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DL nyt
Medlemmer afstyrelse og

udvalg
DL's styrelse konstituerede sig i
april med Knud W. 0. Larsen
som formand.

Knud W. 0. Larsen, land¬
skabsarkitekt mdl er uddannet
på Kunstakademiets Arkitekt¬
skole med afgang i 1970, var
ansat hos landskabsarkitekt
Sven Hansen i perioden 1971—
83, derefter praktiserende med
egen tegnestue i Nordsjælland,
var 1989-92 knyttet til KVL's
Sektion for Landskab, dels
som timelærer og dels som lek¬
torvikar i faget landskabsplan¬
lægning.
De øvrige medlemmer af

DLs styrelse er: Søren Holger¬
sen, Birgitte Kortegaard, Lisbet
Ogstrup, Gitte Ramhøj (kasse¬
rer), Steen Gelsing, Bo Seidelin
Hune (stud. observatør), Tor¬
ben Schønherr.

Søren Holgersen, landskabs¬
arkitekt mdl, er dimitteret fra
KVL i 1983 og har de sidste 9
år været ansat i LDAs sekreta¬
riat dels som redaktør af Grønt

Miljø dels med andre opgaver
som f.eks. sekretær for Have &

Landskabsrådet, udgivelse af
Telefon Have & Landskab, kon¬
sulent. Nyvalgt i DLs styrelse
1994-96.

Birgitte Kortegaard, land¬
skabsarkitekt maa, mdl, har
afgang fra Kunstakademiets
Arkitektskole 1988, har i perio¬
den 1988-89 arbejdet i Hoved¬
stadsrådet, siden for Øresunds-
kontakt, 1991-92 ansat på
Landskabsafdelingen, KA. Pt
del af idéværkstedet De Frie
Fugle. Medlem af DALs repræ¬
sentantskab, Ansatte Arkitek¬
ters Råds og derigennem også
DALs byplanudvalg og inter¬
nationale udvalg. Nyvalgt i
DLs styrelse 1994-96.
Lisbet Ogstrup, landskabsar¬

kitekt mdl, er dimitteret fra
KVL i 1989. Ansat ved Vejle
Amt 1989-94, nu ansat i Miljø¬
ministeriets Departement, hvor
hun arbejder med planlægning
i det åbne land, landsplandi¬
rektiver og regionplanlægning.
Nyvalgt i DLs styrelse 1994-95.
Gitte Ramhøj, landskabs¬

arkitekt mdl, er dimitteret fra
KVL i 1972, har i perioden
1972-75 arbejdet på prof. J. P.
Schmidts tegnestue, 1975-81
ved Sæby Kommunes byplan¬
afdeling, 1981-92 ved Stadsar¬
kitektens Kontor, Ålborg Kom¬
mune og fra 1992 ved Park- og
Kirkegårdsforvaltningen sam¬
mesteds. Fra 1975 undervis¬

ningsassistent ved AUC i kom¬
mune- og lokalplanlægning.

Afgang 1987 fra Nordplan. Fra
1992 i DLs styrelse, genvalgt
1994-96.
Steen Ove Gelsing, land¬

skabsarkitekt mdl, er dimitteret
fra KVL i 1986 og siden samme
år ansat ved Herning Kommu¬
nes Parkafdeling, fra 1992 som

tegnestueleder. Tillidsrepræ¬
sentant for ansatte DJVK-med-
lemmer ved Herning Kom¬
mune, næstformand i Herning
Kommunes koordinationsud¬

valg. Siden 1989 i DLs styrelse.
Næstformand i Stads- og Kom¬
munegartnerforeningens besty¬
relse.
Torben Schønherr, land¬

skabsarkitekt maa, mdl, har ef¬
ter uddannelse som tømrer

1967 og konstruktør 1970 af¬
gang fra Aarhus Arkitektskole
i 1975. Medstifter af tegne¬
stuen Regnbuen i 1976, af
Landskabstegnestuen i 1978
med Lars Borgen, Lars Rohde
Nielsen og Uffe Wainø. Siden
1984 indehaver af tegnestuen
'Torben Schønherr'.

Permanente udvalg
Bedømmelsesudvalget: Knud
W. 0. Larsen (fmd) øvrige med¬
lemmer af udvalget udpeges i
forbindelse med bedømmelser.

Debatudvalget: Steen Gel¬
sing er styrelsens repræsentant
i debatudvalget og har til op¬
gave at sikre en koordinering af
og videreudvikling af de regio¬
nale debatudvalg: Nordjylland:
Gitte Ramhøj, Midt- og Sydjyl¬
land: Steen Gelsing, Fyn: Lise
Bendix Madsen, København:
Lene Madsen, Lisbet Østrup
og Kerstin Johansson.
Informationsudvalget: Gitte

Kortegaard udarbejder oplæg

om udvalgets arbejdsområde til
styrelsesmøde i juni.
Landskabs redaktionsud¬

valg: Lisbet Ogstrup er udpeget
af styrelsen.
Retsudvalget (generalforsam¬

lingsvalgt): Mogens Ellekvist,
Henrik Fog-Møller, Søren
Harboe, Rita Larsen, Carsten
Lund, Marie Thing og Ole
Bøgh Winther.
Udvalget vedrørende uddan¬

nelse og forskning: Udvalget pt
stillet i bero, idet styrelsen vare¬

tager udvalgets opgaver
Udviklingsudvalget: Torben

Schønherr (fmd), Bo Berthel¬
sen, Søren Holgersen, Ian Jør¬
gensen, Hans Jørgen Nielsen,
Gitte Ramhøj.

Ad hoc udvalg:
Grøn Kulturby 96: Gitte Korte¬
gaard er styrelsens kontakt¬
person til arbejdsudvalget, der
består af Peter Holst, Dina
Ingerslev Nielsen, Marianne
Svolgaard og Camilla Wohlert.
Guideudvalget: udvalgets

sammensætning drøftes på sty¬
relsesmøde i juni.
Kongresudvalget: Andreas

Bruun, Søren Holgersen, Teri
Lønborg, Jon Pape, Charlotte
Skibsted og Niels Tørslev.
Udvalget vedr. 'De geometri¬

ske haver': Sven-Ingvar An¬
dersson, Lars Borgen, J. P.
Jungreeen Have og Sonja Poll.
Udvalget vedr. kirkegårde:

Torben Schønherr arbejder¬
videre med præcisering af
kommisorium.

Repræsentation i udvalg m. m.:

Arbejdsgruppen Have og
Landskab ved Tline/Koldkær-

T

gård: Lisbet Plum.

Søren Holgersen Birgitte Kortegaard Gitte Ramhøj Steen Gelsing Torben Schønherr
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DALs konkurrenceudvalg:
Malene Hauxner.
Dansk Byplanlaboratorium:

Gitte Ramhøj.
Dansk Kunstnerråd: Knud

W. 0. Larsen, Ida Varming som

supleant.
Dansk Legepladsselskab: Ida

Vestergård Pedersen.
EFLA delegater: Jette Abel

og Charlotte Skibsted.
Følgegruppen til 'Projektet

miljøstyret bygningsdrift i
boligselskaber': Birgitte Vest
Rasmussen.
Have- og Landskabsrådet:

Per Malmos.
IFLA delegat: Charlotte

Skibsted.

Medieudvalget for den grøn¬
ne sektor: Gitte Kortegaard.
Nordisk Vejteknisk Forbund:

Ejner Overlund Hansen.
Normudvalget: Jeppe

Aagaard Andersen.
Statens kåringsudvalg for

landskabsplanter: Lars
Østerbye.

Udvalget vedr. kvalitetssik¬
ring af beplantninger: Knud
W. 0. Larsen, Benedikte Piil og
Niels Tørslev.

Vejregeludvalget: Ejner
Overlund Hansen.

Nye medlemmer
Niels Junggreen Have, Hans
Peter Kofoed-Hansen, Lea
Nørgård, Jørgen Rønnow
Michelsen.

Nordisk styrelsesmøde
Ekstraordinært møde blev af¬
holdt i april i København med
styrelsesformænd og EFLA- og
IFLA-delegater.

IFLA Verdenskongres 1999
IFLA-kongresudvalget har
holdt møde i maj. Foreløbig
arbejdstitel for kongressen er:
Dansk landskabsarkitektur.
Charlotte Skibsted deltager i
IFLA World Congress i
Mexico, juni 1994 og præsen¬
terer den danske kongres. AL

DLs Høstkonference

TURISME, grøn, blå.
Kolding d. 8.-10. september
DLs Høstkonference afholdes i
år i og omkring Kolding. Kon¬
ferencen vil foregå i det nyind-
viede Slotssøbads lokaler og
overnatning vil finde sted i det
til den tid nyåbnede Byferie -
en ny ferieby i det gamle Kol¬
ding et stenkast fra Slotssøen
og Koldinghus.
Konferenceafgiften for Høst¬

konferencen bliver kr. 1.450.
Beløbet dækker overnatning,
transport under konferencen,
fortæring og konferencemateri¬
ale. Drikkevarer er ikke inklu¬
deret i prisen. Arbejdsledige
kan deltage til halv pris.
Der vil i konferencedagene

8.-10. september være mulig¬
hed for at se debatudstillingen
om braklægning: »Hvad gør
EU ved det danske landskab?«.
For evt. spørgsmål vedr. selve
konferencens indhold, kontakt
da venligst Rita Larsen på

tlf 75 50 15 00 lok. 7525
eller Steen Gelsing på tlf.
9721 20 00 lok. 4506.

Program
Torsdag 8. sept.: Åbning og
velkomst ved borgmester Per
Bødker Andersen. Byvandring
ved arkitekt Sten Krarup.
Dernæst afslutning på musik¬
stedet Tavlen.

Fredag 9. sept.: Hvad vil turi¬
sterne, hvad vil turisterhvervet,
og hvad skal vi sælge landet
på? Øko-turisme, et nyt begreb,
ved direktør Jørn Grønkjær
Jensen, Foreningen af Danske
turistchefer.
Er der en overordnet turist¬

planlægning set ud fra et land¬
skabeligt synspunkt, og hvad
forventer Friluftsrådet sig af
fremtiden? »Blåvand-projek¬
tet«, ved direktør Jan Eriksen,
Friluftsrådet.

Naturbeskyttelsesområder
contra ferieområder. Braklæg-

Dansk Jordforbedring
Dansk Jordforbedring leverer produkter udelukkende baseret på naturens
egen kompost. Produkterne er 100% genbrug i en meget høj kvalitet.

Når grønne arealer mangler kraft
til sikring af en solid og god vækst,
er jordforbedring ofte den eneste
løsning.
Dansk Jordforbedring producerer vækstmedier på
basis af Dan-Gro kompostmuld, som bevarer den go¬
de jord for græs, buske og træer - disse vækstmedier
kan være løsningen for de problemer, man står over¬
for i det grønne område.
Dan-Gro, A. Til eksisterende beplantning med struk¬
turproblemer. Til afslutning af nyanlæg. Til et bedre
grundlag for vejtræer.
Vækst-Medie. Til potter, højbede o.l..

Dansk Jordforbedring ApS
Vadsbystræde 6, Vadsby, 2640 Hedehusene
Telefon 43 99 50 20

Green-Mix. Til vækstlag og topdressing af golf¬
greens. Giver den rigtige tekstur til golf-greens og
sikrer en god porestørrelsesfordeling.
Bold-Mix. Til topdressing af boldbaner og græsare¬
aler. Tilfører alsidig organisk gødning. Genskaber og
bevarer gode vækstbetingelser for græsset.

Supermuld. Til nyanlæg hvor der ikke tidligere har
været jord eller hvor denne er for ringe.
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ningsjorder som turistlandska¬
ber. Skal vi have turistområder

designet af planlæggere? ved
direktør David Rehling, Dan¬
marks Naturfredningsforening.
Landskabsarkitektens rolle i

forhold til turisme. Planlæg¬
ning og design af ferielandska¬
ber. Etiske regler for naturope¬
ratører. Markedsføring contra
naturbeskyttelse, ved ph.d. stu¬
derende Berit Kaae, KVL.
Sejltur på Kolding Fjord i

træskonnert til Løver Odde.
Bustur til Stenderup Halvøen
og Skamlingsbanken. Indled¬
ning til ekskursionen ved stats¬
skovrider Carsten Ørnsholt,
Haderslev.
Velkomst på Koldinghus

ved museums- og kulturdirek¬
tør Poul Dedenroth-Schou.

Festmiddag i Riddersalen.

Lørdag 10. sept.: Visionsop-
læg. Hvordan skal vi kunne
bruge vores byer og landska¬
ber? Hvilke attraktioner skal
en by kunne byde på? »Euro-
port-projektet«, ved kommu¬
naldirektør Ingemann Olsen,
Kolding.
Hvilke servicefunktioner

skal vore byer have? Bedre by¬
rum, grønne byrum skaber op¬
levelser. Kultur- og naturtilbud,
ved plan- og udviklingschef
Ole Fisker, Kolding.
Naturgenopretningsideer,

formidling, viden og indsigt.
Braklægningsproblematikken,
ved naturskoleleder Jørn

Chemnitz, Kolding.
Opsamling og afrunding.

Seminar:
Natur - Landskabsarkitektur
- Samtid
Seminaret ligger i forlængelse
af Netværkets én-dags seminar
»naturopfattelse og landskab¬
sarkitektur« i august 1993.
Seminarets sigte er at frem¬

me landskabsarkitekturens

etablering som forskningsfelt i
en dialog med tilgrænsende
fagområder. Seminaret vil være
med til at præcisere dens plads
i spændingsfeltet mellem
naturbearbejdning og social
betydningsdannelse og dermed
udvikle såvel dens egen som de

andre fagområders selvforstå¬
else. Indlederne på seminaret
arbejder i dette spændingsfelt
og kommer såvel fra land¬
skabsarkitekturen som fra an¬

dre fagområder. De vil med
udgangspunkt i deres egne pro¬

jekter og forskning belyse ud¬
viklingen i opfattelsen og
formningen af natur, landskab
og miljø.

Indlederne er arkitekterne

Stig L. Andersson, Torben
Schønherr og Ib Asger Olsen,
billedkunstneren Jørn Røn¬

now, kontorchef Peder Agger,
lektor Jesper Hoffmeyer og
centerleder Svend Erik Larsen.
Seminaret arrangeres af

Netværket for arkitekturforsk¬

ning ved Hans Ovesen, Jette
Hansen-Møller og Jens Schje-
rup Hansen i samarbejde med
Humanistisk Forskningscenter
ved Svend Erik Larsen. Det
holdes 25. og 26. august 1994
som internat på »Krakamar-
ken«, Brusgård produktions¬
højskole ved Randers. Pris for
deltagelse 750 kr. Deltagertallet
er begrænset. Tilmelding sker
til Forskningscentret på tel.
6595 9493 inden 1. juni 1994.

Arrangementer på Fyn
27. maj kl. 16.30 ved Rådhu¬
sets hovedindgang. Byvandring
i Odense v. byplanchef Jørgen
Boe, museumsinspektør Finn
GrandtNielsen og landskabs¬
arkitekt Ulf Løbner-Olesen.

Yderligere oplysninger tel.
6613 13 72 L 2115

Kurser fra Forskningscentret
for Skov & Landskab
7.-8. juni i Vejle, 14.-15. juni i
Skuldelev. Drift og pleje af
randplantninger, lunde, skove
og hegn.
2.-3. august i København.

9.-10 august i Horsens. Etable¬
ring af bytræer.

16.-17 august i Svendborg.
Naturgenopretning i teori og
praksis.
22.-23. august i Holstebro.

Sommerblomsterne i byen
Yderligere information:

Forskningscentret for Skov &
Landskab, tel. 75 88 22 11

GaLaBau94
11. europæiske fagmesse for have- landskabs- &
sportsplads anlæg

Nurnberg, Tyskland
15. -18. september 1994

Europas
(ø^nde se

foran/æg»»n8
og pleje af g«""«-

og ftHidsanteg
• anlægning - pleje og forberedelse: Det totale maskinudbud
• højtudviklede "grønne" byggematerialer og byggehjælpemidler
• attraktive træ og busk beplantninger samt stauder fra europas
førende planteskoler

• første klasse udrustning og indretning tij frilandsområderaf
enhver slags

• moderne systemløsninger: tag-facade og indendørs beplant¬
ninger, afskærmning og støjdæmpning, træplantning, bygning
af sports og golfanlæg

••'•if:,...""""-
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Informationskupon

sendes til:

Dan Trading
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
® 31/62 69 37
l^l 31/62 98 32

Navn
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BERLIN
CiA&lct..

Ankiindigung zum Bewerbungsverfahren fiir den internationalen landschaftsplanerischen Ideen -
und Realisierungswettbewerb Hellersdorfer Graben

Auslober:

Wettbewerbsart:

Zulassungs-
bereich:

Teilnahme-

berechtigung:

Wettbewerbs-

aufgabe:

Preisgericht:

Bewerbungs-
unterlagen:

Auswahl der
Teilnehmer:

Preise:

Termine:

Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umweltschutz, Referat fur Wett-
bewerbe und Gestaltung des offentlichen Raumes, II F, PoststraBe 13/14, D-10178 Berlin, Telefon (030) 2174-
3917, Fax: (030) 2174-3906 in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Hellersdorf von Berlin.
Internationaler landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb mit vorgeschalteter Bewerbungs-
phase nach EU-Richtlinie 92/50/EWG. Nach der offenen Bewerbungsphase trifft das Preisgericht anhand einge-
reichter Bewerbungsunterlagen eine Auswahl von ca. 40 Teilnehmern, die zum Einreichen von Beitrågen auf-
gefordert werden. Das anschlieBende Wettbewerbsverfahren ist anonym. Der Wettbewerb wird nach GRW 77
ausgelobt. Die Auslobung ist mit der Architektenkammer Berlin abgestimmt und ist dort mit der Nr. 7/94 regi-
striert. Die Absendung der Auslobung fiir das Amtsblatt der EG erfolgte am 18.04.1994. Die Wettbewerbsspra-
che ist deutsch.

Bundesrepublik Deutschland und die anderen Mitgliedsstaaten der EU, Skandinavien, Schweiz, Osterreich,
Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Polen, Slowenien und Kroatien.
Teilnahmeberechtigt sind im Zulassungsbereich ansåssige natiirliche Personen, die gemåB der Rechtsvor-
schriften ihres Heimatstaates die Befåhigung zum Landschaftsarchitekten nachweisen konnen.
Teilnehmer aus Eu-Mitgliedsstaaten, bei denen die Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt nicht gesetzlich
geregelt ist, mussen ihre Befåhigung als Architekt entsprechend der Richtlinie des Rates 85/ 384/ EWG nach¬
weisen. Teilnehmer aus nicht EU - Mitgliedstaaten haben einen entsprechenden Nachweis als Landschafts¬
architekt oder Architekt vorzulegen.
Das gesamte Wettbewerbsgebiet Hellersdorfer Graben umfaBt ca. 42 ha und ist Bestandteil eines ubergeord-
neten Griinzuges, der als Relikt einer eiszeitlichen FlieBrinne dem Verlauf der heutigen U-Bahn-Trasse nach
Honow entspricht.
Der Ideenteil des Wettbewerbs soli Aussagen uber die Gestaltung dieses Griinzuges mit seinen Wegebezie-
hungen vom Honower Umland bis hin zum Wuhletal mit AnschluB nach Marzahn und Kopenick treffen.
In dem angrenzenden GroBsiedlungsgebiet mit uber 40.000 Wohnungen in PLattenbauweise, in dem eine iiber-
durchschnittlich junge Bevolkerung wohnt, stehen nahezu keine nutzbar gestalteten offentlichen Frei- und
Erholungsflåchen zur Verfiigung. Eine wesentliche Wettbewerbsaufgabe ist es, hierfur qualitåtsvoll gestaltete
und gut nutzbare Angebote zu entwerfen.
Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Aufwertung der stådtebaulichen Qualitåt und der Verbesserung
der Versorgungssituation wird in den nåchsten Jahren ein neues Stadtteilzentrum in Folge eines kiirzlich ab-
geschlossenen stådtebaulichen Wettbewerbs entstehen. Mit dem Realisierungsteil des Wettbewerbs soli die
Grundlage fur einen innerhalb des Griinzuges liegenden Stadtteilpark mit integrierten Kinderspielplåtzen als
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahme fur den Bau des Stadtteilzentrums geschaften werden.
Ein weiterer Realisierungsteil in dem zu gestaltenden Griinzug ist der Rohrbruchpark, der als Verbindung zwi-
schen dem Hellersdorfer Graben und dem Wuhletal ebenfalls in absehbarer Zeit entstehen wird.
Die Flåchen der Realisierungsteile umfassen zusammen ca. 20 ha.

Angela Bezzenberger, Stuttgart; Michael Bråuer, Rostock; Andreas Brandt, Berlin; Klaus Doremiihl, Berlin;
Kathrin Huth, Berlin; Dr. Dieter Kienast, Zurich; Erhard Mahler, Berlin; Donata Valentien, WeBling.
- max. 6 Diapositive, Kleinbild, von max. drei geplanten oder ausgefuhrten Projekten
- 1 DIN A4 Seite: Vorstellung des Planungsbiiros (Anschrift, Telefon, Fax) mit personeller Ausstattung
- 1 DIN A4 Seite: Referenzen (Wettbewerbserfolge, geplante Projekte, ausgefuhrte Projekte)
- 1 DIN A4 Seite: Kopie der Architektenkammerurkunde oder den Nachweis uber ein Diplom,
Priifungszeugnis oder sonstigen Befåhigungsnachweisen entsprechend der Richtlinie 85/384/EWG.

SchluBtermin fur den Eingang der Bewerbungsunterlagen belm Auslober ist der 07. Juni 1994.
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch das Preisgericht. Auswahlkriterien werden unter Wurdigung der aus
den Bewerbungsunterlagen ersichtlichen Nachweise die gestalterische Qualitåt der dokumentierten Arbeiten
der Bewerber, ihre Erfahrung und ihre Leistungsfåhigkeit in Hinblick auf die gestelite Aufgabe sein.
Der Auslober behålt sich vor, auch Teilnehmer zu bestimmen, die aufgrund der nur geringen Berufserfahrung
ihre Leistungsfåhigkeit noch nicht gleichwertig nachweisen konnten.
Die Bewerber werden uber das Ergebnis der Auswahl unterrichtet.
Als Gesamtpreissumme stehen insgesamt 197.000.-
Preisverteilung ist vorgesehen:

1. Preis 50.000.-DM
2. Preis 40.000.- DM
3. Preis 30.000.- DM

Eingang der Bewerbung
Auswahl der Wettbewerbsteilnehmer

Ausgabe/Versand der Auslobungsunterlagen
Riickfragenkolloquium
Abgabe der Arbeiten
Preisgericht

DM (incl. 15% Umsatzsteuer) zur Verfiigung. Folgende

4. Preis
5. Preis
Ankåufe, insgesamt

22.000.- DM
15.000.- DM
40.000.- DM

bis 07. Juni 1994
21. Juni 1994
07. Juli 1994
29. Juli 1994

16. September 1994
12./13. Oktober 1994



Mellem Skylla og Karybdis
I beskæmmende få tilfælde fremtræder nuti¬
dens haveanlæg, parker og øvrige friarealer
med en beplantning, der afspejler indsigts¬
fuld og besjælet valg af planter og sammen¬
sætning af disse, og det endskønt der frem¬
avles mere og mere, hvor man på forhånd ret
nøje kender planternes egenskaber og kom¬
mende fremtoning. Der focuseres oftest på
brugen af hårde materialer dvs. belægnin¬
ger og udstyr. Det at arbejde med planter
har altfor længe været en underkendt disci¬
plin. At arbejde intenst og indgående med
plantningerne for at skabe rige og følsomme
vækstbilleder, som man gjorde i 30'erne,
40'erne eller 50'ernes regnes for svært eller
uopnåeligt. Anlæggene fremtræder tit enten
utrivelige og golde hhv. rodede og ligegyl¬
dige, sjældent fornemmes det, at der har
været arbejdet veloplagt med plantemateri¬
alet, endsige at materialets karakter virkelig
kendes eller påskønnes. Man savner plant¬
ninger med skødesløs charme.
I konkurrencen om udformningen af sø-

fortet Trekroner for en halv snes år siden,
var der et projekt, hvor landskabsarkitek¬
ten foreslog hele trekroner overdrysset med
Skylla - det stod der. Der mentes selvsagt
Scilla, formentlig Scilla sibirica - russisk
skilla. Men den pudsige fejl siger måske
en del om landskabsarkitektuddannelser¬
nes dilemma, og bliver dermed efterføl¬
gende et problem for faget.
Skylla hører til i litteraturen, ikke i plante¬

verdenen. Skylla nævnes næsten altid sam¬

men med Karybdis. Skylla og Karybdis er
fx beskrevet i Homers Odysseen, i digtet
Dykkeren af Schiller og i Tom Kristensens
digtsamling Mellem Skylla og Karybdis. Frit
efter Otto Gelsteds gendigtning fra 1945 be¬
skrives Skylla og Karybdis i Odysseens 12.
sang således:
Vi er kommet dertil, hvor Odysseus og

hans mænd efter at have forladt Sirenernes
0 skal sejle op igennem et smalt stræde, for¬
mentlig Messinastrædet.

Så snart Sirenernes 0 var tabt af syne,
hørte Odysseus og hans mænd et frygteligt
drøn af vilde brændinger, og de så rygende
skumsprøjt. Odysseus forstod, at de nær¬
mede sig sundet mellem de to høje klipper,
hvor de to uhyrer Skylla og Karybdis lurede.
Odysseus gik frem på dækket og opmun¬
trede sine mænd, forklarede, hvilken kurs,
de skulle holde.
Den ene klippe nåede næsten op til him¬

len, altid med en blåsort sky omkring den
spidse tinde. Halvvejs oppe skimtes en mørk
hule, her bor Skylla, et frygteligt uhyre med
seks lange halse. På hver hals sidder et ho¬
vede, som sultent og frygteligt strækker sig
ned for at snappe en sæl, en delfin eller et
offer fra de forbisejlende skibe.
Heroverfor - i omkring et pileskuds af¬

stand - ligger en anden, lavere, men dog end¬
nu farligere klippe. Her vokser et stort fi¬
gentræ, der breder sine grene ud. Ved træets
fod bor Karybdis. Tre gange om dagen suger
hun havvand ind, og tre gange spyer hun det

ud igen. Den, der kommer ind i malstrøm¬
mens hvirvel, er fortabt, han står ikke til at
redde.

Så sejlede de frem. Odysseus gav besked
om at holde sig så nær Skylla som muligt.
For at undgå den time, hvor Karybdis suger
alt ind i sit mudrede dyb, ror de til af alle
kræfter, mens Karybdis syder og sprøjter
skum op til klippens tinder.
Men mens de ængsteligt kigger over mod

Karybdis, strækker Skylla sine seks halse
ned mod fartøjet og bortsnapper seks af
Odysseus bedste mænd, der løftes højt op i
luften og fortæres af Skylla. Dette var det
uhyggeligste af alt, hvad Odysseus havde
oplevet på sin farlige færd.
For at undgå en fare eller vanskelighed,

udsætter man sig nemt for en anden. Land-
skabsarkitekuddannelserne er meget for¬
skellige. På Landbohøjskolen fordyber man
sig måske så meget i vækstmaterialet, at ho¬
vedanslaget forsvinder, og på Arkitektsko¬
lerne er opfattelsen af plantematerialet må¬
ske for statisk, kendskabet til materialet
mangelfuldt. Det gælder om at holde kursen
mellem de to uhyrer.
I dette nummer af Landskab - også kom¬

mende - præsenteres en række anlæg, hvor
den vækstmæssige del har fået høj prioritet.
Plantningerne er grundigere beskrevet, ud¬
drag af plantelisterne er taget med.
En afsøgning hen over landet vil finde

sted for helst nyere, men dog også gerne æl¬
dre, inspirerende eksempler. AL
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Gårdhave ved Dehns palæ
Frokost i det grønne

Af Inger Ravn

De to tvillingepalæer danner overgang mellem Frederikskirken og
Frederiksstaden. Palæerne har været grandiose, selv om perspektivet

her er noget overdrevet. Fra Pontoppidans danske atlas, 1763-64.
Det Kgl. Bibliotek

■ These twin mansions smoothe the transition from Frederikskirken
(church) to Frederiksstaden (district). The mansions must have been
grandiose although the present perspective is somewhat exaggerated.

From Pontoppidans danske Atlas, 1763-64. Royal Library

I juni måned 1986 markerede Danmarks
Apotekerforening ibrugtagningen af sit nye
kontordomicil i en del af Dehns Palæ med

reception og rundvisning. Vejret var pragt¬
fuldt, solen strålede om kap med palæets
gyldne indre. Det gode vejr lokkede recepti-
onsgæsterne ud i gårdhaven bag palæet, og
i skyggen fra de store gamle træer fjernt fra
gadens og byens larm kunne de så få en ople¬
velse af de omgivelser, hvor medarbejderne
på sommerdage vil indtage deres frokost.
Men inden portene kunne åbnes, havde

bygningen såvel inde som ude gennemgået
en omfattende restaurering. Så omfattende,
at genskabelse måske er et rigtigere ord. Pa¬
læet og dets omgivelser var nedslidte og mis¬
handlede efter i en årrække at have fungeret
som klaverfabrik.

Bygningen og dens pendant, Bernstorffs
palæ - på den anden side af Frederiksgade,
er opført i 1752-53 med J. G. Rosenberg som
arkitekt. De to palæer var af Frederikssta¬
dens planlægger, arkitekt Niels Eigtved,
tænkt udført i rokoko som et vigtigt mel¬
lemled mellem Amalienborg-palæerne om¬

kring den ottekantede plads og den præg¬

tige Frederikskirke, der som et point de vue
fra pladsen skulle ligge for enden af Frede¬
riksgade.
Flot skulle det være, og flot blev det, da

de to indflydelsesrige bygherrer, greve
J. H. E. Bernstorff og geheimeråd, baron
Frederik Ludvig von Dehn, skulle have de¬
res palæer. Men de blev til forskel fra Eigt-
veds forestilling om bygninger i let rokoko¬
stil bygget i tung barok.
Baron von Dehn boede ikke længe i sin

nye bolig. Allerede i 1762 blev palæet solgt,
og i en periode skiftede det fra den ene ejer
til den anden med fra 4 til 12 års mellem¬
rum. Den længste perioden med en ejer blev
på 20 år.
I 1864 blev komplekset delt op i parceller

med en sydlig del, bestående af pavillonen på
hjørnet af Bredgade og Frederiksgade samt
mellemstykket til midterpavillonen i Bred¬
gade, og en nordlig del, bestående af en del
af portbygningen mod nord, den nordlige
pavillon og mellemstykker samt midterpa¬
villonen.
Det er den sidstnævnte del, der blev købt

af firmaet Hornung & Møller og indrettet til
klaverfabrik, som nu er apotekernes høj¬
borg. Hornung & Møller ombyggede det
gamle adelspalæ grundigt. Flere etager blev
delt op ved indlæggelse af nye etageadskil¬
lelser. Den gamle lave portbygning nord for
palæet blev erstattet af en ny 4-etagers byg¬
ning, der var helt ude af stil med den øvrige
del af palæet.
Haven bag palæet blev ændret til en bro¬

lagt plads, så hestevogne med materialer
nemt kunne komme til og fra.

Bredgadekvarteret i en
optegning fra 1942, ved
Steen Eiler Rasmussen

■ The Bredgade district
as recorded in 1942, by
Steen Eiler Rasmussen
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Da Hornung &Møller i 1970 ophørtemed
at eksistere, var man i Bygningsfrednings-
fonden klar over, at staten måtte træde til
for at redde, hvad der var tilbage af det ene¬
stående og uerstattelige bygningsværk. Sta¬
ten overtog derfor bygningen og ejede den,
indtil den i begyndelsen af 1980'erne blev
købt afentreprenørfirmaet Jespersen& Søn,
som startede en renovering.
Kort tid efter blev en fremtidig ejer, Dan¬

marks Apotekerforening, fundet. En ejer,
som var indstillet på og havde mulighed for
at tilvejebringe de midler, der var nødven¬
dige for at gennemføre en totalrenovering.
Arkitekter på opgaven blev Vilhelm Woh-

lerts Tegnestue, der i samarbejde med Apo¬
tekerforeningen udarbejdede retningslinier
for et renoveringsprogram.
Den sydlige del af det oprindelige Dehns

Palæ har levet sit eget knapt så omskifte¬
lige liv. Denne del af komplekset er lykkelig¬
vis på et tidligere tidspunkt blevet renoveret,
således, at det samlede palæ i dag udadtil
mod Bredgade fremtræder som en helhed.
I gården derimod er parcellerne fra 1864

opretholdt, så murene mellem disse opdeler
palæets gamle haveareal.

Udsnit afGeddes kort fra 1757. Haven tilDehns palæ er markeret,
m A section ofGedde's map of 1757. The Dehn garden is outlined.

Dehns Palæ

Bredgade 54, København
Arkitekter på renovering: Vilhelm Wohlerts
Tegnestue I/S
Landskabsarkitekter: A. Muusfeldt & I. Ravn
Anlagt: 1986
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Bånd afkløvet granit adskiller mindre
chausséstensfelter - med buksbomvolumener -
og fire diagonal/agte brostensfelter
» Ribbons of cloven granite separate small
sections paved with sett - box-shaped box in
evidence - and four cobbled fields placed
diagonally

Brostensbånd deler de de buede chaussé¬

stensfelter med rosenbede. Feltet omsluttes af
letløvede ahorn
■ Cobbled ribbons separate U-shaped,
pavedfields with beds of roses. The section is
bordered by light-leaved maple

Midterarealets klinkebelægning - afgrænset af
et bredt standerskifte og en bræmme af klinker
på kant - indeholder stativer til klatrende roser.
Yderst buksbomhække i en lav, grøn bund.
■ The central area laid with clinkers, outlined
by upright clinkers, has treillage for ramblers.
Further off: box hedges on a low green floor

Der eksisterer ikke mere originaltegninger
til palæet. Arkitekterne måtte derfor under
renoveringsarbejdet støtte sig til andet til¬
gængeligt materiale. Først og fremmest så
de på Bernstorffs tvillingpalæ - på det
modsatte hjørne - som er bevaret. Dernæst
har forskellige tegnere gennem tiden tegnet
og opmålt palæerne. Bygningens interiør
var nogenlunde beskrevet i de gamle brand-
taksationsforretninger, medens bygnings¬
materialer er oplistet i forskellige bygge-
ansøgninger.
Hvad angik materiale om staldgården og

havearealerne og deres udseende, var det
straks sværere.

Der findes en beskrivelse af bygninger til
tyende, staldbygninger og vaskehuse - de
såkaldte nebenbygninger. Disse var placeret
bag portbygningen på hjørnet af Norges¬
gade (Bredgade) og Biancogade (Frederi¬
ciagade) og strakte sig østpå mod det Le-
vetzauske Palæ. Der er den dag i dag rester
tilbage af bygningerne både i Fredericia¬
gade nr. 13 og nr. 15.
Helt anderledes var det med haven, der

lå bag palæet i hele dets bredde. Der findes
meget få optegnelser, og disse omhandler
kun de bygningsmæssige former for indheg¬
ning såsom en lang hegnsmur og et planke¬
værk i egestolper.

Det eneste planmateriale, der findes, er
et kort og et eleveret kort udført af Gedde
i 1757. Geddes kort antyder et parkanlæg
med træer og græs eller busketter gennem¬
skåret af stier, men ingen nærmere oplys¬
ninger. Om haven oprindeligt har stået i for¬
bindelse med haverne bag det ene af Ama¬
lienborg-palæerne (Det Levetzauske Palæ),
som det kunnne se ud til at dømme efter
planen, er derfor uvist.
Ikke nok med, at der ikke findes noget

materiale om haven. Havens areal blev også
gennem tiden reduceret i forhold til det op¬
rindelige bagareal. På Geddes kort er det
gårdareal, som tilhører Apotekerforenin¬
gen, indtegnet.

Selv om det havde været ønskeligt at
fjerne den kunstige adskillelse mod syd har
det i forbindelse med restaureringen des¬
værre ikke været muligt at få parcelopde-
lingsmuren revet ned eller gennembrudt.
I sammenligning med arkitekterne var

tegnestuen derfor anderledes frit stillet ved
løsningen af renoveringsopgaven.
Mit udgangspunkt var et gårdrum be¬

grænset af baghusje og en høj brandvæg,
to fritstående mure, et aflangt vandbassin
- som var arkitektens tilføjelse - tre store
gamle elme og et fint palæ. Derudover en
lille smule muld, en bunke slidte brosten og

et ønske fra bygherren om noget frodigt
grønt, som samtidig var præsentabelt at se
på indefra og tillige skulle være en oase,
hvor medarbejderne om sommeren kunne
spise deres frokost. Overvejelserne var man¬
ge, men tiden var knap. Der var knap halvan¬
den måned fra det første møde til entrepre¬
nørens opstart i haven. Alt måtte være fær¬
digt inden indvielsen først i juni.

Jeg valgte at bruge en del af tiden til at
frembringe en stribe oplæg, der illustrerede
forskellige ideer, så .bygherren fik mulighed
for at vælge et projekt, der passede til hans
forestilling om havens udformning, frem¬
for at bruge tiden til historiske studier udi
havekunsten i håb om at finde haver i den
rette stilart, der muligvis kunne plagieres.

Set i bakspejlet måske lidt af en satsning,
men set fra en stilhistorisk synsvinkel skulle
haven så have været barok eller rokoko, eller
skulle den have været klassicistisk svarende
til den stilart, palæets indre er renoveret i?

Jeg valgte at bruge erfaring og oplevelser
fra udlandet, især fra Frankrig og Spanien
som grundlag for mine skitser. Ud af fem¬
ten skitser valgte tegnestuen fem, som i
samme målestok, streg og fremstillingsform
blev præsenteret for bygherren.
Vi var spændte på, om de mange forslag

ville virke forvirrende. Men efter en grundig

lliliii

52 LANDSKAB 3 -1994



1:200

53



gennemgang, hvor mønstre og tilhørende
belægninger, plantevalg og opholdsmulig-
heder, herunder møblering af gården, blev
gennemgået, traf bygherren sin beslutning.
To uger efter det første møde og efter et

enkelt skift fra et forslag til et andet, mulig¬
vis inspireret af de nyrestaurerede stuklofter
beklædt med bladguld, var den skitse, der
skulle danne grundlag for projektet, fundet
og godkendt, og det egentlige projekterings¬
arbejde kunne begynde.
Den valgte skitse indeholder som den ene¬

ste sandsten, et materialevalg, der var truf¬
fet under indtryk af bygningens sandstens-
ornamenter og -figurer.
Sandstenene er lagt som bånd, der danner

et kvadratisk belægningområde. Kvadratet
er inddelt i mindre kvadrater opbygget over
et modul, der er konstrueret ud fra det eksi¬
sterende bassins mål.

De mindre kvadrater er udfyldt med cirk¬
ler af slidte bordeauxfarvede chaussésten.
Farven er inspireret af de pastelagtige, bor¬
deaux farver inde i en af salene. For at und¬

gå små, tilhugne sten er der i kvadraternes
centrum lagt en specialfremstillet større, cir¬
kulær midtersten i blanksleben, bordeaux¬
farvet granitpille.
For at opdele gården i mindre rum til

ophold erstatter muldbede enkelte af de
mindre belægningskvadrater, så plantefel¬
ter skyder sig ud i belægningsfladen.
Parkering og brandvej er befæstet med de

gamle, smukke brosten, medens de enkelte
parkeringspladser er markeret med cirkler i
chaussésten.

Beplantning
Under udarbejdelsen af projektet blev det
klart, at kun to af de tre store elme kunne

bevares. Dette medførte, sammenholdt med
at elmesygen er tiltagende i København, at
der i planteplanen måtte regnes med ind-
plantning af erstatningstræer. Ligeledes
måtte der planlægges ud fra, at de store
træer en dag ikke mere ville dække de ret
dominerende nabobygninger. Det var et af
udgangspunkterne for planteplanen.
Et anden var bygherrens ønsker. Bygher¬

ren havde imidlertid kun meget få ønsker til
valg af planter, og disse kunne uden større
vanskeligheder indarbejdes i planteplanen.
Når man ser på plantebedenes størrelse

i det samlede gårdsammenhæng, syner de
ikke af meget, men alligevel kunne vi ved
planlægningen af planteleverancen se, at
ønsket om stor frodighed og artsrigdom
havde bevirket, at ikke mindre end 6 plante¬
skoler måtte involveres. Og der er plantet
mange og også mange forskellige planter.

Detalje afdekoration i stukloft
med bemaling og forgyldning
- måske har det påvirket valg af
haveplan
■ Detail ofstucco ornament,
painted and gilt - perhaps this
informed the customers' choice of
plan.

Den store audienssal
■ Large audience hall
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Gårdrummet er begrænset af
baghuse og en høj brandvæg, to
fritstående mure. Det aflange

vandbassin er tilføjet af
arkitekten. Gårdhaven fremtræder

frodig og samtidig præsentabel
■ The space at the back is defined
by houses and a tallfire wall, two
free-standing walls. The oblong

pool was the architect's idea. The
garden appears lush and

presentable at the same time

I kvadraternes centrum lagt en
cirkulær midtersten i blanksleben,

bordeauxfarvet granit
■ Inside the centre ofeach

square is a circular slab ofpo¬
lished bordeaux granite
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Miljøet er beskyttet, og da der meget sjæl¬
dent forekommer frost, har et ret forfinet
plantevalg været muligt. Hovedvægten er

lagt på planter, der ynder en jordbund i den
sure ende af skalaen, og selv de enkelte plan¬
ter, der nok normalt ville fortrække en noget
mere kalkholdig jord, har besluttet sig til at
trives helt fint som surbundsplanter.
Beplantningen er etageret i fire niveauer

med elmetræer og erstatningstræer som hø¬
jeste niveau. Derefter mindre træer, der en¬
ten er blomstrende eller har smukke ud¬

springs- hhv. høstfarver. Det mellemste og
det laveste niveau består hovedsagelig af
stedsegrønne planter, enkelte stauder og

mange løgvækster. Som erstatningstræer for
elm er valgt aim. ask og fuglekirsebær, vel vi¬
dende, at disse kun delvis vil kunne leve op
elmens højde og form.
Blomstringen i gården starter allerede i

marts med blå krokus og fortsætter i april
med hvide, purpur og rosa blomster, bl.a.
fra Pieris floribunda, Rhododendron salue-
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nense, Magnolia soulangiana, Magnolia sie-
boldii og Narcissus triandrus 'Thalia' i den
sydlige del af haven og mod nord blå, hvide,
sartrosa og sart grøngule blomster, bl.a. fra
Pieris floribunda, Rhododendron ambigu-
um, Rhododendron metternichii, Narcissus
'Mount Hood' og Chionodoxa sardensis.
I maj og begyndelsen af juni blomstrer

paradisæbler, Malus toringoides, Malus sie-
boldii og Malus sargentii, sammen med lys¬
lilla Rhododendron catawbiensehybrider, R.
jacksonii og R. 'Cunninghams White' og
de blåviolette Rhododendron 'Ramapo'. I
et hjørne ved en opholdsplads er der blevet
plads til den stærkt duftende gule azalie,
Rhododendron luteum.
Juli er rosernes og liljernes måned, her

blomstrer Rosa 'Mozart', Rosa officinalis
og RoSa 'The Fairy' under Syringa micro-
phylla 'Superba' sammen med Lilium candi-
dum og Allium aflatunense.
Året afsluttes blomstringsmæssigt med

violette asters, efterårskrokus og de endnu

blomstrende roser, og medens paradisæb¬
lerne begynder at få røde kinder, farves
bladene på Acer sieboldianum og Cercidi-
phyllum japonicum i oktober gule og flam¬
mende røde.
Sidst på året ses de knaldgule og røde

paradisæbler op imod stedsegrønne rhodo¬
dendron og formklippede takshække.
Umiddelbart kunne de mange forskellige

planter give indtryk af, at gården farve-
og plantemæssigt må fremstå forvirret og

usammenhængende. Det er imidlertid ikke
tilfældet. Der hviler en behagelig ro i ha¬
ven, og det til trods for at den sommeren

igennem er møbleret med stole og borde
med parasoller.
Gården er ikke åben for offentligheden.

Den opfattes som en forlængelse af kanti¬
nen, så medarbejderne, når vejret tillader
det, ugeneret kan sig sætte ud og spise fro¬
kost i det grønne.

Inger Ravn, landskabsarkitekt mdl,
med tegnestue i Virum
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Uddrag afplanteliste

Acer sieboldianum, japansk løn
Cercidiphyllum japonicum, hjertetræ
Fraxinus excelsior, aim. ask
Magnolia sieboldii, magnolie
Magnolia soulangiana, magnolie
Malus sargentii, paradisæble
Malus sieboldii, paradisæble
Malus toringoides, paradisæble
Pieris floribunda
Prunus avium, fuglekirsebær
Rhododendron ambiguum
Rhododendron 'Cunningham's White'
Rhododendron jacksonii
Rhododendron luteum
Rhododendron metternichii
Rhododendron saluenense
Rhododendron 'Ramapo'
Rosa officinalis
Rosa 'Mozart'
Rosa 'The Fairy'
Syringa microphylla 'Superba', syren
Taxus media 'Hillii', taks

Allium aflatunense, prydløg
Chionodoxa sardensis, snepryd
Lilium candidum, madonnalilje
Narcissus 'Mount Hood', hvidpåskelilje
Narcissus triandrus 'Thalia', narcis

Mindre plantefelter skyder sig ud i belægningsfladen. Et forfinet plantevalg har væretmuligt i det
beskyttede miljø. Beplantningen er etageret i fire niveauer med eksisterende elm, ask og fuglekirse¬
bærtræer som højeste niveau. Derefter mindre træer som paradisæbler og magnolier. Mellemste og

laveste niveau består af rhododendron, pieris, azalea, enkelte stauder og mange løgvækster.
* Minor beds ofplants jut into paved compartment. A quite sophisticated choice ofplants was

possible within this sheltered environment. Planting is on four levels, existing elm, ash and
cherry being top level. Below, small trees such as Siberian crab and magnolia. The middle and lo¬

wer levels consist of rhododendron, pieris, azalea, a few perennials, and many bulbs.

Parkering og brandvej er befæstet med de gamle, smukke brosten, medens de enkelte parkerings¬
pladser er markeret med cirkler i chaussésten.

■ Parking and approach road have been given prominence using beautiful old cobblestone while
singleparking spaces are outlined by circles in sett.
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Lund afkirsebærtræer på skråning omkring parkeringsanlæg
■ Cherry grove on slope along carpark

Byhaver Af Charlotte Skibsted

Det gennemgående bygherreønske for haverne har været at de skulle
opnå en stor frodighed, såman kan glædes over planternes vækst og
egenart. Haverne er tænkt klare i udformningen og lette i plante¬
udtrykket, så sollysets mange facetter gennem dagen udnyttes. Som
planter rejser sig af morgendug og mild regn, lukker og åbner ha¬
verne sig under en slags gennemsigtigt slør af uberørthed - i kon¬
trast til den larmende bydel udenfor.
Det kan være oplevelsen af vedbendplanten, der med sine ranker

frodigt klatrer op ad sten og stammer og gør sig til ét med dem, eller
det kan være kaprifoliens utøj lede slyngen sig i træernes grenværk
med krydret blomsterduft, der fortæller om dansk sommer, og ende¬
lig kan det være andre billeder og oplevelser, der ligger bag plante¬
valget.

Jeg vil ikke give anden definition på disse byhaver end den, at de
alle ligger i byen. De er forskellige i størrelse og funktion, men har i
idé mange fællestræk. Og de danner rammen om menneskers dag¬
lige haveliv og udgør et væsentligt grundlag for deres naturople¬
velser.
I artiklen har jeg valgt kun at redegøre for inspiration, idé og kom¬

position samt sanseindtryk.

Place des Vosges
■ Place des Vosges
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Buede takshække og lindetræer langs nyopførte
boliger
* Arched box hedges and lindens along recently
completed housing

Wessels Have

Bygherre: Københavns BankierfirmaA/S
Anlagt: 1987-89
Arkitekt: Bent Rohde
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsted
Anlægsgartner: Børge Nielsen

Wessels Have

Begrænset af gaderne Kildevældsgade, Hel¬
singborggade, Landskronagade og Venne-
mindevej ligger en stor byhave, som er op¬
stået efter sanering af baghuse i slutningen
af 1980'erne. Haven er ca. 10.000 kvm, altså
en lille hektar, størrelsesmæssigt som ride¬
banen på Christiansborg.
Et af forbillederne for udformningen af

Wessels Have har været Place des Vosges i
Paris, der trods sin royale oprindelse i dag
er plads - eller byhave - for et boligområde
midt i byen. Pladsen, der har omtrent samme
størrelse som Wessels Have, er omgivet af
bygninger med helt ensartet arkitektonisk
udtryk. Det store byrum er stramt og enkelt
komponeret, og pladsens ro og værdighed
er opnået med ganske få virkemidler: Ræk¬
ker af træer langs pladsens yderkant, inden¬
for et åbent areal til leg og promenade, i
pladsens midte hestekastanier med bænke
under.
I Wessels Have samler lindetræer rummet

på de tre sider, mens den fjerde side udgøres
af en kirsebærlund omkring taghaven.

Ved at bevare stueetagen i et af baghusene
blev der mulighed for afdækning af parke¬
ring, og samtidig kunne der anlægges en
have oven på parkeringshusets tag.
Stammehække af lindetræer og klatrende

blåregn er havens grønne ramme, i form og
udtryk et kontrastmotiv for den mere frit¬
voksende plantning i lunden og i havens øv¬
rige enkeltområder.
Buede takshække omkring de private ter¬

rasser ud for stueetagens boliger er tænkt
som grønne formklippede skulpturer mel¬
lem de bløde pilekrat. Andre halvprivate
opholdsarealer er afskærmet med lave træ¬
hegn under æble- eller paradisæbletræer.
Maleren Harald Giersings landskabsbille¬

der har været en anden inspirationskilde for
valg af farver for brugen af lys og skygge i
havens komposition. I Giersings billeder er
der en begrænset skala af grønne toner, og
med enkelte stærke farver opnås den fineste
skildring af lyset over landskabets former.
Og behandlingen af løvet i træernes kroner
og af hele det landskabelige rum udviser en
rytmisk helhed og ro.

Disse billedoplevelser ligger til grund for
brug af planterne i Wessels Have.

Havens gennemgående farvetema er: om
foråret violet, blåt, hvidt og rosa, sommeren
er overvejende grøn og i efteråret gentages
forårets farvesætning, men nu med det gyld¬
ne, orangegule efterårsløv som baggrund.
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Vennemindevej

Uddrag afplanteliste

Amelanchier canadensis,
bærmispel
Cydonia oblonga, pærekvæde
Malus floribunda, paradisæble
Prunus cerasus 'Stevnsbær',
surkirsebær
Salix repens var. rosmarinifolia,
rosmarinpil
Symphoricarpos chen. 'Hancock',
lav snebær
Taxus baccata, aim. taks Tilia
cordata 'Erecta', småbladet
søjlelind

Clematis alpina, alpeskovranke
Clematis jackmanii, storbl.
klematis
Clematis montana 'Rubens',
bjergskovranke
Parthenocissus quinq. var.

engelmanii, finbladet vildvin
Parthenocissus trie. 'Veitchii',
rådhusvin
Wisteria sinensis, blåregn

Helsingborggade 1:800. Nord opad ■ North is up
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Forårets blomstrende planter er -
udover kirsebærtræer og blåregn -
forskellige klematis, paradisæbler,
bærmispel, pærekvæde og et
løgtæppe afstemt i farver. I efter¬
sommeren remonterer blåregn, og
i skabiose- og astershaven
blomstrer også hvide og lilla tidløs
og hvide klatreroser.
» Flowering plants in spring
include, besides cherry and
Wisteria, various types of
clematis, Siberian crab, service-
berry, pear quince, and a floor
of bulbs in matching colours. Late
in summer, Wisteria will bloom
again, and white andpurple
autumn crocus and ramblers will

join the starwort and scabious.
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Havnegadekarréen
Bygherre: SBS Byfornyelse S.M.B.A.
Anlagt: 1989-90
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsted
Anlægsgartner: KeldFritzbøger

LANDSKAB 3 -1994

renovation

1:800. Nord opad ■ North is up Uddrag afplanteliste

Acer negundo, askebladet løn
Buddleja dav. 'Ile de France', sommerfuglebusk
Carpinus betulus 'Fastigiata', søjleavnbøg
Cydonia oblonga, pærekvæde
Fagus silvatica, aim. bøg
Lavandula ang. 'Hidcote Blue', lavendel
Malus hybr., diverse spiseæbler
Salix repens var. rosmarinifolia, rosmarinpil
Salix viminalis, båndpil

Akebia quinata, akebie
Clematis 'Mme le Coultre', hvid, storbl.
klematis
Clematis montana 'Rubens', bjergskovranke
Parthenocissus quinq. var. engelmanii,
finbladet vildvin

Bøgehække slynger sig henover det svagt bølgede plæne og danner
varierede rum og kroge. Hvor det er muligt, er derpå forskellig

vis arbejdet med klatreplanterfor at få oplevelsen afstørre frodighed ved
de grønne vægge.

m Beech hedges meander along a gently undulating lawn,
forming nooks and recesses of various shapes. Whereverpossible,
ramblers climbing the green walls add an impression of lushness.



Gårdens kroge har affødt forskelligt udformede
arealer
■ Recesses have made for areas of different
shapes.

Havnegadekarréen
Haven er på ca. 2.000 kvm og er anlagt som
sidste del af Gammelholms byfornyelse. Ef¬
ter at høje baghuse og skumle plankevær¬
ker var blevet fjernet og boligerne istand¬
sat, fremstod det trekantformede gårdrum
lyst og åbent til fremtidig disponering.
Haven er tilstræbt som et uderum i stadig

forandring gennem en vækstmæssig frodig¬
hed. Det gennemgående tema søger at sym¬
bolisere livets gang - fra undfangelse fort¬
sættes livsbanen og afsluttes i paradisets
have eller det modsatte - i det lille skygge¬
fulde hjørne, hvor solens stråler aldrig når
ned.
Fra lejlighederne opleves havens 'livsfor¬

løb' som en spiral dannet af bøgehække over
en svagt bølget græsplæne. Spiralen starter
fra en cirkulær sten på den brolagte plads.
Stedet er hegnet af klatrende planter og tæt

ved vokser æbletræer, der med deres frug¬
ter lokker Eva. Spiralen gennemløbes af en
smal sti og danner rum til leg og ophold.
Paradis er omkranset af pilekrat og af

sommerfuglebuske med lavendler i kanten.
Her skinner solen længe, børnene ophol¬
der sig i sandkassen og i klatretræet mellem
pilebuskene.
Kunstneren Birgit Krogh har med skulp¬

turgruppen: Ægget, slangen og skarabæen,
der bæres på blå keramiske søjler, fremhæ¬
vet havens symbolik - frugtbarhed, lykke og

evige kræfter. På søjlerne er aftryk af korn,
aks, forsteninger og gammel kileskrift. Ha¬
ven skal være stedet, man kan trække sig
tilbage til, få nye kræfter og give sig tid til
eftertanke. Og frugtbarheden har vist sig,
der er kommet flere børn i haven.
Haven tildeltes Københavns Kommunes

Kulturpris 1991.
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Det ovale bed kantes afsmåbladet buksbom, der holdes klippet i ca. 30 ems højde. Der er placeret en bærmispel i den ene ende.
Om foråret tegnes bedet først afdiagonale bånd afflipkrave og krokus, senere afsmalbladet hosta og løjtnantshjerter og tulipanen. Om sommeren

dækkes fladen afskovmærker. Seks øer med hvidblomstrende roser og liljer hæver sig herover. I efteråret tegner Skt. Hansurt en indre oval,
som omkranser grupper afefterårsanemone.

■ An oval bed bordered by small-leaved box clipped to c. 30 cm. At one end is a shadbush. In spring the bed is first defined by diagonal ribbons
of teesdaUa and crocus, later by small-leaved hosta, bleeding hearts, and tulips. In summer woodruff makesfor overall covering.

Six islands of blooming roses and lilies rise above this. In the autumn, orpine defines an inner oval, bordering groups of anemone.

Uddrag afplanteliste

Amelanchier canadensis, bærmispel
Buxus semp. 'Arborescens', småbladet buksbom
Corylus 'Cosford', 'Nottingham Prolific' og
'Zellernød', storfrugtede hasler
Taxus baccata, aim. taks
Anemone japonica 'Honorine Jobert' og
'Konigin Charlotte', høstanemoner
Asperula odorata, skovmærke
Dicentra spectabilis alba, hvid løjtnantshjerte
Hosta lancifolia, smalbladet funkie
Iberis semp. 'Zwergschneeflocke', flipkrave
Lilium candidum, madonnalilje
Rosa 'Schneewitchen', rose
Sedum telephium 'Herbstfreude', Skt. Hansurt

Crocus 'Blue Pearl', 'Jeanne d'Arc',
'Remembrance', krokus
Narcissus 'Actaea', pinselilje
TUlipa sprengeri, tulipan

Domprovstehave i Roskilde
Også her er vækstlighed og frodighed ha¬
vens aktiv. Det har vist sig vanskeligt gen¬
nem historiske studier at fremdrage en teg¬
net plan for domprovstens have ved Roskilde
Domkirke. Det er heller ikke normalt for
præstegårdshaver at ligge inde med sådanne
optegninger.
I Thorkildstrup præstegårdshave på Fal¬

ster, som jeg har beskrevet i Stiftbogen 1989,
bruger digteren Ingemann havens indretning
og egne botaniske erindringer som inspira¬
tion for sine scener i romaner og i sin salme¬
digtning. Haven kunne bl.a. restaureres ud
fra disse oplysninger.
I domprovstegården i Roskilde har næ¬

sten enhver kendt genius inden for dansk
åndsliv haft sin gang, og her er havens stem¬
ninger gengivet som baggrund for de sam¬
taler, der har fundet sted. Men her er altså
ingen plan.
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Domkirkeplads Nord opad ■ North is up 1:750

Slægtskabet til familierne i Horbelev Præ¬
stegård på Falster er ofte nævnt, og herfra
har man hentet planter til haven i Roskilde.
Restaureringsplanen har derfor sit ud¬

gangspunkt i planer af nyere dato. Blandt
andet har alléernes form og placering i Ber-
ritsgårds herregårdshave været forbillede
for plantninger i det aflange haverum, men
frit tolket, og med brug af hassel i stedet for
herregårdens linde. To asymmetriske belig¬
gende, lange rækker af hassel giver haven
dybde og perspektiv og fremhæver rumlig¬
heden.
Haven er dog først og fremmest en natur¬

have, hvor det er tilstræbt at opløse alt med
monumental virkning, som vi finder på
Domkirkepladsen udenfor. Haven er tænkt
at skulle

, fremtræde mere plantet end teg¬
net, som om den er groet frem mellem hæn¬
derne på generationer af gode, plantekyn¬
dige gartnere.

Overvejelser om stilarter eller særlig rum¬
kunst er udeladt til fordel for en mere natur¬

lig, en mere selvfølgelig groethed. Haven
skal opfattes som et afspejling af tidens gang
og skiften mere end en form.
Den er stedet hvorfra man kan se Dom¬

kirken eller nyde udsigten over Roskilde
Fjord, et sted til samtale og meditation i
Weyses og Heibergs fodspor.

Domprovstehave i Roskilde
Bygherre: Roskilde Domsogns menighedsråd
Anlagt: 1993
Anlægsgartner: Køge Bugt Anlægsgartneri
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsted
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Flisemønstret er i sort, rødt og lysegråt, blomsterøerne i rosa og hvidt. Lind og taks danner
præcise, rette forløb.
■ Tiles are black, red, and light grey, flower islands pink and white. Linden and yew both serve to
form a precise, straight sequence.

Plads ved Vallensbæk rådhus

Bygherre: Vallensbæk kommune
Anlagt: 1986-87
Arkitekt: Groth & Brtiel
Landskabsarkitekt: Charlotte
Skibsted.

Medarbejder: Ida Varming
Anlægsgartner: A. Walther
Jensen a/s

Uddrag afplanteliste

Robinea pseudoacacia, robinie
Taxus baccata, aim. taks
Tilia europaea, parklind

Anaphalis triplinervis, perlekurv
Gyphsophila pan. 'Flamingo',
brudeslør
Rosa 'Lilli Marleen',
'Schneewitchen' og 'The Fairy',
roser

Sedum spectabile 'Brilliant',
Skt. Hansurt1:400
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Plads ved Vallensbæk rådhus
I det flade landskab rejser gårdene og deres
træplantninger sig mod horisonten og bliver
visuelle støttepunkter, man kan orientere sig
efter. Også Vallensbæk Rådhus er lagt i en
lund af højtvoksende træer, der med tiden
vil danne en trækrans, et skærmende læ om¬

kring de høje bygninger. Herfra er der frit
udsyn over Køge Bugt og landskabet i Val¬
lensbækkilen.

Selve grunden er bestemt af store vejan¬
læg, offentlige stisystemer og Vallensbæk
handelscenter.
Her omtales alene pladsen omkring råd¬

huset. Den ligger i to afsnit og asymmetrisk
omkring bygningens hovedindgang, og den
er udformet til at indeholde alle stedets

mange krav til repræsentative funktioner.
Lange forløb af røde teglstensmure om¬

giver pladsen og danner en præcis indram¬
ning af det stramme mønster.

Arbejdet med mønstre på pladsen som

gentagne figurationer af kvadrater, trekan¬
ter - bundet sammen som perler på snor -

og rette linier er en videreudvikling af for¬
holdet mellem figur og grund, mellem fladt
mønster og tredimensionalt rum.
Over mønstertæppet rejser blomsterbede

sig, i form og farvesætning afstemt efter
pladsens øvrige kulører - et billede i bille¬
det, som vi finder det i grafikeren Maurits
Eschers symbolverden, her ganske enkelt, til¬
passet vor tid og med de materialer, som

pladsen er opbygget af.
Gennem dagen bryder træernes silhuetter

og skyggevirkninger den stramme flade, og
yderligere mønstre aftegnes.

Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt maa, mdl
med tegnestue i Veksø
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Portico, loggia, pergola og grotto
■ Portico, loggia, pergola, grotto

Mennesker mødes

AfMarianne Weeke Borup
og Susanne Guldager

Vi befinder os på: ERASMUS/ELEE, In¬
tensive Programme i perioden 13. - 29. okto¬
ber 1993. Emnet er annonceret som 'Plastic
Gardens'. Stedet er Universita' degli Studi
di Genova, Facolta' di Architettura, Istituto
di Urbanistica, Genova.
Middelalderbyen ved havnen er grundigt

brugt og godt forslummet. Arkitektskolen
ligger i et ældre kvarter, hvor igangværende
restaureringer mødes med brutal byforny¬
else, motorveje, parkeringsanlæg m.m. Her
ligger også opgaveområdet, hvor studerende
fra 6 europæiske lande skal prøve at skabe
helhed og form af et kaos, der langt overgår
de erfaringer, vi danske har med os fra de
hjemlige himmelstrøg, der hernede pludse¬
lig forekommer næsten idylliske.
Fra Landbohøjskolen i Danmark deltager

1 studerende og 1 lærer. Der er 26 studerende
og et vekslende antal lærere fra de 6 delta¬
gende skoler. De 2 lærere fra landskabsarki¬
tektuddannelsen på Facolta' di Architettura
har tilrettelagt og leder forløbet. Program¬
met bliver godt bakket op af eksterne fag¬
folk. Der er forelæsninger om byens udvik¬
ling, geologi, klima, flora, arkitekturhisto¬
rie m.m. Vi bliver bredt orienteret og møder
byens professionelle og honoratiores.
Genova er et stort og komplekst bysam¬

fund. Der er brug for hurtig indføring i de
stedlige forudsætninger - byen og det liguri-
ske landskab omkring den - hvis vi på den
korte tid skal kunne komme med et kvalifi¬
ceret bud på en både æstetisk og funktionel
forbedring af forholdene i opgaveområdet.
Opgaveområdet er et ca. 35 ha stort dal¬

strøg, centralt beliggende i byen langs den
historiske bydels befæstningsanlæg. I dal¬
bunden er vandet erstattet af en vej. Fabrik¬
ker, lagerbygninger, kirker m.m. flyder plan¬
løst hen over skråningerne. Afgrænsningen
markeres af moderne kontorblokke. Udsig¬
ten mod Middelhavet er blokeret af en mo¬

torvej på piller.
Det er ikke planlægningsmæssige over¬

vejelser, der præger stedet, så her er nok at
tage fat på. Der er 3 uger til arbejdet, der
skal resultere i en masterplan i stor skala og
nogle mere detaljerede, designmæssige over¬
vejelser.
Der arbejdes i grupper på tværs af natio¬

naliteter. Officielt er sproget engelsk, men

ikke allemestrer dette tilstrækkeligt. De syd¬
europæiske studerende foretrækker fransk.
Det er en fordel, hvis man kan begge sprog.
De, der kan fungere som tolke, får automa¬
tisk en vigtig rolle i grupperne.

Udvekslingsprogrammerne
ERASMUS-programmet er et EU-initiativ.
Programmet realiseres gennem samarbejds¬
aftaler mellem uddannelsessteder inden for
alle fagområder. For landskabsarkitektud¬
dannelserne er European Landscape Educa¬
tion Exchanges - ELEE en afmulighederne.
Landbohøjskolen blev tilknyttet dette sam¬
arbejde i 1991.
ERASMUS-aftalerne kan både omfatte

EU- og EFTA-lande. Landbohøjskolens
landskabsarkitektuddannelse er også til¬
knyttet en anden ERASMUS-aftale, som
omfatter Norge og Sverige.
Herudover findes rent nordiske aftaler

under Nordplus og bredere, internationale
aftaler med mere individuelle udvekslings¬
muligheder.
I EU-landene eksisterer der i øjeblikket

ca. 40 registrede uddannelsessteder for land¬
skabsarkitekter. Sydeuropa har været sva¬
gest repræsenteret, men flere skoler er nu
med, blandt andet Arkitektskolen i Barce¬
lona, hvor der i 1994 søges arrangeret in¬
tensive programmer for alle ELEE-skolerne
samtidig.
Landskabsarkitektuddannelserne er me¬

get forskellige. Uddannelsesstederne er arki¬
tektskoler, tekniske universiteter, jordbrugs¬
universiteter, faghøjskoler m.m. Uddannel¬
sernes længde varierer også, ikke alle stude¬
rende ender med en akademisk grad og ikke
alle specifikt som landskabsarkitekter.
Registrering og aftaler mellem skolerne er

nødvendige for at få økonomisk støtte fra
EU og for at sikre, at undervisningsniveauet
er nogenlunde ens. Den bærende idé i sam¬
arbejdet er, at de studerende skal erstatte
studietid hjemme med studietid på et frem¬
med uddannelsessted og som minimum
opnå de samme point og tilsvarende kvali¬
fikationer.
I ELEE-samarbejdet er der mulighed for

korte, intensive programmer, som det her
beskrevne i Genova, og for længerevarende
ophold på 3-10 måneder, hvor man som
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studerende tager del i den almindelige un¬
dervisning. Lærere kan udveksles som gæ¬
stelærere i kortere eller længere tid.
Udvekslingsprogrammet er kun delvis fi¬

nansieret af ERASMUS, en del må de stude¬
rende selv betale. Det er en alvorlig begræns¬
ning af udnyttelsesmulighederne og giver
ikke alle en chance. Det er en skam, for det
er fantastisk at få adgang til at deltage i un¬
dervisning, diskussioner og samarbejde med
kolleger, der med vidt forskellig baggrund
samles med entusiasme om fælles faglige
opgaver.
Forskellige forudsætninger giver store ud¬

fordringer i et sådant samarbejde. Sprog,
kultur og uddannelsesniveau er naturlige
forskelligheder, dertil kommer, at faglige
værdier og metoder også er forskellige. Det
kræver tolerance og nysgerrighed, når det,
man har lært derhjemme, pludselig forkas¬
tes af et flertal. Vi tænker forskelligt, agerer
forskelligt og har forskellige holdninger og
personlige attituder. Det kommer frem i en
presset arbejdssituation. Der er meget ild i
luften. Mange uforudseelige faktorer er i
mod- og medspil i en sådan proces.

Samarbejdsaftalerne mellem uddannel¬
sesstederne skal ses i sammenhæng med øn¬
sket om bevægelighed i Europa og de der¬
med forbundne muligheder for at arbejde
i andre lande som landskabsarkitekt. Af¬
prøvning af færdigheder i forhold til en
ukendt og forskelligartet gruppe af fagfæl¬
ler kan give en nyttig indsigt i egne stærke
og svage sider. Faste mønstre, holdninger og
arbejdsmetoder revurderes, samtidig med at
de opnåede kontakter måske fører til flere
rejser eller til arbejdsophold. Muligheder
der ikke er uvæsentlige, sådan som arbejds¬
situationen er i dag.

Post scriptum
Emnet 'Plastic Gardens' fik vi aldrig en nær¬
mere forklaring på. Måske udtrykker titlen
et ønske om, at også byens forsømte rest¬
arealer tillægges værdi og formes til anven¬
delige byrum med rod i de landskabelige for¬
udsætninger. Den forklaring valgte vi og
forlod Italien - mætte og trætte.

Marianne Weeke Borup, landskabsarkitekt¬
studerende og Susanne Guldager, landskabs¬
arkitekt mdl, ekstern lektor, begge ved KVL

Opgaveområde
■ Area selectedfor the task

Masterplan
■ Masterplan

Designkoncept
■ Design concept

Gruppearbejde
m Group paper in preparation
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Bogomtale
Vegetationsdramaets arkitekt, 1878-1945
Lulu Salto Stephensen: Tradition og

fornyelse i Dansk Havekunst. G. N. Brandt
og deførste årtier af 1900-tallet. Frangopani
1993. 240 s., ill. Pris 318 kr.

Størstedelen af bogen handler naturligt
om fænomenet Gudmund Nyeland Brandt,
der i denne gryende og bevidsthedsdannende
tid i nyere dansk havekunst tegnede sig som
en væsentlig frontfigur. Brandts betydning
som traditionsbærer og analyserende for¬
nyer påvises og formuleres igennem de
mange afskygninger, han fungerede i - som
underviser, skribent, forfatter og udøvende
havearkitekt. For det er forfatterens pointe,
at G. N. Brandt både var bærer og fornyer
af en tradition, og i det sidste afsnit skrives
han ind i en sammenhæng af samtidens sø¬
gende og analyserende arkitekter, eksempel¬
vis Kaare Klint, Carl Petersen og Steen Eiler
Rasmussen. Her ses det fælles grundlag i ev¬
nen til at kunne nytænke, analysere. Og ikke
mindst i at kunne se og formulere det væ¬

sentlige i en opgave.
I et tæt og godt komponeret værk, med

stikveje til rumlige overraskelser, der i bed¬
ste havekunstneriske ånd leger med at for¬
flygtige ét mål eller én hovedproblematik, gi¬
ver forfatteren en fin og overbevisende histo¬
risk karakteristik af personen G.N. Brandt.
Og tilmed lykkes det med stor nuancerigdom
at belyse kompleksiteten Brandt. Uden at
ende i konfusion for nu at anvende det
brandtske sprog. Der tegnes også et omrids
af G. N. Brandts kreative og systematiske
funktion som underviser. Brandt var med til
at bane vejen for en fast placering af have¬
kunst på Akademiet, og i 1924 besatte han
fagets første lektorstilling. Han blev dermed
medstifter af den originale danske idé, tra¬
ditionen for at landskabsarkitektur også be¬
finder sig på arkitektskolerne.

her gået som en sentimental fladefortolker
til fordel for fremtidens havekunstner, der
ville anvende »plantematerialet, som en ma¬
ler anvendte sin palet«. Det gamle modsæt¬
ningspar, arkitektonisk versus landskabe¬
ligt, fandt her en ny formulering i samar¬
bejdet arkitekt/botanist, hvor det også blev
en diskussion imellem det stabile, det ord¬
nende versus det botaniske, det dyrkede. En
forbindelseslinie, der danner forståelse til
Brandts senere univers. Og med kendskabet
til Gertrude Jekylls overbevisning om, at
haveamatøren måtte blive fremtidens gart¬
nere, defineredes opgaven som pædagog for
masserne.

Overgangstiden
Det ser ud til, at den danske havearkitekturs
tøbrud, i overgangsperioden, drejede sig om
at forholde, indstille og redigere faget til mo¬
dernitetens vilkår. En stor del af tankerne
hos de bevidste havearkitekter gik ud på at
orientere sig mod en fremtid - og samtidig
bringe faget ajour med datidens realitet. Og
ret beset var det vel egentlig nogle ganske
pragmatiske idealer, den ny havearkitektur
forsøgte at etablere en ny æstetik på. Helt
enkle, nøgterne krav som sociale, økonomi¬
ske og pladsmæssige fordringer. »For at ska¬
be landskabsbilleder krævedes plads. Mas¬
ser af plads. Og det kunne villahaven ikke
indfri«. Så måske kan en del af nyetablerin¬
gen beskrives som en art skrædderarbejde
for at korrigere horisonten til en ny virke¬
lighed: For at etablere havekunst med frem¬
tidsperspektiv og ikke blot som fortidsper¬
spektiv.

Lulu Salto Stephensens bog - Tradition og

fornyelse i Dansk Havekunst. G. N. Brandt
og de første årtier af 1900-tallet - er et ual¬
mindeligt dejligt og gedigent værk.
Forfatterens formål har været at behandle

1900-tallets danske havekunst, dens teori og
dens udførelse i praksis. Tidsmæssigt er der
fokuseret på den periode »der synes at have
været dansk havekunsts kunstnerisk be¬

vidstgørende år, det vil sige tiden omkring
1900 frem til 1930«. I den periode var det
ikke længere kun de historiske stilarter, man
arbejdede med. 1909-10 oprettede Hack
Kampmann »Dansk Klasse«, »og i for¬
længelse af dette opstod der også en inter¬
esse for det almene byggeri og som en na¬

turlig følge også de spørgsmål, der lagde sig
til eksempelvis sammenhængen imellem hus
og have.« En radikal udvikling inden for ar¬
kitekturen tog fart i de år. Også havekun¬
sten blev tvunget ud i store spørgsmål;
spørgsmål der nærmest gik på eksistensen.
For »hvad skulle man som samfund og som

enkeltpersoner med natur og havekunst ud¬
over det rent madnyttige?«

Forhistorien
Første del af bogen behandler havekunsten
i Danmark fra 1900 til 1920, men tager sit
udgangspunkt i den engelske påvirkning.
Forbindelsen til Arts & Crafts bevægelsen,
opgøret med landskabsgartnerens udplant-
ningsblomster og den tids så altdominerende
stil - The Gardenesque, skabelonstilen med
den slyngede, let bevidstløse formgivning af
sirlighed og nethed, »hvor man præsente¬
rede en Søndagsnatur, en Natur, hvor den
kamp for Tilværelsen, der giver den virkelige
Natur sin Karakter, helt var ophævet«.
Edwin Lutyens og Gertrude Jekylls mak¬

kerskab blev et omdrejningspunkt. Deres
partnerskab blev en slags mønsterbeskri¬
velse for en moderne arbejdsdeling - med
en rollefordeling, hvor idéen var, at arkitek¬
ten med arkitekturens redskaber afsatte og
skabte de overordnede rammer og rum for
det dyrkningsfelt, den begavede botaniske
impressionist skulle udfylde og befolke.
Hvor alt hårdt materiale kontrastrigt blev
modstillet med det groedes livgivende stof¬
lighed og farver. Landskabsgartneren blev

Æstetik og natursyn
Men hvilken motivkreds søgte da den nye
æstetik? »Det var stadig bevidstheden om de
landskabelige værdier, der var tendensen i
havekunsten og litteraturen«. I overgangsti¬
den forsøgte man at korrigere landskabsbil¬
ledets motiv og skala til den mindre plads,
kombineret med islæt af formelle havestruk¬
turer. Det blev »et livtag imellem den gamle
landskabelige havestil og den nye regelmæs¬
sige, arkitektoniske«. Og med Brandts visio¬
nære bedrift også et livtag med at indstille og
omsætte natursynet til en mere tidsvarende
æstetik, bl.a. med påvisning af de æstetiske
muligheder, der lå gemt i kulturlandskabet
elementer. Og i hans eget arbejde med at
transformere disse muligheder til små have¬
kunstneriske 3D-oplevelser.

Naturfredningssagen
I et af de morsomste og bedst skrevne afsnit
diskuteres naturfredningssagen. I afsnittet
'Om fredningens landskabsopfattelse og na¬

tursyn' er det ikke bare ren fryd, men rent ud
fortryllende forfriskende og aktuelt at læse
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Brandts tekster. 1 1927 bevægede Brandt sig,
sammen med den medsammensvorne Poul
Henningsen, ud i veritable og radikale slags¬
mål med datidens gryende naturfredere (el¬
ler naturnazisterne som Brandt, på et tids¬
punkt tydeligt mørbanket, kaldte dem). Ci¬
taterne er så godt udvalgte og hænger så godt
sammen, at man må le og græde samtidig.
Alene på grund af dette afsnit burde bogen
læses og studeres, for afsnittet er guld værd
for den nutidige problematik. Men i bogens
sammenhæng er afsnittet taget med for at
lade Brandt komme til syne og orde, som
den banebrydende naturtænker han var. Og
med det sætter han sig selv i relief, og pro¬
filen tegner sig klart imod datidens konser¬
verende naturfredningsideologiske, smalle
tænkning. Det godt mente kan forekomme
ganske faretruende, men »natur var for
Brandt en organisme, der næppe kunne fast¬
holdes i billeder«.
Hele diskursen har, på trods af ubarm¬

hjertighedens omkostninger, været med til
at præcisere tankerne hos Brandt og har væ¬
ret med til at presse bevidsthedsdannelse og
formuleringsevne frem. Men »den lange og
seje naturfredningsdebat har givetvis også
haft afgørende indflydelse på G. N. Brandts
havekunst, idet interessen syntes at flyttes
fra havens form til de processer, der sker i
haven. Det var netop dialogen imellem na¬
turen som fastholdt billede og naturen som
livsløb, der var en af naturfredningsdebat-
tens mest interessante brændpunkter«. Det
opgør med søndagsnaturen, som Brandt iro¬
niserede over med en stor karikerende evne

for at tydeliggøre forståelsen, drejede sig
også om at bringe natursynet i overensstem¬
melse med et ændret verdensbillede. Come
to terms with reality. »Hele tiden synes det
æstetiske natursyn at være 100 år bagefter «.
Og de motiver, diskussionen i naturfred¬
ningssagen stødte op imod, fastholdt netop
natur som guldaldermalernes forgangne bil¬
leder. »Billeder af det landskab, der var ved
at forsvinde med udskiftningen og landbo¬
reformerne fra 1780'erne«.

Det tredelte natursyn
I den berømte Dyrehaveartikel fra 1924 for¬
søgte Brandt - med udgangspunkt i en ak¬
tuel sag om Dyrehavens deling - at analysere
tidens natursyn. Han fremkom med tesen
om det tredelte natursyn, som det giver sig til
kende i tre oplevelseskategorier, nemlig den
vitale, denæstetiske og den biologiske natur¬
følelse. Ud fra denne enkle og logiske analyse
arbejdede Brandt sig hen imod at klarlægge
sit natursyn med beskrivelse af den biologi¬
ske naturfølelse, der evner at kunne se et
æstetisk perspektiv i naturens dynamiske
processer. Så fredningssagen blev den pro¬
ces, der viste »at Brandts sigte var at finde

hen imod en nyæstetik, en æstetik der netop
ikke var normbaseret«.

Den kommende have

Fempunktsprogrammet fra sidst i 20'erne,
der i en systematik opstiller kriterierne for
den nye haveejers fordringer, handlede om
det økonomiske, det vedligeholdelsesmæs¬
sige og det brugsmæssige behov. De sidste
to punkter inkorporerede havens funktion
som legetøj, samt varetagelse af det dekora¬
tive behov (blomsterglæden). Det forekom¬
mer stringent generelt at opstille behovene
for en ny generation af haveejere. Men i sin
rationelle udformning forekommer pro¬

grammet ikke umiddelbart at kunne udløse
en ny og sanselig havekunst, båret af om¬
sorg for det individuelle planteliv - en mo¬
derne have der også, ifølge Brandt, skulle el¬
ler kunne modarbejde rationalismen på li¬
vets øvrige områder. Manifestet har for mig
at se bund i troen på folkeopdragelse i bedre
byggeskik og folkehøjskoleånd og sigter da
også i sidste ende på uddannelse afamatøren
- for »at kunne udvikle og bane vejen for den
sande naturglæde«. Det undrer derfor hel¬
ler ikke, at Brandt også måtte møde kritik.
»Hvad opfylder den borgerlige smags pri¬
vate ønsker andet end dét, der er intimt, be¬
hageligt og isolerende?« som en bygnings¬
inspektør knivskarpt spurgte.
I dag kunne man lege lidt med at vende

situationen: Er behovet hos nutidens have¬
ejer at skabe sig et jordnært paradis i fred for
livets øvrige rationalisme, eksempelvis vel¬
menende haveeksperter? Med Brandts tese
om at se haven som en modstilling til livets
øvrige rationalisme rammer man dybt i de
menneskelige længsler og behov.

Eksemplerne
I det sidste afsnit tager Lulu Salto Stephen¬
sen fat på G. N. Brandts i dag eksisterende
værker. Som en fin syntese af bogens foregå¬
ende tekster og tanker behandles en række
eksempler. Brandts egen have i Ordrup ses i
lyset af teorierne om den kommende have
og beskrives som forsøgsstation for disse
tanker. Marienlyst ses som eksempel på
Brandts evne til at analysere og forny den
historiske arv og havekunst på de betingel¬
ser, som den aktuelle tid stillede. Og endelig
ses hovedværket Mariebjerg Kirkegård som
en kreativ fortolkning af kulturlandskabet.
Det er i citaterne fra teksterne og dermed

i funktionen som forfatter, at personen
Brandt synes at tegne sig klarest. Det er til
en vis grad indlysende, tekster er mere eg¬
nede til at omsætte i boglig form end arki¬
tektur. Det er ganske svært, for ikke at sige
umuligt, at proppe en have ind i en bog. Men
forfatterens kærlighed til de forskellige ek¬
sempler fornemmes og er ofte i stand til at

levere en bevisførelse, der gør, at man tror
på, at det er, som det bliver fortalt. Forfat¬
terens fortællende kraft overbringer dermed
den rumlige fornemmelse, som illustratio¬
ner, billeder og planer ikke altid er i stand
til at viderebringe. Med eksemplerne lykkes
det at åbne og vise tankerne og teorierne i
Brandts havekunst.

Epilog
Sættes Brandts fempunktsprogram, altså
hvad den moderne have behovsmæssigt
skulle tilfredsstille, op imod tesen om, at
haven skulle være med til at modsvare ratio¬
nalismen på livets øvrige områder, opstår
der hos mig en ambivalens. Et eller andet
sted er Brandt her allerede i gang med stikke
dybere i nogle helt andre betydningslag, end
det nogensinde kan klares i en behovs- og
funktionsanalyse. Og i tankerne om uddan¬
nelse, eller opdragelse, af amatøren er han
efter min mening ikke bare en lille smule
passé. Jeg kan ikke frigøre mig fra, at der
bag den idé må ligge selve troen på en fuld¬
endt smag, der finder det skønne skønt i
lige netop den helt rigtige grad. En efter min
opfattelse mærkværdig uklarhed, især fordi
Brandt i natursynsnalysen udviser forståelse
for, at lige netop i forhold til det naturskønne
synes en tolerant relativisme at være uom¬
gængelig. Han fordømmer netop ikke (på
trods af en ironisk distance) det vitale eller
det æstetiske natursyn for barbariske hen¬
holdsvis sødladne preferencer, men lader
dem så at sige opløses eller indeholdes i det
biologiske, procesorienterede natursyn. Men
det er vel en del af det dialektiske element i
den brandtske mentalitet. Han var både-og.
Og han er både gammeldags og aktuel.
Og i dag finder jeg ikke mindst Brandt in¬

teressant, fordi han på mange punkter rører
ved det dekorative. Jeg tænker her på det i en
fundamental forstand, ikke som dekoration,
men i forhold til begrebet decorum. I et tids¬
rum, hvor også sentensen 'ornament er lig
forbrydelse' hører til, formulerede Brandt
små perler som »at indskyde en lille, ønsket
uklarhed i det grelt overskueliges firkant¬
hed«. I distinktionen imellem det natur¬
skønne og det kunstskønne måtte en arki¬
tekt vælge side, men det er vel Brandts be¬
drift, at det gjorde han netop ikke, han ud¬
viklede feltet for arkitektonisk tænkning
med øjnene rettet på det biologiske. Med
ideen om det dyrkedes, det groedes livgi¬
vende evne, som det der vokser, forgår, for¬
svinder, er og bliver skuespil for øjnene, hvis
vi har tid, venter og ser til ...
Og i klarlæggelsen af det spillerum fandt

han et sprog som vegetationsdramaets ar¬
kitekt. Alt sammen i dag formidlet af Lulu
Salto-Stephensen i denne fine bog.

Kristine Jensen
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Summary

A Palais Courtyard, p. 50
By Inger Ravn
Dehn's baroque mansion, together with
Bernstorffs twin mansion across a street in
central Copenhagen, was built in 1752-53,
J. G. Rosenberg being the architect. City
planner Niels Eigtved had planned the two
mansions to form a link between the four

part Amalienborg Royal Palace with its oc¬

tagonal central space, and the magnificent
Frederik's Church, 'Marmorkirken', a point
de vue at the end of Frederiksgade.
In the early 1980s, Danmarks Apoteker¬

forening, the Association of Danish Phar¬
macists, bought thepalais and, with Vilhelm
Wohlert's prestigious practice, set up guide¬
lines for extensive refurbishment. The origi¬
nal plan was gone. The architects, therefore,
had to use other forms of accessible mate¬

rial, above all Bernstorffs less dilapidated
twin mansion. As for the garden, only a
single map and a special, elevated map
drawn by Gedde in 1757, still exist. Gedde's
map hint at a structure based on trees, grass,
or shrubbery interlaced with pathways, but
no further information is available. It is
uncertain, therefore, whether this garden
was originally conjoint with those behind
the Levetzauian Amalienborg palais, but
judging by the plan it would appear so.
The ground was a courtyard having less

prestigious flats at the back, a tall fire wall,
two free-standing walls, an oblong pool (the
architect's addition), three large old elms,
and a fine mansion. And a bit of soil, a heap
of eroded old cobble, and the customer's
wish for a lushly verdant spot, pretty from
inside the offices and in summer an oasis in
which staff may enjoy their box lunches.

So, sandstone ribbons form a quadran¬

gular compartment, the quadrate being sub¬
divided into smaller squares constructed
from a module based on the pool's measure¬
ments. The lesser squares confine circles
made with chipped bordeaux sett. Inside
each square, so as to avoid the cutting of
small stones, is a polished bordeaux granite
slab. In order to divide the courtyard into
small outdoor lounges a few lesser squares
have been filled with topsoil so that green
beds jut into paved sections. Parking and
fire approach are made prominent using old
cobble, whereas individual parking spaces
are marked using sett circles.
Green beds are not much in evidence in

the plan, nevertheless five nurseries had to be
involved to ensure the richness and diversity
required.
This variegated selection of plants might

be expected to give a confused and mindless
impression, but this is not the case. The
garden seems serene even in spite of the fact
that it is furnished with tables, chairs, and
parasols all summer long. The garden is
closed to the public. It is felt to be an ex¬

panded canteen, meant, whenever the
weather permits, for staffers to enjoy their
box lunches in the open air.

City Gardens, p. 59
By Charlotte Skibsted
Customers' wishes, generally, were for these
gardens to be lush, demonstrating abundant
growth and diversity. Gardens differ in terms
of size and function but in many cases share
the same idea. And each is a verdurous
framework accompanying everyday life, an
important part of what nature means to city
dwellers.
Wessel's Garden, Copenhagen Østerbro,

came into being after the renovation of
derelict housing in the late 1980s. The garden
comprises c. 10,000 square metres. Lindens
define the space along three sides, whereas
the fourth consists of cherry trees dispersed
along one side of a roofgarden: in the case of
one house, a single storey was preserved, it
was possible to provide some sort of cover
for parked cars, and we were able to create a

roof garden.
Arched yew bordering private ground-

floor terraces acts as topiary amidst soft wil¬
low shrubbery. Other semi-private spaces are
shielded using low arborous hedges below
apple trees or Siberian crab.
Havnegade Flats', the part of a central

Copenhagen renewal scheme most recently
completed, comprise c. 2,000 square metres.
Too tall backyard housing and sinister
wooden fences had been, removed, flats
refurbished, and a triangular courtyard was
changed to appear open and approachable.
This garden, this outspace will be perpetu¬

ally changeable, always demonstrating lush-
ness and growth. The garden, as perceived
from flats, has a life of its own, going
through a spiral formed by beech hedges
moving across a slightly undulating lawn,
but starting from a circular boulder on the
paved yard; this spot is hedged by climbers,
and in the immediate vicinity are apple trees
meant to tempt any passing Eve. The spiral,
defining spaces for play and relaxation, is in¬
tersected by a narrow pathway. This garden
was awarded the Copenhagen Prize for Cul¬
ture, 1991.
Roskilde Cathedral is the main burial

place for Danish monarchs and personages.
No previous plan of the Provost's Garden
has surfaced but mention has often been
made in Danish literature of relatives resid¬
ing in Horbelev vicarage in Falster, and from
here plants have been taken to Roskilde. The
present plan for restoring the provost's
garden suggests two rows of hazel of un¬

equal length, which will lend depth and
perspective, and emphasize the garden's
spatial quality. The garden, though, is first
a natural garden in which everything monu¬
mental found in the paved area outside the
Cathedral has its opposite, softer, number.
The garden is meant to appear as a product
of gardening rather than of design, as if
grown forth from the hands of attentive, ex¬
pert gardeners.
Vallensbæk Town Hall is situated in a

grove of tall trees, with time a shield ringing
the tall buildings. The site overlooks the bay
south of Copenhagen and the landscapes
that form the Vallensbæk Green Wedge.
Long stretches of tiled walls ring the space,

framing with precision the austere pattern.

Meeting People, p. 68
By Susanne Guldager and
Marianne Weeke Borup
We are at the ERASMUS/ELEE Intensive

Programme, 13th to 29th October 1993. The
topic is 'Plastic Gardens', the place Univer-
sita' degli Studi di Genova, Facolta' di Ar-
chitettura, Istituto di Urbanistica.
The ERASMUS programme, financed by

EU, relies on collaboration between educ-
tional centres ranging across all fields. For
landscape architects, European Landscape
Education Exchange, ELEE, is one me¬
dium. The KVL of Copenhagen joined the
programme in 1991. The EU countries
presently total around 40 approved training
facilities for landscape architects. The ELEE
scheme offers short intensive programmes
such as the October 93 one in Genova, and
also lengthier ones of 3-10months including
ordinary tuition. Teachers may exchange
posts for short, or longer, periods of time.

Ellen Miriam Pedersen
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ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

MaleneHauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVETMEDSTØTTEFRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 ■ NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERS.FOND • OVERRETSSAGFØRERL. ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

Gennemillustreret ifarverlndb. 475kr.
Hft. 395kr.

FantasiensHavehandleromdetmoderne gennembrudihavekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningenomhavekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdanskhavekunst i en europæiskforståelsesrammeogpåviser, hvordan etændret livs-, skønheds- og natursyn
afbildes idenmodernehave,hvispioner iDanmark varhavearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen erpå360 siderogbeskriverdenmodernehave, som
den formedes imellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sigunder
1930rneskulturradikalismeogi 1940rnes traditionalisme fori 50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHavekaster nyt lys overdet kompleks afændringer i
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte tilmodernismen i havekunsten
- menden er ogsået forsøgpåat rehabiliteremodernismenshave,
derimidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskoleniKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG



Gartner¬
uddannelse

Kontinuerlig afvikling af følgende gartnerkurser:
• Fællesgartnerisk grundkursus og basiskur¬
sus for anlægsgartneri.

• Anlægsgartnerteknikuddannelsen fordelt på
4 kurser.

• Jord- og plantelinien fordelt på 3 kurser.
• Specialkurser inden for mindre- og større
gartnermaskiner, plantebeskyttelse, sten¬
tilhugning, motorkædesav, græs I og II, kva¬
litetsbevidsthed, samt edb.

Gratis undervisning og ophold med fuld forplejning.
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og rejsegodt¬
gørelse i henhold til gældende regler.
Brochure, kursusplan og yderligere oplysninger om
uddannelserne kan fås ved
henvendelse til:

AMU-Center
»Sandmosen«
Sandmosevej 55, 9460 Brovst.
Tlf. 98235255

- et center for arbejdsmarkedsuddannelser.

glplBB-belagt- gennemtænkt kvalitet
beton og natursten
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Beton
Belægningssten, fliser,
græsarmeringssten, kantsten,
trappeelementer, støttemure,
pullerter og
vandrender.

Natursten
Brosten, chaussésten,
mosaiksten, kantsten m.m.

1515

Når kravet er belægninger med særpræg
og et smukt helhedsindtryk, skal der
<æles for detaljerne.
3B's alsidige og gennemarbejdede
Delægningsserier og tilbehør gør det let¬
tere at skabe smukke belægninger.
-nu og i fremtiden...

bøtoBWilGW
Lillemosevej 1, Sterkende, 2640 Hedehusene =
Telefon 42 13 88 44 s

Nyt fra Forskningscentret for
Skov & Landskab

Undersøgelse om byernes
parker
Friluftsrådet, der administrerer
en del af overskuddet fra Tips
og Lotto, har bedt Forsknings¬
centret for Skov & Landskab
om at skaffe viden omkring be¬
folkningens brug af byens par¬
ker og grønne områder.
Undersøgelsen løber over 3

år og skal give svar på spørgs¬
mål som: Hvor ofte besøges
parkerne? Hvilke parker besø¬
ges? Hvilken varighed har be¬
søgene? Hvilke grupper besø¬
ger parkerne? Hvilke aktivite¬
ter er de mest almindelige?
Forskningscentret for Skov &

Landskab har opnået stor erfa¬
ring med undersøgelser af be¬
folkningens brug af og præfe¬
rencer vedr. de danske skove og
andre naturområder. En forsk¬
nings- og udviklingsindsats in¬
den for byens parker og grønne
områder er således en naturlig
videreudvikling af et af Forsk¬
ningscentrets kerneområder.
Undersøgelsen skal bl.a. give

kommunerne et bedre grundlag
for deres arbejde. I forbindelse
med de kommunale forvaltnin¬

gers planlægning og priorite¬
ringer er der et udtalt behov
for viden om befolkningens
anvendelse, oplevelser og
ønsker i relation til parker og
grønne områder i byerne.

Jens Ole Juul,
landskabsarkitekt mdl

Movium-kurser
14.-15. juni i Alnarp. Vild¬
parker.

13.-18. august. Studieresa
till England.
23.-24. august i Alnarp.

Sommarblommor i offentlig
miljo.

Yderligere information:
Movium, tel. 40 41 50 00

Konkurrence om anvendelse
af sommerblomster
For at stimulere en god anven¬
delse af sommerblomster i det
offentlige miljø afholder
Movium og tidsskriftet Ute-
miljo en konkurrence.

Førstepræmien er på 10.000
Skr., desuden er der 2 pladser
på valgfrie Moviumkurser,
havelitteratur og abonnementer
på Utemiljo som præmier.
Vinderforslagene offentlig¬

gøres på kurset 'Sommarblom¬
mor i offentlig miljo' i august.
Konkurrencen henvender sig

til bl.a. park- og kirkegårdsfor-
valtninger, boligbebyggelser i
hele Norden. Planteplan med
fortegnelse over arter og sorter,
fotos indsendes senest 15.

august.
Konkurrencepapirer rekvire¬

res fra Movium, box 54, 230 53
Alnarp.

Konferencer, messer mm.
1.-4. juni. Skulpturlandskap
Nordland. Norge. Tel. 47 75 52
80 83, fax 47 75 52 80 83.

3.-5. juni 1994. Metropolis,
Landscape Architecture and
Ecology. 31th IFLA World
Congress, Mexico City. Socie-
dad de Arquitectos Paisajistas
de Mexico, Incentivos y Con-
venciones, S.A. de C.V., Alta¬
Vista no. 102, Col San Angel,
01000 Mexico, D.F.
8.-9. juni. Byens grønne

strukturer. Dansk Byplanlabo¬
ratorium. Tel. 33 13 72 81.

10. juni. Seminar: Det åbne
land. Dansk Byplanlaborato¬
rium. Tel. 33 13 72 81.

14.-18. juni 1994. Back to
Nature. IFLA/ICOMOS kon¬

gres. Fulda, Tyskland. Tel.
661 102 780, fax 661 102 777.

15. juni. De bedste byrum,
besigtigelsestur til Randers,
Hadsund, Aalborg, Sæby,
Frederikshavn, Hjørring.
Dansk Byplanlaboratorium.
Tel. 33 13 72 81.

11.-14. august. Ståsted.
Landskap - Konst - Arkitek¬
tur. Seminar i Hamburgsund,
Sverige. Konstnårernes Kol-
lektivverkstad Bohuslån, tel.
052351295.



24.-26. august. Nordisk
Parkkongres i Vejle. SK.
29.-30 august. Trafikdage på

AUC. Trafikforskningsgrup¬
pen, AUC. Tel. 98 15 85 22.
8.-10 september. Hirisme,

grøn, blå. DLs høstkonference.
Kolding. DL tel. 31 63 11 66.

Akademiets medaljer
Medaljerne og hædersbevis¬
ningerne ved årets stiftelsesfest
på Akademiet for de Skønne
Kunster blev fordelt således:
Thorvaldsens Medaillen, der

er den højeste udmærkelse
Akademiet kan tildele en bil¬

ledkunstner, tildeltes billedhug¬
geren Mogens Møller.
Eckersberg Medaillen, der

tildeles for høj kunstnerisk
kvalitet inden for den frie eller
bundne kunst, modtog arkitek¬
terne Boje Lundgaard og Lene
Tranberg, billedkunstneren Kir¬
sten Dehlholm, malerne Peter
Brandes, Otto Lawaetz, Inge
Lise Westman.

Thorvald Bindesbøll Medal¬

jen, der tildeles for indsats af
høj kvalitet inden for brugs¬
kunst og inden for industriel
grafik, modtog grafikeren
Erik Ellegaard Frederiksen og
keramikeren Ursula Munch-
Petersen.
N. L. Høyen Medaljen, der

tildeles for forskning, for¬
tolkning og formidling af de
skønne kunstner, modtog arki¬
tekten Poul Erik Skriver.

Billedhuggeren Svend Wiig
Hansen udnævntes til æres¬

medlem af Akademiet.

Akademirådets

sammensætning
Akademiet for de Skønne
Kunsters virksomhed udøves

gennem Akademiraadet, hvis
12 medlemmer vælges af og
blandt Akademiets med¬
lemmer.
Pr. 1.4.94 har Akademiraa¬

det følgende sammensætning:
malerne Bent Karl Jacobsen,

Finn Mickelborg, Kjeld Heltoft
og Oda Christensen, billedhug¬
gerne Henrik B. Andersen,
Lone Høyer Hansen, Anita
Jørgensen og Finn Reinbothe,
samt arkitekterne Tage Lyne¬
borg, Jørgen Selchau, Niels
Vium og Karen Zahle.
Tage Lyneborg er rådets for¬

mand.

Gamle haver
Temahæftet om beskyttelse af
gamle haver henvender sig til
både fagfolk og amatører. Em¬
net belyses i kapitler om natur-
og kulturarv, stilarter i have¬
kunsten, restaurering og pleje,
kulturplanternes indførsel.
Redaktør er Unni Dahl Grue,
forfattere bl.a. Ingvild Austad,
Mette Eggen.

Ta vare på gamle hager.
Det Norske Hageselskap og
Statens fagtjeneste for
lantbruket. 1993. 52 s., ill.
30 Nkr. + porto.
Tel. 64 9413 65, fax 64 943797.

Rustiksten fra BB Betonvarer
Rustiksten fra BB Betonvarer,
der måler 7,5 X 22,5 cm og
findes i 6,5 eller 8 ems tykkelse,
er med andre sten i serien til

kanter, bånd og overkørsler an¬
vendt i Tårnby Kommune til
fortove. TVærgående bånd i
belægningen bryder ensartet¬
heden, og ved overkørsler an¬
vendes bredere kantsten.
Yderligere information:
BB Betonvarer. Lillemosevej 1.
Sterkende. Tel. 42 13 88 442640
Hedehusene

Naturligt design
BÆNKE
BORDE

PAPIRKURVE

PUL1ERTER
SPÆRREBOMME

TRÆHULRISTE
TRÆBESKYTTERE

SLYNGPLANTESTATIVER
FLAGSTÆNGER
CYKELSTATIVER

OVERDÆKNINGER
CYKELSKURE

BUSSTOP
TRAPPESTEN
GITTERRISTE

ffillvi
Veksø-Taulov a/s Veksø Sverige Veksø Norge
Taulov Kirkevej 60 Box 212 Torget 6
DK-7000 Fredericia S-442 23 Kungalv N-2000 Lillestrøm
Tel. +45 75 56 22 99 Tel. +46 30 39 19 50 Tel. +47 63 80 32 37



HINDHAMAR-SUNDT-THOMASSEN A'S
LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Ved vårt kontor i Asker blir det ledig 2 engasjement som
landskapsarkitekter fra 1. august 1994. Vi søker primært
etter landskapsarkitekter med 3-3 års prosjekteringserfa-
ring.

Vi arbeider med alle typer landskapsarkitektoppgaver i til¬
knytning til arealplanlegging, prosjektering av store land-
skapsinngrep og utomhusanlegg av ulik karakter. For ti¬
den er vi engasjert bl.a. med flere store veianlegg, ny fly-
plass på Gardermoen, nytt rikshospital på Gaustad og om¬
rådet omkring regjeringsbygningene i Oslo.
Hindhamar-Sundt-Thomassen A/S har 16 medarbeidere.
Kontoret ligger i Asker kommune, ca. 15 km vest for Oslo,
med god offentlig komunikasjon.
Vi kan tilby interessante, varierte og selvstendige oppga-
ver i et tverrfaglig og trivelig miljø.

Opplysninger om stillingene, kontakt I.ark. Trygve Sundt
på tlf. 66 90 00 21.
Søknad med ref. sendes Hindhamar-Sundt-Thomassen
A/S, pb. 104, 1364 Hvalstad, Norge.

Entreprenør- og brolægningsfirmaet

Keld Fritzbøger ApS
Vester Bomvej 1 - 3060 Espergærde

Telefon 42 23 32 24 - Biltelefon 30 45 26 65

Gårdsaneringsarbejde på Havnegadekarreen

Belægningerne bag Dehns Palæ er udført af:

MULTILÆG ApS
præstehusene 12 . 2620 albertslund ^ %
brolægger- og entreprenørfirma
aut. kloakmester u ■ ■ ■ o>

telefon 43 44 21 11

m
Vfor^

national bevaringsstrategi for
Botswana, planlægning af et
byrandsområde, forslag til
Jordan Valley i Hongkong, ud¬
pegning af områder til vand¬
reservoirer i Southhampton
samt landskabsanalyse og

handlingsplan for udviklingen
af Cambridgeshire.
I designgruppen skulle pro¬

jekterne være udført inden
for det sidste tiår. Denne lidt
videre ramme gjorde, at der
var hele 71 at vælge imellem.
Skønt standarden betegnedes
som meget høj, fandt bedøm¬
melsesudvalget dog, at kun
ganske få kunne kaldes egentlig
fornyende eller unikke. Fire
blev prisblønnet: Parken Sha
Tin i Hongkong, udearealer og
taghaver til et erhvervsbyg¬
geri i Surrey, hængende haver i
Newcastle upon Tyne samt
sidst restaurering og renovering
af park omkring et konference¬
center.

Restaurering afpark omkring
konferencecenter.

Landscape Institute
Awards Special
I 1993 uddelte den engelske
landskabsarkitektforening
'Landscape Institute' for første
gang en række prisbelønnin¬
ger, idet man herved håber at
skærpe opmærksomheden om¬
kring faget og tillige at pro¬
filere selve Landscape Institute.
For at priserne fuldt ud kan

afspejle bredden i landskabs¬
arkitektfaget, er de indsendte
forslag blevet inddelt i fem
kategorier: landskabsplanlæg¬
ning, design, forvaltning,
forskning, formidling.
Der indkom i alt 114 arbej¬

der til bedømmelse, hhv. 22, 71,
4, 5, 12 i forhold til oven¬
nævnte opdeling. Fem bedøm¬
melsesudvalg - hvert sammen¬
sat af specialister inden for
området - gennemgik det til¬
sendte og rejste så langt som til
Hongkong for at besigtige em¬
nerne. For at kunne gennem¬
føre et så ambitiøst program
behøvedes en sponsor, i 1993
var det LANDCADD.
I gruppen landskabsplanlæg¬

ning belønnedes fem arbejder.
De strækker sig i størrelse fra
hele lande til amter og omfat¬
ter emnemæssigt blandt andet
vejplanlægning, byrandspro-
blematik, råstofudtag, lokalise¬
ring af ledningkorridorer.

The GoodRoads Guide.

Et eksempel er The Good
Roads Guide, Environmental
Design Guide for Interurban
Roads, som indeholder en
række eksempler på vellykkede
anlæg af veje, landeveje som

motorveje. Landskabsarkitek¬
ter er Chris Blandford Ass. De
fire andre prisbelønnede pro¬
jekter i denne kategori er:
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Warrington Forest Park.

I de tre resterende kategorier
forvaltning, forskning og for¬
midling præmieredes hhv. 2, 1
og 3 arbejder.
Her skal kun fremhæves et,

nemlig Warrington Forest
Park, udvalgt som eksempel på
en særlig varieret og dynamisk
forvaltning af parker, skov¬
arealer, åbent land og veje om¬

kring Warrington New Town.
AL

Japanske haver
Giinther Nitschke: Japanese
Gardens. Benedikt Taschen

Verlag 1993. 239 sider ill. ISBN
3-8228-9644-6.

Giinther Nitschke, mangeårig
kender af emnet, har begået en
bog om de japanske haver, de¬
res væsen og historie. Formålet
er at dokumentere de vigtigste
faser i den japanske havekunsts
historie, der samtidig bliver
beretningen om menneskets
søgen efter sin plads i forhold
til naturen og dermed efter
sig selv.
Efter indledende kapitler om

den japanske skønhedsopfat-
telse og arketyperne i landets
havekunst føres vi i fem store

kapitler igennem den japanske
haves historie fra de ældste
tider helt frem til moderne

tolkninger i anlæg fra slut¬
ningen af 1980'erne. For hver
tidsperiode beskrives udvalgte
haveanlæg.

Parallelt med den kronolo¬

giske gennemgang beskæftiger
forfatteren sig med det gen¬
nemgående motiv i haverne til
alle tider: bestræbelserne på at
forene skønheden i naturens

tilfældigheder med den, der
ligger i det menneskeskabte.
Bogen giver en grundig og

tilgængelig indføring i den
japanske havekunst. Den er
flot udstyret med mange fotos,
flest i farve, tegninger og
enkelte planer. Skriften er for¬
holdsvis stor, hvilket letter
læsningen og gør bogen let og
luftig.
Som tilføjelse til selve tek¬

sten en bibliografi over euro¬
pæisk- og japansksprogede
bøger og afhandlinger om
bogens emne. Ordliste med for¬
klaring af japanske udtryk
med tilknytning til havekun¬
sten og kort over havernes
placering på de japanske øer
afslutter bogen. Tilde Tvedt

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

Redskaber m.m.

M ■■ im
mui jam mm

asar
AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
ANLÆGSGARTNERARBEJDET
UDFØRT PÅ PLADS
VED VALLENSBÆK RÅDHUS

ANLÆGGER OG VEDLIGE¬
HOLDER GRØNNE OMRÅDER

GÅ TIL DEN FAGUDDANNEDE
ANLÆGSGARTNER

vi

bygge
grønt

GL. KØGEVEJ 877 • 2665 VALLENSBÆK STRAND • TELEFON 43 73 32 78
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Indtryk fra Cairo - Arkitekten Ole Ross
Indtryk fra Cairo er en personlig skildring af den ægyptiske hovedstad - dens steder og mennesker -

beskrevet af arkitekten Ole Ross, som døde i 1987.

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

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

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

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.



K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgarfnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

F! f::i i H

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHØJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

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

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

IMAGINE APS
3460 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:
LANDCADD

forhandler af:

y AutoCadAutoVision

SDStudio

POINT

Rådgivning, undervisning og
firmaspecifikke tilpasninger,
Kontakt: ark. m.a.a. Cornelius Kurz
Tel.: 4582 3222, Fax: 4582 3220

mi-

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art.

u
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

KitCO

/<?£?.

»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stortformat, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER


