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Modulsystemer til ethvert formål
Parkmøblerne i Olympia Parken i Miinchen har indtil idag
ikke'mistet deres attraktivitet. Siddemøbler med eller uden
ryglæn, ligesom borde i forskellige former og farver, giver
mange anvendelsesmuligheder i terrænet.

Kontakt os for yderligere information

KOMPAN SALG- SERVICE A/S
Tigervej 9, 4600 Køge, Telefon 53 66 10 11, Telefax 53 65 00 52

KURSUSINSTITUTIONEN TUNE LANDBOSKOLE

Kursus om pleje og drift af kommunale
grønne områder, på Kursusinstitutionen
Tune Landboskole den 5.-9. oktober 1991
Formål: At give deltagerne baggrund for at samarbejde om formu¬
lering af en overordnet grøn friarealpolitik i kommuner, herunder
en gennemgang af de afledte faglige og administrative spørgs¬
mål, som knytter sig til pleje og vedligeholdelse af de grønne
områder.

Deltagere: Ansatte i mindre kommuners forvaltninger, som har
del faglige og administrative ansvar for de grønne områder (kom¬
munegartnere, afdelingsledere), samt landskabsarkitekter og
andre som vejleder i emnet.
Emner: Hvad er et friareal? Udformning af en overordnet politik
for en kommunes grønne friarealer, plejestyring, økologi og fri¬
arealer, udlicitering af driftsopgaver, udformning af en friarealplan
i praksis (ekskursion og øvelse), de »grønne« kommunale afdelin¬
gers flexibilitet og profil.
Udførligt program sendes gerne.

Undervisere: Landskabsarkt. Jeppe Aagaard Andersen, Hel¬
singør, stadsgartner Børge Clausen, Aalborg, kommunegartner
Mogens Eliekvist, Herlev, landskabsarkitekt. Carl Aage Sø¬
rensen, Forskningscenter for Skov & Landskab, landskabsarkt.
Karen Atwell, Statens Byggeforskningsinstitut m.fl.
Kursusleder: Landskabsarkitekt Palle Kristoffersen, Forsknings¬
center for Skov & Landskab.

Kursusafgift: Kr. 2.800.
Tilmelding: Senest den 18. september til
KURSUSINSTITUTIONEN TUNE LANDBOSKOLE,
Grevevej 20, 2670 Greve, tlf. 42 61 01 31.

Billedkunst og arkitektur -

fire byrum i Århus
Statens Kunstfond, Århus
kommune og Århus Cityfor¬
ening har i samarbejde med
DAL udskrevet en idékonkur¬
rence om forslag til en helheds¬
løsning af et eller flere af 4 ud¬
valgte byrum i Århus: Puster¬
vig, Telefontorvet, Vesterbro
Torv og Ingerslevs Plads.

Med konkurrencen ønsker
udskriverne at henvende sig til
arkitekter, landskabsarkitekter
og billedkunstnere - meget ger¬
ne i samarbejde - med henblik
på at fremkalde forslag til et el¬
ler flere af de udvalgte byrum.
Ikke alene »pladsens« funktio¬
nelle indhold, men rummet
som helhed skal indgå i de kon¬
kurrerendes overvejelser, lige¬
som arkitektoniske, kunstneri¬
ske, landskabelige og have¬
kunstneriske overvejelser om at
gøre byrummet til en oplevel¬
sesrig ramme af høj æstetisk
kvalitet.

Den samlede præmiesum i
konkurrencen er på 500.000 kr.
Indlevering af forslag senest 3.
november 1992.

De indkomne forslag vil
blive bedømt af en dommerko¬
mité bestående af: For Statens
Kunstfond: Museumsinspektør,
mag. art. Leila Krogh og arki¬
tekt MAA Palle Dyreborg. For
Århus kommune: Olaf P. Chri¬

stensen, Line Hindø og Eva
Tørnæs. For Århus Cityfore¬
ning deltager Steen Nordahl
Møller. Danske Arkitekters
Landsforbund har udpeget
professor, arkitekt MAA Mo¬
gens Breyen, billedhugger Hein
Heinsen og landskabsarkitekt
MAA, MDL Jeppe Aagaard
Andersen som medlemmer af
dommerkomiteen. Konkurren¬
cens sekretær er arkitekt MAA

Flemming Deichmann.

Fremtidens Holstebro
Holstebro byråd har udskrevet
en offentlig idékonkurrence om

bykernen i Holstbro med hen¬
blik på at få tilvejebragt et
grundlag for en planlægning,
der rækker ud over århundred¬
skiftet.

Målet med konkurrencen er

at fremkalde ideer til fremti¬

dens Holstebro som en oplevel¬
sesrig og driftig bykerne på et
højt kvalitetsniveau.

Samlet præmiesum 900.000
kr.

Indlevering af forslag senest
9. september 1992.

Regionernes Europa - 42.
danske byplanmøde
Årets byplanmøde finder sted
den 15.-16. oktober i Aalborg¬
hallen med temaet »Regioner¬
nes Europa«. På programmet
er flere udenlandske foredrags¬
holdere, ligesom delmøderne
indeholder en række udenland¬
ske eksempler. Tilmeldingsfri¬
sten er den 1. september. Pro¬
gram kan rekvireres. Oplysnin¬
ger hos arkitekt Henrik
Witthøft, Dansk Byplanlabora¬
torium, tlf. 33 13 72 81.

Bedre byrum
Kurset om »Bedre byrum -

hvordan?« finder sted i Hel¬

singør den 26.-28. august. Kur¬
set tager bl.a. udgangspunkt i
skrift nr. 40 »Bedre byrum«,
udsendt i anledning af 70-års
jubilæet i november 1991. En
del af kurset er bygget op om

Helsingør som et konkret ek¬
sempel. Oplysninger hos arki¬
tekt Vibeke Meyling, Dansk
Byplanlaboratorium, tlf.
33 13 72 81.

Seminar:

Marginaljorderne og land¬
skabet
På Landbohøjskolen afholdes
der den 25.9.92 et landskabs¬

økologisk seminar.
I 1985 udgav en arbejds¬

gruppe i Miljøministeriet en

rapport om en kommende mar¬

ginalisering af mange land¬
brugsarealer som følge af et
forventet fald i priserne på
korn og andre centrale land¬
brugsprodukter. Regeringen
havde en stor debat om emnet i
1986. Siden blev der gennem¬
ført et omfattende udrednings¬
arbejde som resulterede i 42
tekniske rapporter, 10 såkaldte
samlerapporter og en større
sammenfattende rapport om
emnet.

Vedtagelsen af en række re¬
lativt omfattende 5-årige pro-
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grammer til fremme af skov¬
rejsning, friluftsliv og natur¬
genopretning fulgte efter i
1987. Tilsvarende blev der i
1989-90 her i landet iværksat
tre EF-ordninger med relation
til EF's overskudsproduktion:
Støtte til skovplantning på land¬
brugsarealer, tilskud til land¬
brugsdrift i miljøfølsomme
områder og støtte til udtagning
af landbrugsarealer (braklæg¬
ningsordningen).

Hvad er der kommet ud af
alle disse programmer? Hvor¬
dan går det i øvrigt med margi-
naljordsudviklingen? Og hvad
sker der i andre lande? Og hvad
vil/kan den i maj 1992 vedtag¬
ne reform af Den Fælles Land¬

brugspolitik (McSharry-pla-
nen) betyde for marginaljor¬
derne?

Med fokus på den aktuelle
viden om marginalisering af
landbrugsjord og på forskellige
vidensbehov behandles disse

spørgsmål i dette års land¬
skabsøkologiske seminar.

Programmets indlæg:
Marginaljord i historisk belys¬
ning v. lektor Kenneth Olwig,
Danmarks Lærerhøjskole.

Dansk landbrug frem til
2005 set i lyset af den netop
vedtagne McSharry-plan v. do¬
cent Poul Erik Stryg, KVL.

Landbrugslandets småbioto¬
per v. lektor Jesper Brandt,
RUC.

Marginalisering og margi¬
nal]ordspolitikker i Sverige i
landskabsøkologisk perspektiv
v. professor Olav Skage, SLU,
Alnarp.

Marginaljordsprocesserne i
Portugal v. EF-stipendiat Tere¬
sa Correa, KU.

Fra marginaljordsdebat til
landskabspolitik v. cand. sci-
ent. Hans Skotte-Møller, Skov-
og Naturstyrelsen.

Landbrugets landskab v. lek¬
tor Annelise Bramsnæs, Kun¬
stakademiets arkitektskole.

Landbrug og landskab i to
danske landsogne v. lektor Jør¬
gen Primdahl,'KVL.

Debatoplæg: Hovedtrends
og lokal uforudsigelighed,
hvordan samles trådene? v. lek¬
tor Anette Reenberg, KU.

Pris inklusive frokost: 200 kr.
(50 kr. for studerende ekskl.
frokost). Beløbet indbetales til
Dansk Iale, Hus 19.2, RUC,
4000 Roskilde. Giro 8770612.

Tilmelding: Senest d. 11.9.92
hos Birgit Borregaard, tlf. 35
28 22 00, fax. 35 28 20 79.
Arrangør: Institut for Økono¬
mi, Skov og Landskab, KVL i
samarbejde med den danske
afdeling af International Asso¬
ciation for Landscape Ecology.
Sted: KVL, aud. 10.

Arrangementer på Fyn
Retablering afgrusgrave
I Tarup-Davinde er der gravet
grus i ca. 100 år. Hvis arbejdet
udføres uden planlægning, ef¬
terlades landskabet med dybe
sår og ar. For at sikre en rekre¬
ativ anvendelse efter råstofind¬

vinding dannedes i 1989 inte¬
ressentskabet Tarup-Davinde
I/S, som arbejder med plan¬
lægning og retablering af
grusgravene.

Med landskabsarkitekt Bjar¬
ne Munk Sørensen, Tarup-
Davinde I/S, som guide besø¬
ges gamle og nye grave og et
par af de gamle landsbyer.

Bindende tilmelding senest
mandag den 17. august 1992 til
Jonna Jespersen, tlf. 66 13 13
72, lokal 2115. Hjemkomst til
Slottet ca. kl. 19.00.

Mandag den 24. august 1992
kl. 16.30 ved bussen i gården til
Odense Slot, indgang M.

Odense - Green City
Hvordan forenes ønsker om

produktion, vækst og frem¬
skridt med ønsket om at være

en Green City. Fremtiden stillet
krav til sådanne kombinatio¬
ner, og i Odense forenes det al¬
lerede på mange måder.

Stadsdirektør Bjarne Chri¬
stensen, Odense Kommune,
kommer i aftenens indlæg med
bud på, hvilke krav, ønsker og
muligheder, som skal være til¬
stede for, at Odense kan karak¬
teriseres som Green City.

Tirsdag den 22. september
1992 kl. 19.30 på Odense Råd¬
hus, værelse 224.
Arrangør: DAL, DDL, DIF,
DL, FAB, V+ B, ADA, TL, IS
DJØF

GaLaBau 92
Nurnberg, Tyskland
10. europæiske fagmesse have, landskab og
sportspladsanlæg

10.-13. september 1992

Den vigtige fagmesse for dem
som vil "bygge med grønt"
• De nyeste maskiner for jordflytning og

pleje af grønne arealer
• Hele spektret inden for "grønne

byggematerialer"
• Attraktive, træagtige vækster og stauder
• Førsteklasses udstyr og indretninger:

Haver, gårdspladser, parkanlæg,'områder
med lejligheder, sports- og lejepladser

• Tag og facade med grønne planter,,
støjværn, træbeplantning

Eksklusivt i Nurnberg!
På 10 hektarer i 4 dage - fuld aktion - over 300
forskellige maskiner til pleje af grønne omrader
og for flytning af jord

Dan Trading '
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
® 31/62 69 37
0 31/62 98 32
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Indtryk fra Cairo - Arkitekten Ole Ross

Indtryk fra Cairo er en personlig skildring af den ægyptiske hovedstad - dens steder og mennesker -
beskrevet af arkitekten Ole Ross, som døde i 1987.

Bogen gengiver hans bedste tegninger og bringer uddrag fra de dagbøger og breve, han skrev under sit
lange ophold i byen i begyndelsen af 80'erne, hvor han ledede genopbygningen af læreanstalten

Madrassa el-Gawhariye ved Cairos hovédmoske el-Azhar. I bogens indledning fortæller arkitekten,
professor Hans Munk Hansen om baggrunden herfor.

Bogen udgives kun i 500 nummererede eksemplarer på håndgjort Hahnemuhle Bøttepapir, der yder de
følsomme blyant- og tuschtegninger retfærdighed.
96 sider, format 17x24 cm. Hæftet og uopskåret, kr. 275.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.



Dan Kiley - trogen modernist sedan 1930-talet

Av Tom Simons och Pekta Leskela

Jefferson National Expansion Memorial,
St. Louis, Missouri, 1948

En av forgrundsgestalterna i den nordameri-
kanska landskapsarkitekturen, Dan Kiley,
besokte Finland i slutet av maj. Kiley som i
år fyller 80 år har alltsedan slutet av 30-talet
utvecklat modernismens grundtankar i sina
projekt. Funktionalitet, fri rumsmodulering
och suverån teknisk fårdighet år alia kånne-
tecknande drag i Kileys landskapsarkitektur.
Kiley har samarbetat med bl.a. Marcel
Breuer, Philip Johnson, Eero Saarinen,
Kevin Roche, John Dinkeloo, I.M. Pei,
Richard Meier och Harry Wolf. For Kiley år
allt som år konstruerat av månniskohand ali¬

tid den centrala utgångspunkten. Han tolkar
och omvandlar arkitekturens funktioner
och rumsliga forhållanden i de omkringlig-
gande trådgårdarna och parkerna. Kileys
långa fruktbårande samarbete med arkitek¬
ter år unikt i hela vårlden. Hans formspråk
år återhållsamt och overvågande geome-

triskt, nåstan klassiskt till sin karaktår.
Men det betyder inte att han undviker
naturproblematiken. Tvårtom, integratio¬
nen av naturelementen med de byggda de¬
menten år en hornsten i hans landskapsarki¬
tektur. Sjålv vill han gårna framhålla att han
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stråvar att uttrycka naturens och månni-
skans enhet i universum i sina verk.

Som person framstår Kiley som en vital
och kånslig månniska med ett medryckande
sått att formedia sin hogst personliga livså-
skådning.

Dan Kiley har huvudsakligen verkat i
Nordamerika. Sina forstå arbeten i Europa
fick han for några år sedan. De mest kånda
av hans tidiga verk år Jefferson National Ex¬
pansion Memorial (1948) och Miller House
(1955) med Eero Saarinen som arkitekt och
Oakland Museum (1969) med Kevin Roche
som arkitekt.

Dan Kiley verkar ånnu aktivt. Sjålv fram-
holl han att forrå året kom att bli det aktiva-
ste i hela hans 55-åriga professionella kar-
riår. Han har nåmligen engagerat sig i en av

landskapsarkitekturens stora aktuella utma-
ningar i USA: att med hjålp av trivsam-
ma uteplatser forbåttra den urbana kvalite¬
ten i de amerikanska storstådernas stads-
kårnor. Hans verk från senare år omfattar

plazor, parker och halvoffentliga inomhus-
trådgårdar. Uppdragsgivare år offentliga
institutioner och stora affårsforetag.
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Ett vålpublicerat projekt från senaste tid
år plazan till North Carolina National
Banks (NCNB:s) skyskrapa i Tampa, Flori¬
da (1986). Hår samarbetade Kiley med arki¬
tekten Harry Wolf. Kiley gav plazan en geo¬
metri som återspeglar byggnadens arkitek¬
tur. Plazan år rutindelad enligt en modul
som utgår från skyskrapans våningsindel-
ning. Måttsåttningen av gångarna, som år
belagda med stora betongplattor, reflekterar
stadens rutgator. Trådplanteringen foljer ett
lost monster: med tråden, som år valda for
sin blomsterprakt, skapar Kiley fria natur¬
rum som kontrast till den i ovrigt strikta
geometrin. De under plazan liggande utrym-
mena får ljus genom en 120 m lång kanal.
Till helheten hor också en hemlig trådgård
for barn, som består av omsom gråsbelagda
omsom vattenfyllda 1.5 meters rutor.
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Det mest påkostade av alla Kileys projekt
år Fountain Place i Dallas, Texas (1987). Byg-
gandet av denna fantastiska oas intill I. M.
Peis och Harry Cobb's prismatiska 60 vå¬
nings glaskonstruktion kostade 12 miljoner
dollar. Kiley ville hår som en motvikt till den
tryckande hettan och den excessiva forekom¬
sten av hårdgjorda ytor i Dallas centrum an-

vånda sig av massor av svalkande vatten och
skuggande tråd. 70% av plazan, dvs. i allt 2,5
ha, år tåckt med vatten. Otaliga kaskader
och bubbelfontåner ligger jåmnt fordelade
over hela plazan. På dess centrala del finns
160 computer-styrda fontåner med vindsen¬
sorer, som producerar en mångfald av geo-
metriska monster.

Intresset for Kileys verk har under de se-
naste åren tilltagit i och med att modernis¬
mens vården återupptåckts. Architectural
Foundation of London håller som bast på
att sammanstålla en retrospektiv utstållning
om Kiley.

Kiley ville under sitt besok i Finland be-
kanta sig med vår arkitektur, som han i sin
ungdom hade haft ett stort intresse for. Kiley
tråffade nu Elissa Aalto och Raili och Reima
Pietilå. Han holl också en vålbesokt forelås¬
ning i Otnås.

Foljande frågor till Dan Kiley stålldes av
tf professor Tom Simons, som också var

Kileys vård under dennes besok.
LANDSKAB 5 -1992



Fountain Place, Dallas, Texas, 1987
Landskapsarkitekt: Kiley-Walker;
Dan Kiley, Peter Ker Walker
Arkitekter: I. M. Pel, Harry Cobb
Fotos: Aaron Kiley, Office of Dan
Kiley
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litet humor och frigjordhet i vår samarbete.
Jefferson National Expansion Memorial-
tåvlingen år 1947 var den forstå viktiga tåv-
lingen efter andra vårldskriget. Eero bad
mig komma med och vi arbetade fyra måna-
der i ett streck, ofta till fyra på morgonen.

Tavlingssegern var også mitt personliga ge-

nembrott, men då beslot jag att aldring mera

gora nattarbete. Min egen byrå ligger i natu¬
ren i en ombyggd farm i Vermont och vi har
mycket fria arbetstider.

En dag undrade Eero hur jag hade haft tid
att skida i två dagar, men just genom att rora

mig ute upplever jag dynamiken i naturens
rumskontinuitet och får mina basta idéer.
Eero dog alldeles for tidigt på grund av sitt
hektiska arbetssått.

I USA har landskapsarkitekterna som en

yrkeskår en starkare stållning och klarare
profil ån i Europa. Vad tror du det har beror
på?
Vi har inte en fårdig historisk miljo som i
Europa. Vi har storre behov av att forma
miljon och planeringen år friare och mera
innovativ. Affårsforetagen har också insett
landskapsarkitekturens betydelse for foreta¬
gens image.

Det måste dock sagas att kommersialis-
mens tvång att alitid hitta nya losningar of-
tast leder till dåliga resultat.

Du har intimt samarbetat med många kånda
arkitekter och du har fått utfora ditt eget
arbete mycket fritt som en sjålvståndig
konstndr. I Finland ar en sådan hår rollfor
en landskapsarkitekt nåstan okånd. Hur har
ditt samarbete med arkitekterna fungerat?
Samarbetet har oftast fungerat bra. Vi har ju
ett gemensamt mål: att skapa en helhet av

byggnaden och byggnadsplatsen. Når jag ar-
betar med goda arkitekter uppstår mycket
sålian konflikter for att de basta arkitekter¬
na tycks också vara de båsta planerarna av

byggnadsplatsen. Man kunde saga att ju
såmre arkitekt desto mera problem.

Jag tar natur ligtvis alltid hånsyn till arki¬
tekturen i planeringen. Eero Saarinens Dul-
les-flygpaviljong år så skulptural att jag inte
alls anvånde tråd i dess nårhet och jag holl
vegetationen mycket låg.

Den fornåmsta erkånsla jag har fått av en
arkitekt var då Luis Kahn kallade mig poet.

Du hade ett mycket långre samarbete med
Eero Saarinen. Beråtta något om det.
Eero Saarinen var en fin arkitekt. Jag deltog
i nåstan alla hans projekt. Våra olika arbets¬
sått kompletterede varandra. Eero arbetade
hela tiden, han planerade under hela sin fri¬
tid och också under lunchtid. I byrån fanns
ståmpelkort och arbetet var mycket effektivt
och organiserat. Jag forsokte också infora
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Henry Moore Sculpture Garden,
Kansas City, Missouri, 1988
Landskapsarkitekt: Office of Dan
Kiley; Richard Pete
Arkitekt: Jacquelin Robertson
Fotos: Aaron Kiley

Vi har många landskapsarkitekter men
det betyder inte att de år bra. Det finns bara
ett fåtal vars idéer jag godkånner. Jag har al¬
drig gått med i någon landskapsarkitektor-
ganisation. Bland de allra yngsta planerarna
finns det några begåvade framtidsloften.

Ni har alltsedan 1880-talet haftfinaplanera¬
re som Frederick Law Olmsted. Tror du inte
att denna tradition har betydelse?
Vi har haft stora mån men de har for det me-

sta haft fel enligt min mening. For min del re¬

presenterar t.ex. Central Park inte lyckad
landskapsarkitektur. Den borde uppspjål-
kas i små delar och spridas ut over staden dår
den behovs. Eftersom det hår år omojligt
borde man bebygga Central Park och kvar-
låmna mindre gronytor hår och dår.

Intervjuaren uttrycker forvåning
Jag menar det på fullt allvar! Oppna platser
och gronytor skall vara en organisk del av
stadsvåvnaden. Månniskor i storståderna
behover små grona platser just vid de stållen
dår de bor och arbetar. Den lilla Paley Park
i mitten av Manhattan år ett gott exempel.
Central Park fungerar inte, dår kan man inte
ens rora sig tryggt. Man måste få funktioner
och social kontroll in i gronområdena. Olm¬
sted hade inte ens velat tillåta oldrickning i
parkerna. I sin form representerar Central
Park ett fornuftsvidrigt kopierande av natu¬
ren. Enligt min åsikt år den en nersmutsad
konstgjord natur.
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Ja, du vårdesdtter ju inte den engelska land-
skapstradgårdstraditionen.
Det håller streck. Jag tror på den stora enhe-
ten, månskan inte bara hor till naturen utan
hon år natur (»Man is Nature«). Månskan
bor fungera såsom naturen, hon bor inte for-
soka kopiera hela evolutionens fårdiga slut¬
produkt. Naturen vill vara regelbunden. Det
blir regelbundna former av blommor och
tråd om de får våxa utan påverkan av våder
och våxtplats. Månskan har ett behov av att
rora sig råtlinjigt och hon projicerar sinne-
nas ordning på sin omgivning. Jag år intres-
serad av historien som tecken som månskor-
na låmnat efter sig på jorden och de år alltid
regelbundna. Jag får inspiration från denna
tradition och filosofi. Inte från d?n ororda
naturen.

På samma sått som i renåssans- eller ba-

rocktrådgårdarna år mina planer i allman-
het baserade på en regelbunden geometri,
som ett rutmonster, som också år typiska for
de amerikanska stådernas stadsplaner. Mil¬
ler Garden år veterligen den forstå tråd¬
gårdsplanen som grundar sig på en klar geo¬
metri efter kolonialtiden i vårt land. Dår
fann jag for forstå gången en losning som
helt står i samklang med den moderna arki¬
tekturen.

Folger du någon planeringsfilosofi nar du
arbetar med dina projekt?
Jeg tror inte på någon vetenskaplig land-
skapsanalys eller planeringsmetodik. De

forgor intuitionen som år viktig for mig. Jag
år inte intellektuell. I allmånhet fornimmer

jag bara platsens energi och jag vet snabbt
vad jag vill. For att planen skall bli fårdig
kan det åndå gå många år.

Funktionaliteten år alltid den viktigaste
utgångspunkten. Mina forstå uppgifter var
ren funktionell planering såsom att plantera
trådrader som skyddar vågar, åkrar och far¬
mer for sol och vind.

Men man får inte gora saker med våld. Jag
anvånder gårna vatten, men om det inte
finns forutsåttningar for det måste man
klara sig ufan. Jag år åndå mera intresserad
av månskans verksamhet och tankegångar
under olika tider ån bara landskapsarkitek-
turen. Formen år aldrig ett sjålvåndamål och
den går inte att skilja från livet. »Life is im¬
portant not design«.

Alia fotografier återgivne med tillstånd av Dan
Kiley

Pekka Leskelå, och Tom Simons, tf.prof. i Helsinki
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Pink Floyd Cover: I wish you were here

Den sidste tango -

Kommentarer til fem afgangsprojekter

Af Steen Høyer

LANDSKAB 5 -1992

Landskabsafdelingen på Arkitektskolen i
København fungerer som konsulent- og kur¬
susafdeling for bygningskunst og uddanner
sideløbende arkitekter med speciale i have-
og landskabskunst. I år har vi fået mulighed
for at vise de fem projekter fra juni-afgan¬
gen i Landskab.

De fem selvvalgte opgaver er alle fællesan¬
læg i Københavnsområdet, fra Rådhusplad¬
sen over Sadolingrunden, Christiansholm
og Fælledparken til Østre Gasværk.

Fælles for opgaverne er desuden deres rea¬
lisme, deres disciplinerede idérigdom og de¬
res forhold til traditionen i dansk havekunst.
Fælles for projekterne bliver dermed også
deres mangel på påhitsom internationalis¬
me, eller det der er værre: discountudgaver
af følsom galleri-arkitektur.

Projekternes realisme hentyder ikke til
deres bearbejdningsgrad, men snarere til
deres hensigt, og det der ville være muligt at
bearbejde og realisere, om ikke kommunen
havde været så ustyrlig fattig. Opgaverne er
således originale i deres løsning, men uorigi¬
nale i deres valg, hvilket man kun kan håbe
på, endnu en gang vil bidrage til at rejse dis¬
kussionen om fornyelsen og retableringen af
de nævnte områder. .

Den disciplinerede idérigdom hentyder til
valget af et grundtema, dets variation og
bearbejdning, hvor ikke mindst den rumlige
oplevelse og sammenhæng i skala er af stør¬
ste vigtighed. Her overlapper jeg spørgsmå¬
let om forholdet til traditionen, idet den be¬

skrevne tankegang, samt projekternes integ¬
ration i sted og omgivelser, er typisk for nyere
skandinavisk havekunst - fra Gunnar Asp¬
lund til Sven-Ingvar Andersson. Udnyttel¬
sen af mulighederne i de eksisterende for¬
hold, kan desuden tolkes som et udtryk for
den nøjsomhed og de livsvilkår, der har væ¬
ret gældende for landet i årtusinder, - med et
tempereret, men forholdsvis hårdt klima for
en nation af agerdyrkere. På den måde kan
man sige, at der grundlæggende er tale om en
mere praktisk og folkelig end nyere æstetisk
tradition. Men sådan forholder det sig nu
altid med god tradition.

Jeg tror ikke, respekten for fortiden skal
ses som en misforstået ærefrygt, men allige¬
vel kunne man godt ønske, at projekterne var

præget af en større skarphed, for ikke at bru¬
ge ordet frækhed. Det vovemod eller den
stædighed, der undertiden frembringer det
uventede, og som alligevel virker selvfølge¬
ligt og overbevisende, - det kunne man godt
ønske lidt mere af i fremtiden. Skovsituatio¬
nen samt vejlederne landskabsarkitekt Peter
Holst og undertegnede bærer kun et mini¬
mum af den byrde, da udviklingen jo aldrig
har taget større hensyn til institutionerne,
men tværtimod levet sit eget liv, hvadenten
det har været i protest mod eller i begejstring
over de eksisterende forhold.

Steen Høyer,
Assistent på Landskabsafdelingen.
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Park på Østre Gasværk
Gasværksgrunden rummer den stemning af
mystik, som man finder, hvor gamle indu¬
striområder har fået lov at forfalde, og natu¬
rens spontane vækster myldrer frem.

Hovedparten af bygninger og anlæg er

fjernet, men tilbage står betonfundamen¬
ter, murrester, tjæregruber og vandfyldte
kældre. Det let bakkede terræn er gennem¬
skåret af et mønster af grusveje. De opdeler
grunden i en del større og mindre øer, som
alle er tilgroede. Lange stride græsser giver
øerne homogenitet, mens der hvad træerne
angår er nogen variation.

Områdets rumlige afgrænsning
Mod Kalkbrænderihavnen i øst dominerer
Svanemølleværket og baneterrænet.

Mod nord ligger Øresundshospitalet bag
en meget fin hestekastanjeallé. Hospitalet
selv er en hel lille by med bygninger over¬

vejende i gule sten med skifertage. Mod vest
rejser beboelsesblokke sig bag de resterende
gasværksbygninger. Specielt en blok, ca. 30
meter høj, dominerer. Mod syd har man

bygget nye erhvervsbygninger, som vender
bagfacaderne ind mod gasværksgrunden,
og her finder man også Martin Nyrops gas¬
beholder.

Analyserende betragtninger
Gasværksgrunden er en kæmpe baggård. De
fleste omkransende bygninger vender bagsi¬
den ind mod området. Byens ansigt viser sig
hfst og her, hvor der er huller, navnlig i syd
ved gasbeholderen og mellem erhvervsejen¬
dommene. Nyrops gasbeholder skiller sig ud
ved at være den eneste bygning, som klart
står på stedet.

Det bærende rumlige princip
Fem skovbryn af bævreasp opdeler parken i
rum, som åbner sig skiftevis mod havnen og
mod byen. Skovbrynene dannes ved, at
bævreaspene fortættes op mod en linie.

Jordrensningsprincippet
Forureningen af gasværksgrunden har stået
på i næsten 100 år, og er både omfattende og
svær at lokalisere. Hele parken skal fungere
som et stort rensningsanlæg. Efter en finma¬
sket registrering af forurening i det øverste
jordlag graves forurenet jord op og formes
sammen med fundamentrester og lignende
til en stor oval bakke.

Bakken indkapsles med en betonitmem-
bran. Ovenpå lægges et muldlag, og der sås
græs. Den øvrige forurening udvaskes af
regnvandet og ledes ved det naturlige vand-
flow i sydøstlig retning. I det sydøstlige hjør¬
ne pumpes vandet op og renses over kulfiltre,
før det ledes videre ud mod Kalkbrænderi¬
havnen. Ulrik Kuggas Petersen

høj og gennemskæres
af en rampe og trappe,
som fører op til et ud¬
sigtspunkt fire meter
over terræn. Herfra har
man udsigt over Øre¬
sund. ct
m The mound is eight
metres high, and tra¬
versed by a ramp and
steps leading on to a

point offering vistas, j

Snit 1:1000 m Section, 1:1000
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»Jeg taler om rigtige træer. På de kanter her arbejder naturen mest med gran, fyr, ask og birk. Ja, og så bævreasp, et ledt træ, som ingen kunne drømme
om at plante. Det er heller ikke nødvendigt, for det kommer afsig selv, og det skyder tilmedfra roden og er ikke til at styre. Og så den dér tåbelige lyd,
som om det klapper af en, bare man kommer gående. Men joggerne ranker sig jo.

Nu er vi ved bævreaspen. Den er underlig. Når birkene springer ud og står lysegrønne og vifter med de lange grenes slør, så står den bare og glor, aspen.
Den drømmer ikke om at lade sig henrykke. Så, pludselig, når man i sin rus næsten har glemt den, springer den ud, rød om bladene som bronze. En mørk
skælvendeflamme midt i granernes sorte og birkenes grønne! Først efter en tid besinder den sig og bliver tristgrøn som næsten alle træer, når de harfoldet
sig rigtigt ud.

Også om efteråret skaber den sig. Allerede nu er den begyndt med orange, lyserøde, dybrøde og gule blade, på den samme gren. Den ligner et enormt
fastelavnsris hele efteråret. Og september, der ellers kan være så smuk! Næh, bævreasp, det er ikke noget, godt den har sådan et latterligt navn.«

Per Højholt

Ulrik Kuggas Petersen
Park på Østre Gasværk
Fagleder, prof. Sven-Ingvar Andersson, lærer Steen Høyer
Afgangsprojekt ved Kunstakademiets arkitektskole i Kbh., Landskabsafdelingen, juni 1992
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Margrethe Holmberg
, Fornyelse afFælledparken
Fagleder, prof. Sven-Ingvar Andersson, lærer Steen Høyer.
Afgangsprojekt ved Kunstakademiets arkitektskole i Kbh., Landskabsafdelingen, juni 1992
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Edvard Glæsels anlæg 1908
■ Edvard Glæsel's layout of 1908

Fornyelse af Fælledparken
Intentionen i forslaget er at tilføre parken et
nyt element, der i den store skala spiller op til
de omkringliggende voldsomme bygninger
og som kan bryde den eksisterende rumlige
opdeling. I den lille skala er intentionen at
skabe nogle steder, hvor leg, stemninger og
sanselig oplevelse er vigtigere end det syns¬

mæssige billede.
Dette gøres ved at anlægge seks retlinede

cykelstier tværs gennem parken. Disse sti¬
er forbinder de omkringliggende kvarterer.
Langs cykelstierne plantes brudte rækker af
træer, én træart for hver sti, for at hver kan få
sin identitet.

Fire steder i parken foreslås skabt nogle
fortætninger, der markeres med lav, cirku¬
lært placeret belysning.

Stier

Langs de tre cykelstier i nord-sydlig retning
tænkes plantet store, dominerende træer:
hvidpile-stien gennemskærer det største
parkrum, sølvpoppelstien bryder Øster Allé,
mens stien med Bornholmsk røn vil stå som

en stram række gennem den varierede be¬
plantning langs Nørre Allé.

Langs de tværgående cykelstier plantes
hvidblomstrende træarter: langs den syd¬
ligste hvidtjørn, ved søområdet hæg, samt
fuglekirsebær i den nordløstlige ende.

Fortætninger
Omkring stien med hvidpil opløses træræk¬
ken et sted i mindre stænger. Mellem disse
stænger plantes gråpil, båndpil og pyrami¬
depoppel. På samme måde opløses et områ¬
de omkring fuglekirsebærstien, hvor der
etableres en grusflade under træer. Et tredie
sted plantes hæg. Det fjerde sted omkranses
den eksisterende sø.

Over den åbne flade skal trærækkefne for¬
stærke fornemmelsen af uendelighed, samt
synliggøre, at rummet fortsætter.

Hovedparten af de eksisterende buske
under parkens træer fjernes for at forstærke
oplevelsen af den store flade, langs køre¬
vejene plantes istedet en tjørnehæk.

Margrethe Holmberg

Skov og krat, leg og skjul
m Wood, thicket, games and hiding place

Principprogram
■ Project diagram
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Kulturpark på Amager
Opgavens mål har været at skabe en park i et
tæt bebygget boligområde; en park, hvor de
bevarede bygninger bliver kulturcenter og
herved ramme for menneskers udfoldelse.
Set i lyset af at kun ca. to trediedel af os del¬
tager i det såkaldt produktive liv, mener jeg,
at der er brug for mange af den slags steder.

Min park ligger i Sundbyøster på Amager.
Sundbyøster rummer nogle af de tættest be¬
byggede karreer på Amager. Centralt i områ¬
det ligger mere ekstensivt udnyttede karreer
med varieret anvendelse, først og fremmest
et institutionsområde; men også boligområ¬
der fra 40'erne og 60'erne samt nybyggeri fra
80'erne.

Denne skala-blanding, som man kunne
kalde Amagerbilledet' er koncentreret ud¬
trykt på Sadolingrunden - stedet for min
park. Fra 1903 og frem til i dag har der på
grunden været en farve- og lakfabrik.

Forudsætningen for min opgave er at flyt¬
te produktionen.

Fabrikkens bygninger daterer sig fra 1901
frem til 1977. De er en knopskydning af byg¬
ninger af vidt forskellig skala og udtryk, fra
staldbygning til en stor firkantet produk-
tionskasse. Den samlede nuværende byg¬
ningsmasse er på 23.000 etagemeter, heraf
bevarer jeg ca. en fjerdedel. Som en for¬
enklet karakteristik af de bevarede huse kan
nævnes, at de udtrykker deres brug som pro-

duktionsbygninger, med varierede rum af
forskellig højde, meget vinduesareal og der¬
med fin kontakt til området; samt at flere af
dem har altaner og elevatorer.

Forslaget bygger på en idé om en skov af
træer, om et svævende tag af løv, der sam¬
ler det komplekse område. Ved valget af
ét hovedtræ, fuglekirsebær (Prunus avium)
har jeg søgt at give parken sin egen stærke
identitet.

Parkfladen skifter karakter ved Holm-
bladsgade. Arealet ved gaden bliver mere

bymæssigt med en belagt flade omkring
kommunikationshuset. Her plantes spids-
løn(Acer platanoides) ved gaden og på det
tidligere parkeringsareal overfor. Et rektan¬
gel af den eksisterende asfaltflade bevares og
vil fungere som en fleksibel plads - til bold¬
spil, skateboard, marked m.m.

Selve parkarealet er forsænket 15 cm for at
forstærke oplevelsen af at træde ind. To me¬
ter høje mure afgrænser parken udadtil,
mod nord og syd fremstår murstykkerne i 1
meters højde. Træerne står på en grusflade,
som man kan bevæge sig frit henover, alter¬
nativt kan man følge det befæstede stinet.
Befæstede flader forbinder stinettet i kryds¬
ningspunkterne. Kommunikationshuset, tre¬
kløveret af værkstedbygninger, samt hallen i
syd ligger på let hævede plateauer.

Eva Seebach
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Havfrue Øen
Et haveanlæg på Christiansholm inspireret
af H. C. Andersens eventyr Den Lille Hav¬
frue.
Når Holmen i nær fremtid overgår til civilt
formål og bliver en offentlig tilgængelig del
af »København inden for voldene«, vil det
være oplagt at genåbne Holmens oprindeli¬
ge hovedindgang Kongeporten i Phillip de
Langes arsenalbygning fra 1742 og omdanne
øen Christiansholm, beliggende mellem Ny¬
havn og Arsenaløen til et haveanlæg foran
den smukke barokbygning.

Christiansholm har med sin beliggenhed,
hvor havneløbet slår et knæk, en strategisk
visuel placering i bylandskabet, og det ville
være Havfruens by til ære, hvis man netop
her valgte at anlægge en have fremfor at op¬
føre et nyt bygningsmonument - en ø-have
som udflugtsmål og tilflugtssted for byens
borgere og gæster, tre minutters sejlads fra
Kongens Nytorv.

Ideen er at skabe et stykke af havfolkenes
verden - en ø af hængepil, bølgende i vinden
som gigantisk søgræs. Bunden er dækket af
perlesten, hvor fem bølger tegner aftryk af
vandets bevægelse. Under træernes løvhang
skimtes nogle mindre blomsterhaver, rum
med krumme vægge og blomstrende slyng¬
planter i røde, blå og violette nuancer. På
bunden er farvepletter af sumpiris, forglem¬
migej eller kattehale.

Nogle af blomsterhaverne er, som hav¬
fruernes haver hos H. C. Andersen 'pyntet
op' med vraggods, reale objekter fra havne¬
miljøet i rustrødt jern, sort gummi og et par
røde, blå og hvide sømærker. Objekternes
fysiske og associative former sammen med
blomsternes sanselige nærvær er udtryk for
eventyrets stilistiske særpræg.

Øens 'store billede' er konciperet som en
monolit i jern (rammen, bolværket beklæ¬
des med stålplader). Et brudstykke, beklædt
med skibsstål skyder op fra undergrunden,
danner to sydvendte vægge mod haven og
falder med retning mod havneindsejlingen
og Den Lille Havfrue på Langelinie. Skrå¬
planet bevirker, at et hjørne af Havfrue Øen
vil 'synke i havet' en snes gange om året på
grund af tidevandet.

Placeret i øens nordlige hjørne, hvor udsy¬
net mod havnen og byen er størst, bliver
skråplanet en tom spejlingsflade for bypro-
filen 'landene over havet' og samtidig et
tomrum, der kan indtages af dans og musik.

Skråplanet refererer til 'denne verden', det
er her havens gæster går i land.

Overgangen til 'den anden verden', havets
bund sker gennem en snæver sprække; og
forbindelsen til eventyrets tredje dimension
er en bro der rækker mod himlen.

Lise Schou

Kobberstikket fra 1632 skildrer en sandbanke i
Københavns Havn kaldet Havfruegrunden.
Havfruernes tilholdssted lå mellem Slotsholmen
og Amager.
■ This print of 1632 depicts a Copenhagen har¬
bour sandbank known as the Mermaid Shoal.

Byen set fra øen - øen set fra byen
m Sketch: City as seenfrom istand - island as seen

from city

1. Relief
Tema: To realiteter og skiftet mellem dem. Fla¬
den: Havets bund, perlesten. Skråplan: 'Landene
over havet', stålplade. Tom projektionsflade,
spejling af byens og havnens profil. Faldretning:
Den Lille Havfruepå Langelinie og hendes læng¬
selsfulde blik ud mod 'det store hav'. Samt den
modsatrettede længsel hjem til havets bund på
Havfrue Øen.
2. Linier

Tema: Bevægelse og overgange. Bølge: Oxyderet
stål. Aftryk af vandets bevægelse. Eventyrbro:
Sortlakeret stål. Øens forbindelse med landjor¬
den. Eventyr danner bro mellem hverdagsrealite-
ten og den usynlige verden.
3. Volumen
Materiale: Hængepil. Tema: Havbund. Det store
rum. Struktur: Aksial relation til Arsenalet an¬

slås - ikke fastlåses - af trærækkerne. Opløsning
inden for rammen. Fortætninger og flydende
overgange.
4. Punkter

Elementer: Krumme vægge, planter, realobjek¬
ter. Tema: Nære rum i menneskeskala. Eventyr
tilgængeliggør det skjulte ved brug af alment
kendte og nærværende billeder.
■ Relief
Theme: two separate realities, and the transition
between them. The plane: sea bed of small
pebble. Slope: lands across the sea; steelplate, an

empty plate suggesting projection, reflection of
city and harbour profiles. Direction: the Little
Mermaid with her outward, longing gaze.
2. Lines '
Theme: motion and transition. Wave: oxidised

steel. The impression of motion in water. Fairy
tale bridge: steel finished with black lacquer.
3. Material: Salix Alba. Theme: sea bed. Space
per se. Structure: an axial relation with the
Arsenal is hinted at, deliberately not emhasized,
by rows of trees.
4. Points

Elements: curvy walls, plants, naval refuse.
Theme: intimate space on a human scale.

Lise Schou

Bypark på Christiansholm.
Fagleder, p^of Sven-Ingvar Andersson,
lærer Steen Høyer
Afgangsprojekt ved Kunstakademiets
arkitektskole i Kbh., Landskabsafdelingen,
juni 1992
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Hængepilens (Salix alba) karakter
afgigantisk søgræs, bølgende i vin¬
den, angiver temaet havbund i den
store skala.
■ Salix Alba bending to the wind
suggests sea bed with giant sea grass
on a grand scale.

I blomsterhaverne er der »pyntet
op« med vraggods, reale objekter. I
det nordlige område er materialet
sort gummi samt oxyderet jern og
formerne som klo, tand, gab, or¬

meslyng og slange.
■ Flower gardens are decorated
with naval refuse.

De farvede haverum er sammensat i forskellige kombinationer af elemen¬
terne: krumme vægge afhhv. armeringsgitter og stålplade i højderfra 90 cm
til 450 cm, reale objekter, slyngplanter og bunddække.
■ Spaces ofcolour contain divers elements: Curvy walls offortified lattice
and steel ranging from 90 cm to 450 cm, real objects, creepers, and under¬
growth.

Øen forbindes med Christianshavn med en gangbro ud for Kongeporten i
arsenalets hovedfløj. Fra søsiden landsættes passagerer ved øens nordøst¬
lige hjørne. Herfra ledes man gennem en smal sprække ind i haven, hvor
femten små blomsterhaver skjuler sig under hængepilenes løvhang. Øens
anden bro fører op mod himlen, eller ender i intet, om man vil.
m The island will be connected with Christianshavn by a footbridge next to
the Royal Gate opening into the main wing of the Arsenal. Harbour tour
passengers will land at the island's north eastern corner. And through a
crevice will be lad into the garden, where fifteen smallflower gardens hide
under thefoliage ofSalixAlba. The island's second bridge leads towards the
sky, or ends in nothing ifyou wish.

I det sydlige område er vraggodsets
materiale oxyderet jern, én gruppe
er lakeret røde og blå og én gruppe
er hvide. Formerne er runde og
bløde.
m Refuse decorating the south area
is ozidised iron.
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Rådhuspladsen i København
Området omkring Rådhuspladsen i Køben¬
havn tænkes bearbejdet i et forløb af 3 klart
definerede rum under arbejdstitlen »floden,
pladsen, kanten«.

Floden, H. C. Andersens Boulevard, Kø¬
benhavns gamle voldgrav: Den kraftige tra¬
fikstrøm indrammes af to busbaner, HT's
stoppesteder placeres langs boulevarden, af¬
skæringen af pladsen markeres af en glas¬
overdækket perron. Rådhushaven forenkles
til en plantning af Glansbladet Hæg, det
hvide blomstertag forlænger perronens glas¬
overdækning.

Pladsen udformes formelt og viderefører
Rådhusets akse, som spændes ud og marke¬
res af et reetableret Dragespringvand, der er
14 meter i diameter. Den eksisterende lind

flyttes ned til pladsens afslutning foran
Utrecht-bygningen. 1 koteringen af pladsen
markeres det 1.5 meter store fald tillige med
skålen foran Rådhusets indgang, som en
reminiscens af muslingeskallen. Pladsen er
hævet 2 trin over Vester Voldgade.

Kanten, middelalderbyens kant: Vester
Voldgades fald mod vandet, »kigget« til
Christianshavns vold, markeres i en buet
brolægning, samt med siddemure af granit
og kastanierækker. Kanten indeholder den
menneskelige skala og er pausen, der kan op¬

tage menneskemylderet fra Strøget og give
mulighed for ophold i eftermiddagssolen.

Trafikken omlægges således, at forlæn¬
gelsen af Vesterbrogade henover pladsen
nedlægges. Vester Voldgade lukkes for biler
fra Lavendel Stræde til Vestergade. En taxa¬
holdeplads etableres på Vartorv. Skråparke¬
ring etableres i Vester Voldgade.

Selve pladsen belægges med store sand-
stensfliser, den gamle bykant brolægges,
med chaussé- og bordursten. 'Flodens' kant
støbes i indfarvet beton.

Om natten vil pladsen udelukkende være

oplyst af Rådhusets eksisterende lygter, af
lys i det store Dragespingvands kaskader og
af et lavt lys indlagt i en granitmur, der an¬

giver retningen over pladsen til Strøget. Un¬
der hele glasoverdækningen løber et neon¬

bånd, der markeres ud mod H. C. Andersens
Boulevard. Foran Utrecht placeres en tæt
gruppe af lamper imellem lindetræer.

Christine Thårup

Rådhuspladsen, idé
m City Hall Square, idea

Trafikomlægning, projekt
■ Plan for redirection of traffic

Buslinier, projekt
■ Plan for bus routes

Christine Thårup Vestergård
Byrum
Fagleder, prof. Sven-Ingvar Andersson,
lærer Peter Holst

Afgangsprojekt ved Kunstakademiets
arkitektskole i Kbh., LandskabsaJdelingen,
juni 1992
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Nutidig dansk have- og landskabsarkitektur

Udstillingen ARCHITECTURE DANOISE
DU PAYSAGE CONTEMPORAIN OU
PAYSAGES MUSICAUX, bestilt af den
belgiske landskabsarkitektforening, har nu
efter i oktober 1991 at have været vist i

Bruxelles, fra 10. maj til 28. juni i år haft
plads i GI. Dok Arkitekturcenter.

Som udtryk for landskabsarkitektfagets
brede emnekreds har de 15 praktiserende
landskabsarkitekters arbejder, som er ud¬
tænkt og udført over en 10-årig periode,
tjent deres formål.

Udstilllingsobjekterne strækker sig emne¬

mæssigt fra små, private haver til store, of¬
fentlige landskaber, fremstillingsmæssigt fra
håndskrevne plantelister til fotomontager og

computerudtegninger.
Belgien havde bedt om at se både krop og

sjæl i et udvalg af igangværende og nyligt
afsluttede arbejder. Udstillingskomiteen be¬
sluttede at vise store anlæg i det åbne land,
restaurerede historiske anlæg, bebyggelses¬
planstrukturer, parkmæssige landskabsbe-
handlinger, friarealer ved institutioner, bo¬
ligbebyggelser og plejehjem, byfornyelses¬
projekter samt villa- og landhaver.

Man valgte at fokusere på et dansksindet
fodslag, der i udstillingskataloget forklares
som det enkle frem for det overlæssede, det
beskedne frem for det spektakulære, det for
detalje, stoflighed og materialer omsorgs¬
fulde og - det funktionelle.

Igen og igen ser vi det funktionelle sat på
piedestal. En drilsk tanke huserer. Er det rig¬
tigt at lade det funktionelle spille så stor en
rolle i havekunsten. Er haver ikke i bund og

grund noget ikke funktionelt? Hvis det er så
vigtigt, er det mon så noget specielt dansk, at
et anlæg er velfungerende ? Endnu et spørgs¬
mål melder sig. Er det enkle, beskedne noget
specielt dansk? Er det ikke et internationalt
fænomen den enkelhed, som vi finder i mo¬
derne haver, eksempelvis hos brasilianeren
Luis Barragan og englænderen Geoffrey
Jellicoe?

Landskabsarkitektens soloridt -

havekunsten som værk

Vælger man at se på haven som værk, at
fokusere på projekter, hvor landskabsarki¬
tekten optræder relativt solo, som udstil-
lingsudvalget har gjort, er det rigtigt at
vælge kirkegårdsprojekter.

Andreas Bruun. Indgang til udvidelsen af Jyl¬
linge kirkegård, 1991
■ Andreas Bruun. Entrance to extension of Jyl¬
linge graveyard, 1991

Udstillingen på GI. Dok, maj-juni 1992

Andreas Bruun. Indgang til have i Lund, 1980
■ Andreas Bruun. Entrance to a garden in Lund,
1980.

Af Malene Hauxner

Referencebillederne på Sejs-Svejbæk kir¬
kegård (1991) er hentet i det nordiske/nord¬
europæiske landskabs uendelige skovlys¬
ninger med skovbryn og stendiger. Ikke
desto mindre vil Torben Schønherr ved

hjælp af sammenskæring af cirklen og
firkanten - af den rette og den buede linie,
skabe billeder ud fra et eget skjult indre. Det
placerer ham tættere på den Sørensenske
modernisme, der indebar påvirkning, op¬

dragelse og vejledning end på den Brandtske
moderne tradition, der lægger tolkningen ud
til beskueren.

Andreas Bruuns udvidelse af Greve kirke¬

gård er en have i dens oprindelige betydning
- en gård. Lig en renæssance-, en maurisk el¬
ler nyklassisistisk paradishave ligger den
som en selvstændig enhed koblet med den
gamle kirkegårdsudvidelse og præstegårds-
haven, der i sin rensede tilgroethed er blevet
til gårdens modsætning, den pastorale have.
Udefra danner den en forståelig slutning på
Greve landsby. Indefra er kampestensgær-
det, velkendt i kirkegårdssammenhæng, her
i en form, vi kender fra Sven Hansen, med til
at danne ryg.

Den svagt stigende flade er udnyttet, så
der opstår en moderne overskuelighed over
et diagonallagt sigteliniekors af brede, fri¬
holdte græsbånd.

Jyllinge kirkegård har kvadratiske diago-
nallagte staudebede og bassiner, først brugt
af Georg Georgsen. Ydmyge, hvide låger
blandt stendiger slutter et kunstfærdigt sti¬
forløb. Den sti der i 1984 var buet, er i 1991
blevet kantet.
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Ud over at fortælle, at Andreas Bruun er

flyttet fra landsbyen til provinskøbstaden
minder hans egne haver i henholdsvis Lund
(1980) og Køge (1990) os om skiftet fra
1970'erne til 1980'erne - fra det intime til det

eksponerede, fra det forskudte til det aksiale,
fra det hjemlige til det eksotiske, fra det
grønne til det skingrende farverige. Den
ydmyge adgang fra gaden i Lund er i Køge
erstattet af en fræk, uimponeret modtagel-
sesspids. Den tilbageholdende kontrast mel¬
lem land og have, korn og græs, klippet og
fritvoksende og de Ulla Molinske buksbom¬
kugler og lavendelbuske er i Køge erstattet af
en dristig kavalergang, symmetrisk flankeret
af violette, timianklædte forbjerge med
guldregn. Planen gengives som mønster i
bagindgangens smedejernslåge.

Den symmetriske geometri, formodentlig
affødt af det monumentale hus, præger også
Jeppe Aagaard Andersens have ved Hotel

Koldingfjord (1988-90). Det samme gælder
Torben Schønherrs bondehave i Nørre

Onsild, Hobro (1990). Den af Sørensen og
Klint inspirerede cirkelplantning uden på en

krumvægget bøgehæk og et bassin, ses indtil
videre kun på planen.

Jørn Palle Scmidts landhave på Sjælland,
(1991) har en overdådig varieret bevoksning
placeret i de kantede bede, som han har holdt
fast ved siden 1950'erne.

I to gårdhaver ved Telecenter på Fyn (1991)
har Preben Skaarup leget med sammenstil¬
ling af kantede og svungne former. Reflek-
tioner over Pare de La Villettes lag er blevet
til henholdsvis den bløde græsbund, et grid
af granit, 'the waving line of taks', trægrup¬
per og betontrædesten, granitkugler og sur-
bundsbede.

I Paul Le Fevres retablerede grusgravs-
landskab ved Glatved Strand på Djursland,
skal de brede plantninger se menneskeskabte

Steen Høyer og Jeppe AagaardA ndersen. Harre-
strup Ådal, 2. præmieprojekt i konkurrence,
1986
m Steen Høyer and Jeppe Aagaard Andersen.
Harrestrup Stream Valley, awarded 2nd prize in
competition, 1986

Andreas Bruun. Plan afhave i Køge, 1990
m Andreas Bruun. Plan ofagarden in Køge, 1990

ud. Hans gårdhaver (1979-90) virker inspire¬
ret af Roberto Burle Marx. Overdådige
plantninger på søjler stejler i en bund, der
veksler mellem gråt og grønt, og runde buks¬
bompuder kontrasterer bevægede chaussé-
og pigstensmønstre. Sammenskårne mure og
ovale bede veksler i såkaldt formelle og orga¬
niske haver. Et flimmer af fotograferede
detaljer fra haverne ved Koldkjærgård
Landbrugsskole, Ribe Amtsgård, KFUK og

Jydske Tidende viser, at de mange projekter
er realiserede.

Annemarie Lunds og Charlotte Skibsteds
ene temahave i forslaget til konkurrencen om
90'ernes park i Malmø (1988) viser beun¬
dringen for Aksel Andersen haver, mens den
anden, som et tidens tegn, kredser om kaos
og kosmos.

Det manierede trænger sig på i Charlotte
Skibsteds fritidslandskab i Vallensbæk

(1978-91). Bilerne er parkeret i cirkler, og
symbolske, hesteskoformede plantninger
pryder skråninger omkring en dressurbane.

Knud Lund-Sørensen, der stadig holder
fast ved Morten Klints navn og ved 1960'er-
nes rustikke idealer, viser haven til Norges
Minde, et plejehjem i Hellerup (1985).

Steen Høyer og Jeppe Aagaard Andersen
så og bemærkede i 1986, at det hverken var et
naturreservat eller en forstørret bypark, der
var brug for i Harrestrup ådal i Ballerup,
men et landskab i forandring med plads til
fremtidige, delvis udefinerede fritidsbehov -

sat ind i en ramme. Det blev ikke til en bog¬
stavelig ramme, men til holdepunkter og
sætstykker i form af poppelskove og mark-
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hegn på en uendelig græsslette. Behovene
blev rigtigt analyseret, Og funktionen op¬
fyldt. Der blev tilstræbt sammenkædning i
stedet for isolering, og systematik som kon¬
trast til selvgroethed. Landskabets histo¬
rie blev genfortalt. Kapitlet om 1700-tallets
pastorale eremitage fylder mest. Røde lys
gør opmærksom på landskabet i vinterens
mørke og signalerer en stolthed over dette og
indsatsen.

Steen Høyers stærkt minimalistiske 1.
præmieforslag til konkurrencen om øen TVe-
kroner (1986) står distancen i sin uafhængig¬
hed af moderetninger. Det kunne med moler,
laserstråle og de tre enkle pilegrupper blive
det landemærke for København, som efter¬
lyses for tiden.

Betragtes landskabskunst som andet end
rumkunst, og spejder man efter en ny form
for landskabsbehandling, bør man studere

Stig L. Anderssons udviklingsplan for Toga
City Valley, Japan (1991). Han har nedpriori¬
teret det synlige, som har præget landskabs¬
analyser i så mange år og fået øje på landska¬
bets vitale, usynlige kræfter: solen, vinden,
stedets aura. Det bruger han ved udarbejdel¬
sen af en bebyggelsesplan for et software
forskningscenter, et sted, hvor folk af alle
nationaliteter, fra alle kulturer og med alle
slags videnskabsideer skulle kunne mødes,
bo, forske og dyrke friluftsliv. Lokal bygge¬
skik, historie og kultur, de usynlige spor i
menneskets sind af, hvad der var, er kombi¬
neret med vestlig tankegang og billeder. 90
graders vinkelbr.ydere, lyslinier, midlertidige
installationer som telte, igloer og traditio¬
nelle, japanske huse skabt til stedet i tata-
miens modul, er på landskabshavevis sat
sammen til en langstrakt by. Vindskærme
beskytter det barske landskabs ovale agre.

Stig L. Andersson. Udviklingsplan for Toga City
Valley, Japan 1991
■ Stig L. Andersson. Planfor the development of
Toga City Valley, Japan 1991

Den i den danske realitet forankrede uni¬
versalisme, som Allan de Waal efterlyser i
udstillingskatalogets forord, finder man pa¬
radoksalt nok i Anderssons Tokyoprojekt.
Her indtager vind, vand og lys en selvfølgelig
rolle i bebyggelsesplanlægningen - giver et
længe ventet bud på det for landskabsarki¬
tekter svævende byøkologibegreb. Det er be¬
friende at se denne nye eller genopdagede
landskabsanalyseform, hvor stedets kræfter,
medvirker til at forme 'the landscape of
wind and water1 et landskab, som indebærer
og bygger på bevægelse og forandring.

Samarbejdsopgaverne - havekunsten
som spor
Steen Høyers og Stig L. Anderssons projek¬
ter er eksempler på kunstneriske 'soloridt'.
Ikke desto mindre ville de, hvis de skulle blive
til virkelighed, kræve samarbejde.

Er det nu også rigtigt at fæstne sig så
stærkt ved enegangen? Det er måske for¬
ståeligt for at gøre opmærksom på sig selv i
en trængt situation, men er det klogt, når det
drejer sig om 'eksportfremstød'?

Havekunsten udtænkes i et ensomt, krea¬
tivt arbejde med inspiration som drivende
kraft og naturen som både middel og part¬
ner. Set som faglig indsats, som de spor den
sætter i byen og dens rum, foregår den bedst
som et samarbejde. Af denne grund kan
udstillingen virke usammenhængende i sin
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tvedelte opgave at vise havekunsten både
som værk og spor.

I restaureringsopgaver er landskabsarki¬
tekten måske alene i sit arbejde, men altid i
følge med fortiden. Og hvilken opgave er
ikke en restaureringsopgave?

Paul Le Fevre har rearrangeret havean¬
læggene ved Serridslevgård, Gram Slot og
Gl.Avernæs på Helnæs i Lillebælt. Rester
fra C.Th.Sørensens samling af piletræer,
stendiger og alléer er bevaret med nænsom¬

hed, tilført fine chausséstensbelægninger og
svungne granitkanter af bordursten.

Lone van Deurs viser genplantning af den
4 km lange Ledreborg allé og dens afslutning
(1981-91), i en form der ligner den gamle,
udsat for det Brandtske princip for løgplant¬
ning, inden den klippes over af højspæn¬
dingsledninger og motorveje.

Sven-Ingvar Andersson, der så mange
gange har vist vejen i restaureringsopgaver,
bidrager med rekonstruktionen af en del af
haven ved Tycho Brahes Uranienborg på
Hven (1991) assisteret af Stig L. Andersson,
Ulrik Bugge og den trofaste medarbejder
Henrik Pøhlsgård.

Byfornyelsesopgaver bør ikke kun be¬
dømmes på deres værdi som værk, men som

inspiration i planlægningsprocessen. Land¬
skabsarkitekten står næsten aldrig alene. Et
net af rådgivere og brugere deltager og gør
ikke landskabsarkitektens opgave mindre,
men mindre synlig. Ikke desto mindre viser
også deres løsning forskelle i livs-, skønheds-
og menneskeopfattelse.

Som sådan var Lone van Deurs fornyelse
af Den sorte firkant i København noget nyt i
1976. Med så mange år bag sig kunne man
forvente fotografier fra idag, der visualisere¬
de det ændrede syn.

Jørgen Nielsen og Hans Peter Kofoed
Hansen viser fornyelse af Havnegade i Ny¬
borg, Kirkebakken i Sønderborg, Konge-
gadekarréen i Nyborg, Allégade i Horsens
og Søndre Havnegade i Sønderborg, alle ud¬
ført i perioden 1985-90. De mange projekter
med specifikke problemer gør tilegnelsen af
meningen vanskelig.

Arkitektgruppen Grønnegård ved Jørn
Palle Schmidt og Gerd Vibo viser en fornyel¬
se af gården ved karréen Sofiegade, Prinses¬
segade, Amagergade og Torvegade (1991).
Meget foræres med Christianshavns maleri¬
ske facader som kulisse. Hertil føjes et krea¬
tivt arbejde med planterne som Schmidt me¬
strer mere end nogen anden. Hans arbejder
har undertitlen »landskabsarkitekten som

kultivator af planter snarere end af skove og
marker«, der vel må opfattes som et under¬
fundigt spark til fagfællers udflugter i det
åbne land.

Charlotte Skibsted har på Vallensbæk
rådhusplads (1986) brugt røde, lyse- og mør-
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kegrå sten og små diagonallagte, kvadratiske
bede til træerne, mens Ginman, Harboe
og Borup på pladser og gader i Odense
(1984-88) holder sig til det kendte, solide.
Deres omhyggelige behandling af fladen,
som vore forgængere mestrede, må vel også
ligge under landskabsarkitektens plov.

Bebyggelsesplanstrukturer opstår i sam¬

arbejde med bygningsarkitekter. I dette sam¬

arbejde ligger måske den vigtigste opgave.
Sammen med arkitekterne Friis og Moltke

har Paul Le Fevre Jacobsen skabt feriebyen
øer ved Ebeltoft i Jylland og med arkitekt
Jacob Blegvads tegnestue Høje Tåstrup be¬
byggelsen.

Preben Skaarup viser de to bebyggelser
Soluret og Poppelhaven (1991), begge udar¬
bejdet i et tæt samarbejde med arkitektfir¬
maet Jørgen Stærmose. Den vigtige konsta¬
tering, at 1960'ernes gade- og pladsbillede,
der var hentet i græske og middelalderlige
byer, ikke slår til i forstæderne, har været
medvirkende til bebyggelsesplanens ud¬
formning. Der er, som i nyklassicismens og
Arts and Crafttidens havebyer, stramhed i
haveplanen og variation i bygningsudform-
ningen.

Mens den langstrakte højderyg har været
bestemmende for valget af Poppelhavens be¬
byggelsesform og himmelstræbende pyrami¬
depopler, er Solurets cirkulære form, der
kranser sø og grønning, opstået i samspil
med den flade mark.

De store projekter er repræsenteret ved
Sven-lngvar Anderssons berømte La Défen-
se (1985) udarbejdet med assistance fra Steen
Høyer, Henrik Pøhlsgård og Jeppe Aagaard

Andersen, Jørgen Vesterholts terræn om¬

kring Storebæltsbroen (1987), Le Fevres
Forum Danorana (1979-90) samt ved Jeppe
Aagaard Andersens frilæggelse af Kronborg
(1990), hvor lindetræer som store slag af
grønne bånd langs kysten og den grønne
have, der på flere måder lægger sig tæt op ad
Marienlyst, er de enkle midler, som er brugt
til at danne ny baggrund for Kronborg.

Kvaliteten af tegningsmaterialet på udstil¬
lingen er meget svingende, strækkende sig
fra ubehjælpsomme perspektiver og naive
farvelægninger til Sven-Ingvar Anderssons
øjeblikfang i ultramarin med røde og gule
linier, Preben Skaarups følsomme, skygge-
lagte akvareller, inspireret af J.C. Shepherd,
Stig L. Anderssons teknisk/poetiske planer
og Steen Høyers vidunderligt talentfulde
vignetter.

Trods tidens ringe mulighed for at afprøve
visioner og oparbejde rutine, efterlader ud¬
stillingen indtryk af, at en meget lille stand
tilsammen kan præstere overblik over helhe¬
der, kunstnerisk nerve, faglig vederhæftig¬
hed, ydmyghed over for menneskers fantasi
og brug, samt enkelhed, kreativ behandling
af flader og planter og indsigt i landskabets
skjulte kræfter.

Og det er vel også godt nok ?

Udstillingen er forestået af Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter ved Jeppe Aa¬
gaard Andersen, Charlotte Skibsted, Stig
L.Andersson og Annemarie Lund.

De to sidstnævnte har udarbejdet udstil¬
lingskataloget. Malene Hauxner

Paul Le Fevre Jacobsen. Jydske Tidendes have, græstrappen
■ Paul Le Fevre Jacobsen. Jydske Tidende's garden; grass steps
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Summary

Dan Kiley, Faithful Modernist Since the
'30s, p. 97
By Tom Simons and Pekka Leskelå
Dan Kiley, a foreground figure in North
American landscape architecture, in May
visited Finland. 80 this year, Kiley characte¬
ristically, in unique and longstanding colla¬
boration with colleagues such as Breuer,
Johnson, Saarinen, Roche, Dinkeloo, Pei,
Meier, and Wolf, has developed functionali¬
ty, free modulation of space, and superior
technical skills. Whatever is man-made is al¬
ways central to Kiley. He interprets and
transforms the function of architecture, and
of space itself, relative to gardens and parks.
His formal language is geometrical, almost
classic. He does not in his work, however,
dodge problems involving nature, rather, the
integration of natural elements and artefacts
is foundational. His personal emphasis is on
the universal unity of man with nature.

His best known early work includes the
Jefferson National Expansion Memorial
(1848), Miller House (1955) with Eero Sari-
nen as architect, and Oakland Museum
(1969), w. Kevin Roche. A well-published, re¬
cent work is the plaza for the North Carolina
National Banks in Tampa, Florida (1986).
The plaza's geometry precisely reflects the
architecture of the edifice, a skyscraper
block of flats. Pathways reflect the town's
main routes. Trees, however, follow a much
looser pattern. Kiley's most expensive pro¬

ject is Fountain Place in Dallas, Texas. An
oasis matching I.M. Pei's and Harry Cobb's
massive glass construction, other excessively
hard surfaces, and the local, searing heat,
the place was furnished with shading trees
and countless fountains of various types.
70% of the plaza is covered in water.

The Last Tango, p. 105
By Steen Høyer
The Landscape Section at the Copenhagen
School of Architecture provides consultati¬
on and vocational courses for architecture,
and trains architects who specialise in land¬
scape architecture. The editor has given us
the opportunity to show this year's final pro¬
jects, all chosen by finalists, and all treating
communal areas in Copenhagen. They share
the features of realism, ideas under discipli¬
ne, and the fact that they positively relate to
Danish landscape tradition. They also share,
therefore, a certain lack of international
chic.
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By ideas under discipline I mean the
choice of one basic theme, with thoughtful
variation involving, first of all, notions of
scale and spatial coherence.

One might wish for projects with a shar¬
per edge, if not audacity; in future, the cou¬

rage or the tenacity to generate the unexpec¬

ted, which, nevertheless, will seem matter-
of-course, and convincing.

A Park Surrounding Østre Gasværk,
p. 106
By Ulrik Kuggas Petersen
The grounds surrounding this defunct gas

plant exude the mysticism typical of old in¬
dustrial sites, throughout which growths
spontaneously proliferate.

Five edges of aspen will divide the site into
spaces alternately facing park and town.
These edges are created by letting the aspen

forming small woods grow close near a line.
Polluted topsoil will be taken away and, with
foundation material, made into an oval
mound.

Innovation of Fælledparken, p. 108
By Margrethe Holmberg
The main intention involved in innovating
this large Copenhagen park is to add a new
element matching the huge, dominant buil¬
dings surrounding it; its present division of
space will also be modified. Six straight bi¬
cycle paths will traverse the park. Alongside
them will be planted broken rows of trees,
one per path so that each path gains its own
identity.

A 'Culture Park' in Amager, p. 110
By Eva Seebach
Our goal was to create a park within a dense¬
ly populated residential area, a park allow¬
ing buildings a cultural role, and a role as liv¬
able frame. Its main idea is that of a forest

having a roof of suspended foliage uniting a
complex area. Trees stand on walkable gra¬
vel; traffic is also possible on paths which
have been furnished with a strong surface.

Mermaid Island, p. 112
By Lise Schou
A park in Christiansholm, Copenhagen
Harbour, inspired by Hans Christian Ander¬
sen's 'The Little Mermaid'. The Holmen,
formerly an important military institution
boasting Philip de Lange's beautiful Baro¬
que Arsenal of 1742 and a main entrance,
King's Gate, in near future will be made ac¬
cessible to the public.

Part of this, and part of Copenhagen
'within ramparts', the holm under discus¬
sion will be made into a garden fronting the
Arsenal. The idea is to create a replica of
Andersen's underwater universe.

Copenhagen City Hall Square, p. 114
By Christine Thårup
The Square, and its surroundings, will be
treated in terms of 3 clearly defined spaces,
each with a theme, a) river, b) open space,
and 3) edge. The square will be extended, the
axis of the City Hall lengthened, a plan to be
emphasized by a re-established fountain, the
Fountain of Dragons.

Contemporary Danish Landscape
Architecture, p. 116
By Malene Hauxner
The exhibition ARCHITECTURE
DANOISE DU PAYSAGE CONTEM-
PORAIN OU PAYSAGES MUSICAUX,
from 10 May to 28 June was open to the
Danish public at the Danish Centre for Ar¬
chitecture. Fifteen practices offered exam¬

ples illustrating a 10 year period.
In order to show the wide range of tasks

that Danish landscape architects take on,
items were picked from the largest possible
scale to the smallest.

Examples were chosen, moreover, which
were felt to demonstrate a certain measure of
shared, Danish, values. Their common
denominator was function, adaptation to
existing wholes, attention to detail and
materiality, and a preference for simplicity
rather than spectacular abundance.

There were examples of vast open space re¬
organisation, restored historic sites, de¬
velopment of new built-up areas, new parks,
open spaces surrounding existing residential
units and nursing homes, urban renovation,
and private gardens in the countryside as
well as in towns.

Methods of presentation included both
handwritten lists of plants, photographic
montage, and graphic computer printouts.
The quality of this graphic material ranged
from inept perspectives and naive colouring
to Sven-Ingvar Andersson's eyecatching
ultramarine with red and yellow lines, Pre¬
ben Skaarup's sensitive, shaded water-
colours inspired by J.C. Shepherd, Stig L.
Andersson's technico-poetical plans, and
Steen Høyer's wonderfully talented vig¬
nettes. The times give us limited space to test
visions in practice, and to build routine; this
modest exhibition, nevertheless, left an im¬
pression of artistic nerve, humility towards
imaginative potential, creative use of plants
and planes, simplicity, and insight into the
hidden powers of landscapes. Enough?

Organisers were DL members Jeppe
Aagaard Andersen, Charlotte Skibsted, Stig
L. Andersson, and Annemarie Lund, the last
two of whom wrote the catalogue.

Ellen M. Pedersen
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Det offentliges
egen indkøbs

ISAK
Fredericia
17-20
august
1992

daglig
kl. 10-17 . L,
Sammenlign og hent
inspiration inden der
disponeres blandt
mere end 300 udstil¬
lere på det 40.000 m2
store indendørs- og
udendørs areal,

Gratis adgang mod
registrering.
Gratis katalog.
Central placering i
forhold til motorvej,
tog og fly.

Rekvirér messeavis
og adgangskort uden
beregning på telefon
75 92 25 66.

Mød leverandørerne af bl.a, :

• Kontormaskiner og -udstyr, dataudstyr, kontorartikler,
kommunikations- og AV-udstyr m.v.

• Møbler, inventar, belysning, skilte, planteservice m.v.

• Storkøkken, kantine, rengøring, affaldssortering m.v.

• Arbejdsbeklædning, sikkerhedsudstyr m.v.

• Udstyr til sports- og legepladser, udendørsmøbler og
belysning m.v.

• Person-, last- og varevogne m.v.

- og så er

DEN GRØNNE SEKTOR OG VEJSEKTOREN
igen tilbage med

• Maskiner og materiel til anlæg og vedligeholdelse
af park og vej, lager- og transportmateriel, udstyr
til renovation og affaldsbehandling, miljøkontrol m.v.

"DRONNING MARGRETHE HALLEN
, Vestre Ringvej 101 . DK-7000 Tredericia

Telefon 75 92.25 66 . Telefax 75 93 21 49



ILLEMANNs EFTF.

Østermøllevej 3
8380 Trige
Telefon 86 23 21 62
Telefax 86 23 21 60
Biltelefon 30 82 36 19

10 PLUS er et helt nyt koncept for børn, som er for
store til at være "ude at lege", men alligevel fortjener

deres eget sted, hvor de kan mødes.

Kontakt os for yderligere information

KOMPAN SALG-SERVICE A/S

Tigervej 9, 4600 Køge, Telefon 53 66 10 11, Telefax 53 65 00 52

BYTRÆER

PLANTNING
BESKÆRING
PLEJE

RÅDGIVNING

-TpiiilL

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

OITAO SKOVVEJ 56 2750 BALLERUP
Ol lAO 42 65 05 65 FAX 42 65 08 74

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end

Tlf.:53 72 20 60 Fax 55 7714 55

Seminar:
Grøn og blå turisme - nye
turistmål i baglandet?
På Aalborg Universitetscenter
afholdes den 28.9.92 er 1-dags
seminar om turisme.

Programmets indlæg:
De nordjyske turister og det
nordjyske turisterhverv:
TUristerne og deres efterspørg¬
sel, erhvervet og udviklings¬
mulighederne v. administreren¬
de direktør Ove Andersen, Jyl¬
land Tourist og Marketing A/S.

Nordjyllands Amts turist-
planlægning for baglandet:
Hvordan kan amtet bidrage til
udvikling af baglandsturis-
men? v. landskabschef Anna

Studsholt, Nordjyllands Amt.
Himmerlands Naturpark, et

tværkommunalt projekt om

grøn turisme v. erhvervs- og tu¬
ristchef Per Brændgaard-Niel-
sen, Støvring kommune.

Limfjordsprojektet, et tvær¬
kommunalt projekt om blå tu¬
risme v. byplankonsulent Kri¬
stian Bransager, Sven Allan
Jensens Tegnestue.

Grøn og blå turisme, danske
og udenlandske erfaringer v.
Arne Bondo Andersen, Grå¬
sten Skovdistrikt og Dybbøl
Historiecenter.

Afslutning v/landskabsarki¬
tekt Gitte Ramhøj, Aalborg
Kommune.

Skriftligt tilmelding senest
tirsdag den 1. september 1992
til: FAB. Arkitektskolen i År¬
hus, att.: Bente Knuden, Nør¬
report 20, 8000 Århus C, tlf.
86 13 08 22.
Pris: For medlemmer: 300 kr.
for ikke medlemmer: 500 kr.
inkl. frokost, kaffe og the.
Arrangør: DAL, DIF, DIFAN,
FAB, DL.

Aftenmøde om Ørestaden

Onsdag den 14.10.92 arrangerer

DAL, DIF, DIFAN, FAB og
DL møde om Ørestaden:

Hvad går projektet ud på,
hvad er ideerne bag det, og
hvilke fordele giver det? v. ci¬
vilingeniør Peter Hartoft-Niel¬
sen, Planstyrelsens kontor for
hovedstadsområdet.

Hvilke problemer er der i
Ørestadsprojektet? v. professor

Finn Kjærsdam, Aalborg Uni¬
versitetscenter.

Debat med oplægsholderne
afslutning v. civilingeniør Har¬
ry Lahrmann, Aalborg Univer¬
sitetscenter.
Sted: Medborgerhusets fore¬
dragssal, Aalborg.

Konferencer, messer mm.
Eclas konference i Ljubljana,
Slovenia. 27.-28. august. Prof.
Dusan Ogrin. Dept. of Land¬
scape Architecture, University
of Ljubljana. Tel. 38 61 265
172, fax 38 61 261 073

Landesgartenschau Pforz¬
heim. 15.4 - 27.9. Tel.
0 72 31 39 13 00,
fax 0 72 31 39 13 95

Svensk Bostadsmåssa. Tema:

Ekologi i stad. Orebro. 26. juli
- 20. august

Isak-messe, indkøbsmesse
for stat, amt og kommune. Fre¬
dericia. 17.-20. august. Tel.
75 92 25 66.

Eco Logical Architecture,
kongres i Stockholm - Helsing¬
fors. Arr. SAR. 18.-22. august.
Tel. 08 679 72 30,
fax 08 611 49 30

Symposium: Å bo i Scandi¬
navia. 20.-23. august. Trond¬
heim

Have og Landskab 92. 2.-3.
september. Gram

Konference: Tråd 2000.
Movium. 3 - 4. september. Upp¬
sala

GaLaBau 92. 10. - 13. sep¬
tember. Niirnberg.

Simaver havebrugsmesse.
P^ris. 20.-23. september. Pro-
mosalons, tel. 33 14 63 90

Restoration, international
messe og konference i Amster¬
dam. 20.-22. oktober.

Gammel Dok
Indtil 25. oktober 1992 vises

udstillingen BY om byens for¬
andring, fornyelse og fremtid.

8. august - 13. september:
Malmo i København. Malmo

Stadsbyggnadskontor viser,
hvordan man har forbedret den
indre by.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket.
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Modtagne publikationer
Skov- og Naturstyrelsen,

Miljøministeriet: Naturen i
byen, planlægning, pleje, ud¬
vikling. 1992

Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet: Større ufor¬
styrrede landskaber, et pilot¬
projekt om større tekniske an¬

lægs indflydelse på landskabet.
1992

Planstyrelsen, Miljøministe¬
riet: Landzoneadministration.
1992

Planstyrelsen, Miljøministe¬
riet: Bydelsatlas Østerbro. 1992

Grøn Viden nr. 72. Sorter af

frugt og bær i haven. 1992
David Pearson: Det grønne

hus. Forlaget Modtryk. 1992
Johanna Gibbons & Bernard

Oberholzer: Urban Streesca-

pes, a workbook for designers.
1992

Bøje Larsen & Svend Hau-
berg Nielsen (red.): Certifice¬
ring i praksis. Forlaget Spor¬
skiftet. 1992

Grona fakta A5: Stadens

ekologi. MOV1UM rådgivning.
1992

Håkan Schroeder: Klara rot-

ogråsen. Stad & Land nr. 102.
1992

Eivor Bucht (red.): Kyrko-
gårdens grona kulturarv. Stad
& Land nr. 103. 1992

Foreningen for Kirkegårds¬
kultur, Karin Kryger (red.):
Nye gravminder. 1992

Grøn Viden nr. 71. Etable¬

ring af egeplantninger. 1992.
Grøn Viden nr. 97. Sorter af

plænegræsser 1992. 1992
Grøn Viden nr. 97. Sorter af

græsmarksplanter mfl. 1992.
1992

Vejledning om planloven.
Miljøministeriet, Planstyrel¬
sen. 1992

Danmarks byregioner.
Miljøministeriet. 1992

Danmark på vej mod år
2000, analyse og vision, resumé
og handling. Landsplanrede¬
gørelse fra miljøministeren,
Miljøministeriet. 1992

Landskabsbeskrivelse. Frede¬

riksborg Amt, Teknisk Forvalt¬
ning. 1992

Kjell Nilsson: Forandringar
inom den kommunala park-

verksamheten. MOVIUM råd¬

givning. 1992
Birgitta og Conny Jerkbrant:

Jordnåra. Avfalls- och avlopps-
behandling. Stad & Land nr.
101. 1992

Zwi Miller: IFLA Regional
Training Centres in Africa.
Progress Report 2. 1991

Mary Jane Pool: The Gar¬
dens of Florence. Rizzoli. 1992

Van der Ree, Smienk, Steen¬
bergen: Italian Villas and Gar¬
dens. Prestel. 1992

Steen Estvad Petersen: Para¬

diset, den islamiske have. Bor¬
gen. 1991

Meto J. Vroom (red.): Out¬
door Space, Environments
designed by Dutch Landscape
Architects in the Period since
1945. Thoth. 1992

Byøkologiske initiativer i
Danmark
Dansk Byplanlaboratoriums
projekt »Byøkologisk Initiati¬
ver« er afsluttet med en hånd¬

bog med oversigter over de væ¬

sentligste byøkologiske initia¬
tiver i Danmark, samt den

litteratur, der findes om emnet.
Projektet har kørt i 3 år og

har været støttet af 3 forskel¬

lige ministerier: Boligministe¬
riet, Miljøministeriet og Ener¬
giministeriet.

De fleste af de beskrevne ini¬
tiativer findes i andelsboligfor¬
eninger og i det almennyttige
boligbyggeri, hvor det ofte er et
beboerinitiativ at inddrage by¬
økologiske hensyn i forbindelse
med renovering af boligom¬
rådet.

Bebyggelsen Nonnebanken
ved Herfølge er et eksempel
herpå; her har man reduceret
den mængde affald, der køres
væk fra området ved i fælles¬
skab at kompostere det organi¬
ske affald. Den færdige kom¬
post bruges så i haverne og de
fælles friarealer.

Bogen er på 72 sider i
A4-format med illustrationer.
Prist 60 kr. incl. moms. Dansk

Byplanlaboratorium, Peder
Skramsgade 2 B, 1054 Køben¬
havn K, tlf. 33 13 72 81,
fax 33 14 34 35.

Forandring fryder.
Vi har i samarbejde med

landskendte arkitekter udviklet
samt produceret 13 nye produkter,

der vil "klæde" udemiljøet.
Oplev det på ISAK MESSEN

i perioden den 22.08. - 25.08.92.

DESIGN: STADSARKITEKTENS KONTOR, Mus.

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDSTYR

VeksB-Toulov a/i
Taulov Kirkeve) 60 • DK-7000 Fredericia • Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15
Veksø-Taulov a/s. Box 212 ■ Kungalv • Tlf. 0303-91950 • Fax 0303-94362
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TICKON er forkortelsen for
Tranekær Internationale
Center for Kunst og Natur
Formålet med TICKON er, i
det langelandske landskab om¬

kring Tranekær Slot, at skabe
et samspil mellem natur og de
frie kunster baseret på respekt
og viden om betingelserne for
vækst og harmoni.

De 45 tønder land, som

lensgreve Preben Ahlefeldt-
Laurvig i 1990 vederlagsfrit har
stillet til rådighed for TICKON,
giver er fornemt og afvekslen¬
de billede af dansk natur. Her
er ikke blot park, sø, skov og
eng, men også marker og remi¬
ser. Skoven er både vild og kul¬
tiveret med to hundrede varian¬
ter af træer. Det er således et

karakterfuldt landskab, der
kan blive et rigt oplevelsesrum
for både naturvenner og kunst¬
interesserede.

Siden 60'erne har flere og
flere billedkunstnere, især i
Amerika og England, flyttet
deres aktiviteter bort fra byerne
og ud i landskabet. Ved dette
initiativ har de vist deres re¬

spekt og medansvar over for
naturens betingelser.

Mange arbejder i dag med
naturens egne materialer. Nog-
ie efterlader ikke andre spor
end et fotografi eller en beskri¬
velse. Andre griber aktivt ind i
den hensigt at forbedre miljøet
på tværs af konventioner og

faggrænser.
TICKON skal være et le¬

vende center for udveksling af
ideer, som kan inspirere til
kunstnerisk skaben inden for

billedkunst, musik, poesi,
kropssprog, arkitektur og øko¬
logi. Planen er, at søge samar¬

bejde med fremtrædende
kunstnere, der i deres arbejde
har vist engagement i naturen
og dens vilkår.

Takket være støtte fra Kul¬

turfonden, Fyns Amtskom¬
mune og Tranekær Kommune
samt forskellige andre fonde
kan TICKON, inden for de
første par år, invitere op mod
en sneS kunstnere fra ind- og
udland til at gæste Langeland.

Interesserede vil blive bedt
om at udarbejde skitser, for¬
slag og modeller. Ifald projek-
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terne accepteres af TICKON's
bestyrelse, vil kunstnerne blive
honoreret og inviteret til et op¬
hold i en kunstnerbolig, som
er beliggende i nærheden af
parken. Derudover vil de nød¬
vendige naturmaterialer samt
værktøj og arbejdsplads blive
stillet til rådighed.

Der vil i hvert enkelt tilfælde
blive truffet aftale om, hvor¬
vidt de færdige resultater skal
vedligeholdes, fjernes efter et
vist tidsrum eller indgå i natu¬
rens kredsløb. For nogle kunst¬
nere vil der være mulighed for
at koordinere arbejdet i det
langelandske landskab med ud¬
stillinger andetsteds i Dan¬
mark.

I Tranekær vil der blive op¬
rettet et arkiv til dokumentati¬
on. Det vil rumme rapporter,
skitser, video, lydoptagelser, fo¬
tografier og alt andet, som kan
være til nytte for interesserede.
Ligeledes vil der blive arrange¬
ret møder med deltagelse af
bl.a. biologer, geologer, ornito¬
loger og botanikere.

TICKON forventes indviet i
eftersommeren 1993, og i for¬
bindelse med åbningen vil der
på Langeland blive arrangeret
en international konference, 31.
aug. - 4. sept., omkring emner¬
ne kunst og natur.

Det er vort håb med TIC¬
KON at gøre publikum og
kunstnere mere bevidste om de
store potentielle muligheder,
der ligger i et samspil mellem
natur og kunst, etik og æstetik.
TICKONs bestyrelse
Formand: Alfio Bonnano, bil¬
ledhugger, Langeland. Næst¬
formand: Gertrud Købke Sut¬
ton, kunstkritiker, København.
Preben Ahlefeldt-Laurvig,
lensgreve, Tranekær. Ian Hun¬
ter, billedhugger, Lancashire,
U.K. Celia Larner, administra¬
tor, Manchester, U.K. Vagn
Lundbye, forfatter, Rudkøbing.
Karsten Orth, museumsleder,
Brandts Klædefabrik, Odense.
Vagn I. Pertl, formandfor Kul¬
tudvalget, Tranekær Kommu¬
ne. Bente Scavenius, kunstkri¬
tiker, København.

Information: TICKON, Tra¬
nekær Kommune, DK-5953
Tranekær, Danmark, Telefax

62 59 12 96.
TICKON arkivsamling:

Alfio Bonanno, Østergade 10,
DK-5900 Rudkøbing, Dan¬
mark.

Formandskifte i Østifternes
Haveselskab
36.000 medlemmer i Østifter¬
nes Haveselskab har fået ny
formand. Professor Asger
Klougart, der har varetaget
denne post siden 1975, er afløst
af direktør Niels Hvass.

Niels Hvass overtager tillige
formandsposten for Det Dan¬
ske Haveselskab, der foruden
Østifternes Haveselskab består
af Det Jydske Haveselskab og
Det kongelige danske Havesel¬
skab - i alt et selskab med mere

end 70.000 medlemmer. Det
Danske Haveselskab udgiver
medlemsbladet »Haven«.

Direktør Niels Hvass er ud¬
dannet som hortonom og har
stiftet planteskole- og træpleje-
firmaet SITAS. Han er tillige
næstformand i Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse.

Det er nærliggende, at valget
er faldet på en person, der ud
over stor haveinteresse også har
interesse for landskabelige vær¬
dier. Niels Hvass udtrykker det
på denne måde: »Byens gade-
og pladstræer har min bevå¬
genhed. De betyder så meget
for miljøet, at de er så svære at
få til at trives«.

Brolæggerprisen til Køben¬
havns Havn

Brolæggerprisen 1992, som er

på 25.000 kr., er givet til Kø¬
benhavns Havn, som en på¬
skønnelse for kreativ anvendel¬
se af granitsten til belægning
på havnens arealer.

Oldermand Søren Rasmus¬
sen fremhævede specielt den
nyrestaurerede plads på Nordre
Toldbod, som er projekteret af
arkitekt, kgl. bygningsinspek¬
tør Jens Fredslund, medens
Petri & Haugsted A/S har ud¬
ført brolægningsarbejdet. Her
danner brolægningen en smuk
og naturlig ramme omkring
den kongelige anløbsbro, de to
istandsatte pavilloner og hav¬
nevæsenets hovedbygning.

Brolæggerprisen er tidligere
givet til arkitekt, professer Vil¬
helm Wohlert, landskabsarki¬
tekterne Edith Nørgaard,
Charlotte Skibsted og Torben
Michelsen, projektleder John
V. Petersen, JPC, og Odense
kommune.

Blev bebyggelserne bedre?
Samspilsramte 60'er bebyggel¬
ser kan blive velfungerende,
moderne boligområder, som
beboerne er glade for at bo i.
Det koster mindst 100.000 kr.

pr. lejlighed, men så fremtræ¬
der bebyggelsen til gengæld
næsten som ny. Det kræver dog
også, at forbedringerne plan¬
lægges omhyggeligt, og at de
fysiske, bygningsmæssige æn¬

dringer løbende følges op af
både fysisk og social vedlige¬
holdelse. Det er umuligt at sige
om forbedringerne holder i al
fremtid, men i de mest vellyk¬
kede eksempler tyder det på, at
problemophobningen er defini¬
tivt fjernet.

Heri beskrives og vurderes
arbejdet, processerne og føl¬
gerne af ombygninger og re¬

noveringer i boligområderne:
»Egedalsvænge« i Kokkedal,
»Vangdalsparken« i Randers,
»Bispehaven« i Århus, »Kilde¬
parken« i Aalborg Øst og »Do¬
ravej« i Aalborg.

En væsentlig del af renove¬

ringen har omfattet miljøfor¬
bedringer fx trafiksanering,
opførelse af beboerhuse, ny be¬
plantning og nyanlæg af lege¬
pladser, opholds- og friarealer.
Denne type forbedringer er re¬
lativt billige og samtidig meget
synlige og mere forståelige for
beboerne, besøgende og na¬
boer. Det har også vist sig, at
god information til beboerne,
aktiv beboermedvirken og ind¬
flydelse på ændringerne har bi¬
draget til øget ansvarliggøreise.

»Blev bebyggelserne bedre?
Foreløbige erfaringer fra for¬
bedringen af5 nyere etagebo¬
ligbebyggelser«, SBI-meddelel-
se 88 af Ulf Christiansen, Hans
Kristensen, Susanne Prag og
Hedvig Vestergaard. 1991, 222
sider, A4, kr. 198,25 inkl.
moms.
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Bjerregaard
Konsulent, cand.hort., m.d.l.

Plejeprogrammer, uddannelse
Borgevej 41A, 2800 Lyngby og tilstandsrapport
Telefon 42 88 63 91 for vedligeholdelse afgrønne områder

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13
31 65 23 05

fjC
2820 GENTOFTE

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Hoved- og fagentreprise ved alle former for terraenarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

•

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
Cl HLP ApS tlf. 42 25 18 42

I Have- 4 Landskabsterrainapterlng
lin HLT ApS tlf. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

• Alle former for overbygning på terræn
• Skure, hegn, terrænmure og belægninger
• Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



-godt job i stadsingeniørens direktorat
Københavns kommune

Vi søger en ny parkchef
Stillingen som chef for den københavnske parkafdeling er ledig,
da den hidtidige parkchef er gået på pension.
Parkchefen har direkte reference til stadsingeniøren. Stads¬
ingeniørens direktorat administrerer ud over parkerne i Køben¬
havn også afløbssystemer, vejnettet og kirkegårdene. Direktora¬
tets fælles administrative opgaver varetages afen administrations¬
afdeling.

OPGAVERNE:
Parkchefen skal fortsætte arbejdet med at styrke byens grønne
profil.
Parkchefen har ansvaret
- for vedligeholdelse og overvågning af kommunens offentlige

parker og haveanlæg,
- for beplantninger af gader og pladser,
- for de offentlige bemandede og ubemandede legepladser,
- for al projektering og nyanlæg inden for området og
- for driften af kommunens blomstergartneri.
Det samlede rekreative areal, der henhører under parkafdelin¬
gen, er på 1220 ha, hvoraf ca. 250 ha er søer, vandløb og moser.
Parkafdelingen har ca. 500 ansatte, og et årligt udgiftsbudget på
160 mill. kr.

KVALIFIKATIONER:
Vi forventer, at den nye parkchef har stor faglig viden inden for
sektoren og bred ledelseserfaring opnået gennem sit hidtidige vir¬
ke. Vi ønsker, at hun eller han har erfaring med offentlig ad¬

ministration, enten ved ansættelse i eller fra samarbejde med
offentlige virksomheder.
Vi vil lægge vægt på, at en nye parkchefer udadvendt og besidder
de menneskelige kvaliteter, som gør vedkommende i stand til at
lede parkafdelingen i tæt samspil med stadsingeniøren og direkto¬
ratets medarbejdere. Ud over at have samarbejds- og forhand-
lingsevne vil flair for arbejde i et politisk ledet system være en for¬
del. Situationsfornemmelse, selvtillid og evne til at begå sig i et
uhøjtideligt miljø vil også tælle.
Det forudsættes, at ansøgeren er hortonom, landskabsarkitekt
eller har lignende uddannelse.

LØNFORHOLD:
Stillingen som parkchef er klassificeret som en tjenestemandsstil¬
ling i lønramme 38 med tillæg. Den samlede løn er i 1.4.92-niveau
kr. 420.976,00. Der vil være mulighed for overenskomstansættel¬
se i stillingen med en til tjenestemandsstillingens klassificering sva¬
rende aflønning.
Lisberg-C.J. Management medvirker ved udvælgelsen. En fortro¬
lig vurdering af egne kvalifikationer i forhold til kravprofilen kan
fås ved at kontakte konsulent Nick Møller-Andersen på tlf.:
42 86 88 11.

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås hos stadsingeniør Jens
Rørbech eller vicedirektør Niels Hauberg på tlf. 33 66 27 01 eller
33 66 27 12.

Skriftlig ansøgning stiles til Københavns magistrat og indsendes til

Stadsingeniørens direktorat
I«I Personalekontoret
I S ' Farvergade 27 A, 1463 København K.
Ansøgningen bilagt relevant dokumentation skal være personalekontoret i hænde senest fredag den 28. august 1992, kl. 15.00.


