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KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
TELEFON 43 63 01 22
TELEFAX 43 63 00 81

m
NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

Vi skaber en opleve
-med planter, sten, stål og vand
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LANDSKABSENTREPRENØRER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf. 5819 6005 - Fax 5819 0081

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

Anlæg med grøn garanti 1/fM

" LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
i? 48 18 33 18 Fax 48 18 33 98

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

BIRKHOLM PLANTESKOLE
FARREMOSEN 4
3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26
FAX 48 14 09 86
E-mail: birk-holm@internet.dk

leverandør afalle
planteskoleartikler

produktion af træer,
buske og bunddække¬
planter i alle sorter
og størrelser

rekvirér vort katalog
og aflæg besøg i
planteskolen

tilbud gives på alle
leverancer

BIRK

HOLM

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

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

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt *-DA
m
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Jakob Inox Line wire-
konstruktioner & wire-

fittings.

Produkt:

Højglanspolerede, syrefaste
rustfrie wire præmonteret med
fittings efter kundekrav. Bredt
program af fittings for egen
eftermontering.

Anvendelse:
Trappegelændere/balustre,
espalier, gitterværker, volierer
og konstruktioner med høj
arkitektonisk værdi f.eks. i
lufthavne, hoteller, udstillinger,
virksomhedsdomiciler mm.

Dimensioner:

Wiredugter og wire fra 1 til 16
mm. Særlige kundekrav
imødekommes.

Carl Stdhl
CABLEVtSSON

Carl Stahl A/S
Snaremosevej 21 • 7000 Fredericia

tel 76 240 234 • fax 76 240 345
www.carlstahl.dk

DL'S BESTYRELSE 2000
Danske Landskabsarkitekter (DL)
afholdt generalforsamling den
24. marts 2000, og konstituerede sig
i april som følger:
Poul Børge Pedersen (formand);
Peter Juhl (kasserer); Jens Balsby
Nielsen; Charlotte Horn; Rikke
Munck Petersen; souschef Jens
Hendeliowich; Lise Bendix Madsen;
landskabsarkitektstuderende
Chanette I. Nielsen.

Suppleanter er Helle Hagelund og
Ole Bøgh Vinther.

GRAFISKE PRÆSENTATIONS-
MIDLER

Danske Landskabsarkitekter (DL)
arrangerer og afholder den 24.-26.
oktober 2000 kl. 8.30-16.00 et kur¬
sus, der giver en bred begynder¬
indføring i programmerne Photoshop
og Pagemaker.
Kurset indfører deltageren i digital
billedbehandling, brug af digitalt
kamera og flatbedscanner. Der
arbejdes med billedbehandling af
pixelbilleder og det 'digitale lys¬
bord', sammensætning af images
med perspektiv, nedtagning af bille¬
der fra nettet, farvelægning af situa¬
tionsplaner og præsentationer, redi¬
gering af fotos og filudvekslinger.
Undervisningen"varetages af land¬
skabsarkitekt Pernille Nymann
Jensen og arkitekt Andrew Place.
Undervisningen er baseret på fælles
minutiøs gennemgang af øvelserne,
og derefter arbejdes der individuelt
ved maskinerne med vejledning.
Kurset afholdes på IT- Universitetet,
Uplandsgade 52 A, 2300 Kbh S.
Tel. 32 95 29 23.
Prisen på kurset er 3.350 kr. for
medlemmer af DL og 3.850 kr. for
andre. Beløbet er inkl. materiale og
frokost.

Tilmelding senest tirsdag 10. oktober
og skriftligt til DL's sekretariat
Wesselsgade 2 st.
2200 København N
evt. på fax 35 34 68 23 eller
e-mail dl@landskabsarkitekter.dk

Tilmeldingen er bindende. Ved afbud
før 10 dage før kurset afholdes debi¬
teres halvdelen af kursusgebyret.
Ved afbud efter 10 dage før kursets
afholdelse debiteres hele kursus¬

gebyret.

Der kan arrangeres indkvartering
ved henvendelse til DL's sekretariat

på telefon 35 34 68 33. Betaling
herfor er særskilt.

ARRANGEMENTER PÅ FYN

DAL, afdelingen for østifterne, Den
danske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, DL,
Foreningen af byplanlæggere, Asso¬
cierede danske Arkitekter, Fyn,
Teknisk Landsforbund, Fyn og DJØF
arrangerer følgende foredrag og
ekskursion i efteråret 2000:

Byvandring omkring Glasværket
m.m. i Odense
Det gamle Odense Glasværk er for¬
andret. I respekt for områdets karak¬
ter er indrettet boliger af forskellige
kategorier samt undervisning m.m.
Odense Kommune er netop blevet
tildelt en byfornyelsespris for kvar¬
teret.

Landinspektør Carsten Henriksen,
som har været med fra starten for 8
år siden, er guide.
Onsdag den 20. september kl. 16.00
i Ørstedsgade ud for Beklædnings-
fagskolen

Vollsmose
I forsommeren 2000 præsenterede
en tværsektoriel projektgruppe un¬
der Odense Kommune en helheds¬

plan for den samspilsramte Odense
bydel Vollsmose. Arbejdsgruppens
kommissorium tog afsæt i en Cowi¬
rapport om problemerne i bydelen.
På mødet vil handlingsplanen blive
præsenteret af medlemmer af ar¬
bejdsgruppen, og D0MUS arkitekter
vil præsentere deres forslag. Efter¬
følgende vil der være debat med
lokale beboerrepræsentanter om
problemerne i bydelen og de netop
præsenterede løsningsforslag herfor.
Torsdag den 26. oktober 2000 kl.
19.30 i Café Egeparken i Vollsmose

Udbygning af Brandts Klædefabrik
Arkitektfirmaet Kjær & Richter har
vundet arkitektkonkurrencen om ud¬

bygningen af Brandts Klædefabrik.
Samtidig er udarbejdet en helheds¬
plan for området som grundlag for
den lokalplan, som fremlægges
efteråret 2000.

Arkitekt Peter Sand fra Kjær &
Richter og kontorchef Peder Bach
fra Odense Kommune fortæller om

projektet, og hvad der skal til for at
fastholde Brandts Klædefabrik som

et kulturmonument i Odense.

Torsdag den 30. november 2000
kl. 19.30 på Amfiscenen ved
Brandts Klædefabrik

DESIGN DIPLOMACY:
PUBLIC POLICY AND THE
PRACTICE OF ARCHITECTURE

6; 9. september afholdes i Den
Sorte Diamant en konference om

betydningen af arkitektens rolle i
samfundsudviklingen, og hvordan
arkitekter får større indflydelse på
de politiske beslutningsprocesser.
Arr: The American Institute of
Architects International Committee
PIA med støtte fra: DAL, Dansk
Arkitektur Center - Gammel Dok og
Kunstakademiets Arkitektskole.
Pris: 3.500 kr
Inf: http://www.e-architect.com/
pia/intlmkts/denmk_c/agenda.asp

KERAMIK I KOLDING
Indtil 30. september vises keramik i
Geografisk Have i Kolding.
I væksthusene udstilles arbejder af
2. års elever fra Designskolen i Kol¬
ding. I haven vises udstillingen
'Arches' med eksempler på brug af
keramik i landskabet.

De udstillende kunstnere er Per
Ahlmann, Anne Black, Vibeke Buciek,
Mikael Geertsen, Helle Hove, Mark
Lauberg, Ann Lilja, Helle Nybo Ras¬
mussen og Helle Vibeke Steffensen.
Geografisk Have, Chr. 4.' Vej, Kolding.
Åben alle dage 10-18.
www.geografiskhave.dk

INTEGRATION AF
KUNST I ARKITEKTUR
Innovative alliancer - ekspansive
metoder
27. september 2000 fra kl. 9 -18 i
det nye auditorium på Aarhus Arki¬
tektskole. Pris: 1.000 kr.
Dansk Center for Arkitektur & Kunst.

Nørreport 20. Århus.
dcak@dcak.dk

http://www.dcak.dk



SEMINAR OM NATURSTEN

Foreningen Stenriket afholder 26.-27.
september i Breanas, Sverige et
seminar om brug af natursten i byg¬
geri og anlæg i øvrigt.
Seminaret omfatter bl.a. forelæs¬

ninger om forskellige slags natur¬
sten, om brydning, tilhugning og be¬
arbejdning, ekskursioner til stenbrud,
hvor der brydes diabas og granit
samt til projektet Ostra Boulevard i
Kristiansstad v. landskabsarkitekt

Thorbjorn og billedhugger Pål
Svensson. Desuden besøges Wanås
Skulpturpark.
Deltagerafgift alt inkl. 2.900 SEK.
Tilmelding: Stenrikets Kultur- och
Kompetenscentrum. Box 116.
280 63 Sibbhult, Sverige.
Fax +46 44 49030
Inf.: Kurt Johansson,
tel.+46 40 21 12 30.

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Demokrati og planlægning
12. september. Seminar i Odense.

Byrum - arkitektur - planlægning
19.-20. september. Workshop i Odense.

Byrum, arkitektur, planlægning
25.-26. september. Kursus i Odense.
Kurset sætter fokus på, hvordan
man via planlægning kan styrke
arkitektonisk kvalitet i vore byer og
bygninger. Hvad er kvalitet, og hvor¬
dan kan kvalitet fastholdes
overfor hardcore forhold som økono¬
mi og byggevilkår? Kan planlæg¬
ningsprocessen tilrettelægges, så
kvalitet indgår som en afgørende
faktor i de politiske beslutninger?
Odense Kommune har udarbejdet
Kvarterplan for Odense bymidte. I
introduktionen til pianen hedder det:
'Bymidten rummer mange udvin-
dingsmuligheder gennem omdannel¬
se og forbedring af kvaliteten af
eksisterende gader og pladser'.

Det 50. danske byplanmøde.
Øresundsregionen
5.-6. oktober. 5 forelæsninger, 12
delmøder,. 14 udflugter samt aften¬
arrangement med uddeling af By-
planPrisen 2000. Afholdes i Malmø.

Byen set i børnehøjde - om moderne
børneliv og fysisk planlægning
12. oktober. I samarbejde med FSL
afholdes et seminar, der tager ud¬
gangspunkt i forskningsprojektet
'Kvarteret som ramme om børns

hverdagsliv'.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM
Val av stadstråd
19.-20. september. Kursus i Alnarp.
Kursusleder: Rune Bengtsson.

Sjuka tråd och buskar
27.-28. september. Kursus i Ultuna.
Kursusleder: Petra Bengtsson.

Bella Toscana

Studierejse til Norditalien med
besøg i parke og haver med kulturhi¬
storisk dignitet samt botaniske
haver m.m.

30. september - 4. oktober.
Rejseleder: Rachel Pots.

Avlopp for kretslopp
10.-11. oktober. Kursus i Stockholm.
Kursusleder: Goran Nilsson.

Bådda for våxter
17.-18. oktober. Kursus i Alnarp.
Kursledare: Pia Schmidtbauer.

Bekåmpa ogrås på rått sått
Kursus i tilknytning til messen PARK
2000, arrangeret af STAF, i Gflteborg
24.-26. oktober.
24.-25. oktober i Gflteborg.
Kursusleder: Flåkan Schroeder.

Rum fOrregn
- om ekologisk dagvattenhantering
Seminar og studiebesøg 31. oktober
i Gflteborg-og 1. november i Alnarp.
Seminarleder: Gabriella Lflnngren.

IT i mark- och landskapsplanering
Del 1: 7.-8. november,
del 2:5.-6. december i Ultuna.
Kursleder: Klas Eckerberg.

Tråddagen
I samarbejde med Svenska Tradfor-
eningen. 30. november. Seminar i
Alnarp.
Seminarleder: Sten Goransson og
Staffan Lundstedt.

Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

37TH IFU WORLD CONGRESS
2000 I COSTA RICA
Den 37. IFLA verdenskongres afhol¬
des i Costa Rica, fra 30. september
til 3. oktober. Arrangementet omfat¬
ter IFLA/UNESCO studenterkonkur¬
rence, IFLA World Council, kongres,
ekskursioner etc.

Congress Secretariat
Horizontes Nature Tours
horizont@sol.racs'a.co.cr
www.horizontes.com/ifla2000
Se også LANDSKAB 2-00

GaLaBau 2000

■ En hel verden af

„grønne" bygge¬
materialer.

Stauder og buskvækster
fra europæiske
kvalitetscentre

■ Højt udviklede pro¬
dukter for urban

udvikling, lege- og

sportspladser-
fritidsanlæg

■ Partnerregion
Skandinavien

Nurnberg, Tyskland
20 - 23 9. 2000

Information

Dan Trading
Ole Olsens Allé 10

DK-2900 Hellerup
Bf 39/62 69 37

B 39/32 98 32

GaLaBau på Internet:
www.galabau.info-web.de

▲TA

TOTOVIESSE

14. europæiske fagmesse
have, landskab og

sportsplads indretning

■ Alle typer maskiner
og udstyr



POUL KJÆRHOLM

»Man ville gerne have kendt ham, synes man,
når man bladrer og læser i bogen.«
Poul Erik Tøjner i Weekendavisen

Undertegnede bestiller hermed ' eksemplarer
af bogen POUL KJÆRHOLM
Pris: 465 kr. inkl. moms men ekskl. porto.

Navn:

Tlf.:

Gade/vej:

Postnr:

Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard
VISA Dankort

. Mastercard

tg) post)—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K

Kortnummer: Udløbsdato:

Møbelkunstneren og arkitekten Poul Kjær¬
holm var kompromisløshedens mester.

Hans arbejde danner kulminationen på

•guldalderen i dansk møbelkunst, og ud¬

trykker en lyrisk perfektion, som er uden

sidestykke i dansk møbelkunsts historie.

Pris: 465 kr.

Bogen er på 192 sider i rigest tænkelige

udstyr med duplex, partiel lak og 4-farve

illustrationer. Indbundet.

Fås også i en tysk og en engelsk version

Evt. gennem boghandler:



CHRISTIANSBRO
Sven-Ingvar Andersson

Placeret som de gamle pakhuse fyl¬
der den store bebyggelse området
mellem havnen og Christianskirken
og strækker sig fra Burmeister &
Wains gamle hovedsæde i øst til
kanalen i sydvest.
• Located like the old warehouses,4
the large building scheme spans
the area between the harbor and ,

Christianskirken and stretches from
Burmeister & Wain's old head¬

quarters in the east, to the canal in
the southwest.

+■
25 50 75 100

Christiansbro blev navnet på den store bebyggelse på
Christianshavn, som ATP har opført med Henning
Larsen som arkitekt. De fleste bygninger disponeres
af Unibank og er med gangbroen i første sals højde
forbundet med hinanden og med det gamle hoved¬
sæde ved Knippelsbro, som .oprindelig opførtes for
Burmeister & Wain af Palle Suensson.

Den markante placering ved havnen stiller store
krav til såvel bygninger som deres omgivelser. Det
store anlægs enheder ligger ligesom de gafnle pakhuse
med gavlene ud imod vandet. Det giver ca. 25 meters
mellemrum, som bruges dels som haver, dels som åb¬
ne forbindelser mellem havnen og Christianskirkens
have. Bygningernes materiale er en meget lys sand¬
sten og glas. Store gavlskærme ud imod havnen er
klædt med kobber.

Følgende citat er hentet fra skitseprojektets hensigts¬
erklæring: 'Der skelnes klart mellem befæstede byrum
og beplantede haver. Det er dog vigtigt, at grundens
hele flade kan opfattes som en helhed, hvorpå bygnin¬
gerne står med deres tilsigtede svævende lethed.

Alle mellemrum skal formes entydigt klart, både af
tekniske grunde og af hensyn til fremtidig vedligehol¬
delse - og ikke mindst af hensyn til den æstetiske
virkning. Der må imidlertid være både penge og plads
til en poetisk nuance i harmoni med arkitekturens og

brugerens ambitioner. Anlægget skal bidrage til med¬
arbejdernes trivsel og til bankens prestige.'

A11& bymæssige mellemrum er behandlet som kaj¬
arealer og befæstet med brosten. På ganglinier, der
kræver større bekvemmelighed, ligger bordursten af
granit. Som kantstene er brugt liggende bordursten.

Landskab 5/00 121



Herover. De grove brosten, der er en
naturlig del af Christianshavns almene
karakter, er ikke handicapvenlige. I et
strøg parallelt med kajkanten er de derfor
behugget til en finere flade.
Th. Bebyggelsen længst imod sydvest lig¬
ger frit i modsætning til de øvrige bygnin¬
ger, der alle disponeres af Unibank og er
forbundne af gangbroer i første sals højde
og af garager i kælderen. 1:1000.
• Above: The rough cobblestones, which
are a natural element in the general
character of Christianshavn are not an

ideal paving for the disabled. Thus there
is a path running parallel with the edge of
the dock, with granite hewn with a more
even surface.

Right: The buildings furthest to the south¬
west lies free as opposed to the others,
which are all leased by Unibank and con¬
nected by footbridges at first floor level,
and by garages.on the basement level.

Landskab 5/00
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Kanalerne har kanter af granit og er forsynet med
stigborde, således at vandstanden kan holdes konstant.
De er udformet som trappetrin både på langs og på
tværs, med mulighed for at tømme dem om vinteren
- for at undgå skidtsamlende lommer.

I befæstelsen af brosten ligger 30 cm brede bånd af
poleret mørk granit c/c 7 m, parallelt med den skæve
del af kajkanten. Derved defineres Unibanks område,
fladen far et udtryk, og relationen til havnen marke¬
res også der, hvor man ikke kan se vandet.

Parkeringspladsen i Knippelsbrogade er markeret
med en række spidsløn og med bordurstenslinier i
befæstelsen.

Forpladsen ved den gamle bygnings gavl ved Strand¬
gade dannes ved at den nuværende rampe erstattes
med en 2 meter bred trappe. På denne forplads er

plantet 3 lindetræer.
Haverne er udformet som perlestensflader med en

markant grænse til kajerne. I grusets niveau ligger
samme slags bånd af poleret sort granit som på byrums-
fladerne. Kanten mellem have og kaj udformes som et
20 cm hævet, 60 cm bredt bånd af samme materiale.

I former, der er helt frigjorte fra husenes og granit¬
liniernes geometri, plantes sølvbladet hvidpil, 20 stk.
i hver gård. På gruset findes frit formede slynger af
buksbom. Der er løg i perlegrusfladerne, sådan at de
bliver malerier i to forårsmåneder.

Piletræerne spejler sig i
glasfacaderne sådan, at
både de og bygninger
afmaterialiseres.
Grenene bevæger sig ved
mindste vindpust.
• The willow trees reflect
in the glass facades in a
way that both they and the
buildings seem to demate-
rialize. The branches sway
with the slightest breath of
wind.

1:1000.
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De to gårdhavers slyngede
mønstre er variationer over

samme tema. De udførte teg¬
ninger blev noget mere discipli¬
nerede end skitserne, og
mønsterets udstrækning be¬
grænses desværre af vindues¬
pudsningens baner.
Vigtigere end mønsteret på fla¬
den er piletræerne i luftrum¬
met. Den første skitse har det
været muligt at fastholde.
• The winding patterns in the
two courtyards are variations of
the same theme. The final

drawings were somewhat more

disciplined than the original
sketches, and the extent of the
patterns was unfortunately
determined by the window
cleaners' space demands.
Even more important than the
patterns on the surface are
those of the willows in space.
It was possible to preserve this
idea from the original sketches.
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Bygningsanlægget har som helhed en meget sprød
karakter til trods for de store dimensioner og den ba¬
stante byplan. Dette spændingsforhold er søgt fastholdt
og understreget af haver og kajanlæg. Haverne med
piletræer er tænkt som lysfyldte skyer af grønligt sølv,
altid i bevægelse over den faste bund af tæt klippet
buksbom.

Men denne faste bundplantning har også sin bevæ¬
gelse i det, at buksbommen er plantet i bløde slynger
- som i barokkens broderiparterrer, men alligevel i et

nutidigt formsprog.
Disse intimt formede haver må ikke betrædes —

hverken af promenerende eller af bankens personale.
Blandt andet derfor er de dækket af perlesten, der
rives i et præcist mønster ligesom på danske gravsteder
og i Kyotos haver.

Modsat haverne er kajen og de bymæssige mellem¬
rum søgt formet sådan, at de giver indtryk af at være

en del af den befæstede flade af granit, som alle Chri¬
stianshavns huse hviler på. Dog er granitten efter arki¬
tektens særlige ønske så lys, at den fremtræder som be¬
slægtet med husenes sandsten - og importeret fra Kina.

Vandtrapperne erstatter de oprindeligt planlagte
kanaler. Tør man sige, at reflekser og spejlinger giver et

poetisk strejf til disse i øvrigt helt sterile mellemrum.
Nåja, der er heller ikke nogen træer på Amalienborg
slotsplads.
Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt mdl, lar

Vandtrapperne medvirker til bygningernes let
svævende karakter.
• The water stairs contribute to the light, floating
character of the buildings.
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Kirken har i Henning Larsens plan fået
en grøn forplads imod nord, som i sin
kortside begrænses af en lav bygning,
der vil blive brugt som orangeri og café.
Langs den høje kirkemur imod syd er der
planer om at bygge et antal små kiosk¬
bygninger ligesom langs Kongens Have.
• Henning Larsen's plan created a
green square in front of the church
facing north, which on the short side is
bordered by a low building that will be
used as an orangery and café. Along the
high church wall toward south, there
are plans to build a number of small
kiosks similar to those along Kongens
Have park.

r
1:1500

Bygherre: ATP
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue
Landskabsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson Landskabsarkitekt Aps.
Sven-Ingvar Andersson og Lise Schou
Ingeniør: COWI
Entreprenør: SJB-Konsortiet ved Skanska Jensen A/S ogJ&B Enterprise A/S
Leverandører: Birkholm Planteskole, Sitas Planteskole, S.A. Granit, GH Form, Duco
Areal: 24.000 kvm
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MUSEUMPLEIN
Malene Hauxner

Søndag den 22. august 1999 blev Museumplein i
Amsterdam indviet under stor festivitas. Der blev

holdt taler, musiceret, spist og drukket indenfor og

udenfor - med behørlig afskærmning mellem VIP'-
erne og 'folket'. Da dagen begyndte, var himlen dæk¬
ket af skyer. Senere brød solen igennem og åbenbarede
et folkeligt skue af mennesker mellem telte og karrus¬
eller. Det så ud som om, det meste af Amsterdams

befolkning var samlet på tæpper til picnic. Folk syn¬
tes at nyde vejret, græsset, forlystelserne, maden og

hinanden. Vi indforståede - en lille dansk delegation,
bragt hertil i bus af de unge piger fra Landskabsarki¬
tektforeningens debatudvalg - vidste, at festens
hovedperson var den lille hvidhårede mand med slips
i de dansk/svensk/skånske farver rød, gul og blå, der
vimsede rundt på plænen, jagtet af kvinder med notes¬
blokke og mikrofoner og mænd med TV-kameraer.

Jeg var kommet cyklende fra Amsterdams, tætby
igennem porten ved Rijksmuseum og fik ved synet af
den store plæne i det solbeskinnede rum lyst til at smide
først cyklen og siden skoene, for nu var jeg endelig
kommet på landet. Selv ved jeg udmærket godt, at

byen fortsætter på den anden side af Museumplein.

Men den del er jo ganske anderledes end den gamle.
Det er en nyere bydel, hvor Amsterdamskolens mærke¬
lige, smukke facader lader sig beundre mellem Berlages
gader i gåsefodformen som Van Eesteren siden prøve¬
de at udslette. Men det er en anden historie, bortset
fra at også Museumspleins plan før lignede aftrykket
af en gåsefod. Gulvet består af et væg-til-væg tæppe af
grus og græs med sporadiske løbere af klinker, opstri-
bet af granitborter, lagt i rummets nordlige del, der
hvor adgangen til museerne sker. På denne åbnings¬
dag kom plænen rigtig til sin ret. Ikke mindst den del
på det meget effektfuldt vippede, trekantede parke¬
ringskældertag, hvorfra alle har udsigt til det store
landskabsrum. Væggene dannes af Stedelijk museum,

Van Goghmuseet, Concertgebouw og de omkringlig¬
gende villaer støttet og suppleret af rækker af linde-
og platantræer. Nu jeg er igang med at ligne parken
med en stue, så ligger hoveddøren ved Rijksmuseum.
Møblerne i stuen er, ud over trærækkerne, et aflangt
spejlbassin kantet af granit, en lille fontæne, temmelig
mange pavillonbygninger og endelig rækker af lygte¬
standere. Det tog mig lidt tid at acceptere deres
magentarøde farve. Betydningen viser sig imidlertid,
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SVEN-INGVAR ANDERSSON

SVEN-INQVAR ANDERSSON

når der står mange på række. Set i forkortning forstær¬
ker den kradse farve den rumlige virkning. Sammen
med platanernes fladtklippede kroner og det grønne

græs skaber de deres egne indre forløb af ikke helt
lukkede rum og far gøglet til at hænge sammen. For
gøgl er der.

Den tørre, asketiske plan, som man kan studere i
bøger og tidsskrifter, har, selv om konceptet trofast er

fulgt, ikke meget at gøre med den vulgære virkelighed
af skateboardere og rulleskøjteløbere, plaskende vand,
et mylder af cykler, bocciakugler og -spillere, pavillo¬
ner med turkis tage, pink og violette bænke, caféstole
i rød, hvid og grøn plastik, lysegrønt græs, lyserøde
fliser med bolchestriber, gelændere og cykelstativer i
glimtende stål. Der er mange komplicerede løsninger
og sammenstød, de fleste som resultat af lag på lag
metoden.

Men de klassiske virkemidler, som man f.eks. kan
finde dem i Luxembourghaven i Paris er stærke. Tykke
stammer står i grusgulvet med regelmæssig afstand,
platanernes grønne kroner er beskårne og vandfladen
på det store bassin spejler himlen.

Sven-Ingvar Andersson, rummets scenemester, har
i hele sin faglige karriere leget med rummet. Han er

så ung, at han aldrig har tegnet et helt lukket rum og
så gammel, at han ikke har sluppet disciplinen at ska¬
be rum. Ved Hoganas rådhus lukker rummet ikke i
hjørnerne. Hækkene går lidt forbi hinanden som Luis
Barragans og Mies van der Rohes murskiver. Siden
fandt mesteren sin egen måde at skabe rum på - godt
hjulpet på vej af studier i landskabet. Den måde har
vi set brugt i projekter i Wien og Paris og sublimt her
i virkelighedens Amsterdam. Det er en god idé at
slutte et besøg på Museumplein med at gå på Stedelijk
museum og studere suprematiske malerier af Malevich,
der trods aldersforskellen er en storebror. Mon ikke

det er hos ham, Andersson har set, hvad en asymme¬

trisk, diagonal syntaks kan gøre ved både billedflade
og rum?

Hollænderne har taget pladsen til sig, og vor danske
kollega har endnu engang vist, hvad et engagement i
rum og menneskers behov og færden kan betyde.
Sven-Ingvar Andersson er stor i slaget og varm om

hjertet, og det er der kommet noget godt ud af. Det
geniale i at gøre denne plads til en plæne ligger ikke
kun i brugsværdien. Det er en rigtig disposition, fordi
den, set på baggrund af Rijksmuseets tunge bygning
og portagtige gennemgang, gør oplevelsen af den tæt¬

te, gamle indre by mere intens. Der bliver tale om er¬

kendelsen af en landskabelig situation, der nu bliver
ekstra begribelig.

Det er min påstand, at oplevelser først bliver rigtig
gode, når de transformeres til erkendelse.
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A. Rijksmuseum
B. Van Gogh Museum og udvidelse.
C. Stedelijk Museum og udvidelse.
D. Concertgebouw.

1. Den åbne slette.
2. Bassin med stenkant i siddehøjde.
3. Bevarede plataner på grusflade.
4. Springvand, endepunkt for lyslinie.
5. Lund af japanske kirsebærtræer.
6. Græsdækket, skrånende tag.
7. Bevarede lindealleer.
8. Ring af lamper.
9. Blomsterhave.

• A. Rijksmuseum
B. Van Gogh Museum and extension.
C. Stedelijk Museum and extension.
D. Concertgebouw.

1. Great lawn/open field.
2. Basin with stone border at seating level.
3. Plane trees at gravel area.
4. Fountain, end point of light line.
5. Japanese cherry trees.
6. Grass covered sloping roof.
7. Existing avenue of lime trees.
8. Circle of lamps.
9. Flower garden.

1:3000
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Og det har Sven-Ingvar Andersson i skrift, tale og
værker prøvet at få os til at indse og erkende. Stær¬
kest virker det selvfølgelig i værker. Hans metode går
i al sin enkelhed ud på at analysere grunden indlevet
og sætte sig ordentlig ind i programmet. Analysen, der
udpeger byens kant til rummets væg og ikke træernes,
fører til den beslutning, at fritliggende bygninger på
arealet skal have en så abstrakt form som muligt, at
de i højere grad kan opfattes sojn komponenter i
landskabsrummet. Et rygte siger, at tilbygningen til
Van Goghmuseet blev oval, fordi Andersson, for at

holde sletten samlet og græsfladen fri, skubbede den
cirkulære bygning ud til siden.

Man kan ikke lade være med at tænke på Rådhus¬
pladsen uden for den gamle københavnske middel¬
alderby. Beliggenheden er analog. Rådhuset er at lig¬
rie med Rijksmuseum, ligeledes programønsker om at

nedlægge en tværgående vej og placere bygninger på
pladsen. Her gik man den modsatte vej og prøvede at
urbanisere situationen med en pladsudformning som
i Siena og en bygning og trærækker, der danner væg.

Jeg tillader mig forsigtigt at spørge, om Rådhusplad¬
sen kunne have fået nogle af Museumpleins kvaliteter,
hvis Andersson havde haft den under behandling?
Kunne fornemmelsen af at være ude/inde og for/bag
have været stærkere? Selv foreslog han i konkurrencen
i 1981, at man rev en bygning ned og gjorde rummet
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endnu større, så stort at den sidste væg blev skabt af
Ørstedsparkens trækroner.

Vi fik ikke Anderssons rådhusplads, men heldigvis
Sankt Hans torv. Her har jeg ofte haft glæde af den
metode. Og det er jeg ikke ene om. For det meste er

pladsen fuld af cykler og mennesker, der kan opleve
et lille stykke lyseksponeret landskab bag et tæppe af
vandsprøjt og bladhæng. Man glemmer ikke et øje¬
blik at Nørrebro - den sorte firkant og byens trafik er
tæt på, selv om man er 'kommet på landet'. Et godt
program er den halve løsning, og en indlevet analyse
af stedet den anden. Så enkelt er det næppe, men det
hjælper gevaldigt.

Tidligt i forløbet fik Andersson defineret de oplevel¬
ser og indtryk, stedet skulle kunne give. På den åbne
slette skulle der være stille, en stor himmel, værdighed
og ro. Fladen var betydningsfuld, rummets første
kvalitet var det åbne, frie rum, sletten skulle være et

signifikant træk i bybilledet. Ved særlige lejligheder,
som den jeg har oplevet, skulle det være muligt at
omdanne stedet til en myldrende markedsplads, stæv¬
ne og fest, til et kæmpemæssigt teater.

Analysen har fortalt ham, at kvaliteten måtte bestå
i den følelse af frihed og let åndedræt ved synet af
den åbne grønne fælled - hvor man kan opleve sol¬
skin, regn, og.sne mere nærværende end i resten af
Amsterdam. Det ser ud til, at Andersson har fulgt

den metode, der virker så rigtig, som den franske
landskabsarkitekt Alexandre Chemetoff har formule¬

ret for os i nævnte rækkefølge: 'definer stedet, ople¬
velserne og funktionerne.'

En tænksom studerende har fortalt mig, at, hvad
han har lært under sin landskabsarkitektuddannelse

er, at al arkitektur er rum, at det er menneskets place¬
ring i det, der gør den interessant, og at begribelighe¬
den afhænger af, om man kan forstå, hvor man befin¬
der sig: inde eller ude, oppe eller nede, foran eller
bagved. Disse tanker faldt mig ind, da Sven-Ingvar
bad mig skrive om Museumplein. For er der et rum,

der om noget, fortæller om ude og inde, oppe og
nede, foran og bagved, så er det Museumplein. Og
interessant er det først rigtig i forbindelse med men¬

nesker. I øvrigt var der Sven-Ingvars fødselsdag.
Malene Hauxner, landskabsarkitekt mdl, lektor ved
Sektion for Landskab, KVL

Referencer: Sven-Ingvar Andersson: Museumplein i Amster¬
dam. Landskab 4/1993, 92-95.

Theodor Holman, Ludger Smit og Hripsimé Visser: Museum¬
plein: Werk in uitvoering/work in progress. Rotterdam 1999.
Alexandre Chemetoffi L'Architecture d'aujourd'hui 303. Febr. 1996.
Peter Lundsgaard Hansen: Et centrals frirum, fem templer, fem
haver, en cUmning — en sø, en skov, et højhus, en havn og en

by. Speciale, Sektion for Landskab, KVL 2000.
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SAMTALE MED LANDSKABSARKITEKT
LODEWIJK WIEGERSMA

At tegne sin egen have, er det ikke
den vanskeligste opgave, man som
havearkitekt kan stilles overfor?
Jeg ville lave en have inde i en
have, for derved at få to haver.
Den ene have skulle være en dyna¬
misk have: hvert år kunne jeg så
eller plante noget nyt i haven, som
hen på sommeren fremviste strålen¬
de farver.
Den anden have skulle være mod¬

sætningen til den første: en have i
ro, mere naturpræget og mere varie¬
ret i plantesammensætning.
Den dynamiske have afgrænses af
en skæv, klippet og oval takshæk.
Oval for at give flere forskellige
'rest'rum, i samspil med den rektan¬
gulære grund.
Især om vinteren, når haven er dæk¬
ket til med sne, er det en pragtfuld
sort-hvid skulptur.
• Lodewijk Wiegersma's own
garden in Utrecht, 1980
Isn't designing one's own garden the
most difficult task a landscape
architect can face?
I wanted to make a garden inside a
garden, to get two. One would be
dynamic. Each year I would sow or
plant something new, which would
have brilliant colors in the summer.

The second would be a contrast to
the first: a garden in a state of tran¬
quillity, more natural, and with a
more varied selection of plants.
The dynamic garden is bordered by
a skewed, clipped, oval yew hedge,
oval in order to provide different
"remnants" to interact with the rec¬

tangular plot. Especially in winter,
when the garden is covered with
snow, it is a magnificent black-and-
white sculpture.

LODEWIJK WIEGERSMA

Susanne Guldager

Kunstakademiets Arkitektskole i København - Det

kongelige Akademi for de Skønne Kunster — tiltrak i
1960erne havearkitektstuderende fra hele Europa.
Det var miljøet omkring C.Th. Sørensen, som var

professor (1954-63), og hans efterfølger Sven-Ingvar
Andersson (1963-94), der var dragende. International
udveksling af studerede var dengang afhængig af den
enkeltes behov og opsøgende arbejde og ikke som i
dag officielt tilrettelagt og støttet af nordiske, europæ¬
iske og internationale programmer og fonde. En af
dem, der blev tiltrukket af uddannelsesmulighederne
på Kgs. Nytorv, var Lodewijk Wiegersma (LW).

Jeg har sat Lodewijk stavne for at høre om baggrunden
for hans valg afDanmark - og om uddannelsesårene her.
Jeg har stillet spørgsmål om hans faglige præferencer og

personlige holdninger tilfaget og har desuden benyttet
lejligheden til atfå tilfredsstillet min egen nysgerrighed
med hensyn til udviklingen i fagets praksis under hol¬
landske forhold.

Baggrund og uddannelse
LW er født og opvokset i byen Breda i det sydvestlige
Holland. Fødselsåret er 1940. Valget af havebrug til¬
skriver han selv sine forældres store interesse for natu¬

ren. Efter årene på havebrugshøjskolen i Boskoop var
der ingen tvivl om, at den grundlæggende havebrugs¬
uddannelsen skulle følges op med en videreuddannel¬
se. Spørgsmålet var, hvor dette skulle ske? Landbo¬
højskolen i Wageningen, som dengang var den eneste

mulighed i Holland for en akademisk overbygning,
tiltrak ikke den unge havebrugskandidat, der fandt,
at denne skole, hvor han senere kom til at undervise,

dengang var alt for teknisk og naturvidenskabeligt
orienteret. Det var de kunstneriske sider af havebru¬

get, der var tiltrækkende, og uddannelsesmuligheder¬
ne fandtes kun uden for landets grænser, f.eks. i Kas¬
sel i Tyskland eller på Kunstakademiet i København.
Valget faldt på Danmark. Sven-Ingvar Andersson var

nyudnævnt professor, uddannelsen var treårig og slut¬
tede for LW i 1967 med Prøven i havekunst.

Om årene på Kunstakademiet dengang fortæller
LW, og mange andre af de studerende, der har taget
Prøven i havekunst, med stor, nærmest henført begej¬
string. Det var et inspirerende miljø med stor åben¬
hed, frihed, entusiasme og mange internationale kon¬
takter. Det var ikke en. skole i traditionel forstand,

undervisningen forgik i arbejdet med projekterne,
hvor blikket for æstetik og arkitektur blev trænet og

de studerendes modenhed og selvstændighed udviklet.
Man blev ikke holdt i hånden, men i høj grad påvir¬
ket af underviserne og den internationale gruppe af
medstuderende. I afdelingen kom over halvdelen af
de studerende fra lande uden for Skandinavien: Hol¬

land, Tyrkiet og Tyskland for at nævne nogle. Under¬
visningen foregik de første tre måneder på engelsk
derefter på nordisk, idet man forventede, at tre må¬
neder var en passende sproglig tilpasningsperiode.

Af lærerkræfterne var landskabsarkitekten Morten

Klint, stadsgartner Åge Nicolaisen og Statens natur¬

frednings- og landskabskonsulent Sten Bjerke centrale,
men også C.Th. Sørensen var ind i mellem tilstede,
idet han - selv om han var pensioneret — stadigt
arbejdede på sit kontor på Kgs. Nytorv, bl.a. med
bogen 39 haveplaner, som Lodewijk mange år senere
- i 1999 - oversatte til hollandsk og fik udgivet der.
Den gamle mesters ånd levede fortsat i lokalerne og
efter afsluttet uddannelse var det en naturlig fortsæt¬
telse at søge arbejde hos C.Th.'s mangeårige kom¬
pagnon, arkitekt og landskabsarkitekt Ole Nørgård.
Det blev til et ekstra år i Danmark.

Arbejdsår i Holland
Det hollandske Statsskovvæsen havde - i slutningen
af 60erne - sin egen landskabsarkitekturafdeling med
den dynamiske landskabsarkitekt Nico De Jonge som
leder. Afdelingen løste store landskabsplanlægnings-
opgaver i hele Holland, f.eks. planer for videreudbyg¬
ning af polderområderne i Ijsselmeer samt Deltapla¬
nen for hele det sydvestlige Holland, hvor Maas,
Schelde og Rhinen danner et stort deltalandskab, der
i 60erne og 70erne skulle bringes under kontrol efter
store oversvømmelser. LW havde ikke mange erfarin¬
ger med planlægningsopgaver af dette omfang og
indhold med sig hjem fra Danmark, men arbejdet
indeholdt også formgivningsopgaver i en mindre skala
i forbindelse med de anlæg til rekreation og friluftsliv,
der indgik i planerne . Statsskovvæsenet blev den før¬
ste arbejdsplads for den hjemvendende havearkitekt.

Efter tre år udløste den faglig nysgerrighed i 1973
et jobskifte. Den nye arbejdsplads blev en byplanteg¬
nestue i Rotterdam. Drømmen om egen tegnestue
blev delvis realiseret i 1978 i kombination med et

deltidsjob som underviser i havekunst og plantean-
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vendelse på universitetet i Wageningen, som viden¬
skabelig medarbejder hos professor Meto Vroom.
Efter 10 år blev undervisningen valgt fra, og LW fort¬
satte med egen tegnestue sammen med to kolleger i
Utrecht.

Danmark blev ikke glemt - et kursus i historiske
haver - bragte i 1978 LW til Hindsgavl. Her mødte
han sin senere kone Inge Mette Kirkeby, som netop
havde afsluttet sin arkitektuddannelse på restaure-

ringsafdelingen i Århus, og hvis interesse for gamle
bygninger også omfattede anlæggene omkring dem.
Forholdet til Danmark blev derefter et livsprojekt.

Placering i det faglige felt
På mit spørgsmål om præferencer og holdninger sva¬
rer LW: Vores fag er meget bredt - hele spektret fra
de store abstraktioner til de præcise detaljer er spæn¬

dende, men det er svært at magte. Jeg føler mig mest
sikker på - lad os kalde det - mellemniveauet, dvs.
parker i bred forstand. Men jeg holder af alle opgaver

og har svært ved at vælge noget fra.
Parkbegrebet i Holland omfatter hele det urbane

landskab, hvor parkerne fremtræder i stor og lille skala.
Når byparkerne er centrale i mit faglige interessefelt,
er der således mange forskelligartede opgaver at tage
fat på - fra skovrejsning i byranden til byens mindre
torve og pladser - tilføjer LW og henviser til artiklen:
Den levende skov i Landskab 6/99.

Jeg vil gerne have, at faget, når det praktiseres, har
et socialt indhold og en betydning, der rækker ud

over privatsfæren, siger Lodewijk. Når faget praktise¬
res som finkultur, bliver det ofte Feinschmeckerei,
den side interesserer mig ikke så meget: Jeg vender
mig også mod de opgaveløsninger, der lader hånt om

funktionaliteten. Jeg mener - og det er blandt andet
det, jeg har lært i Danmark - at funktionaliteten skal
være et ledende princip. Respekten for brugernes
interesser og for driftsmæssige forhold skal afspejle sig
i løsningen på lige fod med formprincipperne, og

anlægget skal kunne stå sin prøve i den komplekse
virkelighed, der også omfatter tid. Det er vigtige prin¬
cipper for mig.

I min tid som lærer på Wageningen støttede vi os

til erfaringer fra praksis og til det udviklingsarbejde,
bestemt af behovet i undervisningen, der kunne blive
tid til. Sådan har min generation udviklet faget. Egent¬
lig forskning er kommet til senere, som et krav og en

nødvendighed. Personligt har jeg ikke forskningserfa-
ring i den forstand, men jeg mener, at enhver ny op¬

gave har om ikke et forsknings-, så et udviklingsper¬
spektiv. Det faglige arbejde bliver aldrig rutine.

Landskabsarkitekturens og -planlægningens
særlige betingelser i Holland
Noget af det særegne ved Holland er - fremhæver
LW - at det flade inddæmmede landskab ikke byder
på mange hindringer for byvækst og anlæg, så længe
de særlige hydrologiske forhold respekteres. Til gen¬

gæld har nødvendigheden af at kontrollere disse for¬
hold fra tidlig tid lært hollænderne samarbejdets

Modsatte side: Gårdrum i Utrecht,
1990.
Havens ligger midt i den gamle
bydel i Utrecht. En høj mur på syd¬
vestsiden skygger over halvdelen af
haven. Den anden, lange side af
haven begrænses af en to meter høj
havemur.
Grunden måler 8,5 m x 20 m.

Vertikale klatrestativer, 1,80 m høje,
er fra begyndelsen rumdannede ele¬
menter.

Hovedinddelingen følger stort set
sol-skyggemønsteret: til højre er der
mest sol; her skal man opholde sig.
Venstre halvdel har skyggetålende
beplantning, mest stedsegrøn.
Belægningen er store betonfliser,
som danner fritliggende plateauer
(1,5 m x 1,5 m).
• Opposite page: Courtyard in
Utrecht, 1990
The courtyard is in the center of
Utrecht's old quarter. A tall wall on
the southwest shades half of the

courtyard. The other long side is
bordered by a wall two meters high.
The plot measures 8.5 x 20 m. Trel¬
lises 1.8 m tall are elements that
create distinctive spaces.
The main division largely follows
the pattern created by sun and
shadow: it is sunniest on the right,
which is where people will sit.
The left side has plants that can tol¬
erate shadow, mostly evergreen.
The paving consists of large cement
flagging that creates scattered
plateaus (1.5 x 1.5 m).
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Konkurrenceprojekt: Et knude¬
punkt i Kgs. Enghave Køben¬
havn, 2000.
Udarbejdet i samarbejde med
arkitekt Inge Mette Kirkeby.
• Competition project: a junc¬
tion in Kgs. Enghave, Copen¬
hagen, 2000, in collaboration
with Inge Mette Kirkeby

kunst. Planlægning har været et middel i den nød¬
vendige koordinering og Holland eksisterer for store
deles vedkommende kun på grundlag af de overord¬
nede planer og de efterfølgende ingeniørmæssige
konstruktioner. Samtidigt er landskabet uhyre sårbart
både æstetisk og økologisk, hvilket måske er årsagen
til, at byplanlægning og landskabsplanlægning er

integrerede discipliner på en helt anden måde end i
Danmark.

Om udviklingen i Holland og perspektiverne i dag
I de senere år er udviklingen gået i retning af meget

komplekse bybygnings- og byfornyelsesopgaver i
Holland, fortæller LW. Den planlægning, der skabte
tradition i 50erne og 60erne, var statslig planlægning,
hvor f.eks. Statsskovvæsenet havde ansvaret og høstede
erfaringerne med den store målestok og de komplek-

Fakta til sammenligning af Holland og Danmark

Holland Danmark

Areal 41.526 km2. 43.069 km'

Indbyggertal 15,5 million 5,2 million

Arkitekter ca. 6000 ca. 6000

Landskabsarkitekter ca. 600 ca. 400

se problemstillinger. I dag er de fleste af de statslige
planlægningskontorer nedlagt og de ansatte placeret i
private virksomheder, ofte med nogle opgaver fra det
offentlige, som muliggjorde start af egen virksomhed.
På denne baggrund har 150 nye tegnestuer set dagens
lys på meget kort tid. På disse tegnestuer, skønner
LW, at der er ansat 500 landskabsarkitekter. Privatise¬

ringen har givet en særlig dynamik, som har vist sig i
mange nye faglige aktiviteter. I denne udvikling har
landbrugsuniversiteter i Wageningen spillet en vigtig
rolle og medvirket til at placere landskabsarkitektfaget
meget centralt i den overordnede planlægning.

Byplanarkitekterne i Holland har i en årrække
koncentreret sig om de mere formelle planlægnings¬
opgaver og glemt bybygningen - kan man måske sige.
Derfor har landskabsarkitekterne fået muligheder for
at præge og også overtage mange byplanopgaver.
Landskabsarkitekternes styrke har været, at de er for¬
trolige med begrebet tid og kan arbejde procesorien¬
teret. Det har været en medvirkende årsag til denne
udvikling fremhæver LW.

I Holland har nye strategiske plantyper vedrørende
miljømæssige forhold også vundet indpas i de senere

år, f.eks. har Naturpolitikplanen fra 1990 meget stor

betydning, idet alle større byudviklingsprojekter i dag
skal afvejes i forhold til mål og retningslinier i denne
plan.

Uddannelsen fra landbrugsuniversitet i Wageningen
har her vist sig at være et godt fundament for videre¬
udvikling af en bred økologisk og æstetisk forståelse i
relation til byernes planlægning. Helt aktuelt markerer
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Skovrejsningsplan - ny herregårdspark, Ruygenhof i Loenen aan de Vecht, 2000. Areal: 7,5 ha.
1. skov, 2. græsning, 3. frugtplantage, 4. bolig for 4 familier, 5. bolig for ejer, 6. driftsbygning, 7. havepavillon, 8. parkering.
Projektet er iværksat på baggrund af et nyt statsligt program for etablering af herregårdsparker i Holland. Formålet er at støtte privat
skovrejsning og samtidigt tillade boligbyggeri i landzone. Byggeriet skal have høj kvalitet og være beregnet for flere familier.
Forbilledet er de herregårdsmiljøer, som i visse dele af Holland stadigt eksisterer med herskabelige huse omgivet af parkanlæg.
Betingelserne for tilladelse til byggeriet og tilskud til skovrejsningen er, at skovdelen skal være minimum 5 ha og mindst 90 % af det
samlede anlæg skal være offentligt tilgængeligt. Desuden skal bebyggelse og landskab udgøre en arkitektonisk helhed.

- den på Wageningen uddannede — landskabsarkitekt
Adriaan Geuze sig meget stærkt. Han forener fagets
traditionelle mikroniveau, den formgivningsmæssige
side af byernes planlægning, med de nye krav på ma¬
kroniveau. Hans planer og byudviklingsprojekter er

synteser af tidens krav og muligheder i stor skala.
Han er endog meget god til at fremlægge sine koncep¬
ter, og han emanciperer faget. Det har stor betydning
også internationalt, hvor Geuze i marts på Dansk
Center for Byøkologis årsmøde blev hædret med Den
grønne nål - en pris som uddeles af DAL. Geuze fik
prisen for sin offensive holdning, der fastholder de
landskabsarkitektoniske erfaringer (stedets forudsæt¬
ninger og muligheder) som styrende i byernes plan¬
lægning og omdannelsesproces.

En forening af økologiske og æstetiske aspekter i
planlægningen af et byområde får vi her i Danmark
mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med, idet
Adriaan Geuze har udarbejdet en plan for den sydlige
del af Frihavnsområdet i Københavns Havn med net¬

op dette perspektiv.

den yngre generation er afgørende for fornyelsen -

det er vi enige om.

Personlig fremtid
Og for Lodewijk Wiegersma personligt? Han er tilba¬
ge i Danmark, på deltid. Inge Mette og deres to børn
er flyttet til Nordsjælland - og LW er, om ikke søgt

tilbage til rødderne, så måske ved at slutte ringen?
Interessen for undervisning prøves af under danske
forhold, hvor de faglige holdninger og hollandske
erfaringer i øjeblikket kommer de landskabsarkitekt¬
studerende på KYL tilgode. Tegnestuen i Holland
drives i et samarbejde med kolleger - og måske bliver
LW en af de første, der som internatiqnal pendler
praktiserer faget som distancearbejder. Om det kan
lade sig gøre inden for et fag, der i hele sit væsen har
det lokale som udgangspunkt, bliver det LWs opgave
at vise os.

Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl, seniorråd¬
giver ved Centerfor Skov, Landskab og Planlægning

• A plan for planting a forest,
a new manor park, Ruygenhof,
Loenan aan de Vecht, 2000.
Area: 7.5 ha.
1. forest, 2. grazing, 3. fruit
orchard, 4. housing for 4 fami¬
lies, 5. owner's residence, 6.
administration building, 7. gar¬
den pavilion, 8. parking.

The project is part of a new
state program to create manor
parks in the Netherlands. The
goal is to support private
forests and moreover permit
housing construction in rural
areas. The building complex
must be of good quality and
provide housing for several
families. The model is the
manors that still exist in certain

parts of the Netherlands, with
stately buildings surrounded by
parks.
Building permits and subsidies
for forests are granted for a
minimum of 5 ha. At least 90%
of the total area must be open
to the public and buildings and
landscape must form an archi¬
tectural whole.

Fagets fremtid
Fagets særkende og udgangspunkt er jo at kunne
arbejde med de naturlige forudsætninger knyttet til
stedet - kald det genius loci eller kald det byøkologi.
Dette er en styrke, som vi skal værne om og udvikle.
For mig — siger LW — bliver det desuden mere og me¬
re tydeligt, at de stærkt formbetonede projekter ikke
holder. De bliver meget hurtigt kedelige. Vi skal ikke
glemme at arbejde med fagets centrale materialer,
dvs. bruge mange kræfter på design med planter i de
urbane landskaber, men det er ikke i tidens ånd. Alt
skal gå hurtigt. Denne hurtighed er ikke i harmoni'
med faget — som jo er 'det langsomme skuespil'.
Flotte byrum med hårde materialer, som de laves i
øjeblikket, overser mulighederne for at få naturele¬
mentet ind i byen - siger LW.

Processen ved tegnebordet er vigtig. Det at tegne et

anlæg frem hører også med til vores faglige færdighe¬
der og kan ikke erstattes af GIS og CAD. De nye

hjælpemidler - for det er jo det, de er - bevirker en
overdreven fokusering på præsentationen af projek¬
terne på en måde, som jeg finder uheldig. Vi skal
holde de gamle dyder i hævd, men naturligvis ikke
lade os forskrække af den nye teknik og de nye krav -

det er det, der er udfordringen. Og dynamikken hos
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BOGOMTALE

Haver i Skandinavien

Karl-Dietrich Biihler: The Scandinavian Garden.

Introduktion og sammenfatning afMilena Matteini.
Frances Lincoln, London, 2000. 192 s. 250farvefotos
afKarl-Dietrich Biihler samt haveplaner. 30£ i Eng¬
land. ISBN O 7112 15065.

Den tyske fotograf Karl-Dietrich-Biihler er være

kendt af mange landskabsarkitekter i Norden for sine •

smukke og meget professionelle fotografier og ikke
mindst for sin besættende (i ordets egentlige betyd¬
ning), specielle måde at slå lejr i en have, når han
uendelig tålmodigt venter på det rette lys, det rette

vejr eller den rette årstid. Nu har han på det engelske
forlag Frances Lincoln udgivet en bog, der indsigts¬
fuldt præsenterer nogle af de haver i Norge, Sverige,
Danmark og Finland, han gennem flere år har gen¬

tagne gange har besøgt og gennemfotograferet.
De beskrevne haver er rubriceret i tre kapitler:

haver på landet og i skoven, haver ved vandet, haver i
byer og landsbyer, og mange af de viste haver hører
til fritidshuse.

Hver have beskrives også tekstmæssigt indgående,
herunder planterne og plantesammenhænge ret

omhyggeligt med latinske og engelske navne. Ligele¬
des er der et fint indeks, hvor alle latinske og engel¬
ske plantenavne også er med.

I en tid, hvor det sjældnere og sjældnere ses, at
landskabsarkitekter vier — eller har mulighed for at vi
- plantematerialets mangfoldighed megen omhu, er

det vederkvægende at få en bog, der fokuserer så
meget på vækstlighed og sanselighed. At få indblik i,
hvordan Maj og Tom Simons plejer en moshave,
hvor mostæppet nænsomt børste frit for fyrrenåle og

kogler, eller vide at Tommy Nordstrom, for at accen¬

tuere plantebilledet, maler sit hus blåt, og så selv
blander den helt rigtige ultramarinblå farve med bl.a.
330 æg.

En særlig gevinst til danskerne er præsentationen af
en hel del, i hvert fald for mig, ukendte haver i Skåne
eller Sydsverige; nu kan vi jo prompte køre derover.

Mange af de viste haver tilhører kendte land¬
skabsarkitekter, kunsthåndværkere og kunstnere, og

det tilfredsstiller også en umiddelbar nysgerrighed at

se, hvordan 'kåndisser' omkring havekunsten arbejder
i den lille skala og med egne haver.

Langt fra alle haver er særligt planfikserede. Natur¬
præg, vækstlighed eller personligt udtryk er særkendet.

Haverne, i alt 26, i alt fordeler sig med 5 i Dan¬
mark, 3 i Finland, 5 i Norge og 12 i Sverige, hvor
forfatteren selv har boet en del år og stadig gør det i
sommerhalvåret.

Karl-Dietrich-Biihlers italienske landskabsarkitekt¬

hustru indleder bogen med et kort rids af geografien
og landskaberne heropppe og afrunder tillige bogen.
Det er afsnit mest for udlændinge, for hvem Norden
er ret ukendte lande. Det er også ganske velgørende
at se en del fotografier, der viser haver i sne eller i
efterårsfarver. Årstidernes forskellighed værdsættes
som et særligt gode.

De danske haver kender vi nogenlunde, omend de
ikke før er vist med så smukke fotografier eller med
så udpræget fokus på vækstudtrykket. Det er Andreas
Bruuns have i Køge, Erik Heides have på Mors, Son¬
ja Polls have, Torben Schønherrs pige' ved Silkeborg
Sø samt haven ved Karen Blixen- museet i Rungsted.

De finske haver udgøres af haven ved Alvar Aaltos
Villa Mairea for Gullichsen-familien, en have tegnet
af Gretel Hemgård og så, som nævnt, Maj og Tom
Simons' naturhave på en ø i den finske skærgård,
hvor altså mosdelen er en lille åbenbaring.

Fra Norge præsenteres vi bl.a. for Egil Gabrielsens
burleske have med nisser, høns og giraffer, Kaare og

Torborg Frolichs have i Bergen og Grieg-museets
have.

Sverige er velrepræsenteret: Først og fremmest vis
beskriver Karl-Dietrich-Buhler,sin egen have, og man

får straks forståelse for, at det er herfra, at hans
følsomhed og interesse for den skandinaviske have
stammer.

Desuden er der Sven-Ingvar Anderssons have ved
Sdr. Sandby, som vi kender, og dertil en del, vi nu

må prøve at lov få at besøge: Tommy Nordstrøms
have i Simrishamn, Eva og Bertil Hanssons have i
Lund, Eva og Roland Gustavssons i Dalby, Barbara
Johnson og Botvid Kihlmans have ved Ystad eller Per
Fribergs hedehave ved Falsterbo.

En dejlig bog såvel for fagfolk som for lægmænd.
AL
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Til højre: Tom Simons. Egen have nær Helsinki.
Herunder: Erik Heides have på Mors.
• Right: Tom Simons' own garden near Helsinki.
Below: Erik Heide's own garden. Mors.
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IN MEMORIAM

Mindeord over stadsgartner Banke i Esbjerg
Niels Kristian Banke 24.1.1939 - 15.7.2000

Niels Kristian Suhr Banke - eller blot Banke - er død

61 år gammel. På sin første feriedag døde han af et

hjertestop ude i sin elskede have på Baldursgade i
Esbjerg.

Jeg traf Banke første gang i 1965 i anlægsgartner¬
firmaet Wad og Kortegård i Odense. Han var bajs i
det sjak, hvor jeg som lærling skulle lære om anlægs¬
gartnerfaget.

Banke var en spændende og god læremester. Han
havde tidligere haft sit eget gartneri. Han var meget

optaget af alt, hvad der"skete omkring ham. Han var

politisk engageret. Han var i det hele taget hyggelig
at spise sin madpakke sammen med i en skurvogn.

Som den praktiske person han var, og med sin
kontante facon var han god til at lære fra sig, og han
turde overlade ansvar til andre - også til en lærling.

Banke startede i en moden alder på Landbohøjsko¬
len i 1966. Jeg startede samme sted i 1968 og havde
megen glæde af at trække på Bankes gode og dårlige
erfaringer på l.'og 2. del af studiet. Banke var natur¬

ligt nok meget optaget af studenterpolitisk arbejde.
Dette kom mig til gode, da jeg som formand for stu¬
dienævnet brugte ham som en god strategisk spar¬

ringspartner og 'storebror'.
Da Banke blev færdig på Landbohøjskolen i 1970,

rejste han - som andre fynboer - tilbage til Fyn. Han

er født og opvokset i 'De sydfynske Alper'. Banke fik
job på Stadsgartnerens Kontor hos Thomsen i Odense.
Jeg fulgte igen Banke og kom til Odense i 1973.

Det var en spændende tid med meget at lave, fordi
Kommunalreformens gennemførelse betød, at Odense
Købstadskommune ved sammenlægning med 12-13
omegnskommuner var blevet til Odense Storkommune.

Banke var med til at sætte tingene i system, både
med hensyn til driften og med hensyn til de mange

anlægsarbejder, som skulle projekteres og realiseres.
Banke var sjældent den, der projekterede, men

med stor faglig dygtighed havde han ansvaret for, at
de mange projekter kom op at stå.

Det var fint at sidde sammen med Banke over en

Albani og gennem en hidsig diskussion løse alverdens
problemer.

Banke havde ambitioner - og noget at ha' dem i -
så da der blev en ledig stilling som Stadsgartner i
Esbjerg, var det naturligt, at han søgte den. Han blev
kaldt til samtale og kom hjem og fortalte os, at de bl.a.
havde spurgt ham, om han kunne tegne et projekt,
lave et overslag, gennemføre projektet og få økonomi¬
en til at passe.

Typisk for Banke havde han svaret: 'At stille mig
det spørgsmål svarer til, at spørge en violinist, om
han kan spille på violin'.

I Esbjerg var de blevet 'varm' på Banke, men borg¬
mester Henning Rasmussen måtte ringe til Thomsen
for at spørge, om han troede, at Banke stadig var in¬
teresseret i stillingen. De havde fået en fornemmelse
af, at han ikke sagde ja til hvad som helst.

Banke startede i Esbjerg 1. jan. 1979. Jeg holdt en
lille tale for ham, inden han drog af sted. Da jeg efter¬
hånden kendte Banke godt, anbefalede jeg ham lige
at se situationen og vestjyderne lidt an, inden han
fortalte, hvad han mente om dem.

Jeg gav Banke det råd, for hvis der var noget, Banke
ikke havde, så var det 'behagesyge'.
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Banke sagde tingene, som han så og mente dem -

ligefrem og bramfrit — og uden at overveje, om mod¬
tageren måske var lidt mere fintfølende end Banke selv.

Banke gjorde hurtigt Stadsgartnerens Afdeling i
Esbjerg til en moderne og effektiv servicevirksomhed.
Banke var vellidt og respekteret af ledelse og medar¬
bejdere på grund af sit brændende engagement. Gen¬
nem sin ledelsesform fik han medarbejderne inddra¬
get i arbejdet. Banke var en provokatør, der gerne
ville have kvalificeret modspil.

Banke har i de 21 år, han nåede at arbejde i Esbjerg,
gjort den til en grøn by.

En af de sidste opgaver, som Banke var med til at

realisere, og som lå ham meget på sinde, var 'Lyshøjen'.
Af overskudsjorden fra motorvejen til Esbjerg skabte
han sammen med Eva Koch og Steen Høyer en jord-
og lysskulptur.

Jeg og vi i Odense vil komme til at savne Banke -

hans faglige dygtighed og hans slagfærdighed.
Jeg vil mindes Banke som ham, der forsøgte at lære

mig og andre en masse fremmedord.
Jeg vil mindes Banke som ham, der godt kunne

virke arrogant og afvisende, når man traf ham første
gang, men som ved nærmere bekendtskab viste sig at
være varm og hjælpsom.
Jeg vil mindes Banke, når han i større forsamlinger
ikke var den, der talte så meget, men som lyttede og

så på et tidspunkt tog ordet for at sige sin mening,
der ofte prægede de endelige beslutninger.

Jeg vil mindes Banke, som han kom gående med
det lidt strittende hår og skæg, piben i munden og

træskoene i 'kvart i tolv' stilling.

Vi tænker på Jette og børnene, som så pludselig mistede
en mand' og far.
Per Glad, Park- og Vejchefi Odense

Flemming Jørgensen 28.5.1938 - 6.5.2000
Flemming Jørgensen blev straks efter sin uddannelse
som hortonom fra anlægslinien i 1966 ansat i Dansk
Almennyttig Boligselskab i inspektionsafdelingen.
Han fik ansvar for administrationen af afdelingernes
grønne områder.

Hans imødekommende væsen, faglige kompetence
og forhandlingstalent blev ham og selskabet til stor

nytte i forhandlinger såvel med afdelingsbestyrelser
som ejendomsfunktionærer i den udvikling mod
større medbestemmelse for beboerrepræsentationerne,
som tog sin begyndelse i de år.

En anden aktivitet, som han opbyggede var 'Grøn¬
ne kurser' både for afdelingsbestyrelser og ejendoms¬
funktionærer. Kurserne var altid meget søgte.

Efterhånden fik Flemming sin egen afdeling i DAB
med flere ansatte landskabsarkitekter, så de også blev
i stand til at løse byggeopgaver.

Efter 26 år i DAB startede han som selvstændig
miljø-og landskabskonsulent. Her beskæftigede han
sig med renoveringsopgaver i større boligbyggerier.

Hans store force lå i inddragelse af og samarbejde
med beboerne i planlægningen og beslutningérne
omkring deres egne grønne områder.Til hans store

glæde lykkedes det i en række projekter.
Ved sin død var Flemming ved at afslutte sit sidste

projekt Gadehavegård i Tåstrup.
Birgit Leer
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Christiansbro, p. 121
Sven-Ingvar Andersson

Christiansbro is the name of a large com¬
plex in Copenhagen's Christianshavn quar¬
ter designed by Henning Larsen. Most of
the buildings are used by Unibank, and are
connected by a footbridge with one another
and with the old bank headquarters by
Knippelsbro bridge that was originally
designed for Burmeister & Wain by Palle
Suenson.

The end walls of the buildings face the
water, like the old warehouses. This gives
c. 25 m of space between them, used as
gardens and as open links between the har¬
bor and the grounds of the church, Chris-
tianskirken. The buildings are of very light
sandstone and glass, with end walls faced
with copper.

The project was intended to clearly dif¬
ferentiate between paved urban spaces and
planted gardens, but in such a way that the
entire area can be conceived of as a single
entity on which the buildings stand with a
hovering lightness. The complex is intended
to provide employees with pleasant sur¬
roundings and add to the bank's prestige.

All "urban" interspaces take the form of
quays and are paved with cobblestones,
using granite curbstones where greater
pedestrian comfort is needed. Curbstones
lying flat are used along the edges.

The canals are rimmed with granite and
outfitted with sluice gates to keep the water
level constant. The reflections in the canals
lend a poetic touch to the otherwise entire¬
ly sterile interspaces.

The cobblestone paving contains 30-cm
bands of polished black granite laid out at
7-meter intervals parallel with the skewed
part of the quay edge. This defines the area
used by Unibank and denotes a relationship
with the harbor even where no water is visi¬
ble. The parking lot on Knippelsbrogade is
marked by a row of Norway maple and
lines of curbstones in the paving. Three lin¬
dens were planted on the forecourt at the
end wall of the old building on Strandgade.

The gardens are designed as surfaces of
pebbles with a distinctive border along the
quays. The same kinds of strips of polished
black granite were used here as in the cob¬
blestone paving. A broad band of the same
material, 30 cm high and 60 cm wide, serves
as the border between garden and quay.

Forms that åre entirely liberated from the
geometry of the buildings and lines of gran¬
ite are planted with white willows, 20 in
each courtyard. Freely formed "tendrils" of
box are laid out on the gravel areas, which
were also planted with bulbs so that they
become "paintings" for two months each
spring.

The complex has a very crisp character,
despite the large dimensions and solid
urban plan. The gardens with willows were
conceived of as light clouds of greenish sil¬
ver, always moving over a solid base of
closely clipped box. This firm ground
planting also moves, however, since the box

was planted in soft curves, like the embroi¬
dery parterres of the Baroque, but in a con¬
temporary idiom. These gardens are not
accessible to personnel or visitors. This is
one reason they are covered with pebbles,
raked in precise patterns, as in Danish
cemeteries and in the gardens of Kyoto.

Unlike the gardens, the quays and
"urban" interspaces are intended to be part
of the granite on which all of Christians¬
havns buildings rest, but the imported Chi¬
nese granite is so light - at the request of
the architect - that it seems akin to the
sandstone used in the buildings.

Museumplein, p. 130
Malene Hauxner

On Sunday August 22, 1999, the Museum¬
plein in Amsterdam was inaugurated with
great festivity. On one side of the park lies
the old city, on the other the new. The park
is a wall-to-wall carpet of gravel and grass
with sporadic runners made of tiles, striped
with granite borders, laid out in the north¬
ern section of the park, which provides
access to the three public buildings that
form its "walls" - the Stedelijk Museum,
the van Gogh Museum, and the Koncert-
gebouw. Rows of linden and plane trees, a
long reflecting pool edged with granite, a
small fountain, pavilions, and endless rows
of magenta-red lampposts fill the park. The
dry, ascetic plans found in books and peri¬
odicals have little to do with the vulgar
realities of skateboarders and skaters,
splashing water, a myriad of bicycles, boccia
balls and players, pavilions with turquoise
roofs, pink and violet benches, café chairs
of red and white and green plastic, pale-
green grass, pink tiles with candy-cane
stripes, handrails and bicycle racks of shiny
steel. There are many complicated designs
and clashes, most resulting from a layer-on-
layer method.

The man behind this stage set, Sven-
Ingvar Andersson, has played with space
throughout his career. He has developed his
own way of creating space, used in projects
in Vienna and Paris and with sublime
results most recently in Amsterdam. His
method is quite simply to analyze the site
with empathy and make a thorough study
of the program. Buildings that stand freely
in the area must have the most abstract
form possible so that they can be conceived
of as components in the landscape.

It seems natural in this connection to

think of Copenhagen's City Hall Square,
, just outside the old medieval town center.

Would it have been given some of the Mu-
seumplein's qualities if Sven-Ingvar Anders-
son had designed it? His 1981 plan pro¬
posed that one building be torn down and
the space made even larger. Copenhagen
did not get his City Hall Square but fortu¬
nately it did get his St. Harts Square.

A thoughtful landscape architecture stu¬
dent once told the author that what he
learned during his studies is that all archi¬
tecture is space, but it is man's place in it

that makes it interesting, and that compre-
hensibility depends on whether we can
understand where we are: inside or out, up
or down, in front of or behind.

The Museumplein is specifically a space
that tells us about inside and out, up and
down, in front of and behind. And it
becomes really interesting when people are
involved.

A discussion with Lodewijk Wiegersma,
landscape architect, p. 134
Susanne Guldager

In the 1960s, the Royal Danish Academy of
Fine Arts, School ofArchitecture, attracted
landscape architecture students from all
over Europe, thanks to the milieu created
by Professor C.Th. Sørensen and his succes¬
sor, Sven-Ingvar Andersson. One of them
was Lodewijk Wiegersma. Teaching at the

' Academy had a more artistic orientation
than in his native Netherlands, and was

characterized by great openness, enthusi¬
asm, freedom, and many international con¬
tacts. After Wiegersma graduated in 1967,
he returned to the Netherlands, where he
worked for the state forestry authorities.
Wiegersma joined an urban-planning office
in 1973, taught part-time for a decade from
1978, and then opened an office with two
colleagues from Utrecht. After he met and
married a Danish architect, Inge Mette
Kirkeby, his links to Denmark became per¬
manent.

As a landscape architect, Wiegersma is
interested mainly in parks in a broad sense,
the architect's work area that lies between
the extensive landscape and precise details.
He believes that his work must have a sig¬
nificance that extends beyond the private
sphere, and that functionality must be a
guiding principle.

The Netherlands exist largely thanks to
careful overall planning and engineering
work. The flat landscape poses few prob¬
lems to urban growth as long as hydrologi-
cal conditions are respected. Today perhaps
as many as 500 landscape architects work
in the private offices that have taken the
place of public authorities. Since urban
planners have concentrated on formal plan¬
ning tasks and forgotten urban building in
recent years, landscape architects have been
able to take over and make their mark on

many urban-planing projects. Ecology is of
key importance, and Wiegersma stresses
that when we have showy urban settings
with hard materials we overlook the poten¬
tials of using elements from nature. We
must preserve old virtues without being
frightened of new technologies and require¬
ments.

Martha Gaber Abrahamsen

Landskab 5/00



DANMARKS
HAVEKUNST BIND MII

BREGENTVED HAVE, N.Eigtved, N.-H.Jardin, Rudolph Rothe, H.A.Flindt oml.

Pragtværket på ca. 1200 sider er første sammenhængende

fremstilling af dansk havekunsts historie. Hvert afsnit sup¬

pleres med dybtgående analyser af væsentlige værker, som

er nyfotograferet af Keld Helmer-Petersen.

Indbundet i helshirting, 34 x 24,5 cm.

BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til

præromantisk tid.

Udkommer november 2000

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den

romantiske haves gennembrud i begyndelsen af 1800-tallet

og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th. Sørensens

tidlige værker.

Udkommer april 2001

Bestillingskupon til DANMARKS HAVEKUNST BIND MII
Undertegnede bestiller hermed eksemplarer af DANMARKS HAVEKUNST I-III

□ Pris: DKK 1.800 (3 rater, opkræves ved hver udgivelse)

Navn:.

Gade/vej:.

Stilling:

Tlf:

Postnr.: By:.

Evt. gennem boghandler: ; ;

Ved betaling med kreditkort
□ American Express □ Eurocard Q Mastercard □ Visa/Dankort □ Girokort
Kortnummer: Udløbsdato:

Dato: Underskrift: ;

PO$T —

Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG

+++ 0110 +++

Strandgade 27 A

DK-1045 København K



Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05

BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

DANSKE PARKDAGE
'Danske parkdage' så for første
gang dagens lys 16.-18. august i
Fredericia, hvor 'Kulturspor i land¬
skabet' var valgt som årets tema.
Danske Parkdage er et nyt samar¬
bejde mellem Stads- og Kommune¬
gartnerforeningen og Skov & Land¬
skab (FSL), og det har til formål at
sætte grønne områder til debat.
Danske Parkdage vil foregå i spæn¬
dingsfeltet mellem erfaringer fra
praksis, forskningsbaserede anbefa¬
linger og politisk prioritering.
Med valget af årets tema understre¬
ges den grønne sektors ansvar for
forvaltning og formidling af vores
kulturarv.

Yderligere information: Stads- og
Kommunegartnerforeningen/FSL.

PLANTETRÆF I ÅRSLEV
Danmarks JordbrugsForskning, For¬
skergruppe for Planteskoleplanter og
Forædling, indbyder i samarbejde
med Have- og Landskabsrådet, til
træf for professionelle brugere af
planter, f.eks. landskabsarkitekter,
kirkegårdsgartnere, anlægsgartnere,
Haveselskabernes konsulenter og

læplantningskonsulenter.
Mødet finder sted torsdag den 7.
september, kl. 10.30-16.00.
Der vil blive fremvisning af de for¬
søg, som må anses for at have inter¬
esse for professionelle brugere af
have- og landskabsplanter.
Programmet omfatter også rundvis¬
ning til forsøg, herunder fremvisning
af afprøvninger og udvikling af plan-

.ter(Dafo), bl.a. Aronia, Prunus avi¬
um, Acer platanoides, Viburnum og
Tilia, samt forædling af en plante¬
gruppe. Der fremvises forsøg fra
projekterne Idealroden og Idealplan¬
ten, gennemført på eg, bøg og nobi-
lis, med henblik på produktion af
ideelle planter til omplantning og
måling af planternes vitalitet.
Repræsentanter for Forskningscen¬
tret for Skov og Landskab medvirker
ved fremvisning af forsøgene, lige¬
som også Planteopformeringsstatio-
nen og Haveselskaberne medvirker.
Arrangementet gennemføres i sam¬
arbejde med Have- og Landskabsrådet.
Svend Andersen/Poul Erik Brander
Forskningscenter Årslev.
Kirstinebjergvej 10, Postboks 102.
5792 Årslev.
Tel. 63 90 43 43, fax 63 90 43 90.

INTERNATIONAL DESIGN
COMPETITION
The 13-acres international design
competition challenges designers to
explore the schoolyard as an
untapped site for ecological rejuve¬
nation and environmental education.

The competition is for the design of
combined park and schoolyard land
as places for "site knowledge,"
exploration, play, and learning for
children, teachers, and the sur¬

rounding community.
Here, the complexities of park land¬
scape, educational programming,
poetics, and ecological design come
together in a powerful way to
provide inspiration for creative
propositions.
The competition site is located with¬
in East Clayton, a sustainability
demonstration neighborhood in
Surrey, British Columbia. The 13-
acres competition builds upon the
mission of this demonstration site

by extending further to the park and
schoolyard the plan's sustainable
mission.
The Design Program specifies that
designers explore and envision
designs that use ecological systems
as both a poetic device and an edu¬
cational material. Design entries
should layer wetland areas, class¬
room use, play space, parkland, and
community programs in one site.
Currently, schoolyards are typified
by expanses of pavement, prefabri¬
cated play structures, and chain-link
fence. Why are we designing
schoolyards that could barely enter¬
tain a chimpanzee?
While these spaces can provide key
learning experiences for children
and adults, their value is under •

. appreciated, even in this time of
increased environmental awareness.

"It is at the level of public school
education that the most basic
schemata of the culture are system-

. atically presented and reinforced"
(Bowers. 1995).
Yet in this age of environment
awareness and lands art, school¬
yards rarely exhibit any sensitivity to
the site's ecological conditions, the
school's cultural setting, or the chilr
dren and neighbors who use it on a
daily basis.
In this past decade there has been a
rising concern among landscape
architects, environmental designers,
parents, educators, and others to
reinterpret the schoolyard to address
community needs. This competition
asks designers to step outside con- -

ventional thinking and combine two
paradigm shifts emerging in the
development of landscapes.
The first shift is from schoolyards
that are designed primarily to serve
organized sports and provide play
equipment to schoolyards that are
layered sites for play and environ¬
mental learning, and provide a
broader community resource.
The second shift is from the design
and planning of communities that.

are detrimental to the ecological
environment, to communities that
are planned to employ green infra¬
structure and sustainable design
techniques.
There will be an international jury,
including Peter Latz (Munich), Mark
Francis (University of California via
Norway), Cornelia Hahn Oberlander
(Vancouver), Gina Crandell (Boston),
Irene Cinq-Mars (Montreal), and
Mark Dudek (London), as well as
local representatives reviewing sub¬
missions. Susan Herrington of the
University of British Columbia's
Landscape Architecture Program will
moderate the jury.
This competition is open interna¬
tionally to students and profession¬
als. Interdisciplinary groups involv¬
ing landscape architects and people
who work with children are strongly
encouraged to enter. Cash prize for
the top three entries will total
$30,000, and the top twelve projects
will be published.
The entry fee is $35US or S50CND.

Schedule:

September 1st 2000
- Registration Opens
March 1st to April 20th 2001
- Receive Entries

May 4th 2001
-Winners Announced

This competition is funded by the
University of British Columbia, and
the UBC landscape architecture pro¬
gram and supported by the British
Columbia Society of Landscape
Architects and the Canadian Society
of Landscape Architects.
For more information and registra¬
tion on line see the web page at
www.13-acres.org
or call at (604)822 6829.

13-acres International Design
Competition
Landscape Architecture Program
University of British Columbia
2357 Main Mall

Vancouver, BC V6T 1Z4
Canada

C.A. Bowers. 1995. Educating for an
Ecologically Sustainable Culture:
Rethinking Moral Education, Creativ¬
ity, Intelligence, and Other Modern
Orthodoxies. Princeton: State

University of New York.

LAUSANNE -JARDINS 2000
Lausanne Jardins 2000 finder sted
indtil 17. oktober.
Inf.: Association Jardin urbain,
Avenue de Villamont 4
CH-1005 Lausanne, Schweiz
Tel. + 41 21 323 07 57



UDSTILLINGER I
GAMMEL. DOK
Indtil 25. september:
'Paradisdrømme - historiske danske
énfamiliehuse' fra Samlingen af
Arkitekturtegninger

Indtil 1.10.2000:
'En linie mellem byen og landskabet'.

Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
Indtil 24.9.2000: Arv og vision
- en debat om Københavns Havn.

Udstillingen er arrangeret af Køben¬
havns Havn og Københavns Kommu¬
ne i samarbejde med Kunstakade¬
miets Arkitektskole.

Udstillingens idé er at skabe indblik
i havnens arv og samtidig præsente¬
re overordnede og konkrete visioner
for havnens kommende udvikling.
De besøgende præsenteres i udstil¬
lingen for træk af havnens historie,
fotografier af den maritime arv.
Udstillingen fokuserer på en række
områder fra syd til nord i havnen, og
viser glimt af deres tradition og
særlige betydning.
Tre tegnestuer fremlægger deres
tanker og bud på udviklingen af cen¬
trale havneafsnit: De hollandske
arkitekter Sjoerd Soeters og Adriaan
Geuze med henholdsvis Sydhavnen
og Nordhavnen og den danske
arkitekt Henning Larsen med
Inderhavnen.

Indtil 24.9.2000.
Atelier: Rummets konstruktion.

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

AAA

Indtil 22.9
'N-OL 70'

Udstilling om professor, arkitekt
Niels-Ole Lund

Arkitektskolen i Aarhus,
Nørreport 20, Århus

VENEDIG
Indtil 25.10.2000:
Arkitekturbiennale

EXPO-VERDENSUDSTILLING
I HANNOVER

Indtil 31. oktober 2000

Verdensudstilling i Hannover

TATE MODERN
LONDON
Indtil 26.11.2000:

Herzog & de Meron at Bankside.
Udstilling om de schweiziske arkitek¬
ters arbejde med det nye museum.

UDSTILLINGER I
I DANSK DESIGN CENTER
Indtil 17.september vises udstillingen
Vision & Legende - Bang& Olufsen
gennem 75 år,

Dansk Design Center
H.C. Andersens Boulevard 27, Kbh. K

GALABAU 2000
20.-23. september afholdes den 14.
europæiske fagmesse for have og
landskab, GaLaBau 2000, i Messe-
zentrum Nurnberg, Tyskland.
Det er den 14. europæiske fagmesse
for have-, landskabs- og sportsan¬
læg med mere end 700 udstillere af
alt fra miljøbevarende foranstaltnin¬
ger og entreprenørmaskiner til
såsæd, planter og byplanlægning.
Foruden salgsaktiviteterne er der til
dette års messe sat særlig fokus på
landskabsplanlægning i Skandinavien
bl.a. med udstilling af projekter

samt produkter fra skandinaviske
virksomheder.
På messen uddeles GaLaBau Inno¬
vation Medal for nye løsninger til
produkter og deres brug under
udførelse af landskabsprojekter.
For anden gang uddeles på GaLaBau
2000 desuden prisen 'International
Trend Prize for Ecological Construction
& Landscaping'.
Information: NurnbergMesse GmbH
Messezentrum. D-90471 Nurnberg
info@nuernbergmesse.de
www.galabau.de

ARKITEKTURNET I AUGUST

ArkitekturNet i august indeholder
anmeldelser af sommerens byggerier
og begivenheder.
Den svenske arkitekt Maria Alfreds-
son Engberg betragter Øresundsbro¬
en fra den svenske side i artiklen:
'Detta år en betraktelse over Bron'.

www.ArkitekturNet.dk/anmeldelser/
0008mae.htm
Arkitekt Susanne Pouline Svendsen
skriver om EXPO i artiklen: 'EXPO(RT)'.
www.ArkitekturNet.dk/anmeldelser/
0008sps.htm
Og arkitekterne Marianne Tietge og
Lars Hilfling har været i Havana og
se på funktionalistiske byggerier:
'Modernismen i Havanna'.
www.ArkitekturNet.dk/anmeldelser/
0008lhnmt.htm

Augustnummeret bringer desuden
en artikel om arkitekters indflydelse
på samfundet af ambassadør og
arkitekt Richard Swett, i anledning
af den internationale konference

'Design Diplomacy', som afholdes i
København i september
www.ArkitekturNet.dk/uddannelse/
0008rns.htm
Lederen hedder 'Sommersyn':
www.ArkitekturNet.dk/leder
Udstillingen er i denne måned fotos
fra EXPO taget af arkitekten
Kell Elgstrøm
www.ArkitekturNet.dk/udstilling
Månedens links er EXPO 2000 og de
9 europæiske kulturbyer i år 2000:
www.ArkitekturNet.dk/links

Man kan få tilsendt ArkitekturNet

Nyt ved at skrive til:
nyhedsbrev@ArkitekturNet.dk

DIGITALE V&S BYGGEDATA

Prisbøger, kalkulationsskemaer og
beskrivelsestekster fra V&S Bygge-
data fås nu i digital form, som
windowsbaserede edb-programmer
og databaser.
V&S EdbPriser er en elektronisk

udgave af prisbøgerne, et opslags¬
program hvor priser kan findes og
overføres til andre windows-

programmer, mens V&S PrisKalk er
et kalkulationsprogram til beregning
af overslag og tilbud. Begge pro¬
grammer kan kombineres med en
eller flere af databaserne Husbyg-
ning, Anlæg og Renovering & Drift.
V&S PrisKalk kan desuden kombine¬
res med databasen Bygningsdele.
V&S Beskrivelsestekster er beskri¬
velsestekster for 3.200 bygningsdele
i bogform og på diskette, som leve¬
res sammen. De digitale beskrivel¬
sestekster kan indlæses i windows-

programmer, hvor der kan tilføjes,
slettes og rettes i dem, ligesom
egne beskrivelsestekster kan arkive¬
res sammen med teksterne fra V&S.
V&S Generalbeskrivelse GB 95 med

.fællesbetingelser og fagbeskrivelser,
fås ligeledes i bogform og på disket¬
te, med mulighed for at overføre
tekster fra diskette til tekstbehand¬

lingsprogrammer.
Det er muligt at bestille løbende
opdatering af edb-programmerne, og
alle programmer får tilmed i en net¬
version.
V&S afholder kurser, heriblandt
firmakurser, i brugen af såvel pris¬
bøger som edb-programmer.

Information: V&S BYGGEDATA A/S.
Frederikssundsvej 194.
DK-2700 Brønshøj.
Tel.+45 38 60 77 11
Fax +45 38 60 77 55
e-mail: bygdat@vs-byggedata.dk
www.vs-byggedata.dk
Maria Jakobsen

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: ™|"" I ■

ToodressinaSvær Super-Muld B 1 **** ■ i i ^
D-Gro A

'a:™TMix DANSK JORDFORBEDRING
Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene

Green-Mix Telefon 43 99 50 20 • Telefax 43 99 52 31



ENGE OG OVERDREV
FRA PRODANA
Blandt Prodanas produkter til eks¬
tensive arealer findes som noget nyt
'Danske vilde blomster', frøblandin¬
ger til landskabstyperne eng og
overdrev, med frø af flerårige vilde
danske urter.

Vådengblandingen indeholder frø af
arter, som trives på humusrig jord
med en god vandholdende evne,
bl.a. aim. knopurt, vild gulerod, eng-
nellikerod, hulkravet kodriver, biden¬
de ranunkel og dagpragtstjerne.
Overdrevblandingen indeholder frø
af bl.a. aim. røllike, knoldet mjødurt,
aim. torskemund, nikkende limurt,
blæresmælde og mørk kongelys,
arter som trives på tør og nærings¬
fattig jordbund.
Desuden findes en såkaldt vildeng-
blanding som bl.a. indeholder frø af
kornvalmue, kornblomst, slange¬
hoved, cikorie, tjærenellike og hvid
okseøje, og er specielt velegnet til
lettere jordtyper.
De øvrige serier af produkter til eks¬
tensive arealer er 'Dækafgrøder til
ukrudtskontrol og jordforbedring', og
'Blomstermarker', med frø af foræd¬
lede sorter med mere havepræget
karakter, til brug på bynære arealer.
Af andre nyheder fra Prodana kan
nævnes plænegræsblandingen

Superliga Turfline til sportsplæner,
to nye sorter af krybende hvene til
golfgreens samt rullegræs til golf¬
greens.

Information: PRODANA SEEDS A/S.
Fåborgvej 248.
DK-5250 Odense SV.
Tel.+45 63 17 16 00
Fax+45 63 17 16 19
e-mail: prodana@prodana.dk
www.prodana.dk
Maria Jakobsen

NYHEDER FRA ACO DRAIN
ACO Drain har lanceret en ny type
elementer til linieafvanding, som
udmærker sig ved at være udført i
ét stykke.
ACO KerbDrain er et kantstens-
element med afløbsåbninger og ind¬
vendig afløbsrende. Det er udviklet
til kantstensafvanding på steder
hvor konventionel afvanding ikke er
effektiv nok, som for eksempel rund¬
kørsler og busstoppesteder.
Elementerne er udført i polymer¬
beton og er derfor stærkere end
almindelige betonkantsten, og de er
nemmere at sætte, da polymerbeton
vejer mindre.
ACO ParkDrain er som det klassiske
ACO-dræn med rist og afløbsrende,

ACO ParkDrain

men da elementerne er udført i ét

stykke, undgås senere problemer
med bortkomne riste. ACO ParkDrain-
elementerne er også udført i poly¬
merbeton og fås i en række forskel¬
lige farver.

%

Information: ACO Drain A/S.
Thorsvej 9.
DK-4100 Ringsted.
Tel. +45 57 66 66 66
Fax +45 57 66 66 67
Maria Jakobsen

MILJØVENLIG TRAD
Trådvarebranchen har udviklet et

produkt til fletværk og pressegitter,
ALOI-tråd, hvor jemtråden er over¬
fladebehandlet på en miljøvenlig
måde.

Jerntråden behandles med en lege¬
ring af zink og aluminium, hvilket
erstatter den forurenende proces
med varmgalvanisering og det
skadelige PVC, som hidtil har været
anvendt som beskyttelse mod
korrosion.
Ved luftens iltning af den behandle¬
de overflade dannes et beskyttende
lag uden på den blanke tråd, som
derved kommer til at fremstå mørk

grå. Levetiden er 3 gange så lang
som ved varmgalvanisering.

Information: ISHØJ A/S.
Den Danske Trådvarefabrik.

Industrivangen 2-6.
DK-2635 Ishøj.
Tel. +45 43 73 22 33
Fax +45 43 73 22 82

www.ishoj-hegn.dk
Maria Jakobsen

Philip

Erfaren
landskabsarkitekt

Vi søger en landskabsarkitekt med bred erfaring (min. 4-6
år) inden for landskabsplanlægning. Du skal blandt andet
være med til at udvikle fremtidens vejplantninger.
Kvalifikationer
• Gode evner til at arbejde selvstændigt
• Gerne med en vis erfaring inden for AutoCad, Photoshop,

Illustrator
• Erfaring i visuel, skriftlig og mundtlig præsentation
• Et godt humør, gode kommunikations- og samarbejds¬

evner samt lyst og evne til at arbejde på tværs af fag og
områder.

Arbejdsopgaver
• Udvikling af nye typer vejplantning, etableringsmetoder,

drift m.m.
• Udvikling af området med trafiksanering/trafiksikkerhed
• Generel landskabsplanlægning.
Yderligere information
Der er udarbejdet et notat om stillingen, som kan rekvireres
ved henvendelse til Rigmor Nielsen på tlf. 70 26 75 00 eller
e-mail rn@philiprasmussen.dk
Ansøgning
Ansøgningsfrist torsdag den 21. september 2000 til

Amagertorv 19
1160 København K
Tlf. 70 26 75 00

Philip Rasmussen

Landskabsarkitekt
med IT erfaring
Vi søger en ung landskabsarkitekt (min. 1-2 års erhvervs¬
erfaring) til at arbejde med landskabsplanlægning herunder
vejplantninger. Desuden skal du stå for udvikling og koor¬
dinering af virksomhedens IT
Kvalifikationer
• Et godt humør, samt gode kommunikations- og sam¬

arbejdsevner
• Erfaring i projektering med AutoCad og Photoshop samt

gerne kendskab til Illustrator, Quark/Pagemaker
• Lyst og evne til at arbejde med skriftlig, mundtlig og

visuel præsentation-.
Arbejdsopgaver
• Projektering af opgaver inden for vejplantning, trafik¬

sanering, byfornyelse og planlægning i det åbne land
• Deltagelse i udvikling af nye landskabsopgaver.
Yderligere information
Der er udarbejdet et notat om stillingen, som kan rekvireres
ved henvendelse til Rigmor Nielsen på tlf. 70 26 75 00 eller
e-mail rn@philiprasmussen.dk
Ansøgning
Ansøgningsfrist torsdag den 21. september 2000 til

Amagertorv 19
1160 København K
Tlf. 70 26 75 00



www.buroet.dk

Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BUR

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 Trådvarefabrik

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Pris: 398 kr.
Indb., 180 sider, illustreret

ARKITEKTENS FORLAG

tlf: 32 83 69 00 *
fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Ung dansk arkitektur design

21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en

arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 em, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen
er med dansk og engelsk tekst.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27 A, 1401 København K
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk

bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed- eksemplarer
af bogen Ung dansk arkitektur Et design
Pris: 278,- kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.

■ Navn:

TIL:

Gade/vej:

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Postnr.:

By:
Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard Mastercard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K



Sølund er mere

end det du ser her!

Det er også special
løsninger - efter
kundens behov.

SØLUND A/S • Karishøj 14 . 4733 Tappernøje • Tlf. 55 56 51 01


