersen

Paneldebatv. borgmestrene Ove E.
Dalsgaard, Ballerup, Søren Pind,
København, Gert Schou, Grenaa og
Flemming Christensen, Vejle

Billeder af byrum - om farven grøn
v. landskabsarkitekt Stig L. Andersson

Byrummenes potentialer
Befolkningens behov for fysisk
aktivitet - ønsker og krav til
byens grønne områder v. prof. Bengt
Saltin
Kulturen og æstetikken i byens rum
v. prof. Bjørn Nørgaard
Virksomheden og dens omgivelser
- Erhvervslivets syn på byudvikling,
kvalitet og byens rum v. generaldi¬
rektør Christian S. Nissen

Det urbane landskab
Landskabet som ressource for

byudviklingen v. prof. Jens Kvorning
Forvaltningen af grønne rum - sam¬

menhæng og samfunds-interesser
v. prof.Thomas B. Randrup

Paneldebat v. borgmestrene Ove E.
Dalsgaard, Ballerup, Søren Pind,
København, Gert Schou, Grenaa og
Flemming Christensen, Vejle

Opsummering og afslutning
Ordstyrer Connie Hedegaard, journa¬
list og vært på DR2's nyheds- og
debatprogram

Sted: Dansk Design Center
H.C. Andersens Boulevard 27
1553 København V
Dato 4. september 2003
Pris 1650 kr. ekskl. moms

Information Karin Gregersen,
Skov & Landskab (FSL)
Tel. 75 88 22 11 "

Fax 75 88 20 85

krg@fsl.dk'

REFERAT FRA IFLA WORLD
COUNCIL I BANFF OG IFLA'S
40. VERDENSKONGRESSEN I

CALGARY, CANADA 2003
Årets IFLA årsmøte gikk av stabelen
23. og 24. mai i Banff som ligger i
en nasjonalpark i Canadas Rocky
Mountains.
Fra Norden deltok Jeppe Aagaard
Andersen som er visepresident i
sentralregionen. Undertegnede er
NLA sitt IFLA delegat som også re-
presenterte både Sverige, Finland og
Island. Med 4 stemmer som 'våpen'
ble 'det nordiske delegated sett på
som en mektig kvinne fra nord.

World council
På world council legges retningslin-
jene for styrets arbeide det neste
året. Det nye styret har bare sittet
siden oktober (world council i Riga)
og har vært svært aktive i sin korte
virketid. Styret var svært godt forbe¬
redt og skal ha all ære for at saks¬
listen var fyldig og gjennomarbeidet.
IFLAs president: Martha C. Fajardo
fra Colombia, som er den første
kvinnelig presidenten i IFLA, er et
fyrverkeri av en engasjert landskaps-
arkitekt som kommer til å synlig-
gjøre landskapsarkitektene i tiden
fremover. Det er også styrets ho-
vedbudskap når de la frem sin stra¬
tegiske plan med visjoner for fremti¬
den hvor hovedoverskriftene er:

Utdannelse, kommunikasjon, med-
lemskap og ledelse av foreningen.
Det arbeides aktivt med synlighet
innad i organisasjonen. En CD med
'alt du bør vite om IFLA', er produsert
og ble overlevert til de enkelte med-
lemmene. Det satses på en mer aktiv
forening som skal synliggjøre seg selv
ved å aktivisere medlemmene.

Nye medlemmer
Bolivia ble tatt opp som nytt med¬
lemsland. Det er også mulig å tas
opp i IFLA som personlig medlem
hvis det ikke finnes en forening i
landet man praktiserer i.
I år ble det tatt opp enkeltmedlem¬
mer fra Iran og Panama.
Den store diskusjonen rundt nye
medlemmer tiispisset seg rundt søk-
naden fra den kinesiske land-

skapsarkitektforeningen. Det har
gjennom mange år vært arbeidet
med å få Kina med som medlems¬
land Den kinesiske foreningen re¬
presenterer et viktig land som byg¬
ger på lange tradisjoner gjennom sin
hagekunst. Foreningen har ca
15.000 medlemmer og det er om¬
trent like mange som den totale
medtemsmassen i IFLA!
Det var en 'heftelse' ved søknaden
som bygger på den politiske situa-
sjonen mellom Kina og Taiwan. Kina
aksepterer ikke Taiwan som egen

stat og de ønsker ikke å ble medlem
før Taiwans forening skifter til et
navn som Kina kan akseptere. Dette
ble en lang diskusjon om prinsipper
hvordan man behandler sine med¬
lemmer. Det var ikke mulig å komme
til enighet og Taiwans delegat følte
seg svært presset til å komme med
en løsning.
Siden Taiwan arrangerer neste års
kongress, er saken spesielt vanske¬
lig. Saken gikk over to dager og sty¬
ret presenterte til slutt en svært for¬
nuftig handlingsplan hvor
Storbritannias delegat skulle være
megler i saken og følge prosessen
mot en avgjørelse i løpet av 2003.

IFLA-EFLA
Den andre viktige og vanskelig
saken som var gjenstand for lange
diskusjoner, er gjengangeren om for¬
holdet mellom EFLA (den europeiske
landskapsarkitektforeningen) og
IFLA. Rett før årsmøtet ble det sendt
ut sakspapirer direkte fra den tyske
foreningen i samarbeide med den
sveitsiske foreningen.
De la frem en sak om å gjennomføre
et pilotprosjekt som går ut på å
arbeide mer direkte mot EU. BDLA
(den tyske foreningen) ønsker å
bidra med personale og økonomi til
et 2 åre pilotprosjekt. Prosjektet er
økonomisk også støttet av Sveits og
Hellas. Dette er i utgangspunktet
EFLAs kjernevirksomtiet og saken
ble heftig diskutert i prinsippet og
om IFLA har økonomi til å støtte den
økonomisk. Saken gikk igjennom
med økonomisk støtte fra sentralre¬

gionen, men ble pålagt at tekst og
økonomi måtte revideres og den vik-
tigste forutsetningen er at kriteriene
utarbeides i samarbeide med EFLA.

Studentkonkurransen
Det var over 170 studenter fra 15 for-

skjellige land og 50 ulike universite¬
ter som deltok i konkurransen. Det
var to studenter fra Kina som vant

førstepremien som UNESCO spon¬
ser, en annen student fra Kina tok
andre plassen og en master student
fra Denver Colorado på tredje plass.
Neste års konkurranse skal etter

oppfordring fra UNESCO, avgjøres i
forkant av kongressen slik at vinne-
ren(e) kan- inviteres til å delta på
kongressen og selv ta i mot prisen.
Dette er svært gledelig og har vært
en sak undertegnede har arbeidet
med, så det nytter å engasjere seg i
sakspapirene.

.Verdenskongressen
Som en motsats til det vakre land-
skapet i Banff, ligger Calgary i en¬
den av prærien, plassert på en slet¬
te hvor to elver møtes. Byen blir 100
år i 2005 og bærer sterkt preg av å

være en 'klassisk' moderne nordameri¬
kansk by med 'grid' som byplan hvor
alle gater er vinkelrette. Det er god
plass mellom bygningene og hele
byplanen er bygd opp rundt kommu-
nikasjonsmiddelet: bilen. Calgary er
Canadas 'oljehovedstad', hvor hvert
av oljeselskapene har bygd sitt høy¬
hus i 'down town'. Byen hadde
300.000 innbyggere i 1967, men

byutviklingen eksploderte i forbin¬
delse med OL i 1988 og i dag er det
nesten 1 million innbyggere i byen.
Selve kongressen hadde temaet:
'Landscapes on the edge' og det kan
man si at omgivelsene der bærer preg
av. Personlig synes jeg at det var et
spesielt høyt nivå på foredragsholder¬
ne og mye å velge mellom av tema¬
er som stadig holdt seg nogenlunde
til hovedtemaet. Hovedforedrags¬
holderne satte landskapsarkitektu-
ren på dagsorden på verdensbasis
og spesielt spennende var professor
Kongjian Yu fra Kina som snakket
om de enorme utfordringene Kina
har i forhold til urbanisering og glo¬
balisering hvor han mente at Kina nå
står i overgangen mellom to klare
tidsepoker hvor vestlig påvirkning
ikke bare er til det beste for Kina.

Årets kongress ble avsluttet ved at
president Martha holdt et flammen¬
de innlegg om hvor viktig vår profe-
sjon er og hvilket ansvar vi har som

planleggere, designere og samarbe-
idspartene for å ta vare på den jorda
vi lever på. Med et slikt engasje-
ment ønsker jeg bare å oppfordre
flere til å delta på kongressene for å
bli inspirert og for å treffe nye kolle¬
gaer. Neste års kongress og årsmøte
blir avholdt i Taiwan,
4.-12. september 2004.
For de som allerede nå planlegger
neste års store utflukt, kan de ta
kontakt på nettet via e-mail:
ifla_taiwan yahoo.com.tw
og følge med på websiden:
www.ifla2004.com.tw

Jenny B. Osuldsen, Norges delegat i
IFLA - International Federation of

Landscape Architects

Den canadiske landskapsarkitekte-
nes styre sittende foran og IFLAs
styre, delegater og observatører i
bakkant. Banff 2003.
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Pressen skrev:

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 systema¬
tisk vejledning har man

manglet. Det er det, man har
fået med denne guide, som

også er forsynet med kort,
både over Københavns¬

området og resten af landet."
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Guide til Dansk
Havekunst er det hidtil
mest omfattende

opslagsværk om dansk
have- og landskabsarki¬
tektur. Mere end 500
værker er medtaget,
hvoraf 200 dokumenteres
omfattende med planer,
fotos og karakteriseren¬
de beskrivelser.
Guiden er kronologisk
opbygget begyndende
med middelalderens
haver. Alle anlæg beskri¬
ves i deres nuværende

fremtoning, og deres his¬
torie fortælles.
Guiden dækker hele lan¬

det, og er let læst med
få fagudtryk, der forklares
i en ordliste.
Guiden foreligger nu i en
opdateret engelsk
udgave.
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