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Julearrangement i DL
Onsdag 2. december kl. 17.45 afholdes
julearrangement med fagligt indslag
om Paris og Bali efterfulgt af middag
på Momo, Griffenfeldsgade 20,
Kbh.N. Pris 100 kr.

Tilmelding inden 27. november til
DL's sekretariat på tel. 33 33 82 10.

Nordisk styrelsesmode 1998 i
Helsinki

Deltagere i mødet lørdag 22. august
var Guri Vallevik Håbjørg, NLA,
Arne 0. Moen, NLA, Hege Gultvedt,
NLA, Poul Børge Pedersen, DL,
Annemarie Lund, DL, Merja Kiviluoto,
MABK, Terhi Tikkanen-Lindstrom,
MARK, Carl Voigt, MARK, Karin Fin¬
ne, LAR, Jerker.Nyblom, LAR og
Fredrik Wallin, LAR nordisk sekre¬
tær.

IFLA
Det vigtigste spørgsmål var en drøf¬
telse af fremtidige modeller for
udsendelse af delegater til over¬
søiske kongresser, idet alle forenin¬
ger sender delegater, når kongres¬
serne holdes i Europa. Der var
enighed om, at det ville være
ønskeligt at 'øge repræsentationen
til to delegater, og at Finland skulle
indgå i rotationen. Udgifterne for¬
deles i forhold til repræsentationen.
Den nordiske sekretær Frederik
Wallin bearbejder forslaget ende¬
ligt og fremsender det til godken¬
delse i de enkelte foreninger.
Arne Moen, Norges delegat, fore¬
slog, at de skandinaviske lande tog
initiativ til et projektarbejde rettet
mod de baltiske lande. Alle kunne
støtte dette forslag.
Arne Moen har konkretiseret forsla¬

get og fremført ideen på World
Council på Bali.

EFLA
Der er ikke tradition for at drøfte

EFLA på det nordiske møde, men
alle syntes, at det var et vigtigt
emne, og vigtigt at afstemme de
nordiske synspunkter.
Til mødet havde Lars Nyberg, Sveri¬
ge, EFLA præsident fremsendt et
brev med forslag til indstillinger til
de nordiske foreninger.
Der var enighed om at støtte Karin
Helms' kandidatur til generalsekre¬
tær, herved vil de latinske lande få
et talerør. England, der pt. sidder på
generalsekretærposten, har udtrykt
et ønske om repræsentation i ledel¬
sen, men det var der enighed om
ikke at tage hensyn til.
Der var ligeledes enighed om at
støtte Trygve Sundts kandidatur som
formand for praksiskomiteen.
Alle var enige om, at der er en god
udvikling i EFLA, bl.a. en følge af
valget af Lars Nyberg og Trygve
Sundt.
Lars Nyberg har holdt møde med
IFLA's formand Arno Schmid om et

samarbejde og arbejdsdeling fore¬
ningerne imellem, begge parter har
underskrevet en hensigtserklæring
herom.

Foreningernes virksomhed
Årets vigtigste nyhed var finsk, idet
de to finske foreninger blev forenet
ved et møde i november 1997.
Den nye forening bærer forkortelsen
MARK og har 85 ordinære medlem¬
mer og 17 studentermedlemmer.
Den finske formand var ikke tilstede,
på grund af bortrejse. Finland har
valgt ny IFLA delegat, Terhi Tikkanen-
Lindstrom.

Norge styrker deres sekretariat ved
at opnormere fagsekretærstillingen
fra 80 til 100%. Norge har endvidere
fået ny formand, Guri Vallevik Håbjørg.
Sverige har fået ny formand Jerker
Nyblom, mens Karin Finne er blevet
IFLA delegat.

Nordiske landskabsarkitektkongresser
De kommende nordiske kongresser
afholdes efter følgende plan:
1999 Danmark (også verdenskongres)
2001 Finland
2003 Island
2005 Sverige

Virksomhedsplan
Dette punkt førte til en drøftelse af
forberedelsen af diskussioner på de
kommende nordiske møder, så mø¬

derne kan få flere konkrete resulta¬
ter. Flere fremhævede, at de ufor¬
melle drøftelser og samværet var en
vigtig del af mødet.
Det er min personlige opfattelse, at
selv om der har været nogen ud¬
skiftning i personkredsen og af del¬
tagerne i de nordiske møder, er der
pt. et fint fodslag foreningerne imel¬
lem.

Økonomi
I det forløbne år var der kun anvendt
ca. sv. kr. 2.400 SKr. Vores andel
heraf er ca. 700 SKr.

Fordelingen er LAR, NLA og DL 30
%, MARK og FILA 5%. I det kom¬
mende år afsættes 10.000 SKr.

Medlemskontingenter
Man enedes om at fremsende kon¬

tingentoplysninger til den nordiske
sekretær, der distribuerer oplysnin¬
gerne til fælles orientering. Vi har
den højeste medlemsafgift på 2.130
kr., NLA Norge ca. 1.800 Nkr., LAR
Sverige ca. 1.500 Skr., MARK Finland
600 Finmark (kurs ca. 127).

Evt.
En diskussion om bl.a. medlems¬

rekruttering. LAR oplever, at det er
vanskeligere at opnå den samme
medlemsopslutning blandt de yngre
årgange. Jeg kunne oplyse, at vi
svagt havde konstateret samme ten¬
dens. Svenskerne orienterede endvi¬
dere om, at de har haft gode resul¬
tater med sponsorering.
Der udspandt sig efterfølgende en
diskussion om at fremstå med en

tydelig profil og et fagligt program.
Jeg orienterede oversigtligt om DL's
virksomhedsplan.
Norge orienterede om, at de har
stor opslutning om deres faglige
arrangementer af 1 -dags varighed,
der planlægges i de regionale af¬
delinger af foreningen. Norge driver
det faglige arbejde i foreningen med
udpræget decentral organisation.
Sverige oplever også god tilslutning
til kortere faglige arrangementer.
Af diskussionerne fremgik det tyde¬
ligt, at i hvert fald LAR, NLA og DL
arbejder nogenlunde parallelt og
mod de samme mål. Der er derfor al

mulig grund til at udveksle de
erfaringer der løbende indhøstes.
Poul Børge Pedersen,
formand i DL

Projektering med CAD
28.11.98-29.11.98 på KVL
Kurset gennemgår faciliteterne i den
seneste version af programmet

AutoCAD og giver en indføring i til¬
gængelige danske applikationer til
landskabsprojektering, en gennem¬
gang af den udbredte projekterings-
standard og et øjebliksbillede af
udviklingen inden for CAD på fag¬
området. Kurset kræver et vist

grundlæggende kendskab til projek¬
tering med AutoCAD.
Kurset afholdes på KVL, Roligheds¬
vej 23, Frederiksberg fra lørdag den
28.11.98 til søndag den 29.11.98.
DL's sekretariat kan formidle hotel¬

ophold i nærheden af KVL mellem
lørdag og søndag.
Pris: 2.900 kr. for medlemmer af DL

og 3.200 kr. for deltagere, der ikke
er medlem af DL.
Pris er excl. overnatning, men inkl.
forplejning.
Undervisningen forestås af
Hans Kragh og Søren Roos.
Detaljeret og endeligt program kan
rekvireres hos DL's sekretariat på
tel. 33 33 82 10.

Referat fra IFLA
Central Region meeting 10.10.98
Sentral-regionen omfatter Europa og
Afrika og 13 av landene var repre¬
sentert på møtet.
Det sittende styre har bestått av
Vice-President Hans Dorn, Tyskland,
Secretary Ilse Wollansky, Østerrike
og Treasurer John Weier, Luxem¬
burg. Etter valgprosessen i septem¬
ber ble Philip de Roo fra Belgia valgt
til ny Vice-President med 14 stem¬
mer, Hans Dorn fikk 7 stemmer.
I sommer kom IFLA Central Region
News Letter på internett med adresse
http://www.ifla.net
Link til de andre regionene og til
EFLA mangler fortsatt.
Sentralregionen arbeider med en
studentkonkurranse for Sør-øst-Euro-

pa. Konkurransen skal gjennomføres
i samarbeid med hvert lands utdan-

ningssted i løpet av 1999.
Den planlagte konkurransen i Elabuga-
Tatarstan, Russiand er utsatt til
neste år.
De 5 nordiske land presenterte et
forslag i seks punkter for koordine¬
ring av IFLA-EFLA aktiviteter. Forsla¬
get fikk møtets tilsluttning og dette
forslaget legges derfor til grunn for
første møte mellom IFLA og EFLA.
De 5 nordiske land presenterte et
forslag til et Norden - Baltikum
IFLA-prosjekt. Et prosjekt som ble
diskutert på nordisk styremøte i Hel¬
singfors. Prosjektet har som mål å
hjelpe unge landskapsarkitekter og
landskapsarkitekt-studenter til å bli
kjent med hverandre og med IFLA
som en mulighet for internasjonale
kontakter. Prosjektets første mål er
å etablere personlige kontakter og
hjelpe flest mulig unge landskapsar-

Besøg hos Maj-Lis Flosenbroijerli midten). Tv. Annemarie Lund, Guri Vallevik
Håbjørg, Arne O. Moen, Karin Finne og Hege Gultvedt. Th. Jerker Nyblom
mellem to MAFIK-medlemmer, derefter Gretel Hemgård og Fredrik Wallin.
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kitekter og studenter fra Baltikum til
å kunne reise til IFLA World Congress
i København i juni 1999.
Arne 0. Moen

IFLA-delegat Norge

Referat fra IFLA
World CounciM0.-11.98
Selv om møtet ble holdt i Indonesia,
kunne president Arno Schmid ønske
velkommen til 34 stemmeberettige¬
de, observatører fra Japan, Canada,
Danmark og USA og flere gjester fra
vertslandet.

Orientering om administrative saker
tok som vanlig en del tid. Av inter¬
esse kan være at Japans Shintaro
Sugio er valgt til ny Vice President
for øst-regionen og at Tysklands
Klaus Werthner ble valgt inn i Finance
Commission.
Den økonomiske situasjonen i IFLA
er nå god. Styret bruker mindre pen¬

ger enn det som kommer inn som
medlemskontingenter, kurs og
sponsing. Hvert år legges en del
midler tilside i et fond. Budsjettet
for 1999 viser at IFLA vil styrke sitt
sekretariat i Versailles og utgi en
IFLA Guidebook.
IFLA har fått 13 nye individuelle
medlemmer i løpet av siste år. Styret
arbeider mot potensielle medlem¬

sland som Paraguay, Uruguay, Cuba,
Usbekistan, India og China
Av de internasjonale komiteene
arbeider IFLA Historie Landscapes
and Gardens aktivt ved sin leder
Hans Dorn. I samarbeid med UNESCO
skal denne komiteen nå administrere
den nystiftede 'Melina Mercouri
International Prize for the Safeguard¬
ing and Management of Cultural
Landscapes UNESCO-Greece'. Hvert
land kan nominere ett prosjekt gjen-
nom den lokale UNESCO-komiteen.
Annemarie Lund er redaktør for
IFLA-news. Neste utgave vil inne-
holde referat fra IFLA 50-års jubile-
um i Cambridge med bl.a. de tre
foredragene som ble holdt der.
UNESCO har et arbeid i gang for å
lage et nettverk om kulturarv.
Intensjonen er å lage et nettverk
mellom universitetene. Nettverket
skal også omfatte kulturlandskap og
historiske hager.
Knud Larsen presenterte programmet
for IFLA World Congress 26.-29.06.
1999 i København. Temaet blir
'Danish Landscape Architecture.
Regional Landscapes from Danish,
Scandinavian and International Point
of View.'
Danskene har lagt mye arbeid i for-
beredelsene og vi må alle prioritere
Danmark neste sommer.

Listen over kongresser ser slik ut:
37th IFLA World Congress 2000,
Puerto Rico,
38th IFLA World Congress 2001,
Singapore,
39th IFLA World Congress 2002,
Israel,
40th IFLA World Congress 2003,
i vestreg ionen og
41 th IFLA World Congress 2004,
Taiwan.
IFLA Eastern Region Conference
18.-20.10.1999, Korea og
10th IFLA Eastern Regional Congress
30.08.-02.09. 2000, Awaji Island,
Japan.
IFLA's styre har arbeidet for at de
fem landene som meldte seg ut av
IFLA i 1992, USA, England, Canada,
Australia og Japan, skal melde seg
inn igjen. Dette arbeidet er intensi-
vert i år og det er gjort framskritt.
Forhandlinger har konkretisert for-
utsettningene fra begge sider. De
fem nordiske land har skriftlig pre-
sisert at dette arbeidet er viktig og
at vi støttet Arno Schmid i hans
arbeid.
På møtet ble vårt forslag lagt til
grunn for det endelige vedtak som
fikk 30 stemmer.

Styret blir oppfordret til å forhandle
fram en forslag til møtet i Køben¬
havn i juni 1999.

'Vedtak om re-union: The IFLA World
Council appreciate the proposal put
forward by the resigned assosiations.
The World Council resterates once

more that reunification of the prof-
fession remains the most important
goal of IFLA.
The World Council accept the
resigned assosiations proposal, in
concept, authorizes the ExCo to fur¬
ther negotiations responding this
and alternative proposals (Tan/Rodel)
including considerations of special
programs & projects which could be
separately founded.
Negotiations should be conducted
in order to have a final agreement
to put to the World Council in Den¬
mark 1999.'

Styret (Executive Committee) har
laget en tredje versjon av 'Strategy
and Programmes' og et første ut-
kast til 'IFLA Code of Ethics'.
Alle lands foreninger har mottatt
forslagene.
IFLA arbeider målbevist videre og
det er en god stemning i møtene og
en stor grad av enighet om de vik-
tigste sakene.
Det var en hyggelig oppgave å få
representere de nordiske landene
på IFLA World Council 1998.
Arne O. Moen,
IFLA-delegat Norge
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SPECIALER - AFGANGSPROJEKTER -

FRA LANDBOHØJSKOLEN
Ib Asger Olsen

Landskabsarkitektstudiet på KVL er i de seneste år blevet meget
efterspurgt blandt de uddannelsessøgende i takt med den stigende
interesse for miljøspørgsmål og miljøkvalitet.
Studiets kreative indhold spiller sikkert også en rolle for valget i

disse år, hvor det individuelle udtryksbehov jo er stort. I de seneste

år har der været ca. dobbelt så mange 1. prioritetssøgende til studiet,
som der er plads til, og det til trods for en udvidelse af det årlige
optag'til 40 studerende. Og interessen hænger ved, for der er kun et
lille frafald på 15-20 % i løbet af studiet. Der vil derfor ikke blive
mangel på landskabsarkitekter de kommende år.
Med den stigende konkurrence om landskabsplanlægnings- og

forvaltningsstillinger i samfundet fra beslægtede uddannelser (på visse
felter) som forststudiet, skov- og landskabsingeniørstudiet, biologi¬
studiet og arkitektstudiet, diskuterer vi meget uddannelsens indhold
og kvalitet, men vi forsøger at fastholde og udvikle uddannelsens
centrale og grundlæggende formål - at udvikle evnen til at sammen¬
fatte fysiske, funktionelle og sociale faktorer til en æstetisk helhed.
Dette er en vanskelig proces, fordi der ligger megen tolkning og

transformering i analysen af disse meget forskellige faktorer. At tolke
og kunne sammenfatte kræver tid og modenhed, som ikke kun klares
ved at skaffe sig viden og arbejdsmetoder, selv om skitsering som
metode er fagets vigtige arbejdsmåde. Behovet for at udvikle moden¬
hed er en af grundene til, at man f.eks. på arkitektskolerne og på
KVL's søsterskoler i Sverige og Norge ikke har delt studiet i en
bachelordel og en overbygningsdel, som vi har været nødt til at gøre
som tilhørende undervisningsministeriet. De andre steder mener
man, at en arkitektuddannelse bør være på fem sammenhængende år.
Bacheloruddannelsen på KVL, der afsluttes med et selvstændigt

bachelorprojekt, har heller ikke faet status i erhvervet, men bruges
især til en statusopgørelse over den studerendes opnåede viden og

kunnen undervejs til den endelige kandidatuddannelse. Den giver
dog også adgang til andre tilsvarende skoler i udlandet og får derved
en vis betydning for den internationale udveksling.
Da bachelor/overbygningsstrukturen blev indført i 1992 fandt man

det vigtigt at strukturere uddannelsen i en lærerstyret bachelordel og
et mere frit, selvvalgt studium på overbygningsdelen (masterdelen)',
hvor man så kan vælge mellem foreløbig to retninger - den plan¬
læggende eller den forvaltende landskabsarkitekt. Den lærerstyrede
bachelordel, der er nødvendig for begge overbygninger, har dels pro¬

jektkurser for at træne i at kunne sammenfatte, dels videnkurser for
at få stof og give valgmuligheder til brug for sammenfatningen.

Strukturen diskuteres jævnligt, bl.a. i relation til arkitektstudiet, hvor
man i højere grad kun indhenter viden, beregnet til løsning af den
foreliggende opgave for ikke at belaste med unødig viden. Vi disku¬
terer f.eks., om det ret hårdt pumpede bachelorstudium medfører en
blokering af den studerende i form af for stor respekt for faget og
derved en hæmmet fantasi?

Indimellem ser det sådan ud, men ser vi på de udførte specialer
efter 5-6 års studier, er der ikke hæmning at spore, måske nok beske¬
denhed, men det er noget andet og noget positivt. De efterfølgende
opgaver i dette nummer, der er valgt blandt flere specialer som
eksempler på forskellige temaer i dagens aktuelle problemstillinger
inden for fysisk planlægning, er udtryk for den standard, som nor¬

malt opnås ved det afsluttende speciale, og de udtrykker god viden
om de biologiske, fysiske, funktionelle og sociale forhold, sammen¬
fattet i en æstetisk afklaret form. Specialerne nyfortolker, som al god
landskabsarkitektur gør, eksisterende landskaber til aktuel brug i
tidens ånd, og det er karakteristisk, at stedets vilkår spiller en stor

rolle for udformningen.
Katrine Brandt behandler den vanskelige havnefront i Aalborg ved

at fremtrække og understrege havnefrontens bagvedliggende områder,
f.eks. slotsområdet og åforløbet.
Pernille Krusell Bertelsen behandler Frederikssunds fremtidige

bygrænse og giver forslag til fastlæggelse af byudviklingen ved et

modspil af de eksisterende landskabsstrukturer og nye landskabsele¬
menter af skove og overdrev.
Rikke Louise Kastoft arbejder med det aktuelle problem at trans¬

formere gamle kirkegårde eller dele deraf, der ikke mere er nødvendi¬
ge, til brugsparker.
Marianne Sørensen Alsing renoverer et tidligere renoveret gårdan¬

læg ud fra en byøkologisk indgang. Her er analysen af stedets snævre

betingelser meget afgørende for det gode resultat.
Jonas Berglund og Hans Kragh giver med udgangspunkt i et kon¬

kurrenceprogram for et område i Rom forslag til en moderne park i
et forstadsområde. Her genformuleres 20rnes aktivitetspark i form af
begivenhedsområder.
Christine Waage Rasmussen har gjort sit speciale forskningspræget

ved at arbejde med overvejelser over ægthedssøgning ved bevaring af
historiske haver, afprøvet på Sorgenfri Slotspark. Problemstillingen er

meget relevant i forbindelse med enhver renovering af et friareal.
Ib Asger Olsen, professor ved Institutfor Økonomi, Skov og Landskab,
Sektion for landskab
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PLANER FOR AALBORG HAVNEFRONT
Kathrine Brandt

Specialopgave udarbejdet ved
Sektion for Landskab af
Kathrine Brandt.

Vejleder: Per Stahlschmidt.
Censor: Peter Thorsen.

Det oprindelige udgangspunkt for denne opgave var
en idékonkurrence udskrevet af Aalborg kommune i
februar 1989. Formålet med konkurrencen var at

indhente forslag til en fremtidig udformning samt
anvendelse af havnearealet. Opgaven er udformet
som et forslag til udformning og anvendelse af områ¬
det fra Limfjordsbroen til slottet. Opgaven søges løst
så havnearealet igen kan fa en funktion ud over at
være en parkeringsplads. Det overordnede formål med
projektforslaget er at skabe fornyet liv ved havnen og
herved gøre det muligt at koble fjorden til byen.

helt ned til fjorden opstår en varieret havnefront, der
samtidig fortæller om bykernen på dette sted.

Anvendelse

En havn har sit potentiale i kontakten til vandet og
det åbne rum. Man kan fiske, promenere, slikke sol,
se på vandets reflekser, på skibene, på udsigten etc.

Udformningen skal give plads til flersidig anvendelse
af havnen. Et smalt areal nærmest vandet skal frihol¬

des fra bebyggelse, så det fortsat er muligt at færdes
langs vandet på en promenade.

Trafik • Traffic

Kig igennem husrækkerne
• A look through the rows of buildings

Krydsningspunkter
• Pedestrian crossings

Promenade
• The promenade

Trafik
Strandvejen, der har sit forløb igennem opgaveområ¬
det, fremstår som en kraftig barriere imellem byker¬
nen og vandet. Der kører dagligt cirka 14.000 biler
og lastbiler på denne strækning. Vejens bredde varie¬
rer fra cirka 18 til 22 meter, og den består af en smal
midterrabat, 2 kørebaner i hver retning samt af højre-
og venstresvingsbaner. I vejens forløb igennem områ¬
det er der to kryds til henholdsvis Grotumsgade og

Toldbodgade og tre fodgængerovergange.

Rumlige forhold
Havnearealet er en lang smal bræmme, der ligger mellem
fjorden og byen. Arealets langstrakte forløb understreges
af jernbanespor, der er placeret langs kajen, samt af
Strandvejens forløb parallelt med kajen cirka 50 meter
fra fjorden. Det opfattes som et stort åbent rum med
veldefinerede grænser. Byen afgrænser området mod
syd, mens rummet åbner sig nordpå mod fjorden og

himmelrummet. En del af gaderne i den gamle by¬
kerne ledes igennem husrækken vinkelret ned mod
havnen. Disse gader gør det muligt at kigge igennem
'rammen' fra byens kerne til fjorden og Nørresundby.

Koncept
Konceptet tager udgangspunkt i de to retninger, der
er væsentlige for området. Den ene er Strandvejen og

kajkanten. Den anden er kiggene igennem gaderne
fra bykernen mod industribygningerne i Nørresundby.
Den overordnede idé er at fortsætte.byens kvarterer -
at rulle dem som tæpper hen over Strandvejen og helt
ned til fjorden. Hermed får kiggene også en fysisk
karakter og begrundelse. Strandvejen ændrer sig som
en kamæleon, når den bevæger sig igennem opgave¬

området. Ved at føre de forskellige kvarterers identitet

Trafik
Strandvejen skal nedprioriteres til et spor i hver ret¬
ning samt svingbaner. Herved mindskes trafikmæng¬
den og gennemkørselshastigheden. Vejen forsynes
yderligere med en cykelsti i begge retninger.

Krydsningspunkter
Der skal skabes en fysisk sammenhæng på tværs af
Strandvejen. Jomfru Ane Gade og Østerågade er de
gader, hvor de fleste mennesker færdes. Her er det
vigtigt at man ubesværet kan krydse Strandvejen så
folk trækkes ned til fjorden.

Promenade

Den nuværende kajkant i beton bevares, hvor det er
muligt, og hvor kajkanten fortandes anlægges nye

kajkanter ligeledes i beton. Eksisterende fortøjrings-
pullerter bevares så vidt muligt og nye placeres, så det
er muligt at lægge til med cruisere langs hele kaj¬
strækningen. Promenaden er det element, der samler
havnefrontens delområder til en helhed. Det består

udelukkende af et belægningsbånd.

Slotsparken
Slottets grønne omgivelser er strukturgivende for det¬
te område. Store fuldkronede træer er placeret i små
grupper eller enkeltvis, fortrinsvis i udkanten af area¬
let. Beplantningen består af hestekastanie og lind.
Træerne står i græs og voldene, der omkranser slottet,
fremtræder synlige ud mod Strandvejen.

Østerå og Toldboden
Kigget igennem Østerågade mod Nørresundby for¬
stærkes af en kanal, der udgraves på samme sted, hvor
åen løb. Herved inddeles rummet i en forplads til

146 Landskab 7/98



Modelfotos: Slotsparken, Havnekajen og Østerå
• Model photos: The park, the quay, and the canal

Toldboden og et lille torv, der forholder sig til de lave
bygninger, parken og trærækken.

Limjjordspladsen
Limfjordsterminalen angiver sammen med kajkanten
en retning for pladsens formgivning. Dens funktion
og rå udtryk/arkitektur giver pladsen sin identitet.
Det kaotiske sættes i system af et grid, der styrer såvel
beplantning som belægning. Rumligt set afgrænses
pladsen fra Strandvejen af en systemplantning af søjleeg.

Lystbådehavnen
Lystbådehavnens form tager udgangspunkt i byens

bebyggelsesretning samt kajkanten. Fortandingen af
havnefronten med en lystbådehavn er et symbol på
den fortanding, der har været historisk set, hvor hver
købmand havde sin egen anløbsplads. Trapper leder
ned til et forsænket plateau, hvor man kan kommer
nærmere vandet. Plateauet er en halv meter over dag¬
lig vande, men vil ved ekstrem højvande oversvøm¬

mes. Der er angivet en kunstflade, der kunne være et

vartegn for havnen. Rumligt set afgrænses lystbåde¬
havnen af en bygning med butikker, restauranter og
caféer og af et beplantningsmassiv af spidsløn. Under
løvtaget er der en parkering.
Kathrine Brandt

Modelfotos: Strandvejen ved Limfjordsterminalen, Limfjordsterminalens plads og lysrbådehavnen
• Model photos: Strandvejen at the Limfjord Terminal, the plaza in front of the terminal, and the marina
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FREDERIKSSUND I LANDSKABET
Pernille Krusell Bertelsen

Koncept.
Den grønne struktur, som præger
Frederikssund i dag, udgøres af de
to ådalssystemer Græse Ådal og Sil-
lebro Ådal gennemskærer byen som
to åbne, grønne naturarealer, der
forbinder det åbne landskab i øst
med Roskilde Fjord i vest.
En ny grøn struktur i form af et grønt
bælte indarbejdes i byens grænse¬
område. Det grønne bælte består af
et sammenhængende skovområde,
der danner ryg for byens østside.
De to grønne strukturer interfererer,
således at det åbne ådalssystem
bevares og gennemskærer det luk¬
kede skovbælte.

• Concept. The green structure that
characterizes Frederikssund today is
made up of the two unspoiled river-
valley systems that link this open
landscape in the east with Roskilde
Fjord in the west: the Græse and
Sillebro river valleys.
A new green structure in the form of
a green belt will be incorporated
into the town's border areas. It will
consist of an unbroken forest that
forms the backbone of the east side
of town. The two green structures
will interact so that the open river-
valley system is retained and
transects the closed forest belt.

Købstaden Frederikssund ligger i Frederiksborg Amt
ved Roskilde Fjord. Det er en mellemstor by med over

17.000 indbyggere. Byens ældre bykerne har et købstads-
præg, mens resten af byen stort set er udbygget inden
for de sidste 50 år. Især byens østlige områder er derfor
præget af store forstadsbebyggelser med nyere parcelhuse.
Byens afgrænsning er mod vest defineret ved fjorden.
Nord, syd og øst for byen virker afgrænsningen mod
landskabet derimod mere diffus og udflydende, og
byen mangler en fornuftig afgrænsning, som både tager

hensyn til æstetiske værdier og funktionelle behov.

Målsætning
- at forbedre Frederikssunds nuværende bygrænse visuelt.
- at bearbejde byens grænseområder, så de opnår en
rekreativ funktion.

- at understrege de karakteristiske, landskabelige træk,
som giver Frederikssund identitet.
- at styrke området mellem byen og landskabet,

så den bymæssige bebyggelse træder tydeligt frem.
- at benytte forskellige beplantningselementer til at
skabe en bedre overgang mellem by og land.
- at indarbejde omfartsvejen så den skalamæssigt står
mål med det omgivende åbne landskab.

Landskabsplanen for Frederikssund - medfokus på
bygrænsen — indeholder nedenstående elementer:
Strandengene er en karakteristisk, dansk naturtype,
der findes flere steder langs de danske kyster. Her op¬
træder de som en jævn og forholdsvis naturpræget

overgang mellem land og hav. Strandengene rummer

et karakteristisk og righoldigt plante -og dyreliv. På
strandengene er vegetationen lav og lysåben, da der
ikke vokser buske eller træer. For at sikre de åbne eng¬
flader plejes området ved høslet eller græsning.
Kulturenge forekommer på våde, lavtliggende area¬

ler. Ofte har de været påvirket af gravede afvandings¬
kanaler, som kan lede overskydende vand til et åløb.
Dette muliggør et tørrere areal, hvorefter engarealerne
bedre kan afgræsses eller slås, og det er denne ensartede,
gentagne udnyttelse, som kulturengene er betinget af.

Overdrev er en speciel kulturpræget vegetationstype
opstået på tørbundsarealer ved ekstensiv, langvarig græs¬

ning af køer, heste, far eller geder, evt. græssende i et
afvekslende indbyrdes forhold. Buskvegetationen er

påvirket af de græssende dyr, og optræder oftest som
solitære vækster, formet af dyrenes bid.

Falleden stammer oprindeligt fra de offentlige græs¬

landskaber, man havde uden for byerne i gamle dage.
De blev holdt åbne ved afgræsning, og blev brugt til
sport, møder, fester mv. Fælleden er karakteriseret
ved at være et noget ujævnt, groft græsareal med mel¬
lemhøjt græs. Den er slidstærk, og er derfor velegnet
til et aktivt, men ekstensivt friluftsliv.

Flerlaget, tæt højskov er en skovtype, der indeholder
høje træer som det øverste lag, mindre træer som det
midterste lag og buske som det nederste lag. Skovtypen
dannes ofte af lystræer, som slipper tilstrækkeligt lys
igennem kronerne til underskovens opvækst. Skovtypen
er tæt og velegnet som rekreativ skov i byområder, hvor
den nemt indpasses små arealer. Skoven afgrænses af
skovbryn, der både kan fremstå som skovens ydre
grænse og som indre bryn i små lysninger i skoven.

Levende hegn har en stor betydning i det danske
landskab, både biologisk, økologisk og æstetisk. De
levende hegn indeholder kulturhistoriske oplysninger
om tidligere tiders dyrkningsformer og jordudskift¬
ninger. Derfor kan hegnsstrukturen bidrage til en
forståelse af kulturlandskabets nuværende udseende.

De nye hegn, som etableres i Frederikssund, bruges
dels som et rumskabende beplantningselement og
dels til at understrege en kulturhistorisk landskabs¬
struktur. I dette tilfælde bruges hegnstypen som et

strukturgivende element i en ny erhvervsbebyggelse
sydvest for byen.
Pernille Krusell Bertelsensen

Målsætningsdiagram for naturtyper. 1:50.000
• Diagram of goals for types of landscape, 1: 50,000
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Specialopgave udarbejdet ved Sektion for Landskab af
Pernille Kruseli Bertelsensen.

Vejleder: Ib Asger Olsen.
Censor: Søren Harboe.

Landskabsplan for Frederikssund bygrænse 1:25.000
• Landscape plan for Frederikssund's municipal boundaries, 1: 25,000
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Gravstedernes hjemfaldelse,
år 2000, 2005 og 2010.
Plan 1:6000.
• The reversion of the cemetery
plots in the years 2000, 2005, and
2010. Plan, 1:6000.
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FRA KIRKEGÅRD TIL PARK
- et projektforslagfor den vestlige del afSundby Kirkegård

Rikke Louise Kastoft

Konceptet for den vestlige del af Sundby Kirkegård er
en kontrast mellem natur og kultur. Kirkegården skal
i sin væsentligste del overtages af naturen. De kultur¬
historiske værdier, som stedet indeholder i dag, skal
indgå som en del af en naturpræget park.

Stedet er - set i forhold til den eksisterende beplant¬
ning og set i forhold til stedets rent praktiske funktion
som begravelsesplads - i slutningen af sin levetid. Det
er intentionen, at de eksisterende beplantningsmæssige
og kulturhistoriske værdier skal bevares. Kirkegården
skal forfalde i skønhed i takt med, at koncentrationen

af gravsteder vil blive mindre. De gravmonumenter

og gravsteder, der er bevaringsværdige eller som på
anden måde er interessante, kan indgå i den fremtidige
park. En naturpræget park med reminiscenser af kir¬
kegård skal skabe en blanding af mystik, alder og
kontrast mellem liv og død og give stof til eftertanke
for stedets besøgende.
Det område, hvor de seneste begravelser er foretaget

og koncentrationen af gravsteder er størst, skal have
et forfinet kulturpræget udtryk. Dette område ligger
centralt på kirkegården, og området skal afgrænses af
høje vægge og danne rammen om et højtideligt rum.
Her skal man fastholde et traditionelt præg af kirke¬
gård, hvor de haveprægede gravsteder passes af de be¬
søgende. Området vil være præget af gravsten med
små hække omkring og en del stedsegrønne buske på
en klippet græsplæne. I dette rum opretholder man
pietetsfølelse for de mest 'aktuelle' pårørende ved at
fastholde et traditionelt kirkegårdspræg med traditio¬
nelle gravsteder. Rummet skal give plads til ro og

eftertanke - et slags meditativt rum, der kan indgå i
den fremtidige park som et mere fredfyldt sted. Stør¬
stedelen af frihedskæmpergravene og maleren Vilhelm
Lundstrøms grav findes også i dette område. Rummet
vil på lang sigt være det sted, hvor reminiscenser af
kirkegård er tydeligst.
Udenfor rummet skal naturen råde. Her er koncen¬

trationen af gravsteder allerede i dag mindre, og her
skal der være naturpræg i form af en fælled. De få
gravsteder, der er tilbage, skal i en årrække ligge på en

fælled, og man vil derfor allerede nu få en fornemmel¬
se af at stedet skal overgå til et andet formål ved at

understrege kontrasten mellem en kultiveret kirkegård
og en fælledlignende park.
Ved at omlægge kirkegården til en park med natur¬

præg vil man opnå en arealanvendelse, der kan leve

C
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Koncept: naturpræg contra kulturpræg
• Concept: Nature versus culture

op til nutidens idealer om økologi, biodiversitet og
mangfoldighed af planter og dyr. Et sted, hvor naturen
i størst muligt omfang kan råde selv, og hvor menne¬
skers indgreb på området, hverken svækker artsrig¬
dommen eller de spændende kulturhistoriske værdier,
som kirkegården rummer.

En kirkegård fortæller om mennesker, der engang
har levet og den kulturhistoriske tradition, de har til¬
hørt, men den fortæller også om den måde, vi forhol¬
der os til døden på. Konceptet for den vestlige del af
Sundby Kirkegård bygger på en idé om, at man ved
at omlægge størstedelen af kirkegården til en fælled,
hvor gravmonumenter og gravsteder indgår som en
del af naturen, kan nuancere stedets anvendelse og på
den måde ophæve det højtidelige og distancerede for¬
hold til døden, som er almindeligt i vores samfund.
En mark med gravsten i græs, skal danne en mere

poetisk og naturlig ramme om vores afdøde forfædres
og slægtninges minder. Ved at sætte mindesmærkerne
i sammenhæng med naturprægede omgivelser, kom¬
mer symbolværdien af forgængelighed i højere grad
til udtryk og sætter døden i et tættere forhold til livet.
Udviklingen til park skal afspejle kontinuitet fra fortid
til nutid og rumme i en spændende blanding af
symbol- og brugsværdi.
Rikke Louise Kastofi
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Specialopgave udarbejdet ved Sektion for Landskab afRikke Louise Kastoft.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Censor: Charlotte Skibsted.

Isometri 1:2000 • Isometric projection, 1: 2000

Udviklingsplan år 1998, 2000, 2010 og 2020. Plan 1.6000 • Development plan for the years 1998, 2000, 2010, and 2020. Plan, 1:6000
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GÅRDANLÆG VED ROARSVEJ
Marianne Sørensen Alsing

Specialopgave udarbejdet ved
Sektion for Landskab af
Marianne Sørensen Alsing.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Censor: Knud WØ. Larsen

Registreringsplan
• Registration plan

fordres til at beboerne mødes og indgår fællesskaber,
men det skal være let at finde et sted at trække sig til¬
bage og være alene.
- at lade det grønne rum spænde fra bygning til bygning,
hvor skure og faste belægninger indpasser sig i det grønne.
Eksisterende træer og bunkersanlæg bevares.
- at der i hoveddisponeringen tages hensyn til sol og
skyggeforhold.

Målsætning
- at skabe en frodig oase, som byder på spændende
oplevelser for både børn og voksne, og at skabe et ro¬

ligt og afslappende sted at opholde sig i modsætning
til det hektiske liv udenfor karréen. Gårdanlægget
skal ikke være fastlåst i sine funktioner, men skal danne
rammen om de forskellige aktiviteter, som beboerne
synes skal foregå i gården, nu og i fremtiden. Der op-
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- at skabe et gårdanlæg, der gør beboerne opmærk¬
somme på naturens kredsløb ved at indføre byøkolo¬
giske initiativer i videst muligt omfang.

Idé og struktur
Gårdanlægget består af et grønt rum, der udspændes
fra bygning til bygning, og ikke en ø i midten, som
det er tilfældet i det eksisterende anlæg. Der skabes et
stort grønt rum, hvor en frodig beplantning skaber
forbindelse mellem græsrum og bygninger. De eksi¬
sterende robinier står som en grøn ramme om græs¬

rummet og opholdspladserne. Grænsen mellem græs¬
rum og belægningsflade markeres af buskbevoksning.
Terrænet formes, så de eksisterende robinier står på
små bakker i et blødt formet terræn, hvori også bun-
kersanlægget indgår. Terrænformen orienterer sig
imod vandløbet, som løber på langs i græsrummet.
De mindre rum i græsrummet har flydende overgan¬

ge, hvor den gennemgående græsflade og vandløbet
skaber et sammenhængende rumforløb.
Hele gården udlægges til fællesareal, der frit kan

bruges af alle beboerne, på nær arealerne ved de syd¬
vendte facader, som udlægges til nærarealer med halv¬
privat karakter. Formen er inspireret af kontrasten mel¬
lem by og natur, af ønsket om at indføre naturen i byen.
Den tætte by med trafik, lige linier, belagte vandrette
flader og hårde lodrette flader afmursten, beton og

glas, travlhed, et sted hvor mennesker vil kontrollere.
Naturen med sine kredsløb, hvor alt hænger sammen,
og ingen er individualister, dyr, der ikke kan fanges,
planter der ikke kan tæmmes; et sted hvor mennesker
ikke har kontrollen, men blot er besøgende.
Denne kontrast kommer frem i gårdanlægget ved

at formen langs bygningerne kontrolleres i lige linier
(byens formsprog), men længere væk fra bygningerne
mister 'byen' sin kraft, og naturen får lov at råde med
sit organiske formsprog. Hvor soleksponeringen er

bedst, forventes mange mennesker at samles og her
vil 'byen' fortrænge 'naturen'. Samtidig vil 'naturen'
prøve at overtage 'byen' i form af frodig, blomstrende
planter og slyngplanter.
De byøkologiske initiativer, der indføres, er i form

af simpel teknologi, naturens egne principper. Store
arealer til græs og beplantning, træ (til skure, stakitter
osv.), som ikke forarbejdes med kemiske midler eller
har haft lang transportvej, anvendelse af genbrugelige
materialer til belægninger og støttemure, genbrug af
regnvand, genbrug af affald og mindskelse af affalds¬
mængden, der skal til forbrænding. Den simple tekno¬
logi passer overvejende sig selv og forudsætter ikke, at
beboere og gårdmand har et stort kendskab til økologi,
men dog at de har - eller får - interesse i sagen.
Marianne Sørensen Alsing
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Modstående side.
1. Situationsplan 1:25.000 for
Sorgenfri Slot og omgivende arealer
ca. år 1750. Slottet er centrum i den

velafgrænsede barokhave.
2. Slotshave og park ca. år 1820.
1:25.000. Det omgivende landskab er
inddraget som et væsentligt lånt
billedmæssigt motiv i landskabshaven.
3. Situationsplan 1:25.500 1998.
De overordnede relationer mellem
have og landskab er forsvundet.
Landskabshavens rammer er ikke

længere defineret visuelt æstetisk,
men fysisk ved tilkomne anlæg, hvis
strukturer er så æstetisk støjende, at
parkens oprindelige strukturer ikke
længere kan opfattes. Landskabelige
værdier er gået tabt som følge af
civilisationens dynamik.
• Facing page:
1. Site plan, 1:25,000 for Sorgenfri
Palace and its surroundings in c. 1750.
The palace is the center of the well-
defined Baroque garden.
2. The palace garden and park in
c. 1820,1:25,000. The surrounding
landscape is included as an impor¬
tant, borrowed visual motif in the
landscape garden.
3. Site plan, 1:25,500 in 1998.
The overall relationship between
the garden and the landscape has
disappeared. The landscape garden
no longer has an aesthetic visually
defined framework: instead, the
framework is defined physically by
areas that have been added, their
structure so aesthetically noisy that
it is impossible to grasp the park's
original structure. The landscape's
finer qualities have been lost as a
result of civilization's dynamics.

OVERVEJELSER OVER ÆGTHEDSSØGNING
VED BEVARING AF HISTORISKE HAVER
- med Sorgenfri slotshave ogpark som diskussionsgrundlag Christine Waage Rasmussen

Teori

I de seneste år har man kunnet iagttage en voksende
interesse for at sikre kulturhistoriske værdier. Det gælder
for såvel havekunst som andre kulturhistoriske spor

afsat i landskabet. Begreber som autenticitet og ægthed
optræder jævnligt, når man beskæftiger sig med beva-
ringsproblematikken. Det autentiske er blevet spekta¬
kulært. Men hvorved definerer man et kulturhistorisk

haveanlægs ægthed? Hvilke kvaliteter er det, man efter¬
stræber, og hvilke kriterier ligger til grund for de valg,
der må tages? Dette er opgavens undersøgelsesområde.
Det primære mål har været at søge at indcirkle para¬

metre til kvalitetsvurderinger af de historiske haveanlæg.
Sorgenfri blev et eksempel til afprøvning.
Min nysgerrighed vendte sig mod haven set i en

kulturel kontekst og ikke blot betragtet som et historisk
dokument. Dermed ønskede jeg at nuancere indgangs¬
vinklen til bevaringsproblematikken. Metoden blev at

gå i dybden med haven set som et billede i en given
tids fælles forestillingsverden og erkendelsesmæssige
baggrund og derved søge at opnå en bredere forståelse
for haven som kunstværk. Jeg ønskede at undersøge,
om det var muligt at uddybe definitionen af en haves
ægthed ved en værdisætning af komponenterne i de
historiske haver.

Hvis man som jeg mener, at en historisk have skal
ses og opleves som et fysisk manifest af en given tid,
tidens opfattelse af kunst, kultur, og periodens sociale
og kulturelle forudsætninger, kan man anskue haven
som bestående af to lag; havens tegn - selve det fysiske
aftryk, og havens fortælling, der ligger bag tegnene.
I opgaven har jeg derfor arbejdet med autenticitetsbe-
grebet ud fra den overbevisning, at haven er defineret
ved såvel plan og tegn som ved fortællingen. Ægtheden
knytter sig derfor til både tegn og fortælling. Ægtheds-
søgningen kan da ikke kun tage udgangspunkt i selve
formen, men også i den oplevelse, man mener, at den
givne kunstner som reflektor af sin tid har ønsket at
bibringe beskueren. Jeg skelner derfor mellem det plan¬
ægte og det oplevelsesægte. Her er det vigtigt at gøre
sig klart, at selve oplevelsen eret foranderligt fænomen.
Dels fordi kunstværket i sig selv er dynamisk, dels
fordi beskuerens oplevelsespotentiale og erkendelses¬
mæssige baggrund forandres i takt med tiden og den
kulturelle udvikling.

Man kan kalde det at føje en ekstra dimension til be¬
grebet fri fornyelse, eller man kan, hvis man frigør sig
fra at fokusere på formen, kalde det at renovere eller
rehabilitere havens fortælling.

Eksempel
Sorgenfri slotshave og park blev brugt til at afprøve
kvaliteterne ved værdisætningen af havens fortælling
og de oplevelsesmæssige intentioner. En retrospektiv
undersøgelse præsenteret på illustrationerne 1 til 3
viser udviklingen fra ca. 1750 til i dag.
Med de vilkår, som forandringerne i det omgivende

landskab udstikker som parkens eksistensgrundlag, er
det klart, at den planægte rekonstruktion eller renove¬
ring ikke kan genskabe de samme oplevelser som i
det oprindelige anlæg. En vellykket renovering efter
planægthedens princip bliver derfor let en museums¬

genstand i en udstillingsmontre, hvor grænserne er

fysisk dikteret og ikke æstetisk, visuelt formuleret, og
hvor alt slutter brat ved skabets glas.
Mit grundlag for opstilling af en arbejdshypotese

for Sorgenfri slotshave og park er, at slotsparken, til
forskel fra barokanlæggets hovedstruktur, ikke lader
sig renovere lykkeligt uden inddragelse af omgivelserne.
Da påvirkningsmulighederne her nødvendigvis er be¬
grænsede, følger, at en planægte renovering ikke fører
til et oplevelsesægte resultat. Man er altså i dette til¬
fælde nødt til at foretage en vægtning af, om målet er
rettet mod de kunstneriske, oplevelsesmæssige inten¬
tioner eller de planautentiske ambitioner. Da en have¬
arkitektonisk analyse af de to haver som typer har
vist, at hverken barok- eller landskabshave udgør et
særligt stilistisk bevaringsværdigt materiale, mener
jeg, at dette eksempel viser berettigelsen i at arbejde
med det oplevelsesægte på bekostning af det planægte.

Forslag
Den overordnede idé er at skabe en hovedstruktur,
forankret i de historiske perioder, der genskaber ople¬
velsen af slottet som det centrale i området.

Ved en rekonstruktion af det gamle allésystem og

ved en oplevelsesægte gendigtning af rummet som idé
øst for slottet opnås dette. Den nye struktur øst for
slottet er lagt som et interfererende lag over det gamle
anlæg. Slottet gives en formel ramme, der er væsent-
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Specialopgave udarbejdet ved Sektion for Landskab afChristine Waage Rasmussen.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Censor: Andreas Bruun.

Forslag til hovedstruktur i en
restaureringsplan. 1:7.500.
Slottet genindsættes oplevelses¬
mæssigt som det centrale reference¬
punkt i landskabet ved hjælp af én
planægte rekonstruktion af visse
dele af barokanlægget samt ved en
oplevelsesægte gendigtning af have¬
rummet som ramme for slottet.
• Proposal for the main structure of
a restoration plan, 1:7500.
The palace will be restored to its
position as the central reference
point in the landscape with the aid
of a true reconstruction of certain

parts of the Baroque garden and an
atmospheric reinterpretation of the
garden as the setting for the palace.

lig for at skabe et helhedsudtryk. Sigtelinierne Hugget
i eksisterende beplantning genindsætter slottet som
referencepunkt i området, og oplevelsen af at være

gæst i en slotspark forstærkes.
Området er differentieret i haven, parken og skoven,

placeret så de tydeliggør hinanden. Tabet af det lånte
landskab kompenseres ved at nedtone de store vuer

udadtil og i stedet vende oplevelsen indad.
Eksemplet viser, at der er kvaliteter i at arbejde med

havens fortælling og at lade oplevelsesægtheden indgå
som parameter i de anvendte restaureringsmetoder.
Central er en kvalitetsvurdering af de kulturhistoriske

elementer, der i eksemplets tilfælde viste, at det kan
være en fordel at arbejde med en kombination af begge
metoder, hvis de poetiske, kunstneriske og stilistiske
elementer ikke har en sådan beskaffenhed, at det er

rimeligt at tale om en rekonstruktion med et musealt
motiv.

Det er en stor udfordring for landskabsarkitekten
at arbejde med denne syntese mellem det kultur¬
historisk forankrede og den kunstneriske nytolkning.
Det kan bibringe de historiske haver endnu større
værdier også for nutidens mennesker.
Christine Waage Rasmussen

Landskab 7/98 155



PARCO CENTOCELLE, ROME
Jonas Berglund og Hans Kragh

This assignment was based on a competition held in
Rome in June 1997 to create a park in a neglected
area on the outskirts of Rome, six km southeast of the

center in a district called Centocelle. The competition
site is a former military area covering 136 hectares.
It has a recreational potential for c. 300,000 inhabi¬
tants and is easily accessible from Rome. Today it is a

"non-site," left to nature and slumification. It needs to

be reorganized, humanized, and recognized as a park
and specific entity.
The Centocelle area's character is similar to that of

medieval Rome, waiting to be organized into a mod¬
ern site that can meet the needs and carry out the
functions of modern city life. The competition site
can be regarded as a wilderness where chaos rules; it
can only be organized through something that has its
own genius loci. Any changes will have to have a cer¬

tain force, taking control of the whole area, structur¬

ing the architectural space, and conserving history
without being historical.
The park must be connected with its surroundings

and be part of the reconstruction of the Quadrano
quarter, an important element in a larger plan. The
park must become part of Centocelle both physically
and psychologically.
The Municipality of Rome called for a multipurpose

park with educational, athletic, recreational, historical
(the ruins), botanical, and environmental aspects.
Social concerns have a high priority, and the goal is
to transform the area into a public park, changing its
context. A wealth of new activities would be found;

people walking, running, playing, basking in the sun,

listening to the birds, having picnics in the grass, vis¬
iting exhibitions, rock concerts, cafes, and restaurants,

using sports facilities for football, tennis, beach vol¬
leyball, roller skating, climbing, street basketball, etc.

Description ofthe project
The plan contains objects and places with their own
context and mutual relationships; they form the
structure of the park, interact and create coexistence
and connections. The approach is strategic: first to
take control with one big element that creates a basic
structure. Then to situate a number of large-scale ele¬
ments on difficult or important sites to take spatial
control and provide structure. And finally, to fill the
area with minor elements that add substance and

context. The overall design will remain unchanged,
but further elements can be added later. The design
is detailed to the level at which it can describe a sig¬
nificant and precise place.
The main infrastructure forms a cross that defines

the park from south to north and east to west. A pine
forest would be planted in the southeastern part of
the park and would also contain small triangular gar¬
dens and a citrus grove. The Villa ad Duas Lauras
would be retained as an excavation. The existing
buildings can be used for the park service and offices.
The northeastern corner would contain botanical

gardens, connected by a bridge to the Centocelle dis¬
trict, forming a focal point for it. The former runway
would be used for skating and other activities that
need a hard surface.

A forest with various types of palms would be
planted in the northwestern corner. A walled square
would form the entrance from the Quadrano district.
The "ravine" in the corner would be divided by con¬
crete walls. A circular plain would be used for concerts.
A hippodrome would be planted with cypresses.
The southwestern part would be used for sports.

It could be restructured and further facilities added as

necessary.

Jonas Berglund og Hans Kragh

The area has been reorganized into
a modern setting

The area seems chaotic

The existing area with vegetation
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Specialopgave udarbejdet ved Sektion for Landskab afJonas Berglund og Hans Kragh.
Vejleder: Ib Asger Olsen.
Ekstern Lerer: Jens Kvorning.
Censor: Kristine Jensen.

1:10.000
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The white-marble paths, which form a cross, accommodate traffic and both create an infrastructure for the park and connect the
park with its surroundings. They subdivide the area into four parts but have no focus and do not connect with existing roads.
They are part of the area alone and essentially define the park as an entity.

The citrus grove (1:2500), the stage (1:1000), and the "ravine" (1:1000)



1:1000

riloøf

ioiifmå«,#H« «IM 'i

- 1

Top: The pine forest, 1:5000
A pine forest has been planted in
the southeastern part of the park,
creating a distinctive area with the
volume and power to control this
corner. Pines are planted in a grid of
12 x 12 and provide an area where
this part of the park can be cultivat¬
ed further.

Bottom: The botanical gardens,
1:2500.
The botanical gardens are located
on an important site, facing a busy
thoroughfare. The topography is
used to create a distinctive and
forceful entrance that dominates the

exiting ruins and buildings.
The curved wall follows the slopes
and creates a plateau that holds the
botanical gardens. The entrance is a
ramp leading to the middle of the
gardens, a square with a green¬
house in its center, possibly for
orchids. The gardens are organized
in strips with different types of
vegetation, larger trees being
spread around where there is room.

Facing, bottom: The citrus grove is
surrounded by a white wall where
trees are planted in black gravel.
The trees inside the grove echo those
outside and create a dense space.
The sculpture garden contains con¬
temporary art. A framework of iron
slabs cuts into the terrain and
divides the space, creating a stage
for sculptures.
The ravine will be transformed into
a sequences of spaces by black con¬
crete walls 10 meters high, divided
in the middle by a gravel path. The
ravine will serve as the motif for
future gardens and other facilities.
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EN PARK I EMPOLI, TOSCANA
Andrea Vidotto

Parken med pergola
• The park with the pergola

I Empoli by, der ligger ved Arnofloden midt mellem
Firenze og Pisa, havde et privat areal med frugthaver i
årevis ligget ubenyttet hen, mens byen voksede uden¬
om arealet og de landbrugsbygninger, som haverne
hørte til. I 1990 blev området erhvervet af kommunen,

og i 1995 gik man i gang med at projektere en offentlig
park. I første omgang er der kun disponeret på den
halvdel af grunden, der ligger nærmest byens centrum,
men der er planer om at afslutte hele projektet inden
for overskuelig tid.
Området var præget af tilfældighedernes råden. Be¬

voksningen bestod dels af rester af læhegn om tidligere
frugt-og grøntsagsbede, dels af rester af planteskole¬
vækster. Kun to steder fandtes regulære træk af park¬
eller havebeplantning: Langs de tidligere landbrugs¬
bygninger står to rækker store plataner, der går over i
en kastanjealle, som fører frem til en lille udsigtspa-
vilion. Langs via Bisarnella skærmer en dobbelt række
stenege området imod den befærdede gade.

Disse geometriske former har i tidens løb lidt under
misrøgt, og mange træer er nu fældet, andre har faet
lov til at stå, efter at man nøje har vurderet deres til¬
stand. I flere dele af det grønne område kunne man

ikke færdes, enten på grund af risiko for væltende

træer eller på grund af tæt underbevoksning, der hin¬
drede et frit udsyn mellem de forskellige zoner.

På en del af området, der var udlagt til park, domi¬
nerer i dag Sparekassen Firenzes store bygning. Den
har en række formmæssige træk, der ikke harmonerer
med bygge- og miljøbestemmelserne, og det belaster
forholdet til den omkringliggende bebyggelse og de
grønne områder. Denne omstændighed blev en væsent¬

lig forudsætning for parkens udformning.

Projektet
Parken skulle være byens nye offentlige rum til spadsere¬
ture, rekreation, møder, fantasi og leg og også tilbyde
den gående og cyklende trafik en ny og sikker rute.

Uregelmæssighed og uorden måtte indføres under
hensyn til den offentlige brug af parken - ved at lade
stier føre fra trægruppe til trægruppe og ved at rydde
de bevoksninger, der hindrede sikkerhed, udsyn og
overblik. Det nye net af stier skulle være let at fatte
og overskue, og de forskellige funktioner måtte ikke
placeres for spredt eller for skjult. Variationen i funk¬
tioner, materialer, niveauer og forløb skulle stadig op¬

fattes som et samlet hele. Bevoksningen skulle udfyl¬
des og varieres med blomstrende og duftende buske
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Projekt: Andrea Vidotto, lektor, arkitekt.
Medarbejdere: Mauro Ristori, Valeria Pierpaoli, Giuseppe Serrau, arkitekter,
Alberto Panconesi, plantepatologisk konsulent, Alberto Santini, forstkonsulent, Giuseppe Carniello, Denis Infanti, ingeniører, Manuela Alessi, model
Foto: Alberto Muciaccia

samt suppleres med et vist antal større træer. Bortset
fra kastanje- og platantræerne var de stedsegrønne træer
i overvægt - her skulle der varieres med løvfældende
træer, hvis vekslende farver kunne melde om skiftende
årstider.

Forholdet til bankbygningen måtte løses ved at be¬
nytte sig af former og tegn, der kunne tilføje værdi¬
fulde proportioner og rumforhold.

Parkens sydlige del
Ved parkens hovedindgang er en spiralformet pergola
med bærende strukturer i lamineret træ. Denne pergo¬

la, hvor man mødes', omkredser et enkelt springvand
med tre store sten. Seks grupper af fire boomerang¬
formede pilaste bærer 24 tagpaneler, der tilsammen
udgør en kompliceret, men tilsyneladende enkel form:
panelerne er orienteret mod strukturens midte og

holdes sammen langs en vandret tagrende, mens deres
ydre kanter følger spiralens opadstigende kurve.

Fra den spiralformede pergola udgår den 150 meter

lange spadsere- og cykelsti, der fører gennem hele par¬

kens længde, langs via Bisarnella. Under den dobbelte
række af stedsegrønne stenege danner dens slyngede
forløb et alternativ til denne stærkt trafikerede gade.
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Lange græsklædte trin kantet
med brede travertinblokke
danner overgang til en lavere
liggende plæne med cypresser.
• Long, grass-covered steps
edged with broad blocks of
travertine provide the transition
to a lower lawn with cypresses.

Dette nye forløb opnår sin fulde værdi, når udform¬
ningen af parkens anden halvdel bliver gennemført.
Da vil den blive forbindelsesled mellem byens midte
og den indre ringvej og boligkvartererne omkring
byens stadion.
To trekantede bede i skrånende planer løfter sig som

bastioner fra den slyngede sti op over den rette sti
neden for bankbygningen. Stejlt skrånende mure af
travertinblokke støtter disse volde klædt med græs og
felter af blomstrende buske.

De skrå flader deler området op i to vidt forskellige
miljøer; mod øst danner de en blid solbeskinnet ud¬
videlse af arealet under de mørke stenege, og mod vest
danner de skrånende travertinmure et lukket rum i

samspil med bankbygningen.
Den nye afgrænsning mod gaden har den traditio¬

nelle karakter afmur. Men for at bryde den massive
virkning er der for hver 25 meter en smal åbning i mu¬
ren, som tillader et hastigt blik ind - og ud - på den
anden side. Udover at dæmpe trafikstøjen og det di¬
rekte syn af bilerne, er den nye mur et udtryksfuldt
arkitektonisk element i parken. Dens materialer af
travertinblokke med en dobbelt række afmursten

udgør et lysende bånd i stenegenes dybe skygge.

To trediedele henne brydes muren og er trukket til¬
bage for at give plads for en sideindgang, dér hvor via
Carducci møder via Bisarnella.

Ahornpladsen mod nord
Et forholdsvis stort område består af et areal med cy¬

presser og en stor grusbelagt plads beplantet med ahorn.
Det er et sted, hvor man kan slå sig ned på bænke,
spadsere og lege. Ved indgangen vest for banken er

plantet to rækker ahorntræer, hvis divergerende forløb
danner et forlænget perspektiv'mod parkens indre.

Pladsen med ahorn er opbygget på et jordlag, der
delvis stammer fra udgravningen af bankbygningens
kælderarealer. Neden for pladsen danner fire lange
græsklædte trin overgang til det lavere liggende ni¬
veau, som er en stor plæne med grupper af cypresser.
De lange brede trin har et knækket forløb. De er kan¬
tet med store blokke af travertin, der også fungerer
som siddepladser.

Den østlige del afparken
Plænen med cypresser er den største del af dette om¬

råde. Midt på plænen står to rækker cypresser, der
udgør et tæt sammenvokset hegn. Går man bag om
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disse cypresser, forsvinder synet af al bebyggelse, bank¬
bygningen inklusive, og man far straks en fornemmelse
af at være i et naturområde af meget større dimensio¬
ner end det aktuelle. I udkanten af området findes en

forsænkning til opsamling af regnvand.
I forbindelse med anden del af projektets gennem¬

førelse, vil den allerede projekterede legeplads, istand¬
sættelsen af den lille udsigtspavillon og den lange pergola
med vekslende båse med siddepladser blive realiseret.

Materialer

De økonomiske rammer har været styrende for valget
afmaterialer, især belægningerne er udført i lidet kost¬
bare materialer. Hvor de eksisterende stier omkring
banken allerede var belagt med porfyr, er der anvendt
samme materiale på stiernes forlængelse ind i parken.

Hovedstien for cykler og gående er belagt med beton¬
sten, som også vil blive anvendt til pladsen omkring
den spiralformede pergola. De øvrige stier og pladser
er belagt med stampet jord, dækket med et gruslag.
Kantstenene på de store græsklædte trin er lange, glat
afskårne travertinblokke.

De hævede bedes støttemure og muren ud mod via
Bisarnella er bygget op af store travertinblokke med
brudflader, vekslende med smalle tilbagetrukne bånd af
røde teglsten. Travertinen, med dens lysende og kraftfulde
flader, flækket i stenbruddet eller skåret i form, er valgt
for at give den rette modvægt til stedets bygninger.
Andrea Vidotto, lektor, arkitekt

Oversættelse Thora Fisker

Øverst. Skrånende mure af travertinblokke omkring skrånende græsflader.
Herover. Muren langs via Bisarnella er trukket tilbage for at give plads for en sideindgang ved via di Carducci.
• Top: Slanted walls of travertine blocks around sloping surfaces of grass.
Above: The wall along the Via Bisarnella has been recessed in order to make room for a side entrance on
the Via di Carducci.
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BOGOMTALE

Arkitekt med modulnet.

Detalje fra Babur-Nama manuskript,
ca. 1580.
• A Mughal architect holding a grid
plan. Detail from a manuscript of
the Babur-Nama, c. 1580.

Mogulhaver
James L. Wescoat, Jr. ogJoachim Wolschke-Bulmahn (red.):
Mughal Gardens, Sources, Places, Representations, and
Prospects. Dumbarton Oaks Colloquium on the History of
Landscape Architecture, 16. 1996. ISBN 0-88402-235-8.
Pris 60 $ fra Dumbarton Oaks Publishing Service.
P.O.B. 4866 Hampden Station. Baltimore, MD 21211.

I 1992 afholdt Dumbarton Oaks Research Library and
Collection i Washington, D.C. og ArthurM. Sackler
Gallery et symposium om de såkaldte mogulhaver.
Man ville prøve at danne sig et overblik over, hvad
forskningen kunne fortælle om deres opståen, genrer,
hvor de er gengivet, hvordan de kan bevares, og hvad
der videre bør undersøges. I bogen Mughal Gardens
gengives indlæg af forskere fra vidt forskellige disci¬
pliner, der hver især har en særlig indsigt i haverne.

Mogulemperiet, der på sit højdepunkt i rum spændte
fra Afghanistan i vest til Arakan i øst og fra Kashmir i
nord til' Hyderabad i syd, strækker sig i tid fra 1526
med erobringen af sultanatets byer Delhi og Agra til
1858, da den Britiske regering afsatte den sidste Mo-
gulkejser i Delhi. Moguldynastiet begyndte med den
visionære bygherre Zahir ad Din Muhammad Babur,
der anlagde haver på sin vej, da han invaderede Indien.
Mogulhaver er gennem tiderne tolket på forskellige

måder. James L. Wescoat, Jr., der er lektor i geografi
og landskabsarkitekten Joachim Wolscke-Bulmahn, der
har været direktør for Dumbarton Oaks og i øvrigt er
kendt for sin forskning i Tyskland sammen med Gert

Groning, gennemgår haverne set som symbol på para¬

diset, som politisk symbol, som en hoffunktion, som
en miljøfunktion og som æstetik. Thomas W. Lentz,
der er specialist i persisk maleri, skriver om minder
og ideologi i Timurid-haven. Antony Welch, der har
filosofisk grad i islamisk kunst- og arkitekturhistorie,
skriver om landskab, vand og arkitektur for Delhis
sultaner. Elisabeth B. Moynihan har studeret arkitek¬
turhistorie ved Harvard og skrevet bogen Paradise as

a Garden in Persia andMughal India, 1979. Titlen på
hendes indlæg er But what a happines to have known
Babur. hfan Habib er professor i historie ved Aligahrs
muslimske universitet i Indien. Hans emne er det

økonomiske og og sociale aspekt afmogulhaverne.
James L. Wescoat, Jr. har et indlæg om urbaniseringen
i Lahore. Stephen P. Blake, der har flosofisk grad i in¬
disk historie, skriver om Khanah Bagh-haven.
Michael Brand, der er kurator i asiatisk kunst ved

National Gallery i Canberry, Australien, skriver om
Shahadara-haverne i Lahore. Wheeler Mcintosh Thackston,
der er professor i persisk sprog på Harvard, har ledt efter
beskrivelse afmogulhaver i digtekunsten. Desværre giver
digterne ikke præcise forklaringer, som opskriften på
Madeleinekagen hos Proust. Thackston konstaterer,
haven har indeholdt kanaler og pavilloner, at dens grøn¬
svær har været dækket af blomster, at stauderabatterne
har været farverige, og at der har groet pil, cypres,
platan, poppel, Hibiscus, rose, viol, tulipan, Narcis,
anemone, buksbom, pinje, jasmin, hyacint og lilje.
John F. Richards, professor i historie ved Duke University
med filosofisk grad i sydasiatisk historie, slutter med
et indlæg om, hvad vi ved om mogulhavens historie.
Det indlæg, jeg har hæftet mig mest ved, er skrevet

af Wayne E. Begley, der er afgået professor i indisk og
islamisk kunsthistorie ved University of Iowa.

Ifølge The Oxford Companion to Gardens, der er min
indføring i mogulhaver, er Taj Mahal den ypperste.
Man har ikke planer fra 1600-tallet, hvor haven blev
anlagt, men en opmåling fra 1828 viser, at denne grav¬
have er en enkel Chahar bagh, en paradishave med et

centralt, hævet bassin - en klassisk, korsdelt, persisk
have bag lukkede mure. Fire kanaler danner to akser,
hvor den den østvestgående forbinder to pavilloner.
Hvad enten denne havetype var kvadratisk eller

rektangulær, lå der oprindeligt et bassin i skæringen
mellem de to akser, så haven kunne deles i fire - ofte

indtil flere gange. Men i modsætning til andre indiske
mogulhaver, der er gravsteder, ligger graven ikke i
midten, men trukket udenfor, flankeret af to bygninger.
Begley har en interessant teori om, at Taj Mahals
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syntaks skyldes et kosmologisk diagram over domme¬
dagsprofetien, tegnet af den spanske mystiker Ibn-aTArabi.
Det viser kort fortalt dommens dag, hvor Vorherre
sidder på sin trone og dømmer menneskeheden til
helvede eller paradisets enge. Hvis arkitekten ved navn
Ustad Ahmad Lahori har kendt dette diagram, som
Begley tror, forklarer det, at mogulkejseren Shah Jahans
gravmonument til sin kone ikke står i midten, men
trukket tilbage som Guds trone og med bygninger på
hver sin side som pulpiturer i en kirke, hvad der giver
plads og udsyn, som var der tale om en barokhave.
Forfatteren har endnu en teori om sproget. Han

er nået frem til, at modulnettet spiller en særlig rolle.
Meget tyder på, at arkitekter har brugt modulsystemer,
når de tegnede bygninger. På en illustration ser man
en mand, formodentlig arkitekten, stå med en rekt¬
angulær plade med et opstreget modulnet, mens han
kigger ud over en have, hvor der arbejdes - så mon
ikke også det er blevet brugt ved tegning af haver?

Bogens format og det smukke farvefoto på forsiden
må ikke forlede til at tro, at det drejer sig om en

coffeetable book. Der er tale om afrapportering på
højt niveau fra et forskningssymposium. Bogen vil
især kunne interessere læsere med lidt større indsigt i
indisk havekunst end anmelderen, der endnu engang

. må erkende, at studiet af havekunstens verden kræver
mere end ét liv. Malene Hauxner

Mellem landskab og land art
Udo Weilacher: Between Landscape Architecture and
LandArt. Birkhåuser Verlag, 1996, Basel. 248 s., ill.
Forord afJohn Dixon Hunt og Stephen Bann.
Stort format. Også udgivetpå tysk. 850 kr. i Dansk
Arkitekturcenters boghandel i Gammel Dok.

Udo Weilacher, der er uddannet landskabsarkitekt i
Munchen og Los Angeles og i dag lektor i Karlsruhe,
mener, at dagens landskabsarkitektur er på vej mod
en uafhængig, egen udtryksform, som tager næring
fra kunst og arkitektur og forbinder æstetik og økolo¬
gi i en frugtbar dialog. Især land art, nature art, mini¬
mal art og tilsvarende kunstretninger har været kilde
til inspiration og fornyelse. I sin introduktion opsum¬
merer han kort disse kunstretningers udvikling, deres
forkærlighed for arketypiske former som linie, cirkel,
pyramide m.fl. og deres relation til forskellige landskaber:
uberørt natur, landbrugslandskab, industriarealer, by¬
områder. Tiden som fjerde dimension fremhæves.
Et særligt afsnit er helliget en kort gennemgang af

den japansk-amerikanske kunstner Isamu Noguchis
liv og værker (1904-88). Hans banebrydende skulptu¬
relle arbejder, pladser og landskaber har haft enorm
betydning, ikke mindst for landskabsarkitektur.
Udo Weilacher finder tre forhold særligt betydnings¬

fulde for land arts og landskabsarkitekturens udvikling

Udsigt over Jardin des impressionistes
og Esplanade de Paris mod
Ile astronomique. Paris-La-Défense
kan ses i baggrunden øverst til højre.
• View across the Jardin des

impressionistes and the Esplanade
de Paris towards the Ile astronomique.
Paris-La-Défense can be seen in the
distance.

Herunder: Plan af den tre kilometer

lange Axe Majeur i Cergy-Pontoise.
12 delelementer findes langs aksen, fx
Place Belvedere med tour Belvedere.
Esplanade de Paris, Place de I'Ombre
des Colonnes, Jardin des impressio¬
nistes, lie astronomique og pyramiden
i floden. Dani Karavan, 1980-
• Bottom: Plan of the three-kilometer
Axe Majeur at Cergy-Pontoise near
Paris. Twelve stations are located

along the axis, including the Place
Belvedere with the tour Belvedere,
the Esplanade de Paris, the Place de
I'Ombre des Colonnes, the Jardin
des impressionistes. the lie astrono¬
mique, and the Pyramid in water.
Dani Karavan, 1980-
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Shell Petroleums franske hoved¬
kontor, Rueil-Malmaison nær Paris.
Kathryn Gustafson, 1991.
• Shell Petroleum headquarters,
Rueil-Malmaison, near Paris.
Kathryn Gustafson, 1991.

Herover. Model til Esso/Exxons
hovedkontor nær Paris.

Kathryn Gustafson, 1992.
Th. Man Square, Evry.
Kathryn Gustafson, 1991.
• Above: Model for Esso/Exxon
headquarters near Paris.
Kathryn Gustafson, 1992.
Right: Man Square, Evry.
Kathryn Gustafson, 1991.

af et nutidigt formsprog. Det første er en forenkling
og brug af enkle, geometriske former, det andet er at
acceptere og indbygge, at ting er midlertidige og for¬
går som vitale processer, og det tredie er en genfunden
romantisk komponent, som han finder særlig relevant.
Ikke som nogen eskapistisk romantik eller tilbageven¬
den til den romantiske havestil, men mere henimod
en værdsættelse og dyrkelse af naturens sande, basale
værdier.

Elleve kunstnere og/eller landskabsarkitekter er inter¬
viewet og portrætteret i hvert deres afsnit: Hannsjorg
Voth, Dani Karavan, Ian Hamilton Finlay, Bernard
Lassus, Peter Latz, Dieter Kienast, Sven-Ingvar Anders¬
son, Hermann Prigann, Hans Dieter Schaal, Martha
Schwarz & Peter Walker samt Adriaan Geuze. Der

findes for hvert afsnit en selekteret værkfortegnelse
samt biografi.
Udo Weilacher mener, at europæisk landskabsarkitek¬

tur ikke er så bragende påfaldende som den amerikan¬
ske, og han har med sit valg af interviewede villet syn¬
liggøre, det han kalder eksempler på den europæiske
avantgarde. De 11 portrætterede har hver på sin måde
skabt en kreativ dialog med landskabet.
En flot og interessant bog AL

Arbejder af Kathryn Gustafson
Leah Levy: Kathryn Gustafson. Sculpting the land.
05 LandMarks. Spacemaker Press, 1998. 64 s., ill.
290 kr. i Dansk Arkitekturcenters boghandel i Gammel Dok.

Spacemaker Press ønsker at publicere projekter, for¬
tolke og kritisere disse. Spacemaker Press ligger i USA,
men forlagets intention er at dække og publicere land¬
skabsarkitektur fra hele verden.

De to relativt nye bogserier Landscape Art andArchi¬
tecture og LandMarks koncentrerer sig dog indtil nu
om amerikanske top-landskabsarkitektnavne, men
disses arbejder ligger spredt i flere verdensdele.
Hensigten er at udgive en dækkende monografiserie
af internationale, betydende landskabsarkitekter. I serien
LandscapeArt andArchitecture findes bl.a. bøgerne
Peter Walker: Minimalist Gardens; Martha Schwarz:

Transfiguration ofthe Commonplace; Sasaki Associates:
Integrated Environments samt Designed Landscape
Forum 1.

LandMarks skal udkomme seks gange om året og i
højere grad og mere detaljeret gennemgå og kommen¬
tere et eller nogle fa værker. De første numre i serien
er 01 Barnsdall Park: Frank Lloyd Wright's California
'Romanza\ 02 Walter Hood: Urban Diaries-, 03 Robert
Murase: Stone and Water, 04 The Rebirth ofNew York
City's Bryant Park og 06 The FDRMemorial: Designed
by Lawrence Halprin.
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I 05 gennemgås to projekter af den amerikanskfødte
landskabsarkitekt Kathryn Gustafson, som har prakti¬
seret i faget siden 1980 - hovedsageligt i Frankrig, men
siden 1993 både med tegnestue i Seattle og Paris.
Hun er en relativ nyopdaget komet på landskabsarki¬
tekturens himmel og var en af forelæserne i seminaret
arrangeret af den svenske landskabsarkitektforening i
Stockholm i september. Kathryn Gustafson er oprin¬
deligt uddannet som tekstildesigner og arbejdede i
dette fag indtil hun sidst i 70erne begyndte at studere
ved Ecole Nationale Supérieure du Paysage i Versailles.
Gustafsons arbejder omfatter både offentlige parker

og pladser og arealer omkring erhverv, hun har også
formgivet omkring kontorerne til Esso og L'Oreal i
Paris. Karakteristisk for hendes arbejder er en stor lyst
— og evne - til at arbejde skulpturelt med jordformer.
Hun arbejder gerne med endog meget store jord¬
mængder, bl.a. store motorvejsudfletninger, og hun
lader sine terrænmodeller transformere til arbejdsteg¬
ninger via computerens scanning og bearbejdning.
Fra sin opvækst i et ørkenlignende område i staten
Washington har hun fået forkærlighed for at bruge
vand i mange former, kanaler, stråler mv. Plantninger
anvendes ornamentalt og undertiden i rigelige mængder.

Begge de gengivne projekter ligger uden for Paris.
Det ene er arealerne omkring Shell Petroleums franske
hovedkontor i Rueil-Malmaison, det andet er en cen¬

tral plads i Evry, en af Paris' fem new towns fra 70erne.
Formgivningen af hendes projekter er oftest baseret

på et koncept, udsprunget af firmaets ønskede image:
L'Oreals haveanlæg relaterer sig med sine delikate,
organiske former til firmaet produktion af skønheds¬
midler og velvære; Shell-anlæggets udseende skulle være
en metafor for, at firmaet henter fossiler op fra jordens
indre, og creates comfort through energy'. AL

Arbejder af Desvigne og Dalnoky
Desvigne & Dalnoky. The Return ofthe Landscape.
Whitney Library ofDesign, New York. 1997. 96s., ill.
350 kr. i Dansk Arkitekturcenters boghandel i Gammel Dok.

Bogen er en oversættelse af Desvigne & Dalnoky —

Il ritorno delpaesaggio, skrevet og udgivet på italiensk i
1996. Bogen indledes med en artikel af Sébastien Marot,
der lovpriser, at en i Sydeuropa og åbenbart også i USA
ny form for landskabsarkitektpraksis og -opgaver har
bredt sig, nemlig planlægning og formgivning af ganske
store arealer i forbindelse med anlæg af lufthavne, motor¬
veje, stationer m.m. og med det offentlige som bygherre.

Landskabsarkitekterne Christine Dalnoky og Michel
Desvigne er uddannet fra Ecole Nationale Supérieure
du Paysage i Versailles sidst i 70erne hos bl.a. Michel
Corajoud og Alexandre Chemetoff, og fra sidst i 80erne
har de opbygget en meget anerkendt tegnestue, der sam¬
arbejder med berømte arkitekter som Renzo Piano,
Norman Foster og Jean Nouvel.

I bogen præsenteres 17 af deres arbejder, med teg¬

ninger og fotografier samt tilhørende korte, præcise
tekster. Hovedparten er store landskabelige opgaver,

f.eks. omkring de Gaulle-lufthavnen og TGV-stationer
i Valence, Avignon og Marseilles, men der er også en

gårdhave i rue de Meaux, Paris, pladser i Lyon og Nimes
samt parker i Barcelona, Berlin og Issoudun.
Det hævdes i bogen, at tegnestuen foretrækker en

rationel, handlingspræget tilgang, når de løser opga¬
ver, — teknisk tænkning - fremfor en mere filosofisk-
søgende tankegang som Kathyn Gustafsons.

Også Michel Desvigne var hentet til Stockholm i
september, og han vil også være en af forelæserne i
København, juni 1999 ved IFLAs verdenskongres.
AL

René et Madelaine Cailles' anlæg
i Lyon. Desvigne & Dalnoky, 1992
• René et Madelaine Cailles public
garden, Lyon.
Desvigne & Dalnoky, 1992.

Anlæg omkring den ny TGV-station
ved Marseilles. To kilometerlange
dobbeltrækker af plataner er placeret
vinkelret på toglinien.
Det ovale parkeringsfelt skygges af
af egetræer.
• Landscaping for a new TGV station,
Marseilles.
The layout is perpendicular to the
rail lines. Two rows of plane trees
run across one mile of terrain.
The oval parking lot is shaded by oaks.
Desvigne & Dalnoky, 1995.
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Theses and Graduate Projects at the Royal
Veterinary and Agricultural University, p. 145
lb Asger Olsen
Landscape architecture has become a popular
course of study at the University, in keeping
with greater interest in environmental issues.
There are twice as many applicants as open¬
ings, and very few students drop out. There
will be no shortage of landscape architects
in the future.

Because of increased competition for jobs
from graduates in related fields, the university
wishes to maintain and expand the basic goal
of improving students' ability to synthesize
physical, functional, and social factors into
an aesthetic entity.
The current system of granting bachelors'

degrees was introduced in 1992, structured
so that candidates for a B.S. were under close

supervision by teachers, while M.S. students
had greater freedom. Fears that the highly
compressed B.S. studies might inhibit the
students' imagination have been voiced, but
they have proved groundless in the case of
the graduate projects described in this issue.
All reflect a good knowledge of biological,
physical, functional, and social factors, brought
together in an aesthetically clarified form.
Like all good landscape architecture, they
reinterpret existing landscapes for modern
use. Each project is summarized separately.

Plans for Aalborg Waterfront, p. 146
Kathrine Brandt
A competition was announced by Aalborg
Municipality in 1989, calling for proposals
for the future design and use of the water¬
front. The goal was to give the former parking
lot new life and link the fjord to the town.
Two considerations were traffic (busy

Strandvejen, a barrier between the harbor
and the city center) and streets that lead
from the old town center to the harbor,
providing a visual link to the water. The
city would be extended like a carpet across
Strandvejen, down to the fjord. The harbor
would be used for a variety of activities, but
keeping open a narrow strip closest to the
water for a promenade, the unifying element.

Strandvejen would be one lane in each
direction, with pedestrian crossings to steer
people down to the water. Structure would
be created by horse chestnuts and lindens
planted in the park around the palace. A canal
would be dug where a former stream ran. The
terminal would give its plaza a distinctive
identity, separated from Strandvejen by
common oak (columnar). The design of the
marina would hark back to the time when
each merchant had his own berth. The
marina would be delimited by a building
with shops, restaurants, etc. and a solid wall
ofNorway maple sheltering a parking lot.

Frederikssund in the Landscape, p. 148
Pernille Krusell Bertelsen
Frederikssund is a town of 17,000 inhabi¬
tants on Roskilde fjord. The city center has
an old provincial look, while the rest was
largely built in the past half century. The
town has no clear-cut borders on the north,

south, and east that take account of both
aesthetic values and functional needs.
The goal was to improve the town's bor¬

ders visually, use border areas for recreation,
emphasize features in the landscape that
give Frederikssund its identity, give urban
areas a clearer form, use various plantings
to create a better transition between town

and country, dimension bypass roads in
keeping with the open landscape.
The landscape around Frederikssund

contains a number of Danish types: shore
meadows, with a wealth of plants and ani¬
mals; cultivated meadows on low-lying, wet
areas; two types of commons, one on dry
land grazed by various animals for long
periods of time, the other originally grazed,
but later used for sports, meetings, fairs,
and other activities; dense forest with trees

of different heights and bushes; hedges.
New hedges would be planted in Frederiks¬
sund to provide structure in a new com¬
mercial district southwest of the town.

From Cemetery to Park, p. 150
Rikke Louise Kastofi
The concept for the western part of Sundby
Cemetery is a contrast between nature and
culture. The cemetery would be largely given
over to nature, while its cultural and historic
values would be elements in a natural park.
The cemetery would be allowed to dete¬

riorate naturally as the concentration of
graves decreases. Monuments that are worth
preserving would be part of the future park,
creating a mixture ofmysticism, age, and
contrasts between life and death.
The area with recent graves, in the center,

would be bordered by tall walls and main¬
tain a traditional look, with garden-like
plots. Nature would prevail outside this
area, taking the form of a common.

By transforming the cemetery into a nat¬
ural park, it could be used in keeping with
modern ideals about conservation, biodiver¬
sity, and a wealth of plants and animals. The
stiff, distant relationship to death so common
in our society could be made more relaxed.
The transition to a park would reflect con¬
tinuity from past to present and a fascinating
mixture of symbolism and utility.

A Courtyard on Roarsvej, p. 152
Marianne Sørensen Alsing
The goal was to create a lush oasis; experiences
for children and adults; a calm, relaxing place
in contrast to the hectic life outside the block.
The courtyard would provide the framework
for various activities today and tomorrow,
make both interaction and solitude possible.
Urban ecology would be given priority.

Vegetation would reach right to the buildings.
Locust trees would frame the grass and
recreational areas, the terrain shaped so that
they stand on the little hills with bunkers.
A watercourse would run lengthwise down
the grass.
The entire courtyard, except for areas on

the south facade, which will have a semi-
private character, would be a common used
by all residents.

Urban ecology initiatives would take the
form of simple technology, using untreated
wood, recycled materials for paving and
retaining walls, rainwater, refuse recycling,
all of which require little knowledge of con¬
servation, but can spark interest in it.

Seeking Authenticity in Preserving
Historical Gardens, p. 154
Christine Waage Rasmussen
There has been a growing increase in preserving
historical values, including gardens and other
historical remains in the landscape. The
goal of the project was to define parameters
for evaluating the quality of historical gardens,
using Sorgenfri Palace as an example.
A garden has two strata: its physical impres¬

sions and its narrative, which together define
it and determine its authenticity. A search
for authenticity should be based on both.
A retrospective study showed that a rever¬

sion to the original plan cannot recreate the
same experiences found in the original garden,
and would result in a museum piece. The
park could not be successfully renovated
without including its surroundings.
The proposal would create an overall

structure, based on historical periods, that
recreates the experience of the palace as the
focal point, through the reconstruction of
the old system of avenues and a reinterpre-
tation of the area east of the palace. Grand
views would be played down, turning the
visitor's attention inwards.
The example shows that it is worthwhile

working with a garden's narrative, using it
as a parameter in methods of restoration. It
is a challenge for the landscape architect to
create a synthesis of historical realities and
artistic reinterpretations.

A Park in Empoli, Tuscany, p. 160
Andrea Vidotto
A private area with orchards had been neglected
for years while the town of Empoli grew up
around it. Planning was started in 1995 to
create a public park, first on the half closest
to the center of the city. There were few
remains of proper park or garden plantings.
Several areas were dangerous because of
falling trees or impassable because of the
dense underbrush. A large bank dominates
part of the area intended as a park.
The project was intended to turn the park into

the city's new public space for walks, recreation,
meetings, games, and provide pedestrians and
cyclists with a safer route. A pergola serves
as a meeting place and the start of a 150-meter
long path through the park. Slanting walls
of travertine divide the area into very different
environments, providing both sound insula¬
tion and an expressive architectural element.
One large area was planted with maple.

Four long, grass-covered steps create the tran¬
sition from it to a lower level, planted with
cypresses, the largest single area in the park.
The second part of the project will create

a playground, renovate the little pavilion on
the viewing point, and build a long pergola
with seating.
Martha Gaber Abrahamsen
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Weekendavisen:
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dybt engageret - byplanlæggeren

nærer ingen nostalgiske illusioner,

men tror alligevel på, at planlæg¬
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den helt lille skala."

Morgenavisen Jyllands-Posten:

"Bogens styrke ligger netop i dens

glimrende analyser af, hvor kaotisk,

opløst, diffus og uhåndterlig nuti¬

dens by er blevet."



tition, to be held in conjunction with
the IFLA 36th World Congress in
Copenhagen, Denmark.

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

HjrflenE
GRÆSFRØ & RULLEGRÆS

i W* PRODANA -i Rulle«

Professionelle græsblandinger
og Rullegræs til sport, erhverv og privat brug.

n»lcafnrciHar

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

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

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

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

scholarly symposium.

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

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

Landscape Architects (DL) announce
the 1999 International Landscape
Architecture Student Design Compe¬

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

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

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

Congress.

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

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

www.landskabsarkitekter.dk

Konkurrence om et boligområde
ved Abildvej i Sorø
Byrådet i Sorø indbyder interesserede
til at fremkomme med ideer til

bebyggelse af et naturskønt område
beliggende tæt ved Sorø bykerne.
Med konkurrencen ønsker kommunen
at tilvejebringe en helhedsløsning
for et nyt boligområde, der bomæs-
sigt kan skabe fornyelse i Sorø.
Kommunens intentioner går i retning
af at kunne tilbyde fremtidige bebo¬
ere boliger i et attraktivt område i
form af forskellige boligtyper - både
for så vidt angår størrelser som
ejerform.
Konkurrenceprogrammet er udarbej¬
det af DAL. Den samlede præmie¬
sum er på 600.000 kr.
Afleveringsfrist 15. december 1998.
Afgift på bilagsmateriale 200 kr.
Program rekvireres fra DAL.

Konkurrence om et område syd
for Køge Havn
Køge Kommune udskrev i maj 1998 i
samarbejde med DAL en åben idé¬
konkurrence der havde til formål at

belyse de planlægningsmæssige og
bybygningsmøessige muligheder for
et ca. 44 ha stort areal beliggende
tæt ved Køges centrum og havne og

grænsende ud til et stort åbent
strandengsområde.
Til konkurrencen indkom i alt 55 for¬

slag, der alle blev optaget til be¬
dømmelse.

Forslagene blev bedømt af en dom¬
merkomité bestående af følgende
personer:
For Køge kommune: Borgmester
Willi Eliasen (fmd. for dommerkomi¬
teen) samt byrådsmedlemmerne Tor¬
ben Hansen, Frank Mathiassen, Bør¬
ge Møller og Bente Nielsen; fra DAL
arkitekterne MAA Dennis Lund og Ib
Valdemar Nielsen samt landskabsar¬
kitekt MDL, professor Steen A.B. Høyer.
Konkurrencens sekretær var arkitekt
MAA Bent Kolind, DAL.

Dommerkomiteen var enige om at
præmiere følgende forslag:
1. præmien på 300.000 kr. gik til
SELMER + VIGANDER, Finn Selmer
og Cathrine Vigander fra København.
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Der blev tildelt to 2. præmier på
hver 150.000 kr. som gik til hhv.
Marie Louise Bach, Marianne
Probst, Thim Rhode og Thomas
Pedersen, Århus
og til landskabsarkitekt Kathrine
Brandt, København.
3. præmie på 90.000 kr. gik til
TRANSFORM, ÅRHUS, v/arkitekter
MAA Lars Bendrup, Claudia Carbone,
Peter Hemmersam, Tom Nielsen,
Claus Peder Pedersen og lektor
cand. phil. Morten Daugaard.
Der blev yderligere indkøbt
to forslag på hver 30.000 kr.
Disse gik til hhv.
Almvig & Partnere A/S Arkitekter
PAR, Århus
og til arkitekt Flemming Ibsen,
Hellerup
Motiveringen for dommerkomiteens
valg fremgår af en udgiven dommer¬
betænkning.

Modtagne publikationer m.m.
Mycorrhiza på skovlind, Tilia cordata.
Grøn Viden Havebrug nr. 113.1998.
Afprøvning af solbær. Grøn Viden
Havebrug nr. 115.1998.
•Sorter af solbær. Grøn Viden Have¬
brug nr. 116.1998.
Fonden for Træer og Miljø. Års¬
beretning 1998. 40 s.
Naturlegepladser. Et idéhæfte fra
Friluftsrådet. 1998. 38 s.

Frederiksborg Amt: Regionplan
1997.1998.170 s. + bilagskort.
Fyns Amt: På egen fod. 36 natur¬
udflugter i Fyns Amt. 1998.
Claus Bech-Danielsen: Økologien
tager form. Byøkologi, æstetik og
arkitektur. Christian Ejlers' Forlag.
1998.128 s., ill. 248 kr.
SBI ved Karen Attwell, Jens Schje-
rup Hansen og Katrine Thuesen for
Bygge- og Boligstyrelsen, Bolig¬
ministeriet: 14 byhaver. Gårdanlæg
i byfornyelsen. 1997. 80 s., ill. 150 kr.
SBI ved Karen Attwell, Jens Schje-
rup Hansen, Elisabeth Sonne Ole¬
sen og Katrine Thuesen for Bygge-
og Boligstyrelsen, Boligministeriet:
15 friarealer. Friarealrenovering i
etageboligområder. 1998. 96 s„ ill.
150 kr.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger,
opfordres til at kontakte redaktio¬
nen. 228 s., ill. 345 kr.

Naturudflugter i Fyns Amt
På egen fod - 36 naturudflugter i
Fyns Amt anviser ture i 36 af de
smukkeste steder på Fyn, Lange¬
land og Ærø.
Bogens målgruppe er - udover fyn¬
boerne - det stigende antal turister,
der kommer til regionen. Undersø¬
gelser foretaget af bl.a. Danmarks

Turistråd viser, at muligheden for
naturoplevelser er den væsentligste
grund for udlændinge til at vælge
Danmark som feriemål.

Bogen udgives derfor også på
engelsk og tysk.
Hvert udflugtsmål er beskrevet med
et detaljeret kort, facts om stedet,
fotos og oversigtskort med cykelruter.
Bogen, der er udgivet af Fyns Amt
og støttet med penge fra amtets
informationspulje og et tilskud på
60.000 kr. fra Tips- og Lottomidlerne,
kan købes i boghandelen, pris 38 kr.

Hvad skal vi med kulturmiljøet?
Danmark har en lang tradition for
fredning og bevaring af fortidsmin¬
der, værdifulde bygninger og andre
enkeltstående historisk og kulturhi¬
storisk værdifulde elementer.
Men oftest har der været tale om

fredning af enkeltmonumenter, som
risikerer at blive 'øer' i et landskab,
hvor den kulturhistoriske sammen¬

hæng er forsvundet.
I disse år ændres det danske land¬
skab nemlig hurtigere og mere gen¬
nemgribende end i nogen tidligere
fase af historien.
Interessen for lokalhistorie, og der¬
med også interessen for at tolke og
forstå sammenhængen mellem be¬
byggelse, dyrkningsformer og andre
elementer i landskabet, er imidlertid
voksende.

Beskyttelsen af kulturmiljøet er i
dag anerkendt som miljøpolitikkens
tredje dimension ved siden af for¬
ureningsbekæmpelse og beskyttelse
af dyr og planter.
I alle amter er der nedsat eller ved
at blive nedsat regionale, faglige
kulturmiljøråd, som skal rådgive
amterne, kommunerne, staten, lokale
foreninger og andre om, hvordan
man i regionplanlægningen tager
hensyn til bevaringen af de mest
interessante og værdifulde kulturhi¬
storiske helheder.
Skov- og Naturstyrelsen vil med
udgivelsen af hæftet 'Kulturmiljøet -
hvad skal vi med det?' rette op¬
mærksomheden mod behovet for at
vurdere, hvordan værdifulde kultur¬
historiske og arkitektoniske helheder,
såvel i byerne som i det åbne land,
kan bevares. Hæftet indeholder en
status over det hidtidige arbejde på
området, en overordnet målsætning
for det fremtidige arbejde og en kort
beskrivelse af hovedprincipperne for
arbejdet med landskabsplanlægning,
fortidsmindebeskyttelse, bygnings¬
fredning og bybevaring.
Yderligere information: Vicedirektør
Ole Christiansen, Skov- og Natur¬
styrelsen, tel. 39 47 20 06, antikvar
Vivian Etting, Skov- og Naturstyrelsen,
tel. 39 47 25 55.

Idéhæfte om naturlegepladser
Friluftsrådet har udsendt et idéhæf¬
te om naturlegepladser som et re- .

sultat af den store interesse, der
sidste efterår var til Friluftsrådets
idékonkurrence.
Hæftet indeholder en udførlig be¬
skrivelse af de seks vinderforslag
samt over 100 andre konkrete ideer,
plukket fra de øvrige forslag.
Der var mange gode ideer til, hvad
en naturlegeplads kan indeholde, og
hvordan naturaktiviteter og naturop¬
levelser kan blive en del af legen.
Naturvejleder Tina Nyrop-Larsen fra
Landsforeningen Frie Børnehaver og
Fritidshjem har samlet og bearbejdet
ideerne.
Hæftet er sendt til alle landets sko¬
ler, daginstitutioner, kommuner og
biblioteker.
Idéhæftet kan mod et mindre gebyr
bestilles på frie Børnehavers Forlag,
te I 33 14 88 90.
Kilde: Den grønne linie 5-1998.
Friluftsrådet. Scandiagadel3.
2450 København SV.
Tel. 33 79 00 79,
fax 33 79 01 79
e-mail:fr@friluftsraadet.dk

Amager Strandpark
Friluftsrådet har i et brev til stats¬
minister Poul Nyrup Rasmussen
gjort opmærksom på behovet for at
gøre en indsats for Amager Strand¬
park.
Statsministeren har tidligere udtrykt
sin interesse for det store rekreative
område, og i en rapport fra Trafikmi¬
nisteriet hed det for to år siden:
Den nuværende Amager Strand og
de grønne områder langs Amager
Strandvej er et intensivt anvendt
rekreativt område, som på de gode
sommerdage skønnes at have mel¬
lem 30 og 40.000 gæster. Med sin
beliggenhed midt i en storbyregion
og et befolkningsunderlag på over
1/2 mio. inden for en afstand af en
halv snes kilometer, rummer Amager
Strandpark mulighed for gennem
udbygningen at kunne flerdoble sit
areal og derigennem blive et unikt
rekreativt tilbud til byens borgere,
såvel naturmæssigt som aktivitets¬
mæssigt.
Rapporten anslog udgifterne til
200 mio. kr.
Friluftsrådet foreslår, at der laves en

ordning, svarende til Køge Bugt
Strandpark, hvor staten påtager sig
halvdelen af udgifterne, og de øv¬
rige deles mellem amt og kommuner.
Kilde: Den grønne linie 5-1998.
Friluftsrådet. Scandiagadel3.
2450 København SV.
Tel. 33 79 00 79,
fax 33 79 01 79
e-mail:fr@friluftsraadet.dk

R
LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 30 42 83 02

GÅRDANLÆG
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

Sven Bech 7s

Vedligehold

movering

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655 ■ Fax. 3968 1127

Vi har været i
branchen siden 1921
- og vi dækker hele

området.
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Økologien tager form
Økologi og arkitektur synes ikke at
have meget til fælles.
Det har de fleste konstateret efter
deres første møde med et af græs¬
røddernes pionerbyggerier: Økologi¬
ske huse er grimme! Alligevel har
økologer og arkitekter en væsentlig
bestræbelse til fælles, de insisterer
på helheden.
Claus Bech-Danielsen tager i sin bog
afsæt i denne fælles bestræbelse.
Han har selv som arkitekt og forsker
beskæftiget.sig med økologisk byg¬
geri gennem flere år, og med denne
bog bringer han det økologiske byg¬
geri ud af sin isolation og beskriver
det i sammenhæng med nutidig
formgivning.
Økologien tager form er en ny type
arkitekturbog, der fremstiller den
filosofiske baggrund for udviklingen
af en økologisk arkitektur, og i lyset
heraf analyserer forfatteren en række
igangværende miljøindsatser.
Som noget væsentligt diskuterer
han arkitektens rolle i forbindelse
med udformningen af byøkologiske
projekter.
Claus Bech-Danielsen har gennem
flere år både som arkitekt og som
forsker arbejdet med økologisk
formgivning. På sine rejser har han
besøgt en lang række økologiske
byggerier i hele Europa. Fotografier
fra disse rejser indgår som et cen¬
tralt led i bogens omfattende billed¬
materiale.

Bogen bygger på ph.d.-afhandlingen
Byøkologi og æstetik.
Uddrag, forfatterbiografi og til sin
tid anmeldelser på forlagets
hjemmeside www.ce-publishers.dk.
Claus Bech-Danielsen:

Økologien tager form.
Byøkologi æstetik og arkitektur.
Christian Ejlers' Forlag. 1998.
128 s., ill. 248 kr.

Melina Mercouri
International Prize
UNESCO-Greece

A new prize: The Melina Mercouri
International Prize for the Safeguard¬
ing and Management of Cultural
Landscapes UNESCO - Greece has
been launched in cooperation with
the IFLA comittee Historic Gardens
and Landscapes.
To apply for the prize one must fill
out a nomination form, where the
actual cultural landscape must be
descibed in terms of name, location,
history, natural criteria and cultural
landscape elements such as artifi¬
cial lakes, walls, terraces etc.
Also typical architectural features
and qualities must be described
together with a description of man¬
agement and organization.

Documention should include maps
and slides.
The prize winner will be selected by
the Director General of UNESCO on

recommendation of an international

jury, composed of three eminent
experts in the environment sciences
and the heritage, the permanent
Delegate of Greece to UNESCO, rep¬
resenting the Greek Government,
and a representative og the Director
General.
First deadline: December 31,1998.
More information and time schedule:
Melina Mercouri International Prize
c/o IFLA. Hans Dorn, Vice President
Central Region. Holbeinstrasse 17.
D-60596, Frankfurt Main, Germany.
Tel.+49 69 61 90 99,
fax +49 69 61 64 49.

Anlægsgartnerprisen 1998 til
Realkredit Danmark, København
Anlægsgartnerprisen uddeles til pro¬
jekter, brug af særlig teknologi eller
produkter, særlig drift, forskning
eller formidling, som tillægges sær¬
lig betydning for den grønne branche.
Prisen blev oprindeligt stiftet i 1985
af Landsforeningen Danske Anlægs¬
gartnermestre. 11997 fandt forenin¬
gen, at tiden var inde til en ændring
af såvel navn, som beløb, dommer¬
komité, tidspunktet for uddeling og
kriterierne for bedømmelsen.
I prisens nye formålsparagraf er
navnet derfor ændret til det mere
målrette:

Anlægsgartnerprisen.
Prisen uddeles på lige årstal og
beløbet er fastsat til 25.000 kr.
Det er foreningens egne medlemmer,
der foretager indstillingen af pris¬
modtageren, mod tidligere en eks¬
tern dommerkomité.
Det er således i højere grad blev
foreningens egen pris.
Foreningens markedsføringsudvalg
optræder som dommerkomité bistået
af en udefra kommende rådgiver.
11998 har professor på Landbohøj¬
skolen Ib Asger Olsen været rådgiver.
Desuden deltager foreningens tre
ansatte landskabsarkitekter som

rådgivere.
Kriterierne for bedømmelsen er ud¬
videt til også at kunne omfatte brug
af særlig teknologi eller produkter,
særlig drift, forskning og formidling,
som tillægges særlig betydning for
den grønne branche, hvor tidligere
tiders kriterier gik mere på personer,
boligselskaber, forvaltninger eller
virksomheder.
Således er prisen blevet udvidet
med vægt på også at omfatte pro¬
dukt, forskning og formidling og er
som sådan mere nutidig.
Markedsføringsudvalgets beslutning
om at tildele Realkredit Danmark,

København Anlægsgartnerprisen
1998 bunder i et ønske om at

præmiere en bygherre for i sam¬
arbejde med arkitekten at være
både visionær og uhyre kvalitets¬
bevidst i udformningen af et endog
temmelig kompliceret uderum.

Byplanprisen 1998 til Grenaa
Byplanprisen er indstiftet af Dansk
Byplanlaboratorium og Danske
Arkitekters Landsforbund.
Prisen uddeles hvert år til en kommu¬

ne, en organisation eller en enkelt¬
person, som har gjort en særlig ind¬
sats for at fremme velfungerende og
bæredygtige byer og bymiljøer af
arkitektonisk høj kvalitet.
Byplanprisen blev tildelt med føl¬
gende motivering:
Gennem en bevidst planlægnings¬
indsats har Grenaa Byråd siden
1988 udført en total omlægning af
byrum og gader i bymidten og havne¬
området.
I bymidten og havneområdet er
skabt byrum og gågader af høj kvali¬
tet. Bymiljøet og trafiksikkerheden
er væsentligt forbedret, således at
bylivet, oplevelsen af at opholde sig
udendørs og færdes til fods, er
blevet beriget.
Samtidig er byens hovedindfaldsvej,
havnevejen og centerringgaden
trafiksikkert og visuelt forskønnet.
Et særligt vellykket eksempel på
denne indsats er omlægningen af
byens torv, som er centrum for det
middelalderlige gadenet, der udstrå¬
ler fra kirken i alle verdenshjørner.
Torvet var tidligere en meget trafike¬
ret plads domineret af bilkørsel og
parkering.
Gennem en omfattende trafikom¬

lægning er pladsen fredeliggjort.
Hele Torvet har fået et sammen¬

hængende gulv af granitsten med
nyplantede platantræer, der under¬
streger pladsens middelalderlige
træk og højner byrummets kvaliteter.
Byplanprisen 1998 tildeles Grenaa
Kommune for det solide planlæg¬
ningsarbejde. En indsats, hvor forud¬
sætningerne - både de planlæg¬
ningsmæssige og de visuelle - var
vanskelige, og hvor den politiske vilje
til undervejs at satse på arkitektonisk
kvalitet har været imponerende.
Der blev også givet hædrende omta¬
le til Korsør og Hirtshals kommuner.
Korsør Kommune fik hædrende
omtale for den betydelige planlæg¬
ningsindsats kommunen har gen¬
nemført som konsekvens af den
faste forbindelse over Storebælt.
Kommunens planlægningsarbejde
viser en målrette vilje til at styre
den fremtidige byudvikling under
nye forudsætninger.
Dog savnes der en klar sammen¬

hæng mellem den udførte planlæg¬
ning, herunder de strategiske over¬

vejelser, i forhold til de faktiske
handlinger.
Hirtshals Kommune fik hædrende
omtale for sit originale og vellykke¬
de planlægningsarbejde med den
grønne plads og trappemonumentet,
hvor landskabets særlige geografi
og sjæl indfanges og bliver en
integreret del af de nye byelementer.
En utraditionel indsats, der viser nye
indgange til byplanlægningen.
Det er tredje gang Byplanprisen ud¬
deles. Tidligere har Århus og Køge
modtaget prisen.
Der var i alt nomineret 18 forslag til
årets Byplanpris. Forslagene blev
vurderet af en jury bestående af for¬
mand Peder Baltzer Nielsen og
landsplanchef Niels Østergaard,
Dansk Byplanlaboratorium, arkitek¬
terne MAA Lisbet Snoager Sloth og

Jørgen Hjorth fra Danske Arkitekters
Landsforbund og arkitekt MAA
Tine Utzon-Frank fra Foreningen af
Byplanlæggere.

Udvalg for smukke veje
Vejdirektoratet har sammensat et
udvalg med repræsentanter fra
amter, kommuner, Arkitektskolen i
Aarhus, Forskningscentret for Skov
& Landskab og en kunstner for at
styrke arbejdet for smukkere veje.
Udvalget skal inspirere til initiativer
i hele vejsektoren for at sikre bedre
sammenhænge mellem vej og
landskab, by, arealdisponering,
bygværker, udstyr m.m.
Vejdirektoratet har gennem en år¬
række arbejdet målrettet med stra¬
tegien for smukke veje med bl.a.
designkonkurrencer, undervisnings¬
materialer og internationale semi¬
narer. Dét nye fremtidsudvalg er
sammensat ud fra et hensyn om at
varetage brede interesser snarere
end ud fra faglig viden på vejområdet.
De inviterede deltagere er:
Landskabschef Anne Studsholdt,
Nordjyllands Amt, ekstern lektor
Anna Maria Bugge, Københavns Uni¬
versitet, filosof Kasper Nefer Olsen,
Arkitektskolen i Aarhus, billedhugger
Eva Koch, arkitekt MAA Claus Bjar-
rum, souschef Park og Vej, Jeremy
Dean, Odense Kommune, arkitekt
MAA Vibeke Nellemann, Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Vicedirektør Per Clausen, Vejdirekto¬
ratet, er formand for udvalget, og
sekretariatet består af arkitekt MAA
Ulla Egebjerg, æstetisk konsulent,
og cand. jur. Mette Plejdrup Nielsen,
begge Vejdirektoratet.
Information: Ulla Egebjerg,
tel. 33 41 32 38,
Mette Plejdrup Nielsen,
tel. 89 93 24 52.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

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

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

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

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

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

STATSBYGG
KONKURRANSE OM PROSJEKTER1NG AV BYØKOLOGISKE
UTEAREALER I PILESTREDET PARK.
PREKVALIFISERING AV LANDSKAPSARKITEKTER M/GRUPPE:

Rikshospitalet i Oslo flytter i 1999. Området det flytter fra er på 70daa og
blir kalt Pilestredet Park. Det er regulert til boliger, høyskole, kontorer og
barnehager samt 2 friområder.
Statsbygg og Oslo kommune har bestemt at byøkologiske prinsipper skal
legges til grunn for rehabilitering, riving, nybygg og nyanlegg. Området skal
også tjene som firbilde og inspirasjon for andre byøkologiske prosjekter.
Landskapsarkitektfirmaer som ønsker å bli prekvalifisert for å delta i kon-
kurransen om prosjekteringen av utomhusområdet kan melde seg før
4.1.1999 til Terje Tollefsen på faks (47)22242917 med beskrivelse av egne
og gruppemedlemmers referanseprosjekter, nøkkelpersoner og kapasitet.
Ytterlige opplysninger finnes i Norsk lysingsblad nr. 266 eller på Internet
http://norsk.lysingsblad.no/Fredag

Statsbygg Tlf.: 22 24 28 00
P.b. 8106 Dep.
0032 Oslo Faks 22 24 28 06
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Erik Christian Sørensen:

Uden
"Jeg er ikke kunstner, desværre. Men tro ikke, at
Guds gaver undtagelsesløst går arkitekter forbi."

Erik Christian Sørensen har
skrevet en bog om de ting,
der står hans hjerte nær:

Arkitektur, Kunst og Kvinder.

Arkitektens Forlag
Pris: 178 kr.

Udfyld kuponen
eller bestil bogen på
tlf: 32 83 69 00
fax: 32.83 69 41
e-mail: eksp@arkitektens-forlag.dk
Strandgade 27A
1401 København K

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
UDEN BESTEMT ÆRINDE af Erik Christian Sørensen

Pris 178 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Navn:

Stilling:

Gade/vej^

Postnr.:

Underskrift:

Tlf.:

By:

Evt. boghandler:

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

Kortnummer: Udløbsdato:

xx) POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1045 København K


