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HAVEKULTURFONDEN

PRISOPGAVE

Fremtidens Bypark
Havekulturfonden udskriver en prisopgave med titlen:
Fremtidens Bypark.

Der har normalt været en nøje sammenhæng mellem by¬
parkens form og indhold og det samfund, der har skabt den.
Det gælder promenadeparken til det forrige århundredes
borgerskab, og det gælder den funktionsintegrerede aktivi¬
tetspark til funktionalismens samfund først i dette århundrede.

Efterkrigstidens store grønne områder i de åbne, pladskræ¬
vende forstæder har imidlertid aldrig eller sjældent fået en
form og et udtryk med den identitet, som de gamle parker i den
tætte by har. Man har endnu ikke udviklet et koncept for disse
grønne områder.
Med nutidens begyndende bevidsthed om økologiske kreds¬
løb og ideer om bæredygtighed, sammen med en forventet
omstrukturering af arbejdet til mere fri tid for de mange, kunne
tiden være moden til at definere forstadens bypark, såvel
socialt, æstetisk som økologisk. Til kategorien hører også
grænselandet mellem byområdet og det åbne land, som
sjældent har en klar identitet.

Opgaven ønskes besvaret i tegning og/eller beskrivelse, med
en selvvalgt lokalitet som grundlag.
Besvarelser i A-4 format og i 6 eksemplarer må være HAVE¬
KULTURFONDEN i hænde senest 1. april 1993.

Besvarelserne indsendes under mærke og ledsages af en luk¬
ket kuvert, som indeholder forfatterens navn, adresse og tele-
fonnr. Uden på kuverten bedes anført mærke.

De indkomne besvarelser vil blive bedømt af et bedømmel¬
sesudvalg bestående af repræsentanter fra Friluftsrådet,
Kommunernes Landsforening, Stads- og kommunegartner¬
foreningen samt landskabsafdelingerne på henholdsvis
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kunstakademiets
Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus.
Der er til uddeling afsat kr. 100.000, som fordeles med kr.
50.000 til 1. præmie, kr. 30.000 til 2. præmie og kr. 20.000 til 3.
præmie. Præmierne uddeles den 18. juni 1993.

Havekulturfonden ønsker at kunne offentliggøre en eller flere
af de præmierede besvarelser, evt. efter redigering i samar¬
bejde med forfatterne.

HAVEKULTURFONDEN
Jægersborgvej 47 - 2800 Lyngby

Tlf. 4593 6000

Resultater fra konkurrencen
om Holstebro's bykerne
I konkurrencen om den fremti¬

dige udformning af Holsteb¬
ro's bykerne gik 1. præmien på
300.000 kr. til Birk Nielsens

Tegnestue v/landskabsarkitekt
MAA Frode Bo Lautrup, Peter
Dalsgaard, Lars Juel Thiis
Knudsen og Ib Valdemar Niel¬
sen, Århus.

Dommerkomiteen udtaler
om forslaget, at det på en over¬
bevisende og visionær måde
udnytter det fantastiske poten¬
tiale, der i dag ligger delvis
skjult og overset ved Enghave¬
skrænten, og at det tilfører
byen et helt nyt og unikt ele¬
ment »de hængende haver«.
Denne terasserede bypark er et
enestående tilskud til byen og
danner desuden både med sin
størrelse og rekreative funk-
tiondet helt rigtige supplement
til byens øvrige rum, der mere
er orienteret mod handel og
kulturliv. Set i stor skala dan¬
ner det nye parkelement sam¬
men med rådhus/bibliotek
mod vest og kulturhuset ved
åen en harmonisk treklang af
tyngdepunkter omkring gåga¬
deforløbet. Også andre træk i
forslaget fremhæves af dom¬
merkomiteen, herunder forslag

til et flot byrum ved Nørreport.
Den samlede præmiesum var

på 900.000 kr.
2. præmie på 200.000 kr. til¬

deltes arkitekterne MAA Erik
Nobel og Jørgen Kreiner-Møl-
ler, København.

Fire 3. præmier å hver
100.000 kr. gik til arkitekterne
MAA Anders Munck og Pål
Rojgård, København; til tegne¬
stuen Enghave v/Søren Ander¬
sen, Holstebro Arkitektkontor
A/S og A2 Tegnestuen, Hol¬
stebro; til Thomas Carstens,
Per Feldthaus, Peter Dahl Lar¬
sen, Århus samt til stud. arch.
Pernille Birk Hansen, arkitekt
Mogens Morgen, arkitekt
MAA Peter Theill Eriksen og
stud. arch. Birgitte Neergaard,
København.

Til konkurrencen indkom i
alt 34 forslag.

Dommerkomiteen bestod af

borgmester Anders Poulsen,
formand, byrådsmedlem P. G.
Jensen, næstformand, vice¬
borgmester Arne Nielsen, by¬
rådsmedlem Henning Dybdal,
byrådsmedlem Tonny Grau¬
ting, byrådsmedlem Henry
Jensen, og arkitekterne MAA
Carsten Juel-Christiansen og
Eva Jarl Hansen samt stadsar¬
kitekt MAA Ole Østergaard.

Resultater fra konkurrencen
om udformning af 4 byrum i
Århus
Dommerkomiteen har blandt
de 168 indkomne forslag til ud¬
formning af Vesterbro Torv, In¬
gerslevs Plads/Boulevard, Tele¬
fontorvet og Pustervig i Århus
præmieret i alt 10 forslag for
spændende og utraditionelle,
men dog realistiske løsninger.

Præmiefordelingen blev føl¬
gende:
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Vesterbro Torv

1. præmie 75.000 kr. gik til
Ingvar Cronhammar, Herning,
i samarbejde med arkitekterne
MAA Jørgen Kreiner-Møller
og Erik Nobel, København.

2. præmie 60.000 kr. gik til
landskabsarkitekt MAA, MDL
Ulrik Kuggas Petersen, Køben¬
havn.

Tre 3. præmier på hver
20.000 kr. gik til arkitektstude¬
rende Berit Sys Christensen,
Jan Haaning, Dorthe Keis,
Morten Sjørvad og Jørgen
Søndermark, Århus; til
landskabsarkitekt MAA,
MDL, Torben Schønherr, År¬
hus og til landskabsarkitekt
Steen A. B. Høyer, Hørsholm.

Ingerslev Plads Boulevard
1. præmie på 75.000 kr. gik til
landskabsarkitekt MAA, MDL
Torben Schønherr, Århus.

2. præmie på 40.000 kr. gik
til landskabsarkitekt Ellen
Braae og arkitekt Lars Nicolai
Bock, Århus.

Telefontorvet

1. præmie på 75.000 kr. gik til
arkitekterne MAA John Jeppe¬
sen og Sanne Elkær, Køben¬
havn.

2. præmie på 40.000 kr. gik
til Ole Videbæk, Ribe.

Pustervig

1. præmie på 75.000 kr. gik til
landskabsarkitekt Ellen Braae

og arkitekt Lars Nicolai Bock,
Århus.

Konkurrencen var udskrevet
af Statens Kunstfond, Århus
kommune og Århus Cityfore¬
ning i samarbejde med DAL.

Formand for dommerkomi¬
teen var rådmand Olaf P. Chri¬

stensen, Århus. Århus kommu¬
ne var desuden repræsenteret
af rådmand Eva Tørnæs og by¬
rådsmedlem Villy Juhl. Statens
Kunstfond var repræsenteret

ved formanden, arkitekt MAA
Palle Dyreborg og museumsin¬
spektør mag. art. Leila Krogh.
Århus Cityforening var repræ¬
senteret ved formanden Steen
Nordahl Møller. Fra DAL var

udpeget professor, arkitekt
MAA Mogens Breyen, billed¬
hugger Hein Heinsen og land¬
skabsarkitekt MAA, MDL
Jeppe Aagaard Andersen.

ALT I
GRANIT
Chaussesten,
flere størrelser

nye såvel som brugte
Kantsten • Brosten

Direkte import

BRABRAND
Telefon:

86 24 44 88

DESIGN: STADSARKITEKTENS KONTOR, Hjørring
I samarbejde med

landskendte arkitekter har
Veksø gennem 40 år

"klædt" udemiljøet med
tidløst design og høj

kvalitet. Med vor

landsdækkende
konsulenttjeneste, egne

montører, hurtig levering
og egen distribution er

Veksø også et godt valg til
specialopgaver. -

mm

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDSTYR

Veksø-Taulov a/s
Taulov KiHcevej • DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15

Veluø Sverige
Box 212' S-442 23 Kungalv
Tlf. 0303-919 50 • Fax: 0303-943 62
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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 hovedmoske 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.
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Samtale med landskabsarkitekt Søren Harboe AfKaren Permin
En generation af landskabsarkitekter

Baggrund
Søren Harboe er født i 1932 i Holte, hvor
hans far drev egen landinspektørvirksom¬
hed. Faderen havde en forventning om, at
Søren skulle gå i hans fodspor og videreføre
firmaet, men Søren havde tidligt en drøm om
at blive maler og valgte senere arkitektstu¬
diet. Det musiske miljø på Holte Gymnasi¬
um var en medvirkende årsag til studieval¬
get. Skolens fremragende formningslærer,
maleren Alex Klingspor, underviste i som¬
merferierne gratis en gruppe af sine kunstin¬
teresserede gymnasieelever i tegning. Efter
studentereksamen startede flere af gruppens
medlemmer som studerende på Kunstakade¬
miets arkitekt-, maler- og billedhuggerskoler
og fortsatte der gymnasieårenes kreative til¬
værelse.

Uddannelse
Søren fik afgang som bygningsarkitekt fra
Jørgen Bo's afdeling, men var i studieforlø¬
bet ved mødet med C. Th. Sørensen blevet så

optaget af havekunsten, at han alvorligt

overvejede at blive havearkitekt, og periode¬
vis, prøvede han kræfter på en havearkitekt¬
tegnestue i Sverige. Under studiet arbejdede
han også hos sin lærer Ole Nørgård, der hav¬
de tegnestue i Tordenskjoldsgade på den
samme adresse, hvor C.Th. Sørensen og
hans havearkitektstuderende holdt til.

Men ikke bare havekunsten var han opta¬
get af, stadig med gymnasiet som baggrund
nærede han en varm interesse for antikken

og den klassiske arkæologi og lod sig som
ung arkitekt knytte til Den Franske Arkæo¬
logiske Skole i Athen, der havde en lang tra¬
dition for at anvende netop danske arkitek¬
ter ved opmåling af udgravninger og monu¬
menter. Efter opmålinger i Nordgrækenland
blev Søren udstationeret på Kreta med den
opgave at tegne og forestå opførelsen af ud-
gravningshuse med boliger og arbejdsrum
for de franske arkæologer ved de minoiske
paladsruiner i Mallia. Til trods for tilbud om

fortsat arbejde for franskmændene, og trods
kærligheden til Grækenland, valgte han dog
efter et års tid at vende hjem, for atter at ar¬

bejde hos sin tidligere lærer, havearkitekten
Ole Nørgård hvis tegnestue, nu var flyttet til
Mitchellstræde i Gentofte.

Professionelt, liv
Derefter gik det slag i slag.

Efterhånden som Ole Nørgårds tegnestue
i løbet af 60'erne fik flere og flere opgaver,
hvoraf Albertslund Syd og Danmarks Tekni¬
ske Højskole på Lundtoftesletten hørte til de
største, blev tegnestuen i Mitchellstræde ud¬
videt med en afdeling på Ordrupvej.

I 1965 blev Søren Harboe og den finsk-
fødte landskabsarkitekt Måns Ginman op¬

taget som kompagnoner i firmaet »Ole Nør¬
gårds Tegnestue«; et makkerskab der varede
et godt stykke ind i 70'erne, indtil Ole Nør¬
gård mere og mere blev optaget af vej- og

brobygningsopgaver, medens Måns og Søren
ønskede at koncentrere sig om landskabs-
arkitektarbejdet ved institutions- og bolig¬
byggeriet.

Som konsekvens heraf opløstes kompag¬
niskabet med Ole Nørgård i mindelighed og
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Mallia, Kreta
De hvide bygninger ligger tæt vedpaladset på den
frodige røde slette mellem havet og højdedra¬
gene, der er bevokset med mørke Johannesbrød-
træer.

Bygningerne rummer soveafdeling, arbejds¬
værelser, fællesrum og en afdeling for behand¬
ling og opbevaring afde store mængder keramik
og potteskårfra udgravningerne.

I haverne indenfor stengærderne dyrkes der
frugt og grøntsager til arkæologernes køkken.

Bygherre: L'Ecole Francaise d'Athenes
Udført: 1960-62

BJcsnapssrt

1:600

HTT
kolonnade
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■ Mallia, Crete
These white buildings are situated by the palace
on the lush red plain between the sea and hills
grown with dark Carob trees.

Buildings contain bedrooms, studies, com¬
mon, rooms, and a separate section where
ceramics and shards are processed and stored.

Fruit and vegetables which serve the archeolo-
gists' kitchen are grown in gardens within stone
fences.

Builder: L'Ecole Franqaise d'Athenes
Completed 1960-62
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Ole Nørgård og hans kone, arkitekt Edith
Nørgård blev på tegnestuen i Mitchellstræ¬
de, mens Måns Ginman og Søren Harboe
fortsatte som kompagnoner på Ordrupvej,
indtil de fandt større og mere charmerende
lokaler i det indre København, hvor de idag
ikke er to, men tre indehavere, idet arkitekt
Peder Borup i 1972 blev medejer af firmaet,
som nu hedder »Ginman Harboe Borup,
landskabsarkitekter A/S og har til huse i
Frederiksholms Kanal.

Samarbejdet med Ole Nørgård
Fortæl lidt om din tid hos Ole Nørgård

- Ole Nørgård var et uhyre velbegavet,
målbevidst og samvittighedsfuldt menneske,
der fagligt havde stor succes. Samtidigt
havde han en egen skyhed, når det gjaldt per¬

sonlige kontakter.
Ikke sådan at forstå, at han ikke kunne

styre et byggeudvalg eller håndtere et sel¬
skab, men det var ligesom om hans perma¬
nente følelse af ansvarlighed kunne blokere
for det umiddelbare. Jeg tror i grunden ofte
det pinte ham.

Stækkede Ole jeres kreative evner?
- Nej, tværtimod var han en inspirerende

læremester, som jeg beundrede meget, og
som i mange år var nøglefiguren i min fag¬
lige tilværelse.

Bevares - der kunne da være tidspunkter,
fortrinvis en tidlig morgenstund, hvor jeg
selvopgivende, men sjældent uenig - fik fo¬
relagt Oles fuldt færdige løsning af et pro¬
blem, jeg selv i dagevis havde kæmpet med
ved tegnebordet.

Hvordan klarede I som bygningsarkitekter
den tekniske/biologiske del afplanlægnin¬
gen ?

- Ole havde hele tiden landbohøjskoleud-
dannede medarbejdere på tegnestuen. Han
lyttede da også til anlægsgartnere, men gud
ved, om der dengang var så meget for ham at
hente der. 60'ernes opgaver var også for dem
nyt land.

Du skal huske, at det ikke så meget var

staudebede, vi sad og projekterede, men

planteanvendelsen i industrialiseret byggeri,
hvor vi for det meste arbejdede efter meget
enkle principper, hvis resultater idag, tyve år
senere, kan ses på Danmarks Tekniske Høj¬
skole og i Albertslunds grønne områder. Der
blev dog også skabt intime havemiljøer som
f.eks. Jernbanetoldkammeret og gårdha¬
verne på Risø.

Om traktoseproblemet indrømmer jeg
blankt, at vi på det tidspunkt var ret uviden¬
de, men trøster mig med, at andre tegnestuer
lavede nøjagtig de samme fejl som vi.

Traktoseproblemet måtte hele faggruppen
have forskningsmæssig hjælp til at klare.

Tegnestue i Snaregade
Tegnestuens opbygning og organisation

Vi var henrykte for lokalerne i Snaregade.
400 m2 smukke store rum med fint lys. Vi
havde 20-25 medarbejdere og masser af op¬

gaver.
Stresset var det, med 10-12 timers arbejds¬

dag og ofte lørdag-søndag med. Vi havde
aldrig kendt dårlige tider, og set i bakspejlet
var vi nok ret letsindige med økonomien. Vi
arbejdede mere på sagerne, end de egentlig
kunne bære, hvad vi i øvrigt er blevet ved
med, ofte var likviditeten da også stram;
men hele tiden kom der store nye opgaver:

skoler, boligbebyggelser, Teknologisk In¬
stitut, Kommunedata, Vallensbæk Mose
o.m.a. Måns og jeg og senere Peder Borup
havde ansvar for hver vores sager. Vi for¬
søgte at sammensætte faste team på opga¬
verne, men det var tit vanskeligt at gennem¬
føre på grund af det hektiske tempo. Fagtil¬
synet fungerede selvstændigt, og det er et
område vi dengang og siden har lagt megen

vægt på, og som vores faste tilsynsførende,
Hartvig Andersen, gjorde til en livsopgave.

Økonomien og det administrative blev,
uden at jeg selv nærede noget ønske om det,
mit ansvarsområde. Vi forsøgte os også med
uddelegering af projekteringsansvar, men
uden stor succes.

Medarbejderindflydelse
Hvordan klarede 160'er generationens krav
om medbestemmelse og medindflydelse på
planlægn ingen?

- Vi mødte kravet fra to fronter: Medar¬

bejderne på tegnestuen og beboerrepræsen¬
tanterne i boligbebyggelserne.

På tegnestuen havde vi mange diskus¬
sioner. Der var jo forsøg igang med kollektiv
ledelse på nogle arkitekttegnestuer. Vi selv
fandt ikke, at netop de, der ville have indfly¬
delse, var modne til ansvar, og en økonomisk
model var svær at opstille. Tegnestuen gav
ikke noget overvældende overskud, og selv
følte vi, at fndehavernes personlige store ar¬

bejdsindsats i høj grad var det, der fik det til
at løbe rundt.

Det hele endte dog ganske brat, idet en hel
række store byggeprojekter, vi havde på teg¬
nebordet, pludselig blev skrinlagt, dels på
grund af at højkonjukturen tog slut og dels
fordi «græsrøddernes» protester mod stor¬
byggerierne slog igennem i boligselskaberne,
hvor en ny generation kom til at præge besty¬
relserne. Vi så os fra dag til dag tvunget til at
fyre næsten halvdelen af medarbejderne, og
dermed sluttede faktisk diskussionen.

Mere succes synes jeg vi havde i forhold til
beboerne i boligbebyggelserne, hvor samar¬

bejdet om udearealerne efterhånden er ble¬
vet en naturlig del af projekteringsforløbet,
lettest i saneringssager, hvor beboerne kan
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■ Vallensbæk Bog and the Kongsholmparken
The plans for the large recreative areas connect¬
ing Vallenbækkilen (a 'wedge') to the south with
Vestskoven (a major wood) to the north, were

produced in collaboration with Ole Nørgård.
Vallensbæk Bog is the lacustrine area surround¬
ing a flyover managed by several collaborating
councils, whereas the part inside Albertslund is
the Kongsholmparken. Laying out and planting
throughout both areas tookplace over aperiod of
10 years.

A dominant hill made with surplus soil and
planted with pine was the first of its kind in the
metropolitan area. Until then, such soil had been
put into bogs, ponds, and old gravel pits and no
landscape architectural consideration had taken
place.

Densely built township bordering on open land
is the main visual idea, sustained by the fact
that the plain between the 'mountain' and Al¬
bertslund South is almost free of planting. An
existing smallholding is a local centre for recrea¬
tion.

The hill was largely completed before the dig¬
ging for lakes was initiated.
The lakes are technically necessary in that the
Store Vejleå stream, which traverses the area,
receives rainwater from the adjoining conurba¬
tion, and its limited capacity made it necessary to
establish very large delay basins. The takes were
to harmonise with the flyover geometry and its
Jørgen Vesterholt imprint. Owing to the place¬
ment ofa main linefor Copenhagen water supply
it was difficult to put up adequate noise barriers,

but surplus soil was used to make 'ramparts'
wherever possible.

Some years later, a cafeteria and club house
were erected for users of canoe and dinghy,
guarded against the motorway with a sound bar¬
rier. The northern lake is reservedforfishing and
sailing, while the southern lake, more open to dis¬
turbing noise, is used by waterskiers who have ac¬

quired their own dub house recently.

Vallensbæk Mose og Kongsholmparken
Planernefor de store rekreative områder, derfor¬
binder Vallensbækkilen i syd med Vestskoven i
nord, blev til i samarbejde med Ole Nørgård.
Vallensbæk Mose er navnet for det fælleskom¬
munale søområde ved motorvejsudfletningen,
medens den del, der ligger i Albertslund Kom¬
mune, udgør Kongsholmparken. Anlægs- og
plantningsarbejder i begge områder strakte sig
over en 10-årig periode.

Det dominerende fyrrebevoksede bjerg af
overskudsjord var det første af sin art i hoved¬
stadsområdet. Hidtil var den slags jordfyldt ud i
moser, vandhuller og gamle grusgrave, uden
landskabsarkitektoniske overvejelser.

For at synliggøre ideen med den tætte by på
grænsen ti! åbent tand er den store slette mellem
bjerget og Albertslund Syd stort set friholdt for
plantning.

Et eksisterende husmandssted er centrum for
fritidsaktiviteter i området.

Bjergets jordformationer var i det væsentlige
afsluttet inden søudgravningen begyndte.

Søerne udgør et nødvendigt »kloakteknisk«
anlæg, idet store Vejleå, som gennemstrømmer
området, er recipient for regnvandsafledningen
fra de store tilgrænsende bysamfund, og åens
begrænsede kapacitet gjorde det påkrævet at
anlægge de meget storeforsinkelsesbassiner. Pla¬
ceringen omkring motorvejsudfletningen, hvis
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geometri bærer præg af Jørgen Vesterholts ind¬
sats, blev bestemmendefor søernes udformning.
Støjbeskyttelsen afdet rekreative område blev til
dels forhindret af en hovedledning for Køben¬
havns vandforsyning, der løber langs motor¬
vejen, men hvor det var muligt blev opgravnings-
jorden benyttet til støjvolde.

løvrigt blev jorden fra den nordlige sø oplagt i
bløde, flade bakkedrag, der underordner sig det
store kegleformede bjerg.

Jordenfra den sydlige sø blev delsformet til en
bred flad dæmning mod de lavereliggende eng¬
drag, dels benyttet til indbygning afmaterialetfra
en tidligere losseplads i en geometrisk formet
bakkeformation øst for søen.

Al eksisterende træbevoksning blev sparet, in¬
klusive en juletræsplantage, som vi godt nok ville
have været af med, og de mange store sten som

fremkom ved udgravningen blev placeret langs
søbredderne.

Opgravningsjorden bestod for det meste af
kalkholdigt ler og silt medet dække af tørvejord,
som hurtigt svandt ved udtørring. Der var derfor
meget lidt muldjord til rådighed og selv om vi ved
brug af bæltemaskiner så vidt muligt undgik
komprimering, blev etablering afgræsdække og

plantninger en langsom proces. Der gik vel 10 år
inden eg, slåen, tjørn og enebær begyndte at mar¬
kere sig i landskabet; pil og poppe! langs vejen og
søbredden fik hurtigere fat. Nu 20 år efter kan

man glædesig over indvandringen afen ret varie¬
ret flora og fauna.

Nogle år efter de øvrige anlæg blev der opført
cafeteria og klubhuse for kano- og jollesejlere,
skærmet af en støjvold mod motorvejen. Den
nordlige sø er forbeholdt fiskeri og sejlads me¬
dens den mere støjplagede sydlige sø benyttes af
vandskiklubber, der for nylig har fået deres eget
klubhus.
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Bygherre: I/S Vallensbæk Mose og
Albertslund Kommune

Ingeniør: Ole Mortensen A/S
Udført: 1969-79
m Builder: Vallensbæk Mose Eco¬
nomic Partnership, and Alberts¬
lund Council

Engineer: Ole Mortensen, Ltd.
Completed 1969-79
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være med fra starten. Selv om samarbejdet
oftest sker ved sene aftenmøder, har jeg for
det meste oplevet det som meget givende.

Starten på det hele var da chockerende for
os, da beboerne i Albertslund og Brøndby
Nord ikke ville se skyggen af en arkitekt og
raserede de netop afleverede anlæg, som vi
havde lagt enormt mange tanker og meget
arbejde i. De oplevede sikkert et herligt soci¬
alt fællesskab, mens det foregik, og var jo
ikke tynget af nogen viden om materialer og
om planter, endsige af visioner om planter¬
nes udvikling på 20-30 års sigt.

Det var en slags revolutionær billedstorm
der foregik, og når jeg idag genser »slagmar¬
kerne« synes jeg nok, at meget er gået til
grunde, som kunne have udviklet sig til
noget værdifuldt.

Desværre må vi jo erkende, at en stor del
af de anlæg, som ikke led den skæbne, også
idag er gået til grunde, men det skyldes bolig¬
selskabernes manglende engagement og be¬
vidsthed om gartnerisk pleje.

Hvordan var ånden på tegnestuen?
- Det må du hellere spørge andre om. Jeg
ved, at nogle trivedes godt - andre var util¬
fredse, fordi de ikke følte, at de fik tilfreds¬
stillet deres behov for personlig udfoldelse.
Tidspres og økonomi gav ikke rigtig rum for
den dialog, jeg gerne havde ønsket. Proble¬
met er, at man som ansvarshavende må tage
de endelige afgørelser selv.

Måns, Peder og jeg har, vore forskellighe¬
der til trods, en fælles holdning til tingene,
som har været bærende i vores samarbejde.
De projekter, som forlader tegnestuen, må
være præget af denne holdning, de må have
en vis egalitet.

Hvis en medarbejder ikke er på linie med
os, bliver samarbejdet på længere sigt van¬

skeligt.
Det behøver egentlig ikke at have noget

med dygtighed at gøre. Vi har eksempler på
gode kolleger, der blomstrede op som selv¬
stændige efter at have forladt os.

Jeg tror og håber, at tegnestuen for mange
har været en god læreplads, bl.a. fordi vi
har gjort meget ud af at perfektionere det
anlægstekniske.

Tiden i Snaregade oplevede jeg som en

meget frodig periode. Min kone drev iøvrigt
et blomstrende galleri i nabolaget, som også
jeg havde meget glæde af at hjælpe til med i
de år.

Opgaver
Hvilke anlægstyper har I fortrinvis haft på
bordet?

- Gennem årene har vi arbejdet med godt
og vel 1000 forskellige projekter, store og
små, og de dækker størstedelen af de
arbejdsopgaver en landskabsarkitekt kan

komme ud for. I 60'erne og 70'erne domine¬
rede boligbyggeriet, vi arbejdede meget med
legepladser, også for institutioner og skoler.
Så kom opgaver som Teknologisk Institut og
Kommunedata. Solrød Center synes vi selv
var et ret banebrydende arbejde, og vi havde
en del grøn planlægning for omegnskommu¬
nerne.

Først i 80'erne kom vi ind i større opgaver
i Mellemøsten, og de senere år har erhvers-
byggeriet givet os flere opgaver. Byg og Bo
88, Blangstedgård er nok de senere års stør¬
ste opgave, men vi har også arbejdet med
Odense gågader og med projekter ved Kø¬
benhavns Lufthavn, Kastrup.

Renovering af boligmiljøer i Farum og Al¬
bertslund, som vi oprindelig projekterede i
60'erne og 70'erne, har også været interes¬
sante opgaver i de sidste år, især fordi det har
givet mulighed for både at lære af egne fejl¬
tagelser og at rette op på forfald og misrøgt.

Hvordan fordeles opgaverne mellem tre
indehavere?

- Det kan af og til bero på tilfældigheder,
men nok så meget er der tale om en klient¬
kreds, vi hver især har opbygget gennem
årene. Vi er således ansvarlige for hver vores

sager, men forsøger, så vidt tiden tillader, at
rådføre os med hinanden. Vi er meget for¬
skellige af temperament og af baggrund, og
det kan naturligvis give problemer, men of¬
test synes jeg, det er en styrke.

Samarbejdet indebærer bl.a., at vi er fæl¬
les om ophavsretten til tegnestuens arbejder.
Det gælder også de eksempler som gengives
her, idet de dog fortrinsvis er valgt blandt
projekter, som jeg har haft et væsentligt an¬
svar for, og som ikke tidligere har været pub¬
liceret i 'Landskab'.

Har politiske, økonomiske og frednings¬
mæssige overvejelser indgået i tegnestuens
accept af opgaver?

- Har man valgt en privat virksomhed
som sit levebrød må man acceptere, at det
sker på det omgivende samfunds præmisser.
Det politiske har vi på tegnestuen betragtet
som en privatsag. I det ret snævre netværk af
rådgivere og klienter, som har været vores
basis, er det svært at vælge opgaver fra,
uden at det får negative konsekvenser for
den fremtidige opgavetilgang. Vores hold¬
ning må vel betegnes som pragmatisk. Der er

også noget med at jo vanskeligere en opgave

er, desto større er udfordringen. I den politi¬
ske debat er spørgsmålet altid »enten-eller«,
når det gælder den faglige ansvarlighed, er
det oftere et spørgsmål om »hvordan«.

Selvfølgelig har vi da haft anfægtelser
som f.eks med skibsredergrundene Strand¬
lund ved Charlottenlund Fort, men jeg synes
da godt, at vi kan være resultatet bekendt.

Hvidovre Rådhus
Hvidovre Rådhus blev udvidet i 1982. Kantine¬

haven ligger mellem udvidelsen og det gamle råd¬
hus.

Den er formet som en terrasse- og vandhave
med røde klinkebelægninger og vedbendbeklæd-
te træstøttemure.

Det har knebet med at få efterplantet de ved¬
bend, som frøs i to strenge vintre umiddelbart
efter anlægget.

Bygherre: Hvidovre Kommune
Arkitekt: Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen
Ingeniør: Johs. Jørgensen A/S
Udført: 1982

Hvad med boligbyggeriet i Baghdad, som
blev vist i Landskab nr. 4 1982?

- Havde vi kunnet forestille os Iran-kri¬

gens og senere Golf-krigens tragedier, havde
vi naturligvis ikke påtaget os opgaven i Irak,
men i starten oplevede vi det som noget ekso¬
tisk og som en stor faglig udfordring. Fra
mine lange rejser i 50'erne og 60'erne har jeg
været fascineret af arabisk kultur.

Det var et meget stort projekt, som også
omfattede byparker og en kilometerlang
promenade langs floden, og tidsfristerne var
enormt stramme. At vi samtidig blev »mag¬
tens tjenere«, opfattede vi først efterhånden.
Indledningsvis handlede det om en slags so¬
cialt boligbyggeri - men det blev højtstående
partifolk og officerer, der flyttede ind.
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■ Christianshavn, the courtyard formed by
Overgaden over Vandet, Sofiegade, andDronnin¬
gensgade.
This renovation, ordered communally by owners

of theflats, had complicated beginnings, but the
result was charming. Buildings are ofhigh quali¬
ty, and the idea ofestablishingprivate zones near
houses with a communal area in the centreproved
fruitful. This setup conflicted with the law of
urban renovation but set a trend for subsequent
renovation of courtyards.

Builder: Gårdlavet ved A69, Byggeadministra¬
tion A/S (a guild of residents plus a separate
administrative unit).
Completed 1980
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■ Christianshavn, the courtyard formed by
Overgaden oyer Vandet, Sofiegade, andDronnin¬
gensgade.
This renovation, ordered communally by owners

of the flats, had complicated beginnings, but the
result was charming. Buildings are ofhigh quali¬
ty, and the idea ofestablishingprivate zones near
houses with a communal area in the centreproved
fruitful. This setup conflicted with the law of
urban renovation, but set a trendfor subsequent
renovation ofcourtyards.

Builder: Gårdlavet ved A69, Byggeadministra¬
tion A/S (a guild ofresidents plus a separate ad¬
ministrative unit).
Completed 1980
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Christianshavn, Karreen Overgaden oven Van¬
det, Sofiegade, Dronningensgade
Denne ejeriavssanering havde en meget lang og

vanskelig fødsel, men resultatet endte med at
blive ret charmerende, dels takket være de fine
bygningsmæssige kvaliteter, dels takket være

disponeringen med private zoner nærmest
husene og et samlet større fællesareal i midten.
Det var i modstrid med saneringslovens bogstav,
men kom til at danne skole for efterfølgende
gårdsaneringer.

Bygherre: Gårdlavet ved A69, byggeadministra¬
tion A/S

Udført: 1980

Efter omstændighederne havde vi megen
succes med projektet. Det skyldtes ikke
mindst et fint samarbejde med meget kom¬
petente lokale folk og også med vores udsta¬
tionerede fagtilsyn, et par dygtige svenske
kolleger. Beklageligvis har vi på grund af
fotograferingsforbud i denne bydel ikke bil¬
leder af de tilvoksede anlæg, men vi ved dog,
at de har overlevet Golfkrigens bombarde¬
menter.

Fik I andre opgaver i Mellemøsten?
- Ja, vi havde andre opgaver i Iraq, bl.a.

arbejdede vi for CowiConsult med et motor¬
vejsprojekt fra Baghdad til Tyrkiet, som
imidlertid blev stoppet på grund af krigen.

I Bahrain har vi lavet projekt til pladser og

anlæg omkring Knud Holschers smukke Na¬
tionalmuseum, og i Saudi Arabien har vi
haft et par opgaver, den ene var Henning
Larsens danske ambassade i Riyadh.

Vil Ifortsætte med opgaver i udlandet?
- Vi har i de sidste år deltaget i nogle ind¬

budte konkurrencer i Mellemøsten, uden at
der kom opgaver ud af det. I Sydtyskland har
vi haft en opgave og i Oslo - hvis det kan kal¬
des udland. Vi må jo regne med en høj
grad af internationalisering i fremtiden, og
den danske bygge- og anlægsbranche er nu

på et nulpunkt, der ofte fører til urimelige
arbejdsbetingelser for landskabsarkitekter¬
ne, så hvis vi får muligheden - ja.

Hvordan fungerer jeres samarbejde med ar¬
kitekter og ingeniører?

- »Landskabsarkitekten laver arbejdet, -

arkitekten får æren - og ingeniøren honora¬
ret« er en konstatering, som ikke altid er helt
usand. I det store og hele synes jeg imidler¬
tid, vi har haft et ganske fint samarbejde
med begge faggrupper - det er et spørgsmål
om gensidig personlig tillid.

Den langtrukne krise i branchen har des¬
værre ført til, at rådgivere de senere år fristes
til at påtage sig opgaver uden for deres kom-
petanceområde, og det kan presse land¬
skabsarkitekterne ud i en marginal konsu¬
lentrolle, eller helt ud af samarbejdet. Det er
synd, for de gode landskabsarkitekters evne
til at arbejde med helheder, både i landska¬
bet og i byen, burde placere dem helt centralt
i samarbejdet.

Hvordan er tegnestuens fremtid?
- Jeg vil håbe, at vi trods de nuværende

dårlige konjukturer fortsat kan opretholde
et professionelt og kreativt miljø på teg¬
nestuen, med erfaringsudveksling mellem
yngre og ældre. Det store fælles erfarings¬
grundlag vi har akkumuleret gennem årene,
brænder man efter at kunne frodiggøre i nye

løsninger.

Landskabsarkitektfaget
Har du ind imellem været fristet til at klare
både arkitekt- og landskabsarkitektprojek¬
teringen?

- I mine yngre år har jeg bygget et antal
huse, og nogle af dem synes jeg ikke blev helt
dårlige, men det blev landskabsarkitektfa¬
get, jeg satsede på, og det har siden krævet -
og kræver - hele min indsats.

Jeg synes ikke, det er muligt at være pro¬
fessionel på begge områder, og som land¬
skabsarkitekt har jeg haft det privilegium,
for det meste at arbejde sammen med meget
talentfulde bygningsarkitekter.

Kun een gang i mit liv som landskabsarki¬
tekt har jeg følt mig fristet til at arbejde med
bygninger. Det var klubhuse og cafeteria i
Vallensbæk Mose, som er en integreret del af
den landskabelige helhed.

Er det landskabsarkitekturens formsprog
det handler om?

- Det er nok formen der giver de største
anfægtelser, men tingene hænger sammen,

planteanvendelsen og det anlægstekniske er

uhyre vigtige. Kikser een af delene, kikser det
hele. Syntesen er målet.

Syntesen af form, funktion og materiale
var overskriften på vores skoling som arki¬
tekter i 50'erne.

Det er en ballast, man ikke smider over

bord, og den finder jeg lige relevant, om du
arbejder med møbler, huse eller landskab.
Jeg ved godt, du vil indvende, at der er have-
kunsteriske arbejder, der tangerer den frie
kunst, men det er opgaver tegnestuen kun
sporadisk har beskæftiget sig med.

Som f.eks. Amaliehaven?
- Placeringen gør den naturligvis til et

trækplaster, men anlægget er en katastrofe
for København som kulturby.

Apropos kulturby, tror du landskabsarki¬
tekterne får nogen indflydelse på »Køben¬
havn Kulturby 1996«?

- Da jeg var bestyrelsesmedlem i »For¬
eningen til Hovedstadens Forskønnelse« ar¬

bejdede vi med forskellige »grønne« forslag,
bl.a. med en renovering og nyplantning af
træer langs Vesterbrogade, fra Tivoli til Søn¬
dermarken, afsluttet med en renovering af
fontænen i Søndermarken. Hvordan det går
med disse projekter, har jeg begrænset føling
med, efter at jeg har forladt bestyrelsen.
Men DL arbejder målrettet med andre for¬
slag, og for en ny stadsgartner i Københavns
Kommune må det være en kærkommen ud¬

fordring. Der er nok at tage fat på, bare man
nu vil benytte lejligheden til også at rette op

på forfaldet i stedet for blot at satse på noget
fikst og kortvarigt.

Men det skal nok vise sig at blive svært.
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Solbjerg Have
Solbjerg Have er anlagt på tomten efter Frede¬
riksberg Gasværk. Bebyggelsen, som har en høj
udnyttelsesgrad, er udformet med en integration
affamilieboliger, beskyttede boliger, plejehjem
og børneinstitutioner.

Bygherre: KAB Arkitekt: Fcellestegnestuen A/S
Ingeniør: Dominia A/S.
Udført: 1980-81

■ Solbjerg Have
Solbjerg Have housing estate has been estab¬
lished in the site left available after a gas plant
was demolished. The development, intensely uti¬
lised, hasfamily apartments integrated with 'pro¬
tected'flatsfor the disabled, rest homes, and day
care facilities.

Builder: KAB

Architect: Fcellestegnestuen, Ltd.
Engineer: Dominia Ltd.
Completed 1980-81
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Spektakulære begivenheder, der udfolder
sig her og nu, som sport, scenekunst, show
eller fyrværkeri, appellerer nu engang stær¬
kere til os end subtile fornemmelser af by-
kvalitet, især når det drejer sig om byens
grønne elementer med en skabelsesproces
over flere årtier. Det er fagets elementære
problem, som der er talt og skrevet meget
om, og som gennem årene opleves som en
forståelseskløft mellem fagets udøvere og
omverdenen.

Er det et spørgsmål om uddannelse?
- Det er det selvfølgelig. Samtidig er det en

kunstart, det drejer sig om, og for at faget
skal blive synligt, må der ud af faggruppen
opstå nogle overbevisende talenter, der har
alt det i sig, som ikke kan læres, og så må ta¬
lenterne have mulighed for at udfolde sig.

Det er ikke blevet nemmere i de sidste 30
år, med den stigende kommercialisering og
med en bygge- og anlægssektor, der mere og
mere fokuserer på pris og tid og mindre på
kvalitet.

Stadig er der ikke i vores kultur nogen ud¬
bredt erkendelse eller accept af at byens og
landskabets rum er en landskabsarkitekto-
nisk opgave.

Er det nu så galt - såvidtjeg ved harjeres teg¬
nestue haft ret megen indflydelse på Odense
bycentrum?

- Jeg taler om den generelle tilstand - det
må ikke opfattes som en kritik af de gode
bygherrer og de gode opgaver, vi og mange
andre tegnestuer har haft, men det er stadig
mere undtagelsen end reglen.

Noget meget glædeligt, der er sket i de sid¬
ste år, er, at Jan Gehl og folkene omkring af¬
delingen for bybygning på Akademiet i Kø¬
benhavn har vundet stor lydhørhed for den
problematik, som vi har kæmpet med i prak¬
sis i så mange år. Men så er det helt afgøren¬
de, at der findes landskabsarkitekter, der er
kvalificerede til at forme fornyelsen af byens
rum i praksis.

Du nævnte Odense. Vi er selv ret glade for
den opgave, selv om den ikke har tiltrukket
sig stor opmærksomhed. Det er et godt ek¬
sempel på vores holdning til tingene, som vi
talte om før. De gadestrækninger og pladser,
vi har formet, fungerer godt, men opleves ret
anonyme i deres formsprog, og det er ikke
utilsigtet. For os er det naturligt, at arkitek¬
tens rolle er dén at skabe rammerne for livet,
ikke indholdet. Meget af nutidens arkitektur
stræber jo efter at skabe symboler, indhold,
og det skal være utroligt talentfuldt gennem¬
ført for ikke at være pågående og trættende,
i hvert fald efter at den første måben har lagt
sig. Indholdet er menneskenes eller »bruger¬
nes« opgave. Og så er det billedkunstens. Det
er glædeligt, at mange billedhuggere er ble-
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A bi Nawas, Baghdad
Idag hviler der skygger af brutalt
diktatur, krig og ødelæggelser over

stedet, men Baghdad var og er, en

by med en rig bygningskulturel arv

og en stor etnisk og religiøst blandet
befolkning. Det var de træk, der
fascinerede os, da vi i begyndelsen
af 80'erne engagerede os i det store
Abi Nawas projekt. Det har tidli¬
gere været vist i 'Landskab' i model¬
fotos og tegninger, men her gengi¬
ves et par af de sparsomme fotos,
som eksisterer af de udførte park¬
anlæg. Billederne er taget inden
pergolaerne blev overgroet med
Bougainvillea.

Bygherre: Amanat Al Asima
Arkitekt: Skaarup & Jespersen,
Pianar, Baghdad
Ingeniør: Cowiconsult
Udført: 1981-86

■ Abi Nawas, Baghdad
Today shadowed by a brutal dic¬
tatorship, by war, and devastation,
Baghdad was, and is, a city rich in
architectural heritage, and has a

large population, ethnically and re¬

ligiously diverse. We were fascinat¬
ed by this when we became involved
in the great Abi Nawas Project in
the early 1980s. We have shown it in
Landskab previously but here are a

couple of the few photographs of
the completed parks, taken before
pergolas were overgrown with Bou¬
gainvillea.

Builder: Amanat A! Asima
Architect: Skaarup & Jespersen,
Planar, Baghdad
Engineer: Cowiconsult
Completed 1981-86
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vet knyttet til opgaver med byrum i de senere
år, men jeg fornemmer undertiden en ten¬
dens til, at de i begejstring over selvudfoldel¬
sens muligheder lader sig lokke til den totale
iscenesættelse af større byrum - og det
smadrer balancen mellem ramme og indhold
og inddrager menneskene som ufrivillige ak¬
tører i en forestilling, der slet ikke er deres.
Det er imidlertid det spektakulære og ikke
det anonyme, der påkalder sig mediers og
sponsorers opmærksomhed.

Her er du ved noget centralt, som er hele
faggruppens problem: Skismaet mellem fa¬
gets behov for profilering og dets anonyme
karakter

- Det er rigtigt. Vi har gennem årene ople¬
vet, at hverken foreningen, tegnestuerne eller
landskabsarkitektskolerne har kunnet profi¬
lere sig i offentligheden. Husker du da vi
sammen med bl.a. Andreas Bruun arrange¬

rede det udmærkede IFLA-møde på Vilvor¬
de i 70'erne. Vi havde da premiere på Henrik
Fog-Møllers flotte fotoudstilling, vi havde
alle fagets internationale spidser omkring os
og havde skrevet alt ned om fagets uundvær¬
lighed og globale fremtid, så vi tog os mod til
at invitere nogle af de dengang kendte TV-
journalister til pressekonference.

Men ak - de bad om enten en »nyhed« el¬
ler en god historie, ingen af delene kunne vi
byde på, så de gik ligeså hurtigt som de var
kommet. Evnen til at fortælle en historie er
ikke noget, der kan læres, men den har f.eks.
Søren Ryge Petersen, og så er det ligemeget
om emnet er »spektakulært« eller anonymt.
Så måske er der håb for landskabsarkitekter¬
ne alligevel.

Du mener altså, at der stadig er brug for
landskabsarkitekterne?

- Man kan jo dårlig gå et skridt uden at
finde opgaver, der burde løses - problemet er
blot af få andre til at fatte det. Kan vi det, er

der ikke grænser for mulighederne.
Strukturen i vores fag kan meget vel ændre

sig, men jeg vil godt for faget håbe, at der
også i fremtiden bliver plads til de selvstæn¬
dige tegnestuer. Der er fine traditioner at
bygge på: C. Th. Sørensen, Georg Georgsen,
Georg Boye, Troels Erstad for blot at nævne
nogle. Det er en god ballast, når de internati¬
onale »ismer« vælter ind over os, og så må vi
heller ikke glemme, at årtierne dengang var
en tid med endnu mere skrabede budgetter,
end den vi nu står i.

Organisationsarbejde
Du engagerede dig også i organisationsar¬
bejde og var iperioden 1975 til 1978formand
iForeningen afDanskeLandskabsarkitekter

- I grunden har jeg aldrig søgt den slags
opgaver, men snarere manglet evnen til at

sige nej. Har man først sagt A, må man også
sige B, og så bliver man pludselig fanget af
ansvaret.

Sådan gik det i DL og ligesådan i andre or¬
ganisationer, hvor jeg har været med i ledel¬
sen.

Demokratiske beslutninger er en vanskelig
proces - selv har jeg været meget pragmatisk
og forsøgt at nå frem til den mindst dårlige
udgang af en sag - et princip jeg også an¬
vendte i de afgørende samarbejdsforhand-
linger med Dansk Hortonomforening om en
associeringsaftale for Landskabsarkitekt¬
foreningen.

Samarbejdet med Dansk Hortonomfor¬
ening og Danmarks Jordbrugsvidenskabe¬
lige Kandidatforbund, mente jeg på det tids¬
punkt var den eneste farbare vej for at kunne
holde sammen på landskabsarkitektgrup¬
pen, som bestod - og stadig består - af såvel
arkitekt- som hortonomuddannede land¬
skabsarkitekter.

Om samarbejdet inden for kandidatfor¬
bundet stadig er den bedste løsning, ved jeg
ikke, men jeg vil da håbe at det lykkes at be¬
vare landskabsarkitekternes sammenhold
på trods af, at »forvaltere« og »projekteren¬
de« kan have forskellige holdninger.
Du var i flere år DL's repræsentant i den
europæiske landskabsarkitektorganisation
CEGAP - var det EFLA's forløber?

- Ja - og et tidligt forsøg på EF-sam-
arbejde, dengang der var direktiver om
arkitektuddannelsen på vej og forventning
om et tilsvarende direktiv for landskabsarki¬
tekterne. Men trods en stor mødeaktivitet og

vore tyske kollegers aktive indsats, løb det
hele ud i sandet.

Private sysler
Hvad laver du i din fritid?

- Jeg elsker gamle træbåde og på Furesøen
har jeg sejlet, siden jeg var dreng. Jeg er så
heldig at have hus og have ned til søen, og det
giver i sig selv nok arbejde til at fylde friti¬
den. Vintre, hvor vi har haft tid og råd, er
min kone og jeg taget på ski i Norge, og så
har vi meget glæde af vores fælles interesse
for billedkunst, som har ført os rundt til
mange af verdens gode museer. Endelig el¬
sker jeg at færdes til fods i både fortrolige og
fremmede landskaber. Sært nok har jeg altid
været draget af landskaber uden træer- ørke¬
nen, skærgården, højfjeldet.

Karen Permin

DL: Foreningen afDanske Landskabsarki¬
tekter

IFLA: International Federation ofLand¬
scape Architects

EFLA: European Foundation for Landscape
Architecture

CEGAP: ComitéEuropéen des Architectes
Paysagistes
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Bygherre: Albertslund Kommune
ingeniør: Dominia A/S
Udført: 1987-90
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Renovering af Rådhussø og kanal i Albertslund Syd
Rådhussøen og kanalen i A Ibertslundsyd er blandt Ole Nørgårds mest vellykkede arbejderfra begyn¬
delsen af 60'erne, men naturligvis præget af tidens idealer og af montagebyggeriets krav.

I slutningen af 80'erne var store dele af anlægget forfaldent og nedslidt, og der blev iværksat en
omfattende renovering med nyanlæg afpladser, stier, broer og haveanlæg.

Den hegning mod vandet, som blev opsat efter en drukneulykke i 60 'erne, blev enkelte steder sløjfet
og erstattet med trin eller pikstensstrand, men på de fleste strækninger blev hegnet genopsat i ny
udformning.

For at skabe nærhed til vandet trods indhegningen blev der bygget et stort antal opholdsbroer med
bænke.
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■ Renovation of town hall lake and canal in Albertslund South
This canal with lake in Albertslund south is among Ole Nørgdrd's successful work of the early 60s but
has, of course, the mark of contemporary ideals and of the demands made by prefab building.

In the early 80s, a large part of the construction was derelict and worn, and extensive renovation
including newly laid out spaces, paths, bridges, and gardens, was initiated.The fencing facing the
water, which wasput up after someone drowned in the 1960s, waspartly taken down and replaced with
steps or a stretch ofpebble beach, but in most places the fence was recreated in a new shape.

In order to bring people close to the water in spite of the fencing, a large number of bridges with
benches were built.

Builder: Albertslund council.

Engineer: Dominia Ltd.
Completed 1987-90
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Springvandsdamme under løvkassepergolaer
■ Fountain ponds under pergolas composed of
foliage boxes

Vand, sejl og løvtage Expo '92 i Sevilla

Af Lis Park

Sevilla med verdensudstillingen Expo '92
var i år manges mål for en arkitektur-pilg¬
rimsrejse. Gennem flere år har forberedel¬
serne til udstillingen stået på, og forventnin¬
gerne har været store.

Expo '92 åbnede den 20. april og sluttede
12. oktober.

Udstillingsområdet ligger på øen La Car-
tuja i floden Guadalquivir, det har form som
en kotelet, der er ca. 2,5 km lang og hen¬
holdsvis 1,2 og 0,5 km bred i enderne. Hertil
kommer et enormt parkeringsareal udenom.
Tidligere lå det meste af øen øde hen, dog lå
her et gammelt kloster, Santa Maria de las
Cuevas, som på et tidspunkt blev nedlagt og
en tid fungerede som keramikfabrik.

Området blev udpeget til udstilling i 1985.
I 1987 afholdtes en arkitektkonkurrence om

en masterplan for en ny bydel, der blev vun¬
det af den argentinske arkitekt Emilio Am-
basz. Efter udstillingsperioden er det tan¬
ken, at den nye bydel skal fungere videre som

forskerby for højteknologi. Udstillingens
tema bygger på 500-året for Columbus' op¬
dagelse af Amerika. Columbus opholdt sig
en tid i øens Santa Maria kloster inden sin
store sørejse.

Udstillingsområdet er disponeret med
vægt på vand.

Fire nye broer forbinder Sevilla med ud-
stillingsbyen, der har seks indgange. En
kabinelift førte fra flodens Sevilla-side ind
til hjertet af området. For at komme rundt
på arealet kunne man vælge mellem bus,
monorail-højbane, turisttog, katamaran-
både eller selvdrevne elektriske minibiler.

Endelig kunne man også bevæge sig til fods
på udstillingens avenuer, der på lange stræk¬
ninger var overdækket med levende løvtage i
form af plantekasser, båret af gitterkon¬
struktioner på søjler.

Denne imponerende struktur af 50.000
m2 vedbend-, blåregn- og Bougainvilleatage
medvirkede til at binde udstillingsområdet
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Orangegården fra det restaurerede Santa Maria
kloster med keramikovne i baggrunden
■ Orange orchard at proximate Santa Maria con¬
vent with ceramic ovens in the background

EF-pavillonens anlæg med et system aftolv fven-
tilations)tårne, et for hvert medlemsland
■ EC pavilion with a system of twelve towers
ventilators - one for each country
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Anlægget omkring
EF's pavillon i et sy¬
stem af kvadratiske,
grønne spejldamme
mellem terracottafar-
vede stibroer
Arkitekter: Hennin &

Normier, Lippsmeier
& Partners
■ A system of quad¬
rangular green,

reflecting ponds be¬
tween terracotta foot¬
bridges surrounding
the EC pavilion
Architects: Hennin &
Normier, Lippsmeier
& Partners

Den slyngede glas- og

vandvæg
■ Wall of interlacing
glass and water

Guadalquivirhaven
med små vandfald i
støttemurerne og bøl¬
gemønster i belæg¬
ningen
m Guadalquivir
garden with small
fountains inserted in
buttresses and co¬

vered with a pattern
of waves

sammen. I taget mellem planterne var ind¬
lagt vandingsanlæg, og på undersiden vand¬
forstøvere, der opretholdt tilpas fugtighed
og sænkede lufttemperaturen med 5-8°. Det
fungerede, og det var en fryd at færdes i løv¬
tagenes skygge.

Pergolasøjlerne var overalt omgivet af be¬
tonbænke i et enkelt design. Her kunne man
holde hvil på ruten rundt mellem de mange
nationale pavilloner, der kappedes om at
overdøve hinanden i arkitektonisk opfind¬
somhed med forskellige materialer, forskelli¬
ge farver, udstillinger og shows.

Et arkitektonisk tema, som optrådte i
utallige variationer, var sejlet, solsejlet som
havde en nyttig funktion på stedet, og yind-
sejlet med symbolsk betydning.

Vandet var der overalt: - i damme, bassi¬
ner, fontæner, kaskader, springvand og for¬
støveranlæg. Og den andalusiske lyd af vand
kunne høres overalt, rislende, pludrende,
pjaskende, springende og brusende.

En af avenuerne var kendetegnet ved en 5
m høj og 300 m lang slynget glasvæg med
vandet strømmende ned over glasset som en

kæmpelang ostebutiksrude. Samme tema
kunne ses på flere pavilloner.

Udstillingsarrangørerne har gjort sig store
anstrengelser for at gøre området frodigt og
grønt. Mange vejtræer havde allerede et ri¬
meligt volumen, akacier, jacarandaer, appel¬
sintræer, palmer og nerier.

Også i park- og haveanlægget mod øst har
man gjort sig anstrengelser - for mange må¬
ske - og med for mange plantearter, så at re¬
sultatet virkede overlæsset og pompøst. Der¬
imod kunne man i Santa Maria klostrets
gårdrum opleve en befriende enkelthed og
afklarethed. Enkelthed og omhu i design
kendetegnede også bænke, affaldsbehol¬
dere, telefonbokse, skiltning m.m.

1 det hele taget kunne man glæde sig over
den rigelige plads, der var afsat til promena¬
der, vand og grønne anlæg. Til gengæld er
det gået hårdt ud over udstillingspavilloner-
nes parceller. Mange fine pavilloner, de nor¬
diske f.eks., var ikke ydet retfærdighed. De
manglede luft og domæne omkring sig.

Arkitektoniske fremtidsvisioner var det
svært at få øje på. Måske kunne Frankrigs
forrygende flotte high tech pavillon med sin
spejlende facade skabe fabuleringer. Tænk,
hvilke spændende friarealtryllerier og rumil¬
lusioner der ville kunne skabes mellem huse,
som ikke ses, men spejler himmel, træer,
græs og genboens hus, der igen spejler him¬
mel, træer., o.s.v. i en uendelighed.

Fem måneder efter besøget er der tre ka¬
rakteristiske billeder, som har bidt sig fast og
genkalder stemningen på Expo '92, det er
billederne af vand, sejl og levende løvtage.

Lis Park, arkitekt maa
Lektor ved Sektion for Land- og Byplanlægning,

KVL

LANDSKAB 8 -1992



Frankrigs pavillon med den spej¬
lende facade tryller med afstande
og omgivende rum
■ The French pavilion with its
reflecting front makes magic with
distance and immediate space

Kort over området
1. En kunstig sø får sin vandforsy¬
ning hentet op fra Guadalquivir, og

gennem en lang kanal føres vandet
retur og ender i et lille vandfald.
Man har her skabt en lang vand¬
kant, der er udnyttet tilpromenade¬
anlæg. Omkring søen ligger Spani¬
ens og de spanske autonome regio¬
nerspavilloner. Søen fungerede om

aftenen i udstillingsperioden som

baggrundfor lasershow og fyrvær¬
keri
2. Mod Guadalquivirs nordøstlige
bred er udlagt et park- og haveom¬
råde
3. I fortsættelse heraf mod syd er

bygget en havnekaj, hvorskibe-fra
Columbus' tid - låfor kajforan ud-
stillingspavillonen for søfart
4. Området for de internationale
pavilloner strækker sig ud som et
gridnet af veje og boulevarder mel¬
lem de tætliggende pavilloner
5. Dette område er det renoverede
Santa Maria kloster med omgiven¬
de haver
■ Map
1. An artificial lake receives water
from the Guadalquivir and water is
led through a long canal into a
small fountain. A long shore has
been created, suitable for strolling.
Around the lake are pavilions
representing Spain and the Spanish
autonomous regions. The lake dur¬
ing the period was the backdrop to
laser shows andfireworks.
2. Facing the north east shore of
Guadalquivir is a park-and-garden
section.

3. South of this is apier where ships
from the days of Columbus were
moored in front of the pavilion for
seafaring.
4. The entire international area is a

grid of roads and boulevards unit¬
ing closely located pavilions.
5. The renovated Santa Maria con¬

vent with surrounding gardens.

Udsigt over avenuen med den 300 m lange slyn¬
gede glas- og vandvæg
■ View ofavenue with its 300 m wall of interlac¬
ing glass and water

, CARTUJA

□gasfficnor je□[bcbddh

GUADALQUIVIR RIVER (CORTA DE LA CARTUJA)
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Landskabsarkitektoniske aspekter ved Expo '92

Emilio Ambasz's
1. præmie projekt
■ Emilio Ambasz's
award-winning pro¬

ject

Cartuja'øen, hvor udstillingen blev placeret,
var tidligere afskåret fra byen af en blind
flodarm med stillestående vand, og den
nordlige bydels kontakt med floden var blo¬
keret af det gamle jernbaneterræn.

I forbindelse med Expo '92 blev flodar¬
men forbundet til Guadalquivirs hovedløb,
og gennemstrømningen retableret. Jernba¬
nen blev flyttet og byen åbnet mod floden
med promenader og parkanlæg - en motor¬
gade hører dog også med i billedet, men disse
ændringer må, uafhængigt af hvad der i øv¬

rigt kom ud af Expo '92, betragtes som en
stor og langsigtet gevinst for byen.

Landskabelige visioner
Ved den internationale indbudte arkitekt¬
konkurrence om Expo '92 blev der udpeget
to 1. præmieprojekter. Det ene, af Emilio
Ambasz, har som reference Chicagoudstil¬
lingen i 1992, der gav eftertiden Olmstead's
Jackson Park.

I Sevilla var Maria Luisa-parken en værdi¬
fuld arv fra udstillingen i 1929. Fra starten
var visionen for Expo '92 således en stor by¬
park som ramme om udstillingens pavil¬
loner.

Virkeligheden
Interessen for at deltage i udstillingen over¬

steg imidlertid alle forventninger. Der blev
anmeldt næsten dobbelt så mange pavilloner
som forudset. Expo '92 blev således ikke en

grøn park med pavilloner, men en tæt by.
Udstillingsområdets planløsning blev en
rationel struktur, der primært tilgodeså gen¬
nemførelsen af de enorme bygge- og anlægs¬
arbejder på minimal tid.

Expo '92's grønne elementer blev park¬
områderne i udstillingens periferi, og til
dels det store sø- og kanalprojekt, gader og

pladsers alléplantninger og de udstrakte
pergolaer med deres interessante kølesyste¬
mer. Realisering af landskabsarbejderne

blev lagt i hænder på den offentlige parkfor¬
valtning (landskabsarkitekt Ricardo Librero
m.fl.), med delprojekter af forskellige pri¬
vate landskabsarkitekter som Guadalquivir-
parken ved Jorge Subirana Atienza og
Avenue 5 ved SITE-gruppen, New York.

Guadalquivirparken er opdelt i temaha¬
ver: Rosenhave, dufthave, labyrint, hvile-læ¬
sehave, legehave m.fl. Havernes design er

overvejende spansk-maurisk inspireret med
brug af cypres som hækmateriale og ind-
plantning af et stort antal dadelpalmer. Et
lokalt gulligt lergrus danner en smuk belæg¬
ning.

Den amerikanske have (Garden of the
Americas) omkring kanalens udmunding i
floden har vandhave og vandfald. Plante¬
materialet er af syd- og mellemamerikansk
oprindelse. En skyggehal med befugtnings¬
anlæg rummer den tropiske afdeling.

Cartuja-klostrets have er genskabt som

frugthave med citrus-, oliven-, granatæble-,
mandeltræer m.fl. med traditionel overfla¬
devanding fra genskabte reservoirer. I og

omkring selve bygningskomplekset er der
fine restaurerede og nyskabte gårdhaver. Vest
for klostret er et stort gammelt træ (Phyto¬
lacca dioica), som siges at være plantet af
Columbus' søn.

Den store kunstige sø var primært til brug
for aftenernes lysshow, hvor der samledes
store menneskemængder omkring søen. Af
hensyn til udsigten er der ikke træer langs
søen, hvis bredder præges af farvede asfalt¬
flader og kulørte blomster. Parkforvaltnin¬
gen har planer om at genskabe det oprinde¬
ligt tænkte parkanlæg omkring søen, når
udstillingen er slut, og pavillonerne fjernet.

Ved udformningen af avenuer, gader og

pladser er der gjort store anstrengelser for at
skabe skygge og kølighed.

De præfabrikerede stålskelet-pergolaer,
som bærer containere med drypvandingssy-

stemer, blev i sektioner på 6 x 6 m opstillet på
parkeringspladserne, hvor et tæt slyngplan¬
tedække af Bougainvillea, jasmin, blyrod
m.fl. kunne udvikles i tide. Herfra blev per¬

golasektionerne transporteret til opstilling i
gader og avenuer kort før åbningen.

Til allétræer er anvendt platan, elm, La-
gerstroemia, Acacia, Phytolacca, daddel¬
palme m.fl., og der er en fast træafstand på
6 m.

Ringgadens støttemure er tilplantet med
blomstrende slyngplanter og står allerede
helt grønne med hjælp af det velfungerende
drypvandingssystem.

Anlægstekniske problemer
Der skulle i løbet af 2 år plantes ca. 25.000
træer og 500.000 buske. Plantematerialet
kunne ikke produceres i Spanien og blev der¬
for for hovedpartens vedkommende indkøbt
i Miami, USA. Det har givet store problemer,
at beplantningsprojektet ikke var fastlagt,
da planterne skulle ordres.

Jordbunden består af alluviale aflejringer
med en meget finkornet struktur. Dette gør
afdræningen vanskelig, og i områder med
høj grundvandstand er træerne i stort tal
gået ud.

Man har forsøgt at være foran øvrige an¬

lægsarbejder med f.eks. alléplantningerne.
Men på grund af manglende koordination
og hensyn er vandings- og drænledninger
blevet ødelagt ved efterfølgende arbejder, og
store mængder allétræer, bl.a. 50% af de
store palmer, er gået ud og måtte erstattes.

Flere af avenuerne er interessant tænkt,
især SITE-gruppens avenue 5, men set med
danske øjne lider resultatet noget under et
svigt i detaljerne og i den håndværksmæssi¬
ge udførelse. Det gælder generelt for belæg¬
ningerne på Expo, bortset fra de smukke
grusbelægninger.

Søren Harboe
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Noter

Annelise Bruun in memoriam
Annelise Bruun, landskabsarkitekt
12. juli 1940-15. juni 1992
Vi har mistet Annelise Bruun. Vi har mistet
hendes nærvær og stærke personlighed.

Vi har mistet den kvinde, som gennem 21
år har drevet tegnestue sammen med menne¬
sker hun holdt af og interesserede sig for. En
person, som havde øje for, hvad der skete
omkring hende, og som engagerede sig ikke
kun i sit virke, men i hele den pulserende ver¬
den omkring sig.

Men se engang på de anlæg, hun har skabt
i parløb med sin mand Svend Algren. De af¬
spejler hende. Nemlig anlæg, der er enkle i
udformning og med rene linier, stor frodig¬
hed, samspil med omgivelserne og styrke i
detaljen.

Det ses i boligbebyggelser som Hesselbo i
Værløse, hvor haveanlægget går i samspil
med den ældre bevoksning og Valhals- og
Thorskvarter i Hundige, hvor de frodige
rammer har haft stor betydning. Her skabte
hun også i samarbejde med kunstneren Palle
Lindau det skulpturelle og funktionelle torv
til glæde for både børn og voksne. Nævnes
skal også kursusejendomme, som SID's
ejendom på Falster med de frodige gårde,
som hver har sit individuelle plantningsud-
tryk og DAB's kursusejendom i Toruplund,
hvor ejendommens jorder spiller sammen
med det tilgrænsende åbne land, og hvor
gårdrummets stringente udtryk giver en flot
og varieret oplevelse. Alkas kontorhus i Tå¬
strup har et gårdrum, hvor forskellige plan¬
tesamfund i det terrasserede anlæg bindes
sammen af kanaler og vandrender, et anlæg
der er rigt på oplevelser året rundt.

Selv om Annelise altid var villig til at gå
ind i en dialog om sit arbejde, så slap hun al¬
drig sin vision - nemlig den enkle ramme, de
rene linier og frodigheden, det foranderlige.
Hun værdsatte det levende. Hun lod det gro

og udvikle sig. Perfektionisten i hende gik
dybt i detaljen, hun skabte hellere en gen¬
nemarbejdet mindre ting i stadig udvikling
end et stort monumentalt anlæg.

Og er det ikke sådan vi skal huske Annelise
Bruun.

Og som den nysgerrige rejsende, der brag¬
te inspiration hjem fra sine rejser, såvel fra
det detaljerige Sikim i øst som fra Irlands
vilde natur og blæst. En person der med sit
engagement kunne knytte folk til sig og in¬
spirere dem i sit arbejde.

Annelise har-vi mistet. Men hendes vi¬
sioner bliver ført videre af hendes mand
Svend Algren i tegnestuen Algren og Bruun
på Christianshavn. Marie Thing

LANDSKAB 8 -1992

Egebjerggård III. Bebyggelsesplan 1:2500.
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■ Egebjerggård III. Plan of built-up section,
1:2500.

Completed 1991-92.



Summary

A Conversation With Søren Harboe,
Landscape Architect, p. 169
By Karen Permin
Søren Harboe was born 1932 in Holte,
Zealand. He graduated as an architect from
the section headed by Jørgen Bo but, being
acquainted with C.Th. Sørensen, had be¬
come so taken with garden architecture that
he seriously considered switching and at
times tried his powers at a practice in
Sweden. While he studied he worked with his
teacher Ole Nørgaard,

Harboe and Finnish Måns Ginman in
1965 were accepted as co-principals into the
Ole Nørgård company, a partnership lasting
through part of the 70s, until Ole Nørgård
got involved with building roads and
bridges, whereas Ginman and Harboe
wished to concentrate on shaping the en¬
vironment surrounding institutions and
housing estates. Today they are three: ar¬
chitect Peder Borup in 1972 joined the com¬

pany, whose name is now Ginman Harboe
Borup, landscape architects, Ltd.

Around 1000 different projects, small as
well as large ones, covering the majority
of tasks natural to landscape architects have
been completed. Residential developments
in the 60s and 70 were dominant, and we
were much involved in creating playgrounds
including those attached to institutions and
schools. Then there were tasks such as Tek¬

nologisk Institut and Kommunedata (natio¬
nal computer centre for local government).
Solrød Center (development on the coast
south of Copenhagen) paved new ways, we
felt, and Copenhagen suburb councilsasked
us to do a fair amount of 'green' planning. In
the early 80s we completed.major underta¬
kings in the Middle East and, lately, com¬
mercial building has granted us several as¬

signments.
Byg og Bo 88, Blangstedgård, is probably

our most demanding, recent job but we have
also had a hand in Odense pedestrian areas,
and in the extensive modernization of

Copenhagen Airport, Kastrup.
Renovation of residential developments in

Farum and Albertslund, originally projected
in the 60s and 70s, in recent years was in¬
teresting to do, particularly because it was

possible to learn from our own mistakes, and
to compensate for abuse and wear. In

Bahrain we have projected the open spaces
and parks surrounding Knud Holscher's
beautiful National Museum, and in Saudi
Arabia we've had, among other assign¬
ments, Henning Larsen's Danish embassy in
Riyadh.

Collaboration entails joint copyright.
This applies to the examples given here,
although I tend to mention projects which
were my chief responsibility, and which have
not previously been published in Landskab.

The synthesis of form, function, and
materials headlined our architectural

schooling in the 1950s. One does not dis¬
charge such ballast, and I find it equally rele¬
vant whether one's matter is furniture,
houses, or landscape. Certain garden ar¬
chitectural works resemble free sculpture,
but our practice has only been marginally in¬
volved with these. Form in landscape ar¬
chitecture is the greatest problem but tech¬
nique is important, and so is the question of
what plants to use.

Odense is a good example of the attitude
mentioned above. The stretches of street and

space that we have formed function well, but
are felt to be formally anonymous in spite of
us. It is natural for us to see the architect as

someone who sets up a framework to life, not
its content. Much contemporary architec¬
ture strives for symbols, for content, and this
must be done with incredible talent if it is not

to become offensive, at least after the first
admiring gape has been relinquished. The
content is up to users. And to sculptors. I ap¬

prove of the tendency for sculptors to be
asked to decorate urban expanses but I do
perceive a tendency, founded in enthusiasm
about the possibility of self-expression, to
engage in total scenification of urban space,
a tendency which upsets the balance between
framework and content and forces people,
users, to act in a show which is alien to them.
The spectacular, however, not the anony¬
mous, tends to attract media attention - and
money.

Interviewer: The schism between the need
for professional profile and the generally
anonymous nature of landscaping is cen¬
tral ...

True. Throughout the years, neither the
national association, practices, nor the
schools for landscape architecture, have
been able to sustain a public profile. Our
professional structure may change, but I do
hope there will be room for independent
practices in the future. We have fine tradi¬
tions on which to build, C.Th. Sørensen, Ge¬
org Georgsen, Georg Boye, Troels Erstad to
mention a few. This is excellent ballast now

that we are flooded by international -isms;
and neither must we forget that those were
even more meagre times than this.

Water, Sails, and Roofs of Foliage: Expo
'92 in Sevilla, p. 186
By Lis Park
The area for the World Fair, Expo '92, was
selected in 1985. In 1987 a competition con¬

cerning a master plan for a new town was

held, and won by Argentinian Emilio Am-
basz. Following the exhibition the new town
is to be a high tech science village.

The exhibition's long avenues were co¬
vered with roofs of live foliage in the form af
nursery boxes held by lattice work on pillars.
This impressive, 50,000 m2 structure bearing
ivy, Wisteria, and Bougainvillea helped
unite the exhibition area. Between plants
were irrigation systems, and on the under¬
side atomizers which maintained suitable

humidity and lowered the temperature by 5
to 8°.

One architectural theme which appeared
in several versions was the sail, the sunsail
serving a useful function on the site, and the
windsail with its symbolic meaning. Water
was everywhere, in ponds, basins, fountains,
cascades and atomization units. And the
Andalusian sound of water was everywhere
in evidence, sizzling, burbling, splashing,
leaping, rushing, and gushing.

Landscape Architectural Aspects of Expo
'92, p. 191
By Søren Harboe
Expo '92 became a densely built-up area
rather than a green park with pavilions as

imagined. Its green elements were peripheral
parks and gardens, an extensive conglomer¬
ate of lake and canal, and pergola avenues
with interesting cooling systems. Responsi¬
ble were the Park Directorate (landscape ar¬
chitect Ricardo Librero et al.), with sub-
projects by private practices such as Jorge
Subirana Atienza (Guadalquivir Park), and
the SITE Group of New York (Avenue 5).

Great attention has been given to shadow
and coolness. The pre-fabricated steel pergo¬
las carrying containers with watering sys¬
tems were put up in 6x6 m sections in car

parks where a dense covering of Bougain¬
villea, jasmine, leadwort, and others would
have time to develop. Pergola sections were

brought into streets and avenues immediate¬
ly before the opening. Avenue trees are

plane, elm, Lagerstroemia, Acacia, Phyto¬
lacca, date, etc.; distance 6 m. The buttresses
bordering the circular road were planted
with creepers in bloom and were soon green.

Several avenues represent interesting
thinking, particularly SITE's Avenue 5, but
in a Danish perspective the execution suffers
from faltering attention to detail and poor
workmanship. This generally applies to
gound covering at Expo apart from the
beautiful gravelling. Ellen M. Pedersen
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Tegninger fra en verden af igår
Nils Andersen

Som skildrer af by- og bygningsmiljøer overgås Nils Andersen næppe
af nogen nulevende tegner. Hurtige tegninger, flygtigt

indfangede stemninger og store gennemarbejdede prospekter.
Uanset motiv og sted altid med en vågen iagttagelse,

der viser indsigt og indlevelse i den omgivende verden.

Før sin død samlede Nils Andersen sine bedste tegninger
til denne lille bog, som grafikeren Lisbeth Gasparski har tilrettelagt

efter Nils Andersens anvisninger.

ARKITEKTENS FORLAG

»En pragtfuld skitsebog,
som gennem tegninger udtrykker

den levende arkitektur,« skrev
Henrik Sten Møller i Politiken.

96 sider, gennemillustreret. Format 20x21 cm.

Hæftet, kr. 275. ISBN 87 7407127 0.
Trykt i 500 nummererede

eksemplarer på naturfarvet offset af
Poul Kristensens Bogtrykkeri.

Udgivet med støtte fra
Statens Kunstfond.



Nordisk styremøte i Køben¬
havn 22. august 1992
Deltagere:
DL: Jørgen Nielsen, formann;
Charlotte Skibsted, IFLA/
EFLA-delegat; Anker Madsen,
fagsekretær; Jeppe Aagaard
Andersen, styremedlem; Anne¬
marie Lund, redaktør. LAR:
Sven Widelund, leder; Lars
Nyberg, IFLA-delegat, for¬
mann for Regional Council
Europe. SMAFLA: Jukka Jor-
mola, leder. MAL: Gretel
Hemgård. FILA: Ragnar F.
Kristjansson. NLA: Arild
Johnsen, leder; Trygve Sundt,
Internasjonal delegat; Mona
Lande Olsen, fagsekretær og
nordisk styresekretær (ref).

Fremtidig nordisk samarbeid
Nordiske Kongresser:

Island er vertskap for kon¬
gressen i 1993. Det kom forslag
fra DL om at Sverige kunne
overta kongressen fra Danmark
i 1995. Norge skal holde kon¬
gressen i 1997, mens 1999 blir
Danmark i kombinasjon med
IFLA-kongress, alternativt Fin¬
land.

Det er tidligere vedtatt at
kongressene skal holdes på
nordiske språk. Situasjonen i
Europa tilsier muligens at man
skal legge inn tolkning til en¬

gelsk. Dette vil også være en
fordel for finnene.

Kongressen 1993. FILA utle-
verte preliminære programmet.

Nordiske styremøter: Det
neste ordinære styremøtet av-
holdes på Island i forbindelse
med kongressen i 1993. Etter
planen er det Finland som står
for tur i 1994, Danmark (e.l.
Sverige) i 1995, i forbindelse
med kongress og Norge i 1996.

Nordisk tidsskriftsamarbeid
- muligheter? Er tiden moden
for et nytt, nordisk samarbeid
om tidsskrift? Et felles nordisk
nummer i forbindelse med

kongressen på Island kan være
et forsøk/en eventuell start.

Annemarie Lund tar kontakt
til de andre redaksjonene. De
respektive lands redaksjons-
utvalg/styrer/redaksjoner må
drøfte dette.

Samarbeidsstruktur. Det

opprettes et nordisk samarbei-
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det videre. Utvalget består av
Arild Jonhsen, Lars Nyberg og
Charlotte Skibsted. Noen stik-
kord for det videre arbeidet:

Organisering av AU, finansie¬
ring og arbeidsoppgaver.

IFLA. Orientering ved Lars
Nyberg om splittelsen i IFLA
og historikken bak denne.
Spørsmålet for nordisk styre¬
møte var nå hvordan de nordi¬
ske landene skal stille seg.

EFLA. Alle EFLA-landene er

nå enige i praksiskravet. Et
skjema går ut til alle medlems¬
landene. Sverige og Norge får
også dette. Det er vedtatt å re-

dusere utgiftene ved å kun av-
holde ett årlig møte.

EFLA synes å være en velor-
ganisert maskin i forhold til
IFLA.

EFTA-landene kan automa¬
tisk være medlemmer av EFLA
når en EØS-avtale er under¬

skrevet, uten noen søknadspro-
sedyre.

Budsjett. Budsjettet for 1993
ble satt til 15000,- kr.

Mona Lande Olsen

Arrangementer fra Nordjyske
planlæggere
Den middelalderlige byplan
Cand. mag. Jørgen Elsøe
Jensen fortæller med Aalborg
som eksempel om sit forsk¬
ningsprojekt for Planstyrel¬
sen om de danske middelal¬
derbyers byplan og opgaven
med at bevare og reetablere
den enestående danske mid¬

delalderbyplan, som projektet
har afdækket.

Medborgerhusets fore¬
dragssal, Rensburggade, Aal¬
borg. Onsdag d. 27. januar
kl. 19.00.

Lokale trafik- og miljøhand¬
lingsplaner
Regeringens transporthand¬
lingsplan pålægger alle større
byer at lave en lokal hand¬
lingsplan for trafik og miljø.
En række byer har allerede
gennemført den kortlægning
af miljøproblemerne, er er
første skridt på vej til en

handlingsplan. Repræsen¬

tanter fra miljøstyrelsen, AUS
og andre projektmedarbej¬
dere vil diskutere og proble¬
matisere transport-handlings¬
planen.

Medborgerhusets fore¬
dragssal, Rensburggade, Aal¬
borg. Tirsdag d. 23. marts kl.
18.30.

Naturgenopretning
Guidet naturvandring langs
Kjærs Mølle Å, et bynært fri¬
luftsområde nær Aalborg,
der er reetableret for natur¬

forvaltningsmidler.
Parkeringspladsen ved Syd¬

skoven. Over Kæret, Aalborg.
Tirsdag d. 27. april kl.
14.00-16.00.

Temadag om byfornyelse
På temadagen præsenteres,
hvordan forskellige typer råd¬
givere arbejder med offentlig
støtte og privat byfornyelse,
og hvordan der samarbejdes
med ejere og lejere. Der ar¬

rangeres besøg i Aalborg by-
fornyelsescenter - et EF-støt-
tet pilotprojekt om nye mål
og metoder i bydannelsen.

Pris: 300 kr. for medlem¬
mer afde arrangerende for¬
eninger, inkluderet frokost og
kaffe, 500 kr. for ikke med¬
lemmer, 100 kr. for studeren¬
de og arbejdsløse.

Tilmelding senest 1. maj
1993 til FAB v. Bente Knud¬
sen, Arkitektskolen, Nørre¬
port 20, 8000 Århus C. Tlf
86 13 08 22.

Medborgerhusets fore¬
dragssal, Rensburggade, Aal¬
borg. Mandag d. 10. maj kl.
9.00-16.15.

Nordjyske Planlæggere er
et tværfagligt samarbejde
mellem faglige organisatio¬
ner. De faglige organisationer
er Foreningen af Byplanlæg¬
gere (FAB), Dansk Ingeniør¬
forening i Nordjylland (DI-
FAN), Danske arkitekters
Landsforbund (DAL), Vej- og
Byplanforbundet (V&B) og
(DL) Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter.

Formålet er at tilbyde med¬
lemmerne i Nordjylland fag¬
lige og sociale arrangementer,

der kan stimulere til en faglig
udvikling og debat.

Programmet sammensæt¬
tes et halvt år i forvejen og
for foråret eller efteråret.

Medlemmerne opfordres til
at stille forslag til aktiviteter
og herigennem medvirke til at
markere og udvikle faget.
DL's kontaktperson er Gitte
Ramhøj (Aalborg Kommune
tlf. 98 11 22 11).

Konferencer, messer mm.

Konference med temaet Eng¬
land. En bred præsentation af
den engelske havetradition.
Movium. 20. januar 1993 i
Alnarp.

Billigare parker. Movium.
10.-11. marts 1993 i Alnarp.

IFLA Central Region Sym¬
posium, Johannesburg, Syd¬
afrika. 15.-20. marts. Tel. 27 11
483 3071, fax 27 11 483 3072.

Kyrkogårdens framtida orga¬
nisation. Movium. 18.-19.
marts i Uppsala.

Stad och land i samverkan.
Movium. 21.-22. april 1993 i
Ystad.

Urban Squares and Parks.
Icomos og AAPS konference i
Montreal, Canada. 12.-15. maj
1993. Tel. 514 848 1133,
fax 514 288 6469.

Studierejse til Paris.
Movium. 18.-19. maj 1993.

Nordisk kongres for land¬
skabsarkitekter, Island. 4.-6.
august 1993.

30. IFLA verdenskongres for
landskabsarkitekter. Lagos og

Abuja, Nigeria. 23.-27 august
1993. Call for papers.
Tel. 01 96 22 87, fax 01 82 08 51.

Nordisk kongres for kirke¬
gårdskultur. Sandefjord,
Norge. 31. august - 2. septem¬
ber 1993. Tel. 03 99 56 03.

Gammel Dok
Indtil 24. januar 1993: De 5
mestre i Norden. Peter Celsing,
Sverige; Sverre Fehn, Norge;
Knud Holscher, Danmark;
Aarno Ruusuvuori, Finland;
Hogna Sigurdadottir, Island.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket. Tel. 315719 30.
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Legater fra Statens Kunst¬
fond
I foråret 1993 uddeler Statens
Kunstfond arbejdslegater, rej¬
selegater og 3-årige stipendier
til bildende kunstnere, forfat¬
tere, komponister, kunsthånd¬
værkere, kunstneriske form¬
givere og arkitekter.

Ansøgning kræver ikke sær¬

ligt skema, men skal være tyde¬
ligt forsynet med ansøgerens
navn og adresse. Ansøgninger
skal indeholde biografiske
oplysninger og en nærmere be¬
skrivelse af den eller de

arbejdsopgaver, hvortil legatet
søges.

Desuden må
- bildende kunstnere vedlægge

billedmateriale i form af ka¬

taloger eller fotos,
- forfattere vedlægge manu¬

skripter eller udgivelser,
- komponister vedlægge kom¬

positioner i partitur og gerne

på bånd,
- kunsthåndværkere og kunst¬

neriske formgivere vedlægge
fotos eller arbejdstegninger,

- arkitekter vedlægge arbejds¬
tegninger eller fotos.
Alle bilag skal være forsynet

.med navn. Mængden af bilag
må ikke overstige, hvad der kan
rummes i en A4-kuvert. Hvis

bilag ønskes tilbagesendt, må
en frankeret svarkuvert ved¬

lægges ansøgningen.
Fondet kan ikke påtage sig

ansvar for indsendt materiale.

Ansøgningsfristen er 1. fe¬
bruar 1993.

Fondet forventer at udsende
besvarelser af ansøgningerne i
løbet af april 1993.

Senere indsendte ansøgnin¬
ger til arbejds- og rejselegater
vil blive taget i betragtning i
det omfang, der er resterende
midler til rådighed.

Ansøgning om støtte til
kunstnerisk virksomhed og
projekter i øvrigt, herunder
støtte til bestilling af komposi¬
tioner, behandles løbende. An¬
søgning om støtte til billed¬
kunstnerisk udsmykning af of¬
fentlige bygninger og anlæg
behandles ligeledes løbende.

Ansøgninger sendes til Sta¬
tens Kunstfond, Sankt Annce
Plads 10B, 1250 København K.

Kuverten bedes mærket bil¬

ledkunst, kunsthåndværk, to¬
nekunst, litteratur eller arki¬
tektur.

Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse på oven¬
nævnte adresse eller på tlf 33
1136 01.

Der ydes ikke støtte til ud¬
dannelsessøgende.

EF-støtte
EF Kommissionen kan yde til¬
skud til projekter, som bidrager
til at bevare den arkitektoniske
kulturarv. Siden 1988 koncen¬
treres indsatsen hvert år om et

bestemt emne. I 1993 er emnet:

Bevaring eller restaurering af
historiske haver.

Højeste støtte pr. projekt ud¬
gør 150.000 Ecu.

Ansøgninger skal være ind¬
sendt inden 29. januar 93 til
den nationale myndighed Plan¬
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100
Kbh 0. Tel. 39 27 11 00 samt til
Kommissionen for De

europæiske Fællesskaber. GD
X Kulturelt Virke. Rue de la

Loi, 200. B-1049 Bruxelles.
Ansøgningsskema og EF

Kommissionens meddelelse om

støtteordningen kan rekvireres
sammmesteds fra.

Modtagne publikationer
Davis Austin: Old Roses and

English Roses. Antique Collec¬
tors' Club. 1992.

Statens Kunstfond 1990-1992.

Billedkunst, kunsthåndværk,
design, arkitektur, musik, litte¬
ratur. Udstillingskatalog til ud¬
stilling i Den Frie udstillings¬
bygning. 1992.

Statens Kunstfond, udsmyk-
ningsudvalget: Stedet ? Projekt
billedkunstneren foreslår en lo¬
kalitet. Katalog. 1992.

Lodewijk Baljon: Designing
Parks. Architectura & Natura
Press. 1992.

Anna-Maria Blennow, Olle
Svedberg: Vardagens Paradis.
Signum. 1992.

Robert E. Greese: Jens Jen¬

sen, Maker of Natural Parks
and Gardens. The John Hop¬
kins University Press. 1992.

John Dixon Hunt (red.):
Garden History. Issues, Ap¬
proaches, Methods. Dumbar¬

ton Oaks Colloquium on The
History of Landscape Archi¬
tecture, XIII. Dumbarton Oaks
Publ. Service. 1992.

Topos. European Landscape
Magazine. Nr. 1. Callwey. 1992.

Finn Arler m.fl. (red.): Kul-
turlig økologi. Århus universi¬
tetsforlag. 1992.

Peter Klock: Planzen fiir den

Wintergarten, Callwey. 1992.
Angelika Weber, Karin Grei-

ner: Kleine Garten & Reihen-

hausgårten. Callwey. 1992.
Foreningen for kirkegårds¬

kultur: Kirkegårdskultur. 1992.
Regionplanafdelingen, Ros¬

kilde Amt: Skovrejsningsplan.
Regionplantillæg nr. 3 for Ros¬
kilde Amt. 1992.

Dieter Kienast: Zwischen
Arkadien und Restflåche. Edi¬
tion Architekturgalerie Luzern.
1992.

Miljøministeriet, Planstyrel¬
sen: Kommuneatlas Christians¬
feld. 1992.

Miljøministeriet, Planstyrel¬
sen: Kommuneatlas Esbjerg.
1992.

Miljøministeriet, Planstyrel¬
sen: Kommunal planlægning
for vindmøller. Arbejdsnotat.
1992.

Bolig- og Byggestyrelsen,
Boligministeriet: Bedre bygge¬
skik Baltica. Skadesbegrænsen-
de byggeprincipper. Forsøgs¬
rapport. 1992.

Ellen Jacobson: Skotselstek-
nik for stadens ångar. Stad &
Land nr. 104. Movium. 1992.

Natur- og Råstofprisen 1992
Natur- og Råstofprisen tildeltes
i år Sårup Grusværk, beliggen¬
de få kilometer syd-øst for
Hanstholm by i den nordvest¬
ligste del af Viborg Amt.

I forbindelse med prisudde¬
lingen udtalte miljøminister
Per Stig Møller blandt andet:

»Prisvinderen har formået at

udnytte naturgrundlaget og
samtidig forbedret miljøtilstan¬
den. Dermed er årets vinder et

glimrende eksempel på den
type »grønne virksomhed«, der
i stigende grad vil blive brug
for, hvis vi skal kunne opret¬
holde balancen mellem den
fornødne økonomiske vækst og

en tilfredsstillende miljøtil¬
stand.«

Prisen blev uddelt første

gang i 1988. Den uddeles nu
for tredie gang, med det formål
at udbrede kendskabet til lan¬
dets bedste efterbehandlingsre-
sultater.

wm:
Yderligere oplysninger:

Skov- og Naturstyrelsen, tel.
45 7653 76.

Medlemshåndbøger
Nedenstående medlemshånd¬

bøger indeholdende bl.a ved¬
tægter, fortegnelse over udvalg,
medlemmer er tilgået redaktio¬
nen:

DAL/AA 1992-93. Årbog.
385 s., 180 kr. fra DAL/AA,
Bredgade 66. 1010 Kbh. K. Tel.
33 13 12 90. Fax 33 93 12 03.

NLA 1992-93. 56 s., 50 Nkr.
inkl. porto fra Norske Land-
skapsarkitekters Forening.
Sørbråten 20. 1353 Bærums
Værk. Tel. 02 51 18 23. Fax 02

51 07 07.
SMAFLA 1992-1993. 96 s.

fra PL 331, 00121 Helsinki.
Félagatal 1992. Liste over

medlemmer i Island fås fra
Fi'la. Freyjugotu 41, 101 Rey¬
kjavik.

LANDSKAB 1993

Abonnementspriserne for 1993
vil ved årsabonnement være:

Danmark DKK 458; Norge,
Sverige, Island og Færøerne
DKK 375; Grønland DKK 375
plus DKK 140 ved forsendelse
A-Prioritaire, det øvrige ud¬
land DKK 405 plus forsendelse
hhv. DKK 80 ved B-Economi-

que eller DKK 135 ved A-
Prioritaire.

Løssalgspris er DKK i Skan¬
dinavien, i øvrigt DKK 65.

A 56
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BLOMSTERLØG

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler
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Aage Pedersen A/S Frøhandel
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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 terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

J

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

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

1 Have- & Landskabsterrainaptering
Cl 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



ARKITEKTUR DK nr. 4-1990

Landskabs-
og havekunst
i Danmark

Forfattere:

Sven-Ingvar Andersson
Annemarie Lund

Køb det og få vor generations første sammenhængende beskrivelse
af dansk havekunsts egenart frem til vore dage.
Sven-Ingvar Andersson sammenfatter havekunstens udvikling.
Annemarie Lund analyserer de aktuelle tendenser.

Teksterne er gengivet på engelsk i deres fulde længde, og der er
fyldige resumeer på tysk.

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver. -

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43,1051 København K., tlf. 33 13 62 00.


