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Symposium på Dumbarton
Oaks
Dumbarton Oaks Center for
Studies in Landscape Architec¬
ture afholder 20.-21. maj 1994
et symposium med titlen. Na¬
ture and Ideology - Natural
Garden Design in the 20th
Century.
Oplysninger og tilmelding: Stu¬
dies in Landscape Architecture,
Dumbarton Oaks, 1703, 32nd
Street NW, Washington DC
20007, USA. Tel. 202 342 3280

Merete og Helge Finsens
Fond
Merete og Helge Finsens Hæ¬
derspris for 1993 er i år uddelt
til arkitekter. Prisen uddeltes
første gang i 1992 og skal skif¬
tevis, dvs. hvert andet år, til¬
falde yngre pianister hhv. arki¬
tekter. Hædersprisen på i alt
100.000 kr. deltes mellem land¬
skabsarkitekt maa, mdl Stig L.
Andersson, arkitekterne maa
Merete Ahnfeldt-Mollerup og
Thomas Wiesner, arkitekt An-
driette Ahrenkiel samt arkitekt
maa Jeppe Goll.

Skov- & Landskabs-
konference

Forskningscentret for Skov &
Landskab og KVL afholder
den årlige Skov- & Landskabs-
konference onsdag den 19. ja¬
nuar 1994, kl. 9.00-17.00, på
Hotel Nyborg Strand. Konfe¬
rencen indledes med et fælles¬

møde, hvorefter der følger tre
sessioner med overskrifterne

Skovbrug, Park og Landskab
samt Pyntegrønt.

Pris for deltagelse er 1.250
kr., og program m.v. fås ved
henvendelse til Forskningscen¬
tret på 45 93 12 00.

Tilmelding senest 7. januar
1994.

Chaumont-sur-Loire

I lighed med foregående år ar¬

rangeres et slags seminar og

udstilling i Chaumont-sur-
Loire fra 1. juli til 16. oktober
1994. Landskabsarkitekter og
studerende udvælges, efter
fremsendelse af curriculum
vitae og referencer, til at kon¬
kurrere om udformningen af
10 parceller å 240 kvm. Temaet
er 'Acclimatations'. Budget for
arbejderne vedrørende hver
parcel er 80.000 FF, desuden
20.000 til projektering for de
10 udvalgte.
Dokumenter sendes inden 1.12
til Conservatoire des Pares et

Jardins et du Paysage. Ferme
du Chateau. 41150 Chaumont-
sur-Loire. Frankrig. Tel.
148048459, fax 142715446.

Munkeruphus
Til 12. december vises udstillin¬

gen 'Fynske kunsthåndværke¬
re'.

Munkeruphus. Munkerup
Strandvej 78. Dronningmølle.
Tor. 16.30-20.00, fre., lør., søn.
12.00-16.00. Tel. 49 71 79 06.

Gammel Dok
Indtil 30. november udstillin¬

gen Verbum med arbejder af
landskabsarkitekt Torben
Schønherr.

Indtil 16. januar udstillingen
'The Gate of the Present'. 25

unge arkitekter viser i Lego¬
model deres bud på en port til
nutiden.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GL Dok.
Strandgade 27, København.
Alle dage 10-17, ons. dog
10-20. Tel. 31 5719 30.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.
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En vigtig meddelelse til alle planteskoler:
Det nye principtil kulturrigtigplanteernæring

Sikrere udbytter og optimal plantevækst ved ringe belastning af naturen. Den
logisk opbyggede Plantacote produktvifte tilbyder forudsætningen for den
kulturrigtige gødskning, der også er skånsom overfor omgivelserne^
nanraK
Langtidsvirkende gødningerInfo - Kupon
i I M — To ■ni* i ri1 onimn * ri/In Cam/1 inrr» trrtrrlirrrt

Tom Hundevadt Nielsen
Rådgivning og salg
Gartnervænget 1
DK-6091 Bjert
_ . , __' , __ __ ®Reg. varemærke
Telefon 75 57 22 69 forAGLUKON SpezialdungerGmbH

Info
Ja? jeg vil gerne vide mere. Send mig venligst,omkostningsfrit Deres Plantacote information.
Navn:

Adresse:

Postnummer:
Tlf:

Fax:



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 Hahnemiihle 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.



Fremtidens bypark

Omkring nytår 1993 udskrev den nyoprettede FondforHavekultur en prisopgave om Fremtidens Byparkfor om muligt atfinde bæredygtige
tanker og idéerfor udviklingen af byernes offentligt tilgængelige friarealer.

Baggrunden for prisopgaven skal ses i de mange nye forudsætninger, der er opstået for byens grønne arealer i det sidste årti, feks. den
stadigt stigende frie tid for en stor del af befolkningen, tanker om integration af land og by i byområdernes randzoner, og den stigende
bevidsthed om det fornuftige i at varetage økologiske kredsløb bedre end hidtil.

Der indkom 26 forslag, der alle blev optaget til bedømmelse.
Bedømmelsesudvalget bestod Johannes Poulsen, Kommunernes Landsforening, formand; studielektor Bjarne Furhauge, Friluftsrådet;

stadsgartner Per Glad, Stads- og Kommunegartnerforeningen; lektor, landskabsarkitekt Preben Skaarup, Arkitektskolen i Århus; adjunkt,
landskabsarkitekt Ian Jørgensen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt lektor, landskabsarkitekt Ib Asger Olsen, Kunstakademiets
Arkitektskole. Sidstnævnte har ogsåfungeret som sekretær. Havekulturfonden er oprettet afcand. jur. Ove Gunnar Vestergaard og cand.
psyk. Grethe Linda i 1975. Ved offentliggørelse af byparkkonkurrencen uddelte Fonden sin første hædersgave, et bronzearbejde af billed¬
huggeren Helen Schou. Stadsgartner Lars Østerbye motiverede valget af Søren Ryge Petersen og sagde i sin tale bl.a.:

»Havekulturfondens formålsparagraf er

mangfoldig, og ordet »have« er brugt i sin
videste betydning. Det forpligtiger naturlig¬
vis fondens bestyrelse til også at se meget
bredt på den havekulturelle verden. Der vil
bl.a. være brug for at tilkendegive anerken¬
delse, uden at der samtidigt foreligger et for¬
målsbestemt behov for økonomisk støtte.

Vi har derfor ønsket at finde en hæders¬

gave, en havekulturens Oskar, Bodil eller,
hvad de nu hedder alle sammen.

Gaven skulle være af høj kvalitet, den
måtte gerne i sit udtryk associere til fondens
formål, uden dog at kopiere dette, og den
måtte gerne have umiddelbart genkendelig¬
hed i sit motiv, da modtagerne vil kunne sø¬

ges i brede kredse af den danske havebevæ¬
gelse.

Skulpturen, vi valgte, »De kurtiserende
traner«, fik gennem vores samtaler med
Helen Schou en ny dimension, da hun kunne
oplyse os om, at tranen i store dele af verden
står som symbol på det gode i livet, på lykken
og velstand i tilværelsen. Dette er naturligvis
også et symbol, som fondens bestyrelse ger¬
ne vil medsende til de personer, der i de kom¬
mende år vil få hædersgaven overrakt.

Der var ingen tvivl hos os i bestyrelsen om,
at Søren Ryge Petersen skulle være den første
modtager.

Ingen har formået at favne havesagen bre¬
dere, frækkere og mere inspirerende end du.
Hadet og elsket for din evige afsøgning af
havebegrebets grænser, spændende fra den
sublime havekunstneriske løsning til din
kamp med »væsenet« om en sten i dit vand¬
løb og din afslappede holdning til havebru¬
gets dødsfjende nr. 1 - ukrudtet.

Du har gennem dit virke for haveselska¬
berne og gennem dine mange udsendelser i
radio og TV samt din flittige brug af den
trykte presse, været med til at sætte nyt liv i
debatten og interessen om haven som den
store oplevelse og udfoldelsesramme om
vores liv.

Søren Ryge Petersen
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Du har formået at formidle din holdning
til naturoplevelse og havebrugets traditioner
på en måde, som er nået helt ud i de fjerneste
kroge uden at blive populistisk. Dine indlæg
har i stedet været krydret med drilske og

provokerende spørgsmål til »plejer at gøre«

tradition, serveret på en måde der har fået
mange af os til at stoppe op og tænke nok en

gang.

Samtidigt hermed har du været med til at
inspirere mange til en genoplevelse af glæ¬
den ved at dyrke og dermed genopleve sam¬

menhængen mellem respekten for vores jord
og de afgrøder, vi høster.

En grundlæggende forståelse der er en

forudsætning for enhver miljøpolitisk hand¬
ling, hvad enten den foregår i vores egen have
eller formuleres som en global strategi.

Det er for denne indsats, vi ønsker at give
vores anerkendelse ved at overrække dig
det første eksemplar af Havekulturfondens
hædersgave.«

Uddrag af bedømmelsesudvalgets
betænkning
De indkomne forslag viser en stor variation i
besvarelserne - fra meget teoretiske over¬

vejelser til meget praktiske, konkrete ud¬
formninger af bestemte lokaliteter uden al¬
mene teoretiske synspunkter.

Eksemplerne rækker fra etablering af
strukturgivende grønne strøg i byområdet
og i bygrænseområdet over nye formgiv-
ningsprincipper for byparken til udform¬
ning af punktvise, oversete restarealer i det
byudviklede landskab.

Endelig afspejler prisopgaven tidens plu¬
ralisme eller kulturkamp med besvarelser,
der spænder fra social-økologiske, proces¬
orienterede besvarelser til æstetisk-billed-

kunstneriske, produktorienterede besvarel¬
ser.

Prisopgaven giver således ikke et éntydigt
svar på fremtidens bypark, men den er en

god dokumentation af tidens strømninger,
og er som sådan et vigtigt grundlag for den
videre og stadige diskussion om, hvordan
indhold og form bedst tilfredsstiller samfun¬
dets og lokalitetens krav.
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Bedømmelsesudvalget har tilstræbt, at
besvarelserne indeholder en kombination af

teori, der er interessant for almenvellet, og

praktisk afprøvning af teorien på et konkret
sted. Blandt prismodtagerne forekommer
dog en ren teoretisk besvarelse, udvalgt på
grund af dens særlige kvalitet.

For at fremhæve den store variation i be¬
svarelserne har bedømmelsesudvalget valgt
forskellige typer forslag. Denne fremgangs¬
måde har den konsekvens, at en god besva¬
relse, tæt på den udvalgte, desværre kan ryge
helt ud af pristagergruppen.

Poppelhegn og markeringslys
i Row ofpoplars and guiding lights

Strukturplan
m Plan ofstructure

1:10.000

Forslag tildelt 1. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet af landskabsarkitekt
Steen Høyer

Besvarelsen giver en eftertænksom, filoso¬
fisk baggrund for et principforslag til frem¬
tidens bypark.

Målet er at give den nuværende, fragmen¬
tariske verdens punkter en identitet, ikke i
kraft af deres placering i byen, men i kraft af
deres eget udtryk. Parken skal ikke være et
symbolsk indhegnet naturreservat, men en
del af byen. Besvarelsen er således et opgør
med den romantiske tradition i parkudform¬
ningen på samme måde som de nye parker i
Barcelona.

På parkfladen sammenstilles mange slags
elementer og materialer, lige fra citrongule
autoværn og rækker af lanternelys til planta¬
ger af japanske kirsebær og lunde af selv-
foryngende birk.

Parkens idé er en åben rumlighed, der
modsvarer landskabets og dermed samfun¬
dets udtryk, således som det beskrives i ana¬

lysen.
Bedømmelsesudvalget finder analysen og

de idérige tekstforslag meget rigtige og over¬
bevisende, og forslaget er spændende og

provokerende ved sammenstillingen af de
mange slags elementer og materialer.

Det kan være vanskeligt tilgængeligt pga.
den noget abstrakte fremstilling, men ind¬
holdet har bedømmelsesudvalget fundet så
inspirerende og igangsættende, at besvarel¬
sen tildeles førsteprisen.

Overflader
■ Surfaces

Rum og elementer
■ Space and elements

- Arealet er opdelt i en række bæl¬
ter afforskellige overflader, men
medflydende grænseovergange
idet rumlige elementer krydser
fladeopdelingen.
Fladerne er grus, eng, asfalt, sand,
kalk og granit.
De rumlige elementer er forsta¬
dens, trafikkens og landskabets.
Den japanske kirsebærplantage,
det citrongule autoværn poppel¬
hegnet, dyrkningshaver og mark¬
afgrøder, grusflader, lanterner,
sand, asfalt, digitallysskærme,
bambusskove og selvforyngende
birkelunde, vand/ild, fyrretræer,
væksthuse, syrentunneller og lave
hvide mure omkransende et selv-

groet areal.
Dermed er rammen skabt for
mangeartede aktiviteter, oplevelser
og gøremål. Fra byggeleg og dyrk¬
ning, over sport, musik, jogging
og skateboards, til æstetiske
naturoplevelser som et hav af lyse¬
røde kirsebærblomster, bølgende
hegn, vand/ild & stjerner, vildnis¬
sets sommerfugle og birkelundens
flimrende dis.
Alt bundet sammen i en synlig
overordnet sammenhæng, udledt
afforstadens udtryk og dens ele¬
menter.

Parken er åben i den store skala,
og forbindes således åbent rumligt
med byens rum - i den mindre
skala lukker områderne sig om

særlige udtryk og oplevelser.
Dynamik og ro, bliven og væren,

oplevelse og koncentration, neon,
video, ild og ægte kastanjer.

Lysplan
■ Plan of lighting
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Plan afsø 1:1500
m Plan of lake

Det præcise
og det selvgroede
■ Precision and

Self-seeders
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Forslag tildelt 2. præmie på 30.000 kr.
Udarbejdet afBirgitte Henningsen og
Michael Heath, arkitekter maa

Besvarelsen analyserer klart de forskellige
parkformer fra centrumparken over for¬
stadsparken til det bynære naturreservat og
ender med at sætte focus på grænselandet
som fremtidens mest inspirerende område
for landskabsoplevelser. Især fordi man her
kan kombinere produktionslandskaber med
mere artificielle park- eller land-art udtryk.

Projektet består i placering af en sti gen¬
nem landskabet, hvorfra man kan oplever
både økonomisk bestemte produktionsland¬
skaber, og æstetisk tilrettelagte landska¬
ber. Forslaget er meget oplevelsesorienteret,
hvorfor brugsarealer til leg og fysisk akti¬
vitet må forudsættes løst inde i byområdet.

Forslaget er et godt svar på den standende
debat om, hvordan man åbner de bynære
omgivelser uden at omdanne dem til ind¬
holdsløse grønne områder.

Projektet er meget velargumenterende og
klart og smukt fremstillet.

Stien løber iet gammelt vejtracé. Et stort krat, der
løber på i dalbunden, er fjernet, så dalforløbet
understreges. Herover eksisterende forhold.
■ Thepath runs along an old track. An enormous

thicket, previously at the bottom of the valley,
has been removed so that the course of the valley
is outlined. Above the existing site.
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- Det, der er vor tids landskabeli¬
ge udfordring, kan findes i perife¬
rien afenhver europæisk storby.
Det tiloversblevne land, dér hvor
intet gror. De hvide pletter på
landkortet, klemt inde mellem
motorvejsudfletninger og element¬
beton.
I København har god planlægning
sørget for grønne kiler og gennem¬
tænkte urbane rum mellem boli¬

gerne. Men udviklingen har skabt
udefinerede overgange mellem
byen, det åbne land og trafik¬
nettet.

Det er lige præcis i disse mellem¬
rum, at diskussionen om fremti¬
dens forstadspark tager sit ud¬
gangspunkt. Man bør indse nød¬
vendigheden i at renovere
landskabet omkring de allerede
eksisterende boligområder.

1

1:20.000

Forslag tildelt 3. præmie på 20.000 kr.
Udarbejdet af Camilla Hjerl, Arendse
Kjærulff-Schmidt, Hanne Bat Pedersen,
studerende ved Landskabsafdelingen,
Kunstakademiets Arkitektskole

Besvarelsen definerer meget præcist en vig¬
tig forstadsproblematik - de udefinerede
arealer mellem bebyggelser, vejnet og pro-
duktionslandskab.

Der findes i alle byer mange af disse rest¬
arealer, som »tabes« mellem de forskellige
sektorinteresser. Arealerne repræsenterer en

potentiel rekreativ og æstetisk værdi, både
for beboerne og for trafikanterne, der passe¬
rer dem.

I besvarelsen ønsker man disse arealer re¬

noveret og inddraget konstruktivt i byland¬
skabet. Denne politik eksemplificeres på
et restlandskab mellem den store Brøndby
Strand-bebyggelse og motorvejen nord for.
Området er meget velvalgt, sikkert dispone¬
ret og udformet som et indholdsrigt fritids-
landskab for den store bebyggelses beboere.

Forslaget indeholder også fine byøkolo¬
giske overvejelser. Besvarelsen er meget vel¬
argumenterende og godt illustreret.
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Forslag tildelt 4. præmie på 10.000 kr.
Udarbejdet afMio Nielsen

Forslaget er et interessant opgør med den til-
budsholdning, der præger de kommunale
parkforvaltninger.

Med udgangspunkt i f.eks. Versaillesha-
vens oprindelige religiøse, ceremonielle ind¬
hold foreslås parkerne for fremtiden som

steder, hvor interesserede brugere genetable¬
rer parken som aktive steder for nye tanker

og følelser, og ikke blot som hvilesteder for
nostalgikere.

Der skal udarbejdes en programerklæring
for hver enkelt park med parken som religiøs
helle i det verdslige liv. Ikke traditionelt reli¬
giøst, men liturgisk, ceremonielt og spiritu¬
elt. Det ambitiøse program skal sikre, at de
rigtige mennesker melder sig.

Som eksempel beskrives hvordan Valby¬
parken efter måske 5 år har tilknyttet 1000
mennesker, der engageret arbejder som gart¬

nere, dyrepassere, håndværkere og kunst¬
nere. Dette engagerede arbejde resulterer i en
række fremføringer, der som fester er apote¬
oser i gruppens sociale liv.

Bedømmelsesudvalget ser nogle interes¬
sante perspektiver i parker som særlige
brugsområder, fremfor de nuværende par¬
ker som tilbuds- og forbrugsområder. Kom¬
binationen af selvforvaltning og en fælles
kunstnerisk/social idé stiller dog en meget
ideel fordring til den enkelte.

Fremtidens bypark - et indhold til formen, uddrag af besvarelsen

»Alle disse vandkunster har, i de tre timer man

normalt lader dem løbe til ære for en Ambassa¬
dør, et forbrug på 69000 tønder vand.« Således
afsluttes en samtidig beskrivelse (dArgenville,
1760) af Versailles' vidundere. Derimod hører vi
ikke om, at kongen nogensinde lod springvande¬
ne starte for at imponere en elskerinde. I de
nøgterne ord: 1 ambassadør = 3 timer = 69000
»oksehoveder«s vandforbrug ligger en opfattelse
af haven som en brugsgenstand i det internatio¬
nale samkvem, langtfra de sædvanlige forestil¬
linger om den franske have som en udartet pri¬
vatlegeplads.

Det borgerskab, der tog magten efter konge¬
vældet, havde sidstnævnte opfattelse. Så da det
overtog de kongelige haver, drømte det ikke om at
bruge dem ideologisk, men »blot til lyst«. Nu var
det deres tur tilat gå tur. Men borgerens spadsere¬
tur havde ikke den samme betydning som kon¬
gens.

Netop i disse år erfarer vi af den kunsthistori¬
ske forskning, at 1600-tallets kaskadeanlæg ikke
blot var kunstværker, men at de havde en funk¬
tion som demonstrationsmodeller. Blandt andet
skulle Trevi-fontænen være udtænkt som en illu¬
stration til vandets kredsløb i naturen. Den kor¬
rekte forståelse af dette kredsløb var da ganske
ny, selv i videnskabelige kredse. Endvidere var

hydraulikkens praktiske muligheder nærmest
uudnyttede på den tid. Brugsvand udledtes ti!
boligkvartererne i ledninger uden tryk. Man kan
forestille sig, at tanker spirede i ambassadørernes
følge ved synet af Versailles' 92 fod høje spring¬
vand.

Først sættes tanker i sving, dernæst hjul. De
første primitive »ildmaskiner« drejede allerede i
Paris og London.

Efter min mening var haverne samtidig de¬
monstrationsmodeller for noget endnu større:
Den guddommelige styrelses inkarnation i kon¬
gen. Man forsøgte altså i haverne at synliggøre
både tidens viden og tidens tro.

Hvilken afstand til det tyvende århundredes
enkelhed. Vi anlægger vore haver som steder,
hvor man kan glemme.

De anlagde dem som kæmpemæssige, ma¬
nende pegefingre. Og disse var sikkert nødven¬
dige. Den urbane civilisation byggerpå et funda¬
ment af opdragelse og tugt. Opdragelsen kom
dog ikke fra kongens person, men fra hans funk¬
tion. Hvilken funktion forlængst er overtaget af
andre mekanismer.

Jeg har gennem nogle år haft lejlighed til at se,
hvilke ansøgninger og initiativer en køben¬
havnsk park modtager udefra. Der er naturligvis
en del banalefirmafrokoster, men langtflertallet
drejer sig om aktiviteter af demonstrativ kunst¬
nerisk art. Og der er en linie i dem, en rød tråd.
Fra den sadomasochistiske gruppe der ønskede
at spille kroket iført borgerlige kostumer til den
unge »installations«kunstner, der ville spænde et
gigantisk bånd ud tværs gennem haven, ser jeg et
konstant ønske om at være med i et tableau ti!

fremvisning af nyvunden viden, frihed og skøn¬
hed.

Et ønske der tilsyneladende er på kollisions¬
kurs med havernes sædvanlige publikum. Hvad
skal hundeluftere, joggingløbere og solbadere
med kolossale røde tråde?

En programerklæring
1. Fremtidens bypark skal skabes i et samarbejde
med dens brugere.

2. Blandt disse brugere skal der satses på de
fremadrettede, de der vil bort fra at opfatte par¬
ken som et hvilested for nostalgikere og geneta¬
blere den i en rolle som forevisningspladsfor nye
tanker og følelser.

3. Man skal ikke blot afvente individuelle initi¬
ativer, men komme disse imøde ved at foreslå en
linie og udarbejde en programerklæring for hver
enkelt park.

4. Parken er en helle i det verdslige liv. Altså et
helligt område. Dens sociale indhold skal hver¬
ken være kunstnerisk, botanisk, politisk eller vi¬
denskabeligt, men religiøst. Herunder liturgisk,
ceremonielt, spirituelt, men ikke hverken sekte¬
risk, kirkeligt, idolatrisk eller overtroisk. Gude¬
tilbedelse er et overstået stadium i nutidig reli¬
gion.

Jeg vælger Valbyparken som eksempelpå etsted,
hvoren stor gartnerisk indsats allerede har skabt
en botanisk baggrund med en vis udstråling, men
hvor man alligevelstår relativtfrit med hensyn til
at ændre plan og beplantning.

Her, som andre steder, begynderprocessen alt¬
så med at kommunen ansætter en medarbejder,
hvis første opgave skal være at lære kvarterets
kulturelle græsrodszone så godt at kende, at han
kan træffe sit valg på solid baggrund. Han fore¬
slår da hin musikforening eller dette sangkor et
samarbejde om at give Valbyparken et nyt, sce¬
nisk indhold efter ovennævnte retningslinier,
men med en ret stor åbenhed på det ideologiske
plan. Hans budget er ikke kolossalt, men det er

fleksibelt, forsåvidt som hele projektet når som
helst kan glide ind som afløser af de eksisterende
aktiviserings- og uddannelsestiltag, hvilke jo,
trods ringe resultater, råder over store penge¬
midler.

Mens man i Fælledparkens mysterium holder
en ortodoks venstrelinie omkring fattigdom og

rigdom, og i Vigerslevparken ersøgende omkring
Satyagraha-begrebet, så beslutter man sig i Valby
for en handling, der undersøger og illustrerer
egen baggrund og stilling. Resultatet bliver et fa¬
cetteret totalbillede afde sociale grupperinger: de
trygge fastansatte, de trygge langtidsledige, de
søgende korttidsledige, bistandsmodtagere, bør¬
nene i skolealderen, pensionister, invalidepensio¬
nister, der, hverforsig, i korpartier og handlings-
indslag definerer sig med hensyn til livsfor-
håbninger, glæde, kærlighed, angst, træthed,
kedsomhed. Fremstillingen veksler altså mel¬
lem tableau'er medpositivt, måske enddaparadi¬
sisk indhold, til helvedesagtige optrin. Formen
veksler mellem handlingsindslag og fikserede
tableau'er, ligesom der, som allerede nævnt, svin¬
ges mellem tempomæssige yderligheder.

Denne forestilling arbejdes der på igennem
omkring 5 år, før man laver en førstefremføring,
beregnet på at publikum kan komme.... Grup¬
pen er på dette tidspunkt tilstrækkelig velstruk¬
tureret til, at den kan overtage ansvaret for par¬
kens drift og vedligeholdelse.
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Forslag tildelt 4. præmie på 10.000 kr.
Udarbejdet af Torben Schønherr og Ellen Braae, landskabsarki¬
tekter, mdl, maa

Besvarelsen er en lyrisk, humoristisk beskrivelse af forstadens
muligheder, hvor man med forskellige landskabsarkitektoniske vir¬
kemidler løfter stedet ud af dets tomhed.

Ved at lægge en imaginær linie gennem forstaden vækkes mulig¬
hederne, når linien rammer centrum, trafikknudepunktet, parcel¬
huskvarteret, den grønne kile, skoven, bonden og marken.

Forslaget er inspirerende og smukt fremstillet.

£
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- Fremtidens bypark er dit land
som det er, roemarken, kornmar¬
ken, rapsmarken, skovmarken og
alt det imellem er dit, og der hvor
du bor, og der hvor du arbejder,
og alt det imellem er dit land som
det er og i dit hjerte, i dit hjerte
gror der en drøm om et sted som
er tungt og blivende, uforander¬
ligt, foranderligt som årstider, som

jorden, som børns verden, et blik
over marker med grøfter og hegn,
et blik der buer sig med himlens
hvælv, sluser sig vej gennem sko¬
vens tanke, et blik, et øjeblik ren¬
set for pølsevogne og tankstatio¬
ner, er dit land som det er og som
du ønsker det skal være det, skal
blive, der skal drømmes, for at
skabe en fremtid.
Linien skabes med renæssancens

beslutsomhed, som Caprarolas de¬
ling for Villa Farnese, men linien
er ikke en akse med et slutpunkt,
den kunne fortsætte i det uende¬
lige og nå sig selv, den er et udsnit,
et spor, et hybridbånd, bærer af
tovejsinformationer mellem by og
land, mellem landskabskultur og

bykultur, en opmærksomhedens
linie, en linie der siger hér er din
verden, sådan ser den ud, sådan
hænger den sammen, dette er rig¬
tigt og dette er forkert, hér kan vi
tilføje og hér kan vi udelade, gøre
om ...
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Forslag mrk. Sneglens univers.
Udarbejdet afMette Fauerskov og Anne
Marie Poulsen, landskabsarkitekter mdl

Forslaget er en poetisk beskrivelse af de ople¬
velsesmuligheder, der ligger i forstadens mo¬
notone grønne områder ved en mere bevidst
brug af forskellige beplantningsudtryk.

Idéen er at forstærke modsætningerne
mellem det bymæssige og det landlige, mel¬
lem det kulturelle og det naturmæssige, mel¬
lem det kontrastfulde og det nuancerede
og lignende indholdsgivende modstillin¬
ger. Målsætningen er illustreret med meget
smukke billedreferencer og eksemplificeret i
en grøn forstadskile ved Århus.

Forslaget er vurderet som en meget god
besvarelse.

ET SPÆNDINGSFELT
ET SCENERUM
EN HANDLINGENS
Fl-ADE SÅ ENKEL
SÅ STÆRK SÅ SMUK
AT VI OI.EMMER
OS SELV

DET ER SNEGLENS
UNIVERS HVOR
TIDEN STÅR STILLE
SOM EN FATBAR
DIMENSION
PROJICERET
I ÅRSTIDERS
GENTAGNE RYTME

VORES VÆRKTØJ
ER VIDEN
OM SKALA
OG RYTME
OM VÆKSTERNES
VÆSEN I STORT
OG I SMÅT
OM SELVE NA¬
TURENS MANGE
FACETTER DER
UDSPILLES I ET
GRØNT UNIVERS

Forslag mrk. Piedestal.
Udarbejdet afFinn Jørsboe, landskabs¬
arkitekt mdl og Palle Andersen, arkitekt
maa

Besvarelsen har en kort, præcis problem¬
beskrivelse og målsætning, som omsættes
meget smukt i en idérig park ved en bebyg¬
gelse i Værløse.

Forslaget dyrker meget fint spændingen
mellem kultur og natur, mellem forarbej¬
dede bygningselementer og stedets natur¬
elementer, og det er godt illustreret.

Er vurderet som en meget god besvarelse.

- Bebyggelsen skal have forbindelse til Nørreskoven via en bro over motorvejen. Friarealerne kom¬
mer på denne måde til at danne et hieraki spændende fra de mindre, grønne kiler over den centrale
grønning til naturområderne Nørreskoven og Furesøen. Parken tilføres et irrationelt og skulpturelt
indhold gennem punktmarkeringer, der danner ledelinier gennem området, men hvis funktion i
øvrigt ikke er fastlagt på forhånd. Friarealets oprindelige relation lil Nørreskoven søges genskabt
gennem en markant beplantning afgrønningens nordøstlige del.

1 PARKEN
BUR MAN STILLE
MED SIG SELV
PÅ EN BÆNK
UNDER ROSER
ELLER ELLE¬
VILD AF VIND
MELLEM SVÆ¬
VENDE DRAGER

ALT ER MULIGT
I ET VILDNIS
AF VÆKSTER
I EN LYSNING
MELLEM LUNDE
PÅ EN FLADE
AF GRÆS...
SELV I BÆK¬
KENS STILLE
VAND SPEJLES
HIMLENS UNIVERS

VI VIL HÅBE
AT TEGNINGER
TANKER OG ORD
MÅ TA FORM OG
FORVANDLES
TIL PLANTER
OG JORD
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- Hovedideen i dette udkast til fremtidens by¬
park er en overordnet og grænseoverskridende
alléstruktur, der i princippet er uendelig. Den
fremhæver landskabsformen og forstærker om¬
rådets monumentale karakter,
Som kontrast til alléerne, der tegner parkens
store træk, findes haverne, de små fortællingers
afgrænsede rum med reference ti! historiske,
havekunstneriske temaer.

Forslag mrk. 1535.
Udarbejdet af Helle Nebelong, arkitekt
maa. Medarbejder kunsthistoriker Tim
Henningsen.

Besvarelsen giver en indsigtsfuld beskrivelse
af den postmoderne virkelighed, hvor de
store fortællinger er afløst af små historier,
og hvor det skønnes harmoniske æstetik er
erstattet med det sublimes foruroligende
æstetik. De teoretiske overvejelser omsættes
i et bygrænseområde nord for Århus med
brug af et dekonstrueret barokt allésystem,
der opfanger ruiner (spor) i landskabet, om¬
sat til haveoaser. Besvarelsen er meget forny¬
ende, men også provokerende ved sin ny¬

orientering væk fra den »rekreative« bypark
hen imod mere sublime »uforståelige« ople¬
velser. Forslagets mange alléer ud i landska¬
bet fra byområdet virker i overensstemmelse
med teorien kaotisk konkurrerende med hin¬
anden. Udfra en harmonisk opfattelse kun¬
ne de halve være sparet.

Forslaget er smukt og klart illustreret og
vurderet som en meget god besvarelse.

Grenåbanen

golfbane

Mollerup

Skejby Nordlandsvej

fremtidigt boligområde

bøgeskov '
11 • vIndustri

egeskov

ligområde

poppel

fremtidigt boligområde

Plan 1:12.500. 1. vandhave, 2. labyrint, 3. rosenhave, 4. æblehave, 5. andegård, 6. vildnis
u Plan 1:12.500. 1. Water garden, 2. Maze, 3. Rose garden, 4. Orchard, 5. Duck-yard, 6 Wilderness
Main path
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Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles havearealer ved Biilowsvej

I april 1993 udskrev Undervisningsministe¬
riets Byggedirektorat i samarbejde med
DAL en indbudt projektkonkurrence om
havearealerne ud for Landbohøjskolens
hovedindgang Biilowsvej 17 på Frederiks¬
berg med henblik på at få belyst mulighe¬
derne for at anlægge gæsteparkeringsplad¬
ser og et nyt, et tydeliggjort hovedindgangs¬
parti.

Til deltagelse i konkurrencen blev invite¬
ret følgende 4 landskabsarkitektfirmaer:
Andreas Bruun; Ginman, Harboe & Borup;
Svend Kierkegaard; Susanne Struch.

De indkomne forslag blev bedømt af en
dommerkomité bestående af: Rektor Bent
Schmidt-Nielsen, KVL, formand; fuldmæg¬
tig Ebbe Stier, Undervisningsministeriets
Byggedirektorat; arkitekt maa, mdl Sven
Algren, landskabsarkitekt maa, Michael
Olrik, Undervisningsministeriets Byggedi¬
rektorat; arkitekt maa, mdl Charlotte Skib¬
sted; professor, landskabsarkitekt mdl J.
Palle Schmidt; bygningsinspektør Eivind
Rostgaard, Frederiksberg Kommune samt
kgl. bygningsinspektør, arkitekt maa Jens
Fredslund.

Rådgivere for dommerkomiteen var:

bygningschef, arkitekt maa Ernst Kynde og

overgartner Mogens Fonnesbech, KVL.
Konkurrencens sekretær har været arkitekt
maa Flemming Deichmann, DAL.

Uddrag af dommerkomiteens betænkning
Landbohøjskolens bygningsanlæg er spredt
over et meget stort område som i nord-syd¬
gående retning strækker sig fra Ågade til
Grundtvigsvej.

I takt med udbygningerne i 60'erne er det
blevet stadig vanskeligere over for offentlig¬
heden at markere, hvor Landbohøjskolen
har sin hovedindgang. Nu hvor endnu en

udbygning er igangsat, er det erkendt, at det

er nødvendigt at tydeliggøre, hvad der er

hovedindgangen, idet denne i dag alene
fremtræder som en bred haveindgang uden
parkeringsmulighed.

Denne situation er uholdbar. Det er nød¬

vendigt at gennemføre både adgang for gå¬
ende og tilkørende, og det er nødvendigt at
sikre, at gæster kan parkere deres biler her.
Området, der i dag er et haveareal med store
fritstående træer på en velpasset græsflade,
er direkte forbundet med Landbohøjskolens
kendte fredede haveanlæg. Træerne i denne
havedel er særlig koncentreret ud for faca¬
dens nordlige og sydlige del, hvorved hoved¬
bygningens midterparti har en passende fri
og åben græsflade mod Biilowsvej. Det er
dette område, som er konkurrenceområdet.
Området er følsomt over for indgreb, men
det er erkendt, at de beskrevne behov for nye

anlæg bør kunne rummes her.
Dommerkomiteen har ved bedømmelsen

lagt hovedvægten på 2 forhold.
For det første, at der opnås en bedre visuel

kontakt mellem Højskolens hovedindgang
og Biilowsvej, uden at det eksisterende ind¬
tryk af et bygningsanlæg i en park går tabt.

For det andet, at der sikres en samlet og
centralt placeret udformning af ankomst¬
plads og korttidsparkering.

De fire forslag belyser på en interessant
måde forskellige hoveddispositioner såvel på
forarealet som i den indre gård, men sam¬
menfattende finder dommerkomiteen for¬

slagene alt for fortænkte og komplicerede i
relation til den næsten landlige enkelthed,
som er udgangspunktet.

Efter dommerkomiteens opfattelse bør
det fremtidige forareal udformes således, at
det stadig kan opleves som en del af den
flade, parkforløbet langs Biilowsvej udgør,
og pladsen bør derfor friholdes for egentlige
rumdannende bygningskonstruktioner.

Parkeringspladserne bør efter dommer¬
komiteens opfattelse placeres i umiddelbar
tilknytning til hovedindgangen og bør der¬
for hellere spænde ud mellem bygningsan¬
lægget og Biilowsvej end placeres langs
vejen, selv om bilerne til en vis grad vil danne
en barriere på tværs af parkforløbet.

Forslag udpeget som bedste forslag.
Udarbejdet af Andreas Bruun, landskabs¬
arkitekt mdl.

Medarbejdere: Landskabsarkitekter mdl,
Solveig Stenholm og Poul Børge Pedersen
samt Kevin Kristensen MTL

Dommerkomiteen finder, at der i projektet
er mulighed for at bevare Landbohøjskolens
havemæssige grønne beliggenhed mod Bii¬
lowsvej.

Projektet behandler på behersket måde
fladen med et lavt indgangsparterre for gå¬
ende centralt placeret på en kvadratisk plads
ud for bygningens hovedindgang. Parkerin¬
gen er diskret trukket ud til siderne af denne
plads.

Når parkering ikke foregår, fremtræder
haverummet som en grøn flade i sammen¬
hæng med den øvrige park og med de store
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træmassiver omkring det åbne himmelrum
ud for selve hovedindgangen.

Ankomst for gående og kørende trafik har
et afklaret udtryk, og behandlingen af area¬
let ud til Biilowsvej ud for parterret er vellyk¬
ket inddraget i projektet.

Den indre gård i hovedbygningen er næn¬
somt bearbejdet med bevaring af beplant¬
ning på søjler og i nicher og med den eksiste¬
rende granitstensflade. Det er dog tvivlsomt,
om de to paradisæbleespalierer bør opre¬
tholdes frem for en mere bevidst plantnings-
mæssig behandling af bygningens facader.
Forslaget skæmmes af de prætentiøse søjle¬
rækker og allegoriske figurer mod Biilows¬
vej, og kunne uden ændring af hoveddispo¬
sitionen med fordel forenkles. Ved en videre-

bearbejdning bør det overvejes at bevare
tjørnehækken mod Biilowsvej frem for at
anlægge det nye hegn med murpiller.

- Selveforpladsen er et stort kvadrat, der spænder udfra Biilowsvej til hoveddørens rampe. Idet store
kvadrat er indskrevet et mindre, hvis sidelængde er to femtedele af hovedfacadens længde.
Det mindre kvadrat er med diagonaler og trekanter afbuksbom og udformet som et parterre omkring
et springvand. Parterret åbner sig mod Biilowsvej og centrerer sig mod hoveddøren.
Langsforpladsens to sider anlæggesparkeringspladsfor 22 biler. Udformningen ogplaceringen giver
en hurtig afsøgning og overskuelige ind- og udkørselsforhold. Parkeringspladserne afmærkes tydeligt
og befæstes med chaussésten, tværsat medfuger aftrædebregnen Cotula squalida. Den vil giveparke¬
ringspladserne det grønne skær, som formidler overgangen mellem have og forplads.
Den fredede have og haven foran hovedbygningen henligger stort set urørt efter anlægget afdet nye

indgangsparti. Ikke et træ er fældet, og ikke en gangsti erflyttet. Kun Segelcke og flagstangen er sat
på nye pladser, bestemt afforpladsen og søjlerækkerne. Den smukke gruppe afMalus arnoldiana,
purpurea og schneideckeri i nord og den statelige Platanus orientalis i syd breder deres kroner ind over

forpladsen og binder haven sammen. Enkelte nye aske- og egetræerplantes tæt påfacaden og parke¬
ringsarealet - alt for at styrke det grønne præg. Som et nyt element plantes en bred bort afbuksbom
tangs helefacaden. Den holdes klippet i under en meters højde og er tænkt både som baggrundforpar¬
terrets klippede trekanter og som sammenbindende elementer på langs af haven.
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Forslag udarbejdet af Ginman Harboe og

Borup, landskabsarkitekter mdl, maa

Forslaget indeholder en fin analyse af ad¬
gangs- og parkeringsproblematikken, men

forslagsstilleren drager efter dommerkomi¬
teens skøn en forkert konklusion. Gennem
ønsket om at skabe en præcist formet ind¬
kørsel fanges forslagsstilleren i en stram geo¬

metri, som vil være vanskelig for de kørende
at orientere sig i og manøvrere i. Denne løs¬
ning medfører krydsning af gående og kø¬
rende trafik i punkter med dårlige oversigts¬
forhold. Dommerkomiteen frygter, at den
voldsomme pergolakonstruktion vil være alt
for dominerende foran bygningens ind¬
gangsparti og at de grønne carporte vil dan¬
ne en visuel barriere i parkforløbet, uanset
om de er i brug eller ej. Forslaget til udform¬
ning af den indre gård er smukt og overbevi¬
sende i sin enkelthed.
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- Den nye parkering placeres langs grund¬
grænsen til Biilowsvej, hvorvedderskabes rumli¬
ge sammenhænge: øst-vest - i form af ankomst¬
parkering via det transparenteportrum til gården
- og nord-syd - i form af den nuværende plæne
med kun minimale ændringsindgreb.
Ideen medfører en koncentreret tilkørsel og

parkering i konkurrencearealets periferi, hvor¬
ved man samtidig bevarer det fredelige, park¬
prægedefodgængerareal mellem bygning og

Biilowsvej som et væsentligt bindeled til den
botaniske have.

Forslag udarbejdet af Svend Kierkegaard,
landskabsarkitekt mdl

Ankomstareal
■ Entrance area

Visuelt diagram
i Visual diagram

Forslagets hovedidé er et parkeringsanlæg
under en pergola parallelt med Biilowsvej.
Ud mod vejgrænsen vil det uundgåeligt
fremtræde som en barriere, der indsnævrer
havearealet, både når det opleves fra Bii¬
lowsvej og fra hovedbygningen. Hovedbyg¬
ningens dominans trykkes herved på uaccep¬
tabel måde. Trafikalt er det generende at kø¬
rende og gående trafik krydser hinanden i
indgangsåksen, der ellers fremtræder som
en prisværdig klar visuel forbindelse fra
Biilowsvej til hovedindgang og videre til den
indre gård. Den klare idé udviskes dog noget
af den anstrengte udsmykning i aksen og i
den indre gård.

Trafikdiagram
■ Diagram of traffic

Parkering under pergola
» Parking below pergola
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Forslag udarbejdet afSusanne Struch, land¬
skabsarkitekt mdl

Forslagets hovedidé er anlæg af en belagt
plads langs hovedbygningens facade og såle¬
des, at der symmetrisk omkring hovedind¬
gangen dannes en halvmåneformet an¬
komstplads, der knytter forbindelse forbin¬
delse til Btilowsvej.

Dommerkomiteen finder denne løsning
meget voldsom og uden umiddelbar funkti¬
onel begrundelse. Det er endvidere komite¬
ens vurdering, at pladsen kun ved skiltning
og/eller til dels møblering, kan holdes fri for
vilkårlig parkering. Placeringen af den øn¬
skede ko'rttidsparkering i parkens sydlige del
og under de store træer er ikke funktionelt
tilfredsstillende, dels på grund af gang af¬
standen dels på grund af, at denne placering
kræver henvisninger i form af skilte, når man
kører ind fra Biilowsvej. Det er med denne
løsning i øvrigt dommerkomiteens opfat¬
telse, at den ikke kan realiseres, uden at par¬
kens karakter ændres væsentligt. 1:4000

. - Forslaget søger at skabe en visuel sammenhæng mellem Bindesbølls bygningsanlæg, det nye
bibliotek, gårdsrummet, denfredede have og den tilgrænsende Biilowsvej, samtidig med at havens ek¬
sisterende afgrænsning bevares. Deter desudenforsøgt atfremhæve de historiske spor i bygningen og
tilføre haven et markant landskabselement i form af en halvcirkulær plads i chaussésten, der delvis
følger paradisæbletræernes kontur og favner den gamle gårdsbygning og længerne.

'
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Nykredit uddelte i september Arkitekturpris 1993 ti! tre landskabsarkitekter for markant
arbejde inden for landskabs- og havekunsten. Arkitekturprisen blev første gang uddelt i
1987. Den er på ialt 300.000 kr. og blev overrakt afkulturminister Jytte Hilden i GI. Dok,
København.

Prismodtagere var Tegnestuen Inge og Jørgen Vesterholt, som modtog 150.000 kr.,
samt Torben Schønherr og Jeppe Aagaard Andersen, der hver tildeltes 75.000 kr. Ved
samme lejlighed uddelte Nykredit yderligere to opmuntringslegater, hver på 25.000 kr., til
landskabsarkitekt Kristine Jensen samt til stadsarkitekt Otto Kåszner og stadsingeniør
Jens Rørbech, Københavns Kommune.

Som formandfor Nykredits Arkitekturudvalg motiverede arkitekt Gøsta Knudsen
valget afprismodtagerne, talen gengives her. Korte uddrag af takketalerne ledsager illu¬
strationerne på de næste par sider.

Galgebakken ■ Galgebakken residential area

Nykredits Arkitekturpris 1993 Af Gøsta Knudsen

Temaet for Nykredits Arkitekturpris 1993 er
landskabs- og havekunst.

I en turbulent tid præget af opbrud og

hurtige stilskift i mode, billedkunst og arki¬
tektur er der god grund til at give landskabs-
og havekunsten særlig opmærksomhed.
Med sin egen helt specielle rytme og kadence
er der nemlig en fare for, at denne del af arki¬
tekturen kunne forsvinde.

Vinden, regnen, lyset og det danske land¬
skabs karakter har gennem tiden medført
behov for afgrænsning og beskyttelse. Det er
denne naturnødvendighed i forening med de
økonomiske, politiske og sociale betingelser,
der har ført til skabelse af grønne rumdan¬
nelser og forløb af høj kulturhistorisk og ar¬
kitektonisk værdi.

I havekunstens rumdannelser er der altid
ud over det funktionelt betingede samspil
med bygningerne oplevelser, der sætter poe¬
sien og den fantasifulde frigjorthed i gang.

Opmærksomheden mod disse oplevelser
som værdier i sig selv må sammen med
respekten for de grønne rum i vores hverdag
skærpes. Det er nødvendigt, hvis vi vil be¬
vare landskabs- og havekunsten samt sikre,
at der også i fremtiden kan skabes grønne
anlæg af så høj kvalitet, at de er værd at
værne om og bevare.

Arkitekturudvalget har i sit arbejde med
at finde kandidater til årets prisuddeling lagt
afgørende vægt på, at kandidaterne i deres
arbejde kompromisløst har fastholdt den
poetiske frigjorthed, humor og ligefremhed,
der sammen med det høje håndværksmæs¬
sige niveau i helhed og detalje er den danske
landskabs- og havekunsts særkende. End¬
videre har det spillet en stor rolle, at kandida¬
terne i deres arbejder har dokumenteret
evnen til at skabe rum og forløb med stor for¬
tælleværdi og arkitektoniske oplevelser af
høj kvalitet.

Modtagerne afNykredits Arkitekturpris 1993.
Fra venstre Jeppe Aagaard Andersen, Inge
Vesterholt og Torben Schønherr, bagest Mogens
Munk Rasmussen, adm. direktør, Nykredit.
■ Recipients of the Nykredit AwardforArchitec¬
ture 1993. From the left, Jeppe Aagaard Ander¬
sen, Inge Vesterholt, and Torben Schønherr; at
the back, Mogens Munk Rasmussen, Nykredit's
managing director and board chairman

Modtagerne af Nykredits Opmuntringslegat,
fra venstre, stadsingeniør Jens Rørbech,
Kristine Jensen og stadsarkitekt Otto Kaszner.
■ Recipients of the Nykredit Encouragement
Award. From the left, Jens Rørbech, city techni¬
cal director, Kristine Jensen, and city architect
Otto Kaszner
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»En særlig tak vil jeg rette tilprisudvalget, som har valgt at indstille landskabskunsten til alle Nykre¬
dits priser i år. Landskabskunsten, dette væsentlige og meget sårbare område, vore nære omgivelser,
som angår alle mennesker i deres hverdag.
Vores tegnestue har i mere end 25 år beskæftiget sig med landskabsplanlægning i både stor og lille
skala. Skulle jeg i dag bringe et ønske for landskabskunsten og for landskabsarkitekterne, måtte det
være, at noget afden entusiasme og økonomiske velvilje, som bygherrer og brugere læggerfor dagen
i projekterings- og udførelsesfasen, ville kunne fortsætte, når anlæggene er udført. Det tager ofte
mange år, før et landskabsanlæg kommer til fuld udfoldelse, og vi ser desværre tit, at det skorter på
pleje og vedligeholdelse. Det er en skam, især i disse år, hvor vi har så mange ledige hænder.«.

Odense Universitet
m Odense University

Jørgen og Inge Vesterholt
Jørgen Vesterholt var ubetinget en af fagets
mest respekterede og talentfulde repræsen¬

tanter, selv om hans beskedenhed sjældent
placerede ham i medierne med de store over¬
skrifter.

Haveanlæggene ved Galgebakken, Or¬
drupgård, Udenrigsministeriet, Andelsban¬
ken, Pensionsforsikringsanstalten, Midt¬
kraft, Elkraft og Tjærekompagniet er udgå¬
et fra Jørgen Vesterholts tegnestue, som han
drev sammen med sin kone, Inge Vesterholt.

Hans kendteste arbejder er haveanlæg¬
gene ved Odense Universitet, der med årene
er vokset til og i dag fremtræder med stor
variation og skønhed.

Desuden skal fremhæves de landskabelige
anlæg ved Storebæltsforbindelsen, hvor
samspillet mellem landskabet, havet, bro og
tunnel er af så stor betydning for byggeriet,
der er det største danske anlægsarbejde i
dette århundrede.

Jørgen Vesterholt arbejdede også med an¬

læg af motorveje, og han var en af de første,
der fik overdraget ansvaret for disse anlægs
placering og udformning, bl.a. ved Syd¬
motorvejen og Vestmotorvejen på Sjælland.
Og netop i disse år kan vi se, hvordan Hede¬
land ved Roskilde vokser til. En tidligere
grusgrav i et karakterløst landskab, som Jør¬
gen Vesterholt har omskabt til et spændende
og afvekslende fritidsområde.

Jørgen Vesterholt blev uddannet på
Kunstakademiets Arkitektskole og var fra
1957 til 1968 en meget afholdt lærer samme
sted. Han var ikke så lidt af en perfektionist,
der ikke anså en opgave - stor eller lille - for
løst, før alle dens mange komponenter spil¬
lede sammen på et højt æstetisk og funktio¬
nelt niveau.

Jørgen Vesterholt var på grund af sin hu¬
manisme, viden og sit lune en elsket og esti¬
meret fagmand, hvor han end lagde sine
kræfter. Hans engagement og interesse for
æstetik, kunst, arkitektur og samfundsfor¬
hold aftvang respekt for de synspunkter, han
nåede frem til og fremlagde sagligt, detalje¬
ret og velovervejet. Akademiraadet, Land¬
bohøjskolen, Landskabsarkitektforeningen,
Praktiserende Landskabsarkitekters Råd og

Landsforeningen for Bygnings- og Land¬
skabsarkitektur var nogle af de organisatio¬
ner, der igennem mange år trak på Jørgen
Vesterholts evner og faglige viden. Ligesom
det lykkedes for Jørgen Vesterholt sammen
med sin kone og medarbejdere at opnå pla¬
cering i et utal af danske og udenlandske
konkurrencer.

Arkitekturprisudvalget beklager, at den
indstilling, som vi allerede i maj måned var

enige om, ikke nåede frem til Jørgen Vester¬
holt inden hans alt for tidlige død i juli
måned.
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Jeppe Aagaard Andersen
I en tid hvor dansk landskabsarkitektur

bringes i fokus gennem doktordisputatser
om fagets nestorer og faderskikkelser, kan
man fremhæve Jeppe Aagaard Andersen
som en af fagets unge dynamiske profiler,
også selv om han nu har været aktiv land¬
skabsarkitekt i en årrække.

Tre forhold træder frem, når man skal be¬
skrive Jeppe Aagaard Andersens virke. For
det første har han gennem årene udført en
række fine selvstændige arbejder i det regi,
som udgøres af bestillingsarbejder til eksi¬
sterende anlæg. Det er blevet til en række
meget fornemme haveanlæg, hvor en klar
kunstnerisk, skulpturel nerve er åbenbar. En
lille énfamiliehushave, publiceret i Landskab
3, 1990, kan stå som eksponent for dette
synspunkt. Med enkle midler spores både
centrum og afgrænsning i en have, som ud¬
gøres af en frastykket del af en større ejen¬
dom. Af større arbejder står omgivelserne
ved Hotel Koldingfjord som et originalt
og selvstændigt værk af stor kunstnerisk
styrke.

Det andet markante træk ved Jeppe Aa¬
gaard Andersens virke har været parløb med
periodens markante, byggende arkitekter
som 3 x Nielsen, Carsten Hoff m.fl.

Gennem deltagelse i både konkurrence¬
virksomhed og samarbejde om udførte pro¬

jekter forekommer det, at Jeppe Aagaard
Andersen på forbilledlig vis formår at indgå
i projekterne således, at der virkelig opstår
en syntese mellem bygning og omgivelser.
Udefra bedømt synes disse arbejder at vise
eksempler på sjældent harmonisk relationer
mellem arkitektfagets forskellige udøvere.
Jeppe Aagaard Andersens alsidighed, både i
hans baggrund og virke, synes her at komme
til fuld udfoldelse. Eksempler blandt flere
projekter udført i samarbejde med 3 x Niel¬
sen kan være retsbygningen i Holstebro og
den internationale filmhøjskole i Ebeltoft,
tegnet af de finske arkitekter Heikkinen &
Komonen i samarbejde med 3 X Nielsen.

I* 1'! ffgAf

/

MfeS'

Det tredie aspekt, som bør fremdrages
omkring Jeppe Aagaard Andersen, er hans
mange aktiviteter med sin praksis som land¬
skabsarkitekt. Med originalitet og styrke ud¬
fører .han udstillingsvirksomhed på barn¬
domshjemmet Munkeruphus i Nordsjæl¬
land, hvor det er blevet til en række frem¬
ragende udstillinger. Som eksempel, relevant
i denne sammenhæng, kan nævnes udstillin¬
gen »Træer og det der ligner« i 1991. Desuden
er det blevet til en lang række faglige artikler,
hvor netop spændingsfeltet mellem fagets
håndværk og kunsten finder sit udtryk.

At Jeppe Aagaard Andersen desuden i en

periode har haft tid og overskud til at være

fagligt aktiv også i organisationssammen¬
hæng, afrunder blot billedet af en personlig¬
hed med styrke og udstråling, flid og talent,
som på flere niveauer fortjener at blive aner¬
kendt gennem tildeling af Nykredits Arki¬
tekturpris 1993.

»Hvor man i arkitekturen har hyppigeskift i udtrykgiver havekunstens bundethed til tiden helt anden
amplitude, der i meget store skridt bevæger sig over århundrederne.
Måske kan man sige, at det netop er træernes lange liv, derfører til havekunstens store brug afenkle
kunstneriske og arkitektoniske greb, og som - ret upåvirket afsamfundets ændringer - tilfører noget
universelt til havekunsten. Det er i spillet mellem det funktionelle og den rene form, at havekunsten
kommer tætpå det kunstneriske grundstof. Og det er i organiseringen, i iscenesættelsen afforløb, at
de hel basale oplevelser af rum, form og flade tager fat i såvel arkitekturen som skulpturens væsen.
Det er også i dette rum, at det tidsuafhængige ses tydeligst, det er her havekunsten medsitplantemate¬
riale sætter sig ud over stil og mode.«

1:2000

Anlæg ved Retsbygningen i Holstebro
■ Landscaping at Holstebro Court-house
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Skulpturprojekt ved AMU-centret i Holstebro
■ Project at the Holstebro AMU Centre

»Se, det ligger jo sådan, at havekunsten er den største af alle kunstarterne.
Og det er den ganske enkelt, fordi den i sig kan rumme alle de andre kunstarter, huse, skulpturer,
billeder, digte - det hele.
Og på forunderlig vis, så er havekunsten blevet tidens nødvendige kunstart, fordi ingen anden
kunstart kan fortælle os om muligheden for vor overlevelse på denne smukke planet.«

Torben Schønherr
Torben Schønherr er udlært som tømrer.

Efter bestået eksamen som konstruktør blev
han hos nu afdøde professor Ole Buhl ud¬
dannet til arkitekt på Arkitektskolen i Aar¬
hus. Flerårige ophold hos arkitektgruppen
Regnbuen og i Landskabstegnestuen i Århus
endte med etablering af egen tegnestue i
1984.

Siden etableringen i 1984 har Torben
Schønherr oparbejdet en tommetyk referen¬
celiste med et utal af realiserede projekter og

mange fine placeringer i arkitektkonkurren¬
cer. Dugfrisk i erindringen står endnu fra
1992 en 1. og 3. præmie i Kunstfondens og
Århus Kommunes konkurrence »Om 4 by¬
rum i Århus«.

Bedst kendt er en række eksperimenteren¬
de landskabs- og haveprojekter, der alle er

kendetegnet ved materialeglæde, et ekspres¬
sivt formsprog samt en fornem beherskelse
af vækstmaterialernes stoflighed.

Vikingebyen Fyrkats strenghed og ratio¬
nalitet har inspireret til udformningen af
haveanlægget til et moderne landbrug ved
Hobro, mens stjernetågernes dynamik og

uendelighed har været udgangspunktet for
den markante nye begravelsesplads i Sejs.

Med støtte fra Kunstfonden har Torben
Schønherr i et samarbejde med Hein Hein¬
sen senest realiseret projekterne »Væren og

bevægelse - Eremitagen og bjergbestiger¬
sken« samt med Erik Heide »Det universelle
sekund«. Det er banebrydende projekter,
hvor skulptur og havekunst danner det fæl¬
les idégrundlag for et kunstværk.

Ved det lille anlæg langs Peblinge Dosse¬
ringen ser man, hvis man hæver sig helt op

på tåspidserne, en lille, men eventyrlig have.
Projektet med titlen »Kvinden, som puster
liv« viser Torben Schønherrs spændvidde,
som digter og arkitekt. Det er et muntert og
livsbekræftende arbejde med en frodighed
og et overskud af indsigt og forstand, som er

sjældent.
. Modet til at. opsøge eksperimentet samt

togterne til landskabs- og havekunstens
grænseland har udviklet Torben Schønherrs
evne til at fastholde og formidle det basale i
arkitekturens væsen. Den kompromisløse
udvikling af landskabs- og havekunsten af¬
tvinger respekt og gør på overbevisende
måde Torben Schønherr fortjent til Nykre¬
dits Arkitekturpris.
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Opmuntringspriser
Kristine Jensen repræsenterer den unge ta¬
lentfulde generation. Hun har siden sin af¬
gang fra Arkitektskolen i Aarhus i 1983 gjort
sig bemærket som forelæser, skribent samt
som en flittig deltager i udstillinger og kon¬
kurrencer.

I 1991 modtog Kristine Jensen støtte fra
Dronning Ingrids Romerske Fond til et op¬
hold ved Det Danske Akademi i Rom. Sam¬
me år blev hun valgt af Skov- og Naturstyrel¬
sen som beskikket medlem af Miljøklage¬
nævnet. Efter ansættelse på C. F. Møllers
Tegnestue i Århus er Kristine Jensen aktuelt
licentiatstuderende ved Arkitektskolen i
Aarhus. Her er det tanken, at hun gennem
sin forskning af konkrete eksempler skal be¬
lyse landskabsarkitekturen som en integreret
del af det samlede arkitekturbillede.

Kristine Jensen har endnu ikke mange
realiserede arbejder, men projekterne An¬
drea Mantegnas hus i Mantova 1986, Pen-
timenti Mindepark ved Fossoli-koncentra¬
tionslejren i Carpi 1989, Strategi for det åbne
land 1990 og senest i 1992 deltagelsen i ar¬

rangementet Forårssaloner 93 »Det særlige
ved landskabskunsten« viser en alsidighed
og et veludviklet talent for at tydeliggøre
havekunstens mål og idégrundlag.

I en periode, hvor landskabs- og have¬
kunsten er trængt, er Kristine Jensens føl¬
somhed, indsigt og overbevisende behand¬
ling af formen og vækstmaterialets stoflig¬
hed et lys i mørket, der giver håb for
fremtiden. Med sit åbenlyse talent til på en

begavet måde at nyfortolke og omsætte
havekunsten i banebrydende projekter har
Kristine Jensen på overbevisende måde gjort
sig fortjent til Nykredits Opmuntringspris.

»Henrik Nordbrandt har i sin digtsamling 'Håndens skælven i november' et digt, der lyder således:

Jeg elsker frække piger
Jeg elsker også naturen
De frække piger, som foragter naturen
elsker jeg muligvis højest af alt

Med dette paradoks sætter Nordbrandt en absurd stemning i gang: På en gang at elske naturen og at
elske naturskabninger, derforagter naturen, er meget at forsøge at gribe over. For ikke at sige overho¬
vedet at begribe.
På en måde sender han også for mig paradokset lige i synet på en landskabsarkitekt. Det at være

sig sin fascination bevidst af det naturforagtende, det kulturskabende, det der på en måde finder
sin bevidsthed et sted helt uden for naturen, og samtidig at vide, at naturen, det er vi også selv.
Dette paradoks tror jeg er landskabsarkitektens særlige bevidsthed.«

Pentimenti Mindepark
Pentimenti Memorial Park
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1. Gammel Torv og Nytorv
2. Kryds i Strædet
* I. Gammel Torv and Nytorv
2. Intersection in the Strædet

Københavns kommune
Over hele Europa er der i disse år en stigende
erkendelse af byrummets udformning og
kvalitet. I lande som Spanien, Italien,
Frankrig og Tyskland er en lang række by¬
rum forskønnet med inventar, beplantning
og belægning, der gør dem til værdsatte
mødesteder midt i byerne.

I Danmark er vi lidt bagefter denne udvik¬
ling. Det er derfor glædeligt, at landets ho¬
vedstad for alvor er gået ind i en kvalitativ
forbedring af en række centrale byrum. Det
gælder Kongens Nytorv med Krinsen, Ama¬
gertorv, Vimmelskaftet, Gammel- og Nytorv
og Sankt Hans Torv på Nørrebro.

Hver for sig har de fået en belægning og
inventar i form af bænke, affaldskurve og

belysning, der lover godt for fremtiden. Og
også beplantningen tages op som en inte¬
greret del af helheden.

Ansvaret for byens beplantning hører ind
under stadsingeniøren, men ved opgaver,
hvor byrummets arkitektur og beplantning
går op i en højere enhed drages stadsarkitek¬
ten ind i beslutningerne omkring det grønne.

Det er derfor, vi har valgt at påskønne
disse initiativer til samarbejde mellem to di¬
rektorater og almindelig forskønnelse af ho¬
vedstaden i håb om, at bestræbelserne vil
smitte af på mange andre danske byer.

Gøsta Knudsen, arkitekt maa,
rektor for Arkitektskolen i Aarhus
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Bogomtale, noter

Bøger om plantenavne
Johan Lange: Ordbog over Danmarks plan¬
tenavne 1-2 med vedføjet supplement,
Munksgaard 1993. 1.328 + 40 sider. Pris 548
kr. indb.

Asger Klougart, Johan Lange & Eigil Lind-
gaard: Plantenavne fra a til z. Gartnerinfo
1992. 143 sider, ill. med stregtegninger. Pris
350 kr. hft.

Hvem har ikke prøvet det - forgæves at lede
efter det entydige danske eller latinske navn

på en plante, man gerne vil være sikker på at
beskrive korrekt ? Uoverensstemmelser mel¬
lem plantekataloger, bøger og daglig tale bi¬
drager til usikkerheden om de kendte navne.

Yderligere indfinder nye dyrkede planter sig
løbende på det danske marked, og planter
skifter navn som følge af ændringer i syste¬
matikken. Genudgivelsen af to værker om

plantenavne i 1992 og begyndelsen af 1993
burde kunne være med til at råde bod på for¬
virringen. Der er tale om Ordbog over Dan¬
marks plantenavne 1-3 og Plantenavnefra a
til z, udgivet af henholdsvis Munksgaard og
Gartnerinfo.

Ordbog over Danmarks plantenavne ud¬
kom første gang i 1959-61 og er nu udsendt
som fotografisk genoptryk med et supple¬
ment af nye og ændrede plantenavne. Tidl.
professor i havebrugsbotanik ved Landbo¬
højskolen, Johan Lange er hovedredaktør.
I forbindelse med genudgivelsen har han
fået assistance af Peter Leth, cand. scient. i
biologi. Værket omfatter alle de planter, der
har et dansk navn - både dyrkede og vilde.
Det består af ialt tre bind, hvoraf de to første
indeholder den egentlige ordbogsdel, mens
bind tre fungerer som register.

Opslagsordet er det latinske slægtsnavn,
der følges af de aktuelle artsnavne i alfabe¬
tisk rækkefølge. For både slægtsnavn og
artsnavn er angivet det legaliserede danske
navn, dvs. det der må betragtes som det mest
korrekte. Efter dette følger alle de andre
danske navne, der også måtte kendes for den
pågældende plante. Navnenes betydning og

oprindelse forklares.
For nogle arters vedkommende drejer det

sig om temmelig mange navne. F.eks. opta¬
ger Tropæolum majus alene fem spalter i
bogen. Her genfinder jeg bl.a. min barn¬
doms navn for denne plante - Landløber -

hvis 'rigtige' navn er Blomsterkarse. For ikke
at tale om de flere end 100 navne for mælke¬

bøtten, der fylder ti spalter.

Ved hjælp af registret kan bogen bruges
den anden vej; her kan man slå alle de 58.000
danske navne op og finde tilbage til det kor¬
rekte latinske artsnavn.

Supplementet tager højde for udviklingen
i den botaniske nomenklatur siden 1961. Den

medtager de mange nye planter - især stue¬
planter - der er kommet på markedet og har
fået et dansk navn i den mellemliggende
periode. Tidnød har gjort, at kun det legali¬
serede danske navn har kunnet medtages,
løvrigt bruges Plantenavne fra a til z flittigt
som kilde til supplementet.

Gartnerinfos bog er også en genudgivelse.
Dog noget reduceret i forhold til forgænge¬
ren Plantenavne - Navngivningsregler fra
1983, der indeholdt en grundig gennemgang
af plantenomenklaturen. Dette emne be¬
skrives nu selvstændigt i hæftet Navngiv¬
ningsregler for dyrkede planter, der stadig
kan købes.

I Plantenavnefra a tilz er hovedvægten på
de dyrkede planter. Alligevel er der også
medtaget en del vilde planter, dog uden det
nærmere defineres hvilke, der er med og
hvorfor.

Bogen er sammensat af tre lister, der på
hver sin måde giver en indgangsvinkel til
plantenavnene: Latinsk-dansk planteliste
inkl. henvisning til tidligere navne, dansk¬
latinsk planteliste og endelig en liste med
oversættelser af latinske artsnavne til dansk.

De danske navne er baseret på det aner¬
kendte navn for den pågældende plante.
Navnene er samlet fra kataloger, artikler og

vedtagelser om danske plantenavne. Alt ma¬
terialet er gennemgået af Landbrugsministe¬
riets artsnavneudvalg for at sikre rigtighe¬
den. I den danske liste er desuden medtaget
et udvalg af almindeligt brugte navne - ud
over de vedtagne - som hjælp til at finde det
latinske.

Det fremhæves, at listen er suppleret med
det store antal planter, der er kommet i han¬
del og dyrkning siden 1983, og således er helt
aktuel. Der lægges op til løbende ajour¬
føring, idet oplysningerne nu ligger på EDB.

Også denne bog er Johan Lange involveret
i. Han har redigeret sammen med Eigil Lind-
gaard og Asger Klougart.

Ordbog over Danmarks plantenavne er

på sin vis en parallel til Ordbog over det dan¬
ske sprog og er da også udgivet i samarbejde
med Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
Med sin omfattende mængde oplysninger
har bogen leksikonkarakter på sit område.
Den henvender sig da heller ikke kun til gart¬
nere, botanikere og havefolk, men i høj grad
også til sprogfolk og kulturhistorisk interes¬
serede.

Begge bøger kan bruges til at identificere
henholdsvis latinske og danske plantenavne
og stavemåder. Ud over det er ordbogen i høj

grad for den nysgerrige - så spændende, at
den faktisk kan bruges som ren lystlæsning,
hvis man skulle have den slags tilbøjelighe¬
der. Gartnerinfos bog om plantenavne er til
gengæld den overskuelige, daglige op¬

slagsbog. Tilde Tvedt

Ityske havebøger
Angelika Weber & Karin Greiner: Kleine
Garten & Reihenhausgarten. Callwey. 1992.
152 s., ill. Iserien ... .rund um'sHaus. ISBN
3-7667-1041-9. Pris ca. 408 kr

Peter Kloch: Pflanzenfur den Wintergarten.
Callwey. 1992. 160 s., ill. I serien ... rund
um's Haus. ISBN 3-7667-1043-5. Pris ca.

408 kr.

Det tyske forlag Callwey har udgivet endnu
to bøger i serien ... .rund um's Haus med
meget forskellige emner, men med seriens
karakteristiske fælles koncept.

Små haver og rækkehushaver
Den ene beskæftiger sig med indretningen af
små haver, d.v.s. i størrelsesordenen 200-500
m2. Dette fordi de to forfattere, der er biolo¬
ger, konstaterer, at de private haver bliver
stadigt mindre.

Første del af bogen har afsnit om den lille
haves afgrænsning, grundsætninger for ind¬
retningen og en gennemgang af haveelemen¬
ter tilpasset arealets størrelse. Resten af bo¬
gen viser eksempler på indretningen af små
haver - hver beskrevet i tekst og foto på
to-fire sider. Alle eksemplerne er forsynet
med en plantegning.

Decideret en havebog - mest for haveeje¬
ren og måske som idébog for den professio¬
nelle. Mange haver ved danske rækkehuse og
tæt-lav byggeri er jo netop små, men plan¬
lægges sjældent af professionelle. Meget af
bogens indhold kan uden videre bruges på
haver, der er lidt større, f.eks. de mange typi¬
ske parcelhushaver.

Planter til vinterhaven
Denne bog indledes med korte afsnit om

planternes oprindelse, planteindkøb, plante¬
beskyttelse, pasning, beskæring og vækst¬
huse. Størsteparten af bogen optages imid¬
lertid af beskrivelser af planter til vinter¬
haver. 123 forskellige planter bliver det til
ialt, omtalt i korte tekster illustreret med
fotos - planteportrætter kalder forfatteren
det. Som bilag en liste over samtlige omtalte
planter med angivelse af, hvor i bogen be¬
skrivelsen findes.

Vægten ligger på de praktiske aspekter i
udvælgelse, placering og dyrkning af vinter¬
havens planter. Konstruktionen af selve vin¬
terhaven behandles kun sporadisk, bl.a. i
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den afsluttende beskrivelse af ti forskellige
vinterhaver. Den side af sagen har forlaget til
gengæld beskæftiget sig med i to tidligere
bøger i samme serie. 'Der Wintergarten -

Wohnkultur unter Glas' blev omtalt i Land¬
skab 4/1991. Tilde Tvedt

Havekunstens historie
John Dixon Hunt (red.): Garden History.
Issues, Approaches, Methods. Dumbarton
Oaks Research Library and Collection.
Washington D.C. 1992. 402 s., ill. Pris ca.
520 kr.

Denne amerikanske bog er sammensat af en
række indlæg om havekunstens historie,
holdt på et symposium i maj 1989. Anled¬
ningen var Elisabeth Blair MacDougalls 15
års jubilæum som leder og underviser ved
landskabsarkitekturstudierne på Dumber-
ton Oaks, Washington D.C.

Symposiets formål var - jævnfør bogens
undertitel - lige så meget at præsentere em¬
ner, indgangsvinkler og metoder i havekun¬
stens historie som at formidle dens resulta¬
ter. Ligesom symposiet belyser bogen derfor
heller ikke bestemte emner eller perioder i
havekunstens historie, men skal give et ind¬
tryk af disciplinen i sig selv.

Man havde opfordret indlægsholderne til
at tage udgangspunkt i deres helt aktuelle
forskning, gerne et igangværende projekt,
og bruge det til at opsummere og vurdere de
hidtidige resultater og at pege på fremtidige
behov, interesser og ambitioner i studiet af
havekunstens historie.

Det har givet bogens 16 indlæg en betyde¬
lig historisk og geografisk spændvidde; fra
antikke græske og romerske haver over isla¬
miske og mongolske eksempler til parker fra
det 19. århundrede, fra Indien over Versailles
til USA. I John Dixon Hunts redaktion ord¬
net kronologisk.

Blandt de centrale, tværgående emner er

brugen af andre discipliner, f.eks. poesi og
malerkunst i studiet af havekunstens histo¬
rie, samspillet mellem visuel og verbal ana¬

lyse og havekunstens historie i forhold til
videnskab, teknologi og landbrug.

Bogen er omfattende, ialt 402 sider med
mange illustrationer og et omfattende stik¬
ordsregister. Den giver uden tvivl et godt bil¬
lede af forskningen, men mængden af stof
kan forekomme overvældende, da indlæg¬
gene ikke kædes sammen ud over den korte
introduktion i forordet. Nogle korte oplys¬
ninger om de enkelte forfattere ville heller
ikke have været af vejen. Men i kraft af de
enkelte indlægs selvstændighed, kan det
sagtens lade sig gøre at læse dem hver for
sig, hvis man har interesse i et eller flere af
emnerne. Tilde Tvedt

Jørgen Vesterholt in memoriam
Jørgen Vesterholt 26.7.1927-20.7.1993
Jørgen Vesterholt er død 65 år gammel.
Herved har vi har mistet en af vore mest ta¬

lentfulde landskabsarkitekter, der satte sig
betydelige spor i det urbane landskab og hos
en generation af arkitekter og landskabs¬
arkitekter.

Jørgen Vesterholt var arkitekt af uddan¬
nelse, men landskabsarkitekt i virke og sind.
1 1947 blev han optaget på Kunstakademiets
Arkitektskole, hvor hans lærere var markan¬
te personligheder som Kay Fisker, Mogens
Koch og Steen Eiler Rasmussen. Han afslut¬
tede sidste studieår på Afdeling for Industri¬
el Design hos professor Biilmann Petersen
og fik i 1954 af Akademiet tildelt den guld¬
medalje, der overflødiggjorde en arkitekt¬
afgang. I årene herefter arbejdede han hos
arkitekterne Palle Suenson, Erik Herløw og
Halldor Gunløgsson & Jørn Nielsen, hos
sidstnævnte med den berømmede bebyg¬
gelse Nærumvænge, med de mange fine
landskabsfronter og nærmiljøer.

I 1959 startede han egen tegnestue i sam¬

arbejde med sin hustru, arkitekt Inge Vester¬
holt og arbejdede det næste halve årti som
arkitekt, hovedsagelig beskæftiget med ud¬
stillinger og designprægede opgaver. Bl.a.
stod han for arrangementet af kunsthånd¬
værkernes udstilling på Charlottenborg og
for en vandreudstilling af møbler og tekstiler
i Darmstadt og andre byer i Tyskland og
Østrig. Derudover deltog han og blev præ¬
mieret i en række konkurrencer, fik 2. præ¬

mie i møbelfabrikanternes konkurrence, 2.
og 3. præmie i en konkurrence om enfamilie¬
huse og 4. præmie i en om porcelænsservice.

I 1964 fik han 1. præmie i den nordiske
konkurrence om 'Gatans inredning' for et
forslag til en legeplads i Norrkoping. Med
denne mikroskopiske gengivelse af det sven¬
ske landskabs bjerge, skove, åbne land og

skærgård, inspireret af G.N. Brandts og C.
Th. Sørensens eviggyldige arkelandskabs¬
typer i en æstetisk/arkitektonisk minima¬
lisme, indledtes Vesterholts karriere.som
landskabsarkitekt. Han udtalte i et interview
med Karen Permin for et par år siden, at tre
personer havde haft betydning for hans virke

som landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen, der
i 1960 tog ham med til Firenze som lærer
i bygningsopmåling på en rejse for havear¬
kitektstuderende, rejsefællen Sven-Ingvar
Andersson, der efter denne tur tilbød ham et
lærerjob på Arkitektskolen, og Ole Nør¬
gård, der siden hen ved at anbefale ham som
konsulent for Vejdirektoratet medvirkede
til, at han kom til at udføre de store, mar¬
kante vejprojekter.

Af hans arbejder fremgår det, synes jeg,
at yderligere to personligheder har haft be¬
tydning for ham: arkitekten Arne Jacobsen
og gartneren G.N. Brandt.

Da Vesterholt i midten af 1960'erne efter
en lang periode, hvor planter og landskab i
urbanismens hellige navn var forvist til natu¬
ren uden for byen, i 1. præmieforslaget i kon¬
kurrencen om Odense Universitetscenter lod
skovene gennnemskære og strukturere be¬
byggelsen, og da han i begyndelsen af
1970'erne ved boligbebyggelsen Galgebak¬
ken i Albertslund lod planterne myldre op i
byen, varsledes en ny eller genopdaget æste¬
tik, der værdsatte individualitet, frihed og

egnskarakter.
Ud fra en aldrig hvilende interesse for en

bevidst arkitektonisk planlægning og bear¬
bejdelse af landskabet arbejdede han siden
da vedholdende, ikke ved agitation men ved
sit eksempel, for at skaffe landskabsarkitek¬
ter medindflydelse på løsning af de store
samfundstekniske opgaver .

Af hans arbejder, udført siden hovedvær¬
kerne Odense Universitetscenter og Galge¬
bakken, bør nævnes: et skitseforslag til regu¬

lering af Dybbøl Banke udarbejdet i samar¬

bejde med Edith Nørgård som konsulenter
for Fredningsstyrelsen; Hedeland, en struk¬
turplan for og landskabsbehandling af det
store grusgravsområde vest for København,
hvor kaotiske grusgrave samles i en rumlig,
anskuelig organisation til fritidsformål; ud¬
formningen af kajarealerne ved Udenrigs¬
ministeriets bygning på Asiatisk plads;
renovering af Fabricius Hansens have ved
Ordrupgård samt en grøn plan for Magre-

thehåbområdet og Hyrdehøj i Roskilde Vest,
hvor markante randplantninger fungerer
som legeskove, stizoner og grønne grænser
mod det omgivende landskab. Jørgen Vester¬
holt vil dog især blive husket for store opga¬
ver som landskabsbehandlingen langs Syd¬
motorvejen og store dele af Vestmotorvejen
samt ved Farøbroerne og Storebæltsforbin¬
delsen.

Jørgen Vesterholt deltog og blev præmie¬
ret i en lang række konkurrencer. Han fik 1.
præmie i konkurrencen om et Riksdagshus i
Stockholm og i den indbudte konkurrence
om Roskilde Universitetscenter for et for¬

slag, der udviklede sig til en generalplan,
hvor det var de sjællandske alléer der blev
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stiliseret og brugt i en rumlig opdeling af
landskabet; 2. præmier i konkurrencerne om
et rådhus i Frederiksværk og en kirkegård i
Esbjerg. I sidstnævnte forslag nåede han
gennem en analyse af egnens kulturtræk - de
vestjyske læhegn - frem til en arkitektonisk
form, der siden var et gennemgående tema i
hans værker; 3. præmier i konkurrencerne
om belysning i bykvarterer, om universitetet
i Uleåborg, om et omsorgscenter i Grind¬
sted, om udbygning af Herning centralsyge¬
hus samt indkøb i konkurrencerne om Ål¬
borg Universitetscenter, en administrations¬
bygning i Ringe og bebyggelsesplaner i
Kokkedal og Bremen.

Jørgen Vesterholts både kunstneriske og

videnskabelige indgangsvinkel til faget var

speciel og betydningsfuld. Han benyttede sig
ikke af motiver, men bearbejdede kultur¬
landskabets arketyper: skoven og løvengen
og i særdeleshed alléen og læhegnet, hvis
lamelvirkning genfindes i de slyngplante-
klædte skærme på Galgebakkens parke¬
ringsarealer, i Odense Universitets dyrk-
ningslandskab, i konkurrenceforslaget til
Esbjerg kirkegård og på parkeringspladser¬
ne ved universiteterne i Roskilde og Uleå¬
borg.

Som resultat af en grundig analyse og for¬
tolkning af landskabet, dets terrænformer,
bevoksningskarakter og kulturpræg opstod
den arkitektoniske form, der konstant lå
ham på sinde, som en naturlig følge. Vester-
holt var ikke romantiker, han vedkendte sig
den funktionelle tradition. Også i en tid med
slagordsagtige udtryk vedblev han at søge
det enkle i det sammensatte.

Social ansvarlighed, grundighed, viden og

indføling med detaljen på såvel projekte-
ringsniveau, som når det drejede sig om ud¬
førelse og pleje var Vesterholts varemærke.
Han lagde et lige så stort engagement i ud¬
formningen af en sandkasse som i et motor-
vejstracé, dets brovederlag og landfæster,
han gav den mindste skovjordbærplante en

lige så velovervejet placering som den mar¬
kante, strukturgivende allé. Han arbejdede,
trods sit påståede manglende kendskab, su¬
verænt med planterne, med hjemlige tjørn,
eg og popler i landskabet og med eksoterne i
de mange, smukke gårdrum.

Især blev terrænet, landskabets overflade
modeleret omsorgsfuldt. Ingen kurve fik lov
til at knække.

Blyanten lå ham konstant i hånden. Han
udviklede og viderebragte en tegneteknik,
der var både sober, oplysende og smuk samt
en terminologi fra musikkens verden, hvor
distrikter blev til satser eller temaer, over¬

gange til sidetemaer eller modulationer, og
hvor proportioneringen mellem de forskel¬
lige synsindtryks længde blev opfattet ryt¬
misk.

Sin metode viderebragte Vesterholt i sit ar¬

bejde for Kunstakademiet, som censor ved
Landbohøjskolen, på sin tegnestue og i sit
samarbejde med en række betydelige arki¬
tekter: Anne og Jørn Ørum-Nielsen, Jens
Peter Storgård, Hanne Marcussen, Knud
Holscher, Palle Suensson, Erik Herløw,
Halldor Gunløgsson og Erik Korshagen,
Juul Møller, Poul Kjærgaard og Johan
Spreckelsen, men først og fremmest i sin pæ¬

dagogiske virksomhed som lærer først for de
bygningskunststuderende og siden hos pro¬
fessor Sven-Ingvar Andersson. Her var han
en utrættelig fortaler for betydningen af byg¬
ningers rigtige placering i landskabet, og det
gav ham en central rolle i opbygningen af
den nye uddannelse for landskabsarkitekter
i 1960'erne.

Vesterholt besad en omfattende viden om

kunst, kultur, arkitektur, historie, geologi og
socialt liv, som han villigt delte ud af. Han
indførte landskabsanalyser i undervisningen
efter en visuel metode og en tillempning af
Kevin Lynch's begreber. Først når landska¬
bet blev iagttaget og fortolket, kunne det ud¬
trykkes i en arkitektonisk form.

Jørgen Vesterholt var en dygtig analytiker
og skribent, som det fremgår af artiklerne
'De store offentlige opgaver', 'Parken og
Larsens plads', bragt i Landskab 1981, og
'Broerne og landskabet', i Danmarks Natur¬
fredningsforenings årsskrift 1965, hvori han
påpegede konsekvenserne på land af en

højbro over vand. Vesterholt var desuden
dommer i en række konkurrencer og deltog i
udstillinger på Charlottenborg, der gik ry af.

Jørgen Vesterholt var ikke ydmyg på sit
fags vegne, men som mange musiske menne¬

sker, beskeden på egne. Måske modtog han
ikke nok anerkendelse for sit virke. Måske
nåede vi ikke at påskønne og udnytte hans
indsats og evner. Han opnåede dog den ære
at modtage Eckersbergmedaljen, Akademi¬
ets udmærkelse for en indsats af høj kunst¬
nerisk kvalitet.

Jørgen Vesterholt vil blive husket som en

venlig, tålmodig, humoristisk humanist og
en af de store i dansk have- og landskabs-
kunst. Malene Hauxner

Finn Clemen Mortensen in memoriam

Paradisets have, Nationalmuseets 1992
■ The Garden ofEden, National Museum, 1992

Finn Clemen Mortensen 8.12.1948-11.8.1993
I august måned døde Finn alt for tidligt fra
os, kun 44 år gammel.

Finn var oprindelig uddannet gartner, og
hans store viden om planter, botanisk og

praktisk som historisk og kulturelt, var altid
nærværende i hans studietid på Landbohøj¬
skolen. Interessen for planter under glas og
eksotiske vækster blev til opgaverne »Drøm¬
men om paradisets have« og »Vinterhaven«.

Efter endt uddannelse kom han naturligt
nok til at arbejde med indendørs plantninger
hos firmaet Deichmann planter. Her arbej¬
dede han med flere fine anlæg, hvor projek¬
tet med Paradisets have, til Nationalmuseets
udstilling »Rejsen«, selvklart stod hans hjer¬
te særlig nær. Anlægget blev til i samarbejde
med udstillingsarkitekt Inger Sorgenfrei, og
er helt klassisk i sin opfattelse af paradisets
have, med de fire floder i korsform, symboli¬
serende livets kilder. Planterne var omhygge¬
ligt udvalgt, også historisk/kulturelt, og re¬
sultatet var overbevisende.

Finn fik kun få år som færdiguddannet
landskabsarkitekt, men havde ikke desto
mindre stor ekspertise inden for indendørs-
plantninger, et område ikke mange land¬
skabsarkitekter beskæftiger sig med.

Hjørdis Sørensen
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Summary

Future Urban Parks, p. 169
The Foundation for Garden Culture, estab¬
lished in 1992, early this year solicited entries
for a competition entitled The Urban Park in
the Future. The aim was to elicit suitable
ideas and fruitful thoughts which would
help to develop public urban open spaces.

The assumptions underlying the competi¬
tion range from the realisation that more

people have more time off work, to specula¬
tion about the desirability of town and coun¬

try integration, and to awareness of the im¬
portance of ecology. 26 proposals were

received, varying from very abstract con¬
siderations to concrete designs with no

general theory.
Examples given in our article include the

establishment of verdant structuring cor¬
ridors, new principles for designing commu¬

nity parks, and delineation of unbuilt sites,
previously overlooked or ignored. The com¬
petition on the whole reflects contemporary
pluralism - or conflict of attitudes - in
that some proposals focus on socio-ecology
and process, whereas others are product-
orientated and 'artistic'.. It would appear
that the issue of how to shape future parks
was not addressed unambiguously, but the
spirit of the age was well documented, and a

good foundation was provided for future
discussion of how to meet societal and local
needs.

The judges have favoured combinations
of general theory with on-site testing. One
purely theroretical entry, however, on ac¬
count of its superior quality won 1st prize (of
DKK 50,000). Landscape architect Steen
Høyer in his excellent contribution thought¬
fully outlines the background principles for
a future urban park. Its main goal is to lend
identity to the parts that make up our frag¬
mented geography, not on account of their

position in a city but by virtue of their own

expressive potential. A future park will not
be a reservation, symbolically fenced, but an

integral part of a populous place. The entry,
thus, like Barcelona's new parks, opposes
the romantic tradition in park design. Many
elements are featured, lemon crash barriers
and rows of lanterns as well as Japanese
cherry plantations and groves of self-seeder
birches. Mr Høyer's sustaining idea is a spa¬
tial openness matching the openness of the
landscape and of the community described
in his analysis.

Gardens Surrounding the Royal
Veterinary and Agricultural University,
Copenhagen, p, 178
In April of 1993, the Ministry of Education's
Directorate for Building, in collaboration
with DAL, solicited proposals for a new lay¬
out of the gardens adjoining the RVAU's
main entrance (17 Biilowsvej, Copenhagen),
and of a new car park. A further goal was to
reclaim the main entrance. The following
practices were invited to submit entries: An¬
dreas Bruun; Ginman Harboe Borup; Svend
Kierkegaard; and Susanne Struch.

Following the intensive building that took
place in the 1960s it has become increasingly
difficult to tell which is actually the univer¬
sity's main entrance. Now that yet another
extension is under construction, it is crucial
that the entrance should again be made visi¬
ble.

The committee's chief concern was two¬

fold. One goal was to improve visual contact
between the entrance and Biilowsvej without
jeopardising the existing impression of an
edifice situated in a park. Another was to
ensure the creation of a neat approach area
and short term parking space. Each of the
four entries in interesting ways highlights its
arrangement of approach area as well as

courtyard but the judges find all four too in¬
tricate and complex compared to the almost
rural simplicity of the site as it is.

The best entry was by Andreas Bruun,
MDL. A low parterre providing access on
foot sits firmly outside the main entrance. A
car park discreetly encloses this area. When
the car park is not in use, the entire space is
like a verdant plane communicating with the
rest of the park and with the arbors hedging
the open space by the entrance. Approach
sections, both pedestrian and motored, seem

serene, and Mr Bruun's treatment of the
area beyond the parterre is successfully in¬
tegrated.

The Nykredit Architectural Award 1993,
p. 183
By Gøsta Knudsen
Nykredit financiers in September 1993

honoured three practices for outstanding
work in landscape and garden design. A
major portion of DKK 150,000 was won by
Inge and the late Jørgen Vesterholt, and
Torben Schønherr and Jeppe Aagaard An¬
dersen each received DKK 75,000. Two
smaller portions of the prize, which was first
awarded in 1987, were given, as professional
encouragement, to Kristine Jensen, MDL,
and to city architect Otto Kåszner and tech¬
nical director Jens Rørbech, both working
for the city of Copenhagen.

The committee for architecture, who are

responsible for selecting awardees, this year

emphasize the poetic liberty, humour, and
frankness in evidence throughout the work
of recipients, qualities that they combine,
without compromise, with the craftsman¬
ship expected of Danish designers. More¬
over, awardees have proven able to create
space and sequence of narrative valour and
high emotional quality.

Jørgen Vesterholt was undoubtedly one of
the most highly respected and most talented
Danish landscape architects, even if modesty
dictated that he should stay out of media
headlines. Gardens and verdure surrounding
Galgebakken, Ordrupgård, the new Mini¬
stry of Foreign Affairs, Andelsbanken, Pen-
sionsforsikringsanstalten, Midtkraft, El¬
kraft, and Tjærekompagniet all originated
in Jørgen Vesterholt's office, for years run

jointly with his wife, Inge Vesterholt.
Among Mr Vesterholt's best known work

are the Odense University gardens which, as

years go by, are showing increasing diversity
and beauty; and the landscaping which al¬
most defines the Great Belt Link with its

bridge and tunnel amid landscape and sea,
this century's most epochal and prestigious
architectural venture.

Torben Schønherr, working with Hein
Heinsen aided by an Arts Grant, most re¬

cently created 'Being and Motion - Erémi-
tage and the Mountaineeress', and with Erik
Heide 'The Universal Second'. Both projects
break new ground in that sculpture and gar¬
den design combine to form a basic con¬
stituent. Mr Schønherr's experimental crea¬
tions breathe fascination with materials, his ■

forms are expressive and he is, at the same

time, in perfect control of his chosen matter.
Jeppe Aagaard Andersen has, with con¬

spicuous artistic and sculptural nerve,
created a number of fine gardens. Mr Aa¬
gaard Andersen's collaboration with archi¬
tects ensures harmony of building with set¬
ting. Examples of projects completed in col¬
laboration with architects 3 x Nielsen are the
Holstebro Court-house and, a design by the
Nielsens and Finnish architects Heikkinen &

Komonen, the International School of Film
at Ebeltoft. Ellen M. Pedersen
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Et udvalg for bevaring af
historiske haver

Foranlediget af det store dob-
beltnummer, Landskab 5/6,
om restaurering af historiske
haver bringes her en præsen¬
tation af det danske udvalg
under ICOMOS. Udvalget for
bevaring af historiske haver un¬
der ICOMOS' danske natio¬
nalkomité blev dannet i 1991

på opfordring af The Internati¬
onal Committee of Historie
Gardens and Sites. Denne
'Committee' har sit domicil i
Groot Begijnhof 95, B-3000
Leuven, Belgien, og præsident
er Carmen Anon Feliu, Spa¬
nien.

En række sagkyndige inden
for området 'Historiske haver'
blev på mit initiativ indbudt til
et orienterende møde. Det blev

hurtigt besluttet af de frem¬
mødte (arbejdsgruppen), at
man som første mål skulle stile
efter at udgive en publikation
om bevaring af historiske ha¬
ver. Kernen i denne skulle være

en oversættelse af det særlige
havecharter, Firenzechartret,
der er en parallel til 'The Char¬
ter of Vehice', som fastlægger
bygningsbevaringens strategi.
Arbejdsgruppen kom til at be¬
stå af professor Sven-Ingvar
Andersson; kontorchef Sys
Hartmann, Planstyrelsen;
landskabsarkitekt Kirsten

Lund-Andersen, mag. art. Lulu
Salto Stephensen; fuldmægtig
Lisbeth Saaby, Planstyrelsen;
slots- og haveinspektør Ole
Stattau, Slots- og ejendomssty¬
relsen og undertegnede Jette
Abel, Landbohøjskolen, mens

udvalget tæller yderligere 5-6
medlemmer.

Efter arbejdsgruppens indle¬
dende arbejde med drøftelser
om publikationens omfang,
sigte og målgrupper valgtes
publikationens forfattere. Efter
den faglige redigering af mate¬
rialet, som bl.a. resulterede i
bibliografi og lister over beva¬
ringsværdige haver kom grup¬

pen til den økonomiske og pub-
liceringsmæssige side af sagen.
Til arbejdsgruppens store glæ¬
de reagerede Landskabs redak¬
tør og Arkitektens Forlag posi¬
tivt på vores henvendelse.

Annemarie Lund har der¬
efter haft det store arbejde med
at skaffe fondsmidler og fær¬
digredigere stoffet, teksterne og
de mange illustrationer.

Udvalget vil fortsætte sit ar¬

bejde med opfølgning af denne
publikation. Det modtager me¬

get gerne henvendelser, f.eks.
ønsker om nærmere præsenta¬
tioner og debatter.

Udvalget kontaktes gennem

undertegnede på adressen: Sek¬
tion for Landskabsarkitur. Den

Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole. Kronprinsesse Sofies Vej
35A. 2000 Frederiksberg.

Jette Abel

Grøn pris 1993
'Årets grønne pris' tildeltes i
september Vordingborg kom¬
mune. Prisen er på 7.500 kr. og
er stiftet i 1985 af Landsfore¬

ningen Danske Anlægsgartner¬
mestre (LDA).

Den uddeles årligt til en per¬
son, et boligselskab, en forvalt¬
ning eller en virksomhed, der
står som fagligt forbillede eller
som har ydet en særlig indsats
for det grønne miljø.

Årets prismodtager er valgt
af en dommerkomité bestående
af lektor Ib Asger Olsen, Kun¬
stakademiets Arkitektskole;
anlægsgartnermester Leif Ras¬
mussen, København; prof. J.
Palle Schmidt, Landbohøjsko¬
len; Bjarne Zetterstrøm, Bolig¬
selskabernes Landsforening
samt direktør Jens Klarskov,
LDA.

Temaet for 1993 var udset til
at være kommunal parkpolitik.
Dommerkomiteen valgte at fo-
cusere på landets kommuner
og præmiere en kommune, der
prioriterer både anlæg og ved¬
ligeholdelse af grønne områder
højt.

Med årets prisuddeling øn¬
sker dommerkomiteen at på¬
skønne Vordingborg kommu¬
nes arbejde - og ikke mindst
stadgartner Flemming Kruse -

samt videre anspore andre
kommuner til at være nyska¬
bende og udadvendte i deres
parkpolitik - på trods af even¬
tuelle nedskæringer.

Vordingborg kommune
fremhæves især for en bevidst

differentiering mellem pleje af
naturområder og pleje af histo¬
riske prydhaver. Herved tilgo¬
deses forskellige menneskers
behov for rekreative oplevelser.
Vordingborg kommune bruger
forholdsvis mange kr. pr. ind¬
bygger til de grønne områder,
dels fordi kommunen har ret

store arealer, dels fordi der sat¬
ses på grønne områder.

I Vordingborg er der samti¬
dig tradition for at hente faglig
inspiration udefra. Blandt an¬
det har G.N. Brandt i 19191

tegnet den sirlige historisk-bo-
taniske have midt i byen. Ha¬
ven er for nylig blevet restaure¬
ret, så den idag fremstår, som
den var tænkt af Brandt.

De syv tidligere modtagere
af Årets grønne pris' har siden
1985 været: Gårdanlægget
Ewaldsgade i København, Fri¬
arealerne ved Jydsk Telefon i
Slet, Boligområdet Blangsted-
gård, Dansk Almennyttigt Bo¬
ligselskab, Fruegade i Slagelse,
friarealerne ved Baltica i Balle¬

rup og Clausholm Gods.

Landsplan-nyt
Miljøministeriet har igangsat
11 eksempelprojekter som en

opfølgning af Landsplandirek¬
tivet »Danmark på vej mod år
2018«. Emnerne har alle helt
eller delvis relevans til land¬
skabsarkitekternes arbejdsfelt.

Interesserede kan følge et el¬
ler flere projekter ved at melde
sig til en følgegruppe. Miljømi¬
nisteriet, Landsplanafdelingen
står som arrangør.

Projektoversigt
I det følgende gives en kort in¬
troduktion til hvert af de 11

eksempelprojekter.

Byarkitektonisk kvalitet i
bymidten.
Ledige bane- og havnearealer i
Nyborg kan omdannes så de
arkitektoniske kvaliteter øges

og beskæftigelsen stimuleres.

Byfornyelse og bevaringsværdi
Grundlaget for byomdannelse
skal forbedres. I Esbjerg arbej¬
des med et projekt, der skal ud
vikle helhedsorienterede plan¬
lægningsmetoder.

Bycirkel-samarbejde
Trekantsområdet Middelfart,
Kolding, Fredericia, Vamdrup,
Lunderskov, Vejen, Vejle og

Børkop skal styrkes ved, at der
igangsættes et bycirkelsamar¬
bejde. Der skal udarbejdes et
fælles udviklingsperspektiv.

Lokale trafik- og miljøhand¬
lingsplaner
Udvikling af en trafikhand¬
lingsplan, der skal reducere tra¬
fikkens miljøbelastning mm.,
så bymiljøet som helhed for¬
bedres. Projektudviklingen
sker i Randers.

Udvikling i landdistrikter
Flere kommuner deltager i et
projekt, som skal skabe et fæl¬
les udviklingsperspektiv for et
landdistrikt, der integrerer er¬

hvervsudviklingen, hensynet til
naturressourcerne, beskyttelse
af miljøet og en varieret land¬
skabsudvikling.

Korridorer i landskabet
En koordineret og differentie¬
ret brug af økonomiske sty¬
ringsmidler kan fremme udvik¬
lingen af landskabskorridorer
for natur og rekreativ anven¬
delse (Haderslev kommune og

omkring Hadsten).

Naturindhold og kulturhistorie
i landskabet

Egnens kultur- og naturhistori¬
ske træk skal analyseres, så det
i fremtidens planlægning af et
område bliver muligt at bevare
disse træk og styrke oplevelses¬
rigdommen i landskabet (Ikast
Kommune).

Udvikling af et turisttungt
område
Et projekt, der skal skabe
kvantitativ og kvalitativ vækst
i turismen. De eksisterende
ferieområder skal forbedres, så
natur og kulturværdier bevares
(Varde, Blåbjerg og Blåvands-
huk kommune).

Natur, miljø og turisme i et
større farvandsområde
Væksten i både den blå og den
grønne turisme stiller nye krav
til naturbekyttelsen. Projektet
skal også pege på nye typer ak-
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Skov &
Landskabskonferencen

1994

Forskningscentret for Skov & Landskab og Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole indbyder til den år¬
lige Skov & Landskabskonference, hvor de nyeste
forsknings- og udviklingsresultater præsenteres.
Skov & Landskabskonferencen afholdes i 1994 på:

Hotel Nyborg Strand, den 19. januar 1994,
kl. 09.00-17.00.

Konferencen indledes med et fællesmøde om formid¬
dagen, medens eftermiddagen deles op i tre sessioner:
Skovbrug, Park og Landskab samt Pyntegrønt.

Pris (Inkl. forplejning og konferencerapport): 1.250 kr.
(1.000 kr. for abonnenter på Forskningscentrets Viden¬
tjeneste).

Program med tilmeldingsblanket: Fås ved
henvendelse til Forskningscentret for Skov & Landskab,
på telefon nr. 45 93 12 00. Tilmelding gerne snarest og
senest d. 7. januar 1994.

Eventuelle spørgsmål vedrørende konferencen kan ret¬
tes til Ebbe Bøllehuus, FSL, på ovenstående telefon¬
nummer.

FOTO TORBEN DAM

Dansk Jordforbedring producerer
og markedsfører forskellige blan¬
dinger, hvor Dan-Gro A kompost¬
muld er hovedbestanddelen.
Blandingerne kan være Deres løs¬
ning, på de problemstillinger, De
står overfor i det grønne område.

Dan-Gro A, Kompostmuld.
Dan-Gro, Vækstmedie.
Dan-Gro, Såning.
Dan-Gro, Topdressing.

Dansk Jordforbedring
Dansk Jordforbedring leverer produkter udi
Produkterne er 100% genbrug i en meget I

Dan-Gro, Greenmix.
Dan-Gro, Boldmix.

Dan-Gro, Supermuld.
Ud over disse produkter tilbyder vi,
at lave netop den blanding De
ønsker.

Hvis der skal harpes større mæng¬
der, tilbyder vi, at gøre det på ste¬
det, efter Deres forskrifter.
Vi udlejer også harpeværk med
fører til større opgaver.

Dansk Jordforbedring ApS
Vadsbystræde 6, Vadsby
2640 Hedehusene
Telefon 42 99 50 20

kkende baseret på naturens egen kompost,
kvalitet.

tiviteter og oplevelser (Små¬
landsfarvandet og det sydfyn¬
ske øhav).

Muligheder for kulturturisme
Mere oplevelses- og aktivitets¬
prægede ferieformer gør nye
kulturtilbud aktuelle. Projektet
skal også forbedre udnyttelsen
af de eksisterende feriefacilite¬
ter (Nordjylland).

Alle udviklingsprojekter er
i gang og vil resultere i hand¬
lingsorienterede projekter.

Gitte Ramhøj

Modtagne publikationer
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer: C.Th. Sørensen -

en havekunstner. Arkitektens

Forlag. 1993. 200 s., ill. 395 kr.
Arne Gårdmand: Dansk by¬

planlægning. Arkitektens For¬
lag. 1993. 320 s., ill. Indb. 455,
hft. 375 kr.

Statens Kunstfond: Beret¬

ning 1992. 64 s.

Geoffrey Jellicoe: The Studi¬
es of a Landscape Designer
over 80 Years. Vol. 1. Antique
Collectors' Club. 1993. 226 s.,

ill. Ca. 550 kr.
John Dixon Hunt & Joachim

Wolschke Bulmahn (ed.): The
Vernacular Garden. Dumbar¬
ton Oaks, Wash. D.C. 1993.
165 s., ill. Ca. 350 kr.

David Austin: Shrub Roses

and Climbing Roses with
Hybrid Tea and Floribunda
Roses. 1993. 200 s., ill. Ca. 230
kr.

Gerrit Smienk (ed.): Neder-
landse Landschapsarchitectuur.
Tiissen traditie en experiment.
Thoth. 1993. 96 s., ill. Ca. 250
kr.

Erik de Jong: Natuur en
Kunst. Nederlandse tuin- en

landschapsarchitectuur. .Thoth.
1993. 264 s., ill. Ca. 300 kr.

Bernard Huet, Clemens
Steenbergen, David Louwerse
mfl.: Moderne Park Design.
Recent Trends. Thoth, 1993.
136 s., ill. Ca. 170 kr.

Dorothee Imbert: The Mo¬
dernist Garden. Yeale. 1993.

267 s., ill. Ca. 620 kr.
Marc Treib (ed.): Modern

Landscape Architecture, a Cri¬
tical Review. MIT Press. 1993.
294 s., ill. Ca. 650 kr.

La Fondation Européenne
pour PArchitecture du Paysage:
Landscape Architecture Euro¬
pe 1993. 132 s., ill.

Mauritz Glaumann og Mar-
gitta Nord: Uteklimat. Stad &
Land 113. 1993. 94 s.

Ulla Berglund, Ulla Jergeby
og Håkan Schroeder: Att bo i
Hisenskonan. Stad & Land 114.

81 s.

Karen Attwell m.fl.: Facade¬

beplantning. Bygge- og Bolig¬
styrelsen. 1993. 53 s., ill. 185
kr.

Frederiksborg Amt, Vej¬
direktoratet, Forskningcentret
for Skov & Landskab: Etable¬

ring af vejplantninger. Resulta¬
ter fra 4-årigt forsøg. 1993. 68
s., ill. 130 kr.

Kjell Nilsson: Kommunal
parkverksamhet - en lågesrap-
port 1993. Movium. 1993. 34 s.

Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet: Naturpleje¬
bogen. 1993. 153 s., ill. 180 kr.

Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet: Naturforvalt¬
ning 1992. 1993. 53 s., ill.

Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet i samarbejde
med Holbæk kommune: Kom¬

muneatlas Holbæk. 1993. 60

s., ill. 180 kr.
Skov- og Naturstyrelsen,

Miljøministeriet i samarbejde
med Tønder kommune: Kom¬
muneatlas Tønder. 1993. 52 s.,
ill. 150 kr.

Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet i samarbejde
med Middelfart kommune:
Kommuneatlas Middelfart.
1993. 48 s., ill. 120 kr.

Skov- og Naturstyrelsen,
Miljøministeriet i samarbejde
med Københavns kommune:

Bydelsatlas Kgs. Enghave.
1993. 40 s., ill. 120 kr.

Bekendtgørelse af lov om

planlægning, nr. 383 af
14.6.1993.

Bernt Løjtnant og Eiler
Worsøe: Status over den danske
flora 1993. Gad. 1993. 177 s.,
ill. 148 kr.

Læsere, der har lyst at an¬
melde en eller flere af ovenstå¬
ende bøger, opfordres til at
kontakte redaktionen. Priser

på udenlandske bøger er oplyst
afArnold Buscks Boghandel.
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En biografi
C.TH. SØRENSEN

- EN HAVEKUNSTNER

Sven-Ingvar Andersson ogSteen Høyer

Bogen er på 'l00 sider
med mange farveillustrationer.

Den er indbundet i shirtingFris 395 kr.

ARKITEKTENS FORLAGNyhavn 43
1051 København K

Tlf, 33 13 62 00

»Hans evne til at forene kunst, funktion og tradition modsiger den polarisering,
der nu plager faget. Deri ligger Sørensens storhed, ogderfor har hans virke
betydning for den aktuelle debat.«

Sådan skriver Anne Whiston Spirn, professor i landskabsarkiteklur
og regional planlægning ved University ofPennsylvania,
i sin indledning til bogen om C.Th. Sørensen - en afmestrene
i det 20. århundredes landskabsarkitektur.

Forfatterne til C.TH. SØRENSEN - EN HAVEKUNSTNER,
Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer, præsenterer
C.Th. Sørensen som landskabsarkitekten, der interesserede
sigfor og forholdt sig til den moderne billedkunst.
De beskriver hans anlæg, analyserer deres tilblivelse
og fortolker deres virkning.



Andre tidsskrifter

ANTHOS
Red.: Heini Mathys
Flugplatzstrasse 44
CH 3122 Kehrsatz
Schweiz
Udgives 4 gange årligt, format
22,5 X 29,5 cm, 60 s.

Sprog: Tysk, fransk og engelsk
parallelt. Fotos i S/H.

Hvert nummer behandler et

tema i 10-12 artikler. Temaer i
92: brugen af undergrunden,
fremtidens landskab, landska¬
bets fremtid, friarealer i indu¬
striområder, ny teknik i land¬
skabsarkitekturen.

BYGGEKUNST
Red.: Ulf Grønvold
Josefines Gate 34
0351 0150

Udgives af Norske Arkitekters
Landsforbund, men er også
organ for bl.a. Norske Land-
skapsarkitekters Forening.
Udkommer 8 gange årligt, for¬
mat 29,5 X 24 cm, 50-68 s.

Sprog: Norsk. Fotos i S/H og
farver.

Byggekunst er primært et ar¬
kitekturtidsskrift, hvor andelen
af artikler om landskab er svin¬

gende. I 1992 var der i alt 7 ar¬
tikler plus et temanummer om
havekunstens historie i Norge.

I øvrigt har alle numre et
tema, der belyses i op til 25 ar¬
tikler. Derudover har nogle af
numrene et afsnit, hvori der
præsenteres projekter.

Garten + Landschaft
Red.: Robert Schåfer
Sangerhauser Weg 1
1000 Berlin 47

Udgives 12 gange årligt, format
A4, 78-114 s.

Sprog: Tysk med engelske sam¬

menfatninger og billedtekster.
Fotos i S/H og farve.

Hvert nummer af G+L be¬
handler et tema i 6-8 artikler.
Temaer i 93 er f.eks.: uddannel¬
se, byøkologi, nye parker og

drømmelandskaber, farver i fri¬
arealer, landskabsarkitekter i
Østeuropa, byen og landskabet
m.fl.

Garten+
LANDSCHAFT
Zaitschrift fiir Jjittdschaflsarcbitektur

Tidsskriftet behandler både
almene emner og det mere

grænseoverskridende i tysk
landskabsarkitektur, mest via
diskuterende artikler. Der vises

også enkelte projekter. I 93 vil
emner fra Østrig og Schweiz
blive stærkere repræsenteret.

LandscapeArch itectural
Review
Red.: Nick van Vliet
24 Kensington Avenue,
Willowdale
Ontario M2M1R6
Canada
Udkommer 4 gange om året,
marts, juni, sept., nov., format
21,5x28 cm, 15-30 s.
Pris: 40 $ pr. år.
Sprog: Engelsk eller fransk m.

engelsk resumé.
Hvert nummer indeholder

3-5 artikler, af og til om et be¬
stemt tema.

Temaer i 1993: urban design,
park- og naturgenopretning.
Fotos i s/h og farve.

Landscape Architecture
Red.: James G. TYulove
4401 Connecticut Avenue NW,
5th floor
Washington D.C. 20008-2302
USA
Udkommer 12 gange årligt, for¬
mat 27,5x22,5 cm, 120-170 s.

Sprog: Engelsk
Artiklerne er delt op i 4

grupper: tema, design, teknik
6 praksis, profil (interview).
Kun temadelen er tilbageven-'
dene i hvert nummer, hvor te¬
maet behandles i 6-8 artikler.
Temaer som har været behand¬

let i 1992: økoturisme, boligfri¬
arealer/privathaver, the Mid¬
west, grøn politik, teknologi
m.fl.

Der vises mange projekter
samt mange og gode fotos.
Omtrent 2/3 af siderne er op¬

taget af reklamer som er sam¬
let i blokke. Landscape Archi¬
tecture er et tidsskrift i udvik¬

ling, bl.a. baseret på en

læserundersøgelse i 1992.

Landscape Australia
Red.: Ralph Neale
17 Carlyle Crecent, Mont Al¬
bert

Victoria, 31 27
Australia

Udgives 4 gange pr. år feb.,
maj, aug., nov., A4-format, ca.
90 s.

Pris: 45 australske $ pr. år.
Sprog: Engelsk.

Tidsskriftet behandler bredt
hele fagområdet, som det ud¬
folder sig i Australien, både
gennem sammenfattende artik¬
ler om emner som teknik,
kunst, planter, turisme, miljø
m.fl., og gennem projekter.
Tidsskriftet henvender sig både
til de projekterende og de ud¬
førende. Som noget specielt er
der i hvert nummer en liste

over, hvilke opgaver de enkelte
tegnestuer aktuelt arbejder
med.

Gode fotos i farver og indby¬
dende tekstside.

Landscape Design
Red.: Ken Fieldhouse

5a, West Street
Reigate, Surrey RH2 9BL
England

Udkommer 10 gange årligt,
A4-format, 65 s.

Sprog: Engelsk
I hvert nummer behandles et

tema i 3-6 artikler; i 1992
f.eks. grønne bælter, vand, ar¬

bejdspladsernes friarealer,
CAD, landskabspleje, broer,
byparker.

Derudover indeholder hvert
nummer flere sammenfattende
artikler om diverse emner, men
derimod ikke mange projekter.
Tidsskriftet behandler fortrins¬
vis emner inden for GB, men
indeholder også artikler fra
resten af Europa, USA og
Australien.

Overskueligt layout, få men

gode fotos, megen debat.

Utblick Landskap
Red.: Thorbjorn Andersson
Wirwachs Malmgård
Ansgariegatan 5
117 27 Stockholm

Udgives 4 gange årligt, format
A4, 52-64 s.

Sprog: Svensk. Fotos i S/H.
Hvert nummer behandler et

tema, som belyser skandinavi¬
ske landskabsarkitekters ar¬

bejdsområde og interessesfære.
Der vises projekter spændende
fra havekunst til landskabs¬

pleje, og tidsskriftet indeholder
også debat og aktuelt stof.
Hvert nummer er i sig selv næ¬
sten en bog.

Ville Giardini
Dir. Nani Prina
Via Trencoste 7
20134 Milano
Italia
Udkommer 11 gange om året,
format 22,5x28,5 cm, 80-96 s.

Pris: 129.000 lire pr. år.
Sprog: Italiensk.

Artiklerne er delt op i 5 ho¬
vedgrupper: by, interiør, arki¬
tektur, teknik og produkter,
samt haver. Tidsskriftet frem¬
træder meget indbydende med
høj kvalitet i papir og fotos.
Det kan være et problem, at
teksten udelukkende er på itali¬
ensk, men man kan udmærket
bruge billerne som inspiration.

Annoncesiderne, som er få¬
tallige, er samlet først i tids¬
skriftet.

Lene Madsen
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Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
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LEIF RASMUSSEN ApS
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Hegn Porte Låger
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Industrivangen 2-4 ISIiOJ A
2635 Ishøj ^ S
Telefon 43 73 22 33
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INGENIEURSCHULE

INTERKANTONALES TECHNIKUM RAPPERSWIL

CITY SCAPE
INDUSTRIAL SCAPE

Rapperswiler Sommerakademie:
A one week design workshop for professional
Landscape Architects with Peter Walker and
Martha Schwarz, Graduate School of Design,
Harvard, USA.

July 31 - August 5, 1994

For more information write:

Ingenieurschule
Interkantonales Technikum Rapperswil
Oberseestrasse 10
CH-8640 Rapperswil

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
LT! HLP ApS tlf. 42 25 18 42 I

I Have- S> 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



 


