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Nordisk styrelsesmode i
Stockholm

Fredagen den 18/8 avholls ett infor¬
meilt delegatmfite. Deltog gjorde
Trygve Sundt, NLA och Charlotte
Skibsted, DL.
Nordiskt styrelsemote avholls den
20/8 .Nårvarande var:
LAR: Karin Finne, ordforande, Lars
Nyberg, IFLA-delegat, Catarina Hold-
ar, styrelsesuppleant och nordisk se¬
kreterare.
NLA: Arild Johnsen, ordforande,
Trygve Sundt, IFLA-delegat.
DL: Knud W.Ø. Larsen, ordforande,
Anker Madsen, forbundssekreterare,
Annemarie Lund, IFLA-delegat,
MAL: Gretel HemgÅrd, ordforande
SMAFLA: Tuula Peralå, ordforande
(från punkt 5|

IFLA år något som diskuterats livligt
de senaste nordiska mfitena. Karin
Finne inledde diskussionen med att

referera till LAR:s Årsmote (som hål-
lits dagen innan) dår man diskuterat
frågan och menat att något måste
hånda. NLA menar att de nordiska
lånderna har ett moraliskt ansvar
bl.a. då flera av IFLA:s grundare kom
från de nordiska lånderna. På DL:s
årsmote ville medlemmarna inte ge

styrelsen mandat att låmna IFLA
utan att ett nytt årsmfite inkallas.
Åven DL:s medlemmar menar att det
finns ett moraliskt ansvar gentemot
utvecklingslånderna.
NLA formulerade två skål till att
vara kvar i IFLA:

a) de nordiska lånderna årviktiga i
IFLA

b) IFLA har uppnått en position i
forhållande till UNESCO
Det som talar mot IFLA år att man

betalar for något som inte fungerar.
Ett alternativ for det internationella
samarbetet år att etablera kontakt
med Landscape Alliance (LA)
och/eller forsoka utveckla EFLA till
en europeisk ersåttning for IFLA.
NLA menar också att det internatio¬
nella arbetet bor koncentreras till

Europa och att arbete mot
utvecklingslånderna kan foras via de
nationella biståndsorganen.
LAR menar att den nordiska sam-

ho'righeten år viktigast, dårefter
samarbete i Europa och med de
anglosaxiska lånderna. Skulle en
aktion mellan de nordiska forbunden
och LA kunna slå sonder maktstruk-
turen i IFLA? undrade LAR.

NLA foreslog att NLA, DL och LAR
tar initiativ till ett mote mellan IFLA
och LA for att hålla dialogen vid liv.
Till LA:s mote i London i november
bor darfor både IFLA-delegat och
ordforande från dessa forbund åka.
LAR menar att om de foreslagna
stadgarna tas på IFLA-motet i Ban-
kok i oktober kommer inte de'lander
som tratt ur IFLA att återintråda.

Stadgediskussionen kommer också
att begravas for fiverskådlig tid fra¬
mover. LA bedriver internationellt
arbete. Ffirr eller senare kan det
visa sig att LA bfirjar fungera som
ett alternativ till IFLA. I stadgede-
batten tycker inte LA att IFLA tagit
hånsyn till deras synpunkter. IFLA
menar att man gjort det.
NLA menar att forandringarna i
stadgarna år så små att man lika
gårna kan behålla de gamla stad¬
garna och forsåtta samtalen med
LA. IFLA-delegaterna från NLA, DL
och LAR bor ta kontakt med LA for
att hora om man kan utverka något
slags viljeforklaring att aktivt arbeta
for ett återintråde i IFLA om de fore¬

slagna stadgarna inte tas.
Motet menade att det år viktigt att
representanten på Bankok-mBtet
(Lars Nyberg) har stod från andra
lander for att stoppa de nya stad¬
garna. EFLA-mfitet i oktober kan
vara ett tillfålle att knyta sådana
kontakter.
NLA menade att oavsett om stad¬

garna åndras i Bankok eller inte så
bor dialogen mellan LA och IFLA
hållas fippen och NLA, DL och LAR
bor forsfika utverka ett mote mellan
LA och IFLA.

Beslut: IFLA-delegaterna från NLA,
DL och LAR skriver till LA och frågar
om de ar intresserade av att återin¬
tråda i IFLA om arbetet med nya
stadgar fortsåtter. Kontakt tas också
med LA ffir att hora om de år intres¬
serade av ett mote mellan LA och
IFLA i samband med LA-mfitet i Lon¬
don i november.
I EFLA finns ett ffirslag till internati¬
onellt certifikat. Kravet skulle vara

två års praktik efter utbildningen
och inom praktiken måste vissa krav
uppfyllas. Inom NLA diskuterar man
någon form av vidareutbildning i
internationellt arbete ffir att oka

'

kompetensen och tillmfitesgå prak¬
tikkravet, Ingen losning att lågga in
detta i den ordinarie utbildningen
ffir då måste något annat tas bort.
NLA undrar om man skulle kunna
tånka sig en gemensam nordisk
vidareutbildning på frivillig basis.
Både LAR och DL påpekar att EFLA:s
stadgar kan tolkas på flera sått.
Diskussionen i EFLA har uppkommit
p.g.a. att landskapsarkitekterna sak-
nar EU-direktiv vilket arkitekterna

har. De nordiska forbunden bfir vara
observanta på att folk kan komma
att sfika medlemskap i de nordiska
ffirbunden for att komma ffirbi hård-
are krav i andra lander.
NLA påpekar att de nordiska forbun¬
den bor ha en gemensam hållning
till praktikkravet på två år inom
EFLA. Små lånder har svårt att gen-
omffira praktikkravet, darfor bor de
nordiska lånderna tillsammans ffir-
kasta detta och visa på en annan
Ifisning. Ett alternativ bor kunna pre-
senteras på EFLA:s mfite i oktober.
MAL beråttar att det i Tyskland
kravs en ettårig administrativ utbild-
ning for att man ska kunna få
offentlig anstållning.
DL undrade varffir inte en vidareut¬

bildning kunde hållas i europeisk
regi, men NLA menade att man bor
borja på den nordiska nivån for att
visa EFLA på ett alternativ. I Norden
finns ett gemensamt språk och en

gemensam kulturell bakgrund.
MAL och SMAFLA beråttade att

man i Finland inte funderat på hur
praktikkravet ska kunna uppfyllas.
LAR meddelade att beslut om prak¬
tikkrav står på EFLA:s dagordning till
oktobermotet. Ska de nordiska lån¬
derna komma med ett alternativ
måste det skickas ut till alia delega¬
ter i EFLA fore oktobermfitet.

Trygve Sundt har skissat på ett ffir¬
slag som tåmligen omgående kan
skickas ut till de nordiska ffirbunden
ffir kommentarer. Kursen skulle vara

frivillig, men ett krav om man viil ha
europeiskt certifikat.
Efter detta beslut vidtog en debatt
om EFLA. DL påpekade att det tar
alldeles ffir lång tid ffir protokoll
från EFLA att nå ut till medlemslån-
derna. NLA och DL menade att risk
fanns for att EFLA hfill på att bli en
byråkratisk koloss som IFLA. NLA
påpekade att lobbying år viktigt i EU
och att det darffir år viktigt att EFLA
har en adress (detta påpekande med
anledning av att kritik riktats mot
EFLA for man anvånt massor med

pengar till ett flott kontor).
NLA foreslog att ett båttre samarbe¬
te mellan arkitekter och landskaps-
arkitekter borde diskuteras på EFLA-
motet i oktober. Nordiska

styrelsemfitet biffill detta och frågan
tas upp som enkel fråga i gene¬
ralforsamlingen.
De nordiska ffirbunden vill hår passa
på att uppmuntra och stfitta MAL:s
och SMAFLA:s arbete mot att bli ett
ffirbund.
Under denna punkt passade man
också på att jåmfora de olika
forbundens forhållande till studeran-
demedlemmar. NLA menade att man

borde ha en gemensam nordisk håll¬
ning, men DL pekade på svårighe-
terna i Danmark med tre olika ut-

forts. s. 53
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Nu regner det både ude og inde
- Louis 2,0 lysberegning

ysberegningsprogrammet Louis fås nu i en ny, udvidet og forbedret version, Louis 2.0.

Som noget helt nyt kan Louis 2.0 nu også beregne udendørsbelysning. Her tages udgangs¬

punkt i tabelværdier for E-rækken, og programmet beregner bl.a. max. afstanden for en ud¬

valgt lygte ved en hhv. ensidig, zig-zag og tosidig placering. Ud over symmetrisk placerede

armaturer i vej- og stiforløb kan der også udføres beregninger på individuelt placerede armatu

rer, f.eks. på pladser.

Programdelen for indendørs lysberegning udfører overslagsberegning efter lysstrøms-

metoden, blændingsberegning efter UGR-metoden, men også mere avancerede

lysberegninger er der taget højde for. Et uvurderligt hjælpemiddel i forbindelse med

projektering af den rigtige lysløsning, eksempelvis i forbindelse med kontorlandskaber.

Louis 2.0 er blevet et endnu mere avanceret og fremtidssikret lysberegnings¬

program, uden at det er blevet indviklet at arbejde med.

Louis lysberegningsprogram og yderligere information får De ved at kontakte vore

belysningskonsulenter. Vi glæder os til at demonstrere den nye version for Dem.

. Belysningsberegning efter
punktmetoden

. Blændingsberegning

. Individuel armaturplacering

. Overslagsberegning

. Energiberegning

. Uden- og indendørsarmaturer

louis
poulsen

Kvalitet - helt indlysende
Belysning Danmark • Telefon 31 31 01 31 ■ Telefax 31 3 1 06 70



DEN KGL.VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE
Institut for Økonomi, Skov og Landskab

KVI <É>

Professorat i Det åbne lands planlægning
Ved KVL, Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Sektion
for Landskab, ønskes et nyoprettet professorat i det åbne
lands planlægning besat sommeren 1996 eller snarest der¬
efter.

Sektionen omfatter 30 VIP og TAP medarbejdere. Sektio¬
nen forsker og underviser inden for områderne det åbne
lands planlægning og forvaltning, samt landskabsarkitek¬
turens teori, metoder og praksis. Sektionens forskning om¬
fatter både grundforskning og anvendt forskning. Institut¬
tets undervisning omfatter basale og videregående kurser
for bachelor-, kandidat- og Ph.D.-studerende.
Arbejdsopgaverne vil omfatte forskning i teorier og meto¬
der til en sammenfattende planlægning af kulturlandska¬
bet med afvejning af forskellige interesser, fx natur- og res¬
sourceforvaltning, friluftsliv og turisme, skovrejsning og
råstofindvinding, samt infrastrukturanlæg og relationen
mellem by og land. Endvidere vil arbejdsopgaverne om¬
fatte undervisning, forskeruddannelse, pædagogisk vej¬
ledning af adjunkter, bedømmelsesarbejde og forbere¬
delse af samt deltagelse i eksamen. Professoren forventes
at varetage kurserne i det åbne lands planlægning og
landskabsforvaltning i samarbejde med fagområdets øv¬
rige videnskabelige medarbejdere.
I overensstemmelse med stillingsstrukturen lægges der
ved besættelse af stillingen afgørende vægt på ansøger¬
nes forskningsmæssige kvalifikationer i relation til oven¬
nævnte arbejdsområder. Herudover lægges der vægt på
dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, va¬
retagelse af forskningsledelse samt andre evt. ledelsesfunk¬
tioner. Det er endvidere ønskeligt, at professoren er initia¬
tivrig, og har gode samarbejdsevner, behersker engelsk
samt, hvis vedkommende ikke er dansktalende, er indstil¬
let på inden for en kortere periode at lære dansk.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og besættes i hen¬
hold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
KVL er indstillet på at optage forhandling med den for¬
handlingsberettigede organisation om ydelse af et person¬
ligt tillæg.
Ansøgningen bedes skrevet på engelsk og den skal inde¬
holde curriculum vitae (herunder dokumentation for ud¬
dannelse) og skal vedlægges kopi af de arbejder, ansøge¬
ren ønsker at få inddraget i bedømmelsen, samt en fuld¬
stændig liste over publicerede arbejder. Desuden vedlæg¬
ges andet materiale, der kan belyse ansøgerens forsk¬
nings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Ansøge¬
ren opfordres til at skrive et 2-3 sider langt notat, der refe¬
rerer ansøgerens 5-10 vigtigste videnskabelige arbejder
og belyser ansøgerens pædagogiske kvalifikationer. Des¬
uden opfordres ansøgeren til på en side at redegøre kort¬
fattet for planer for udvikling af fagområdet. De vedlagte
arbejder/materiale m.v. bedes indsendt sorteret i 6 ens
sæt.

Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket af få inddra¬
get i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage
yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågæl¬
dende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmod¬
ning at fremsende materialet til udvalget.
Ansøgere vil blive bedømt i henhold til Undervisningsmini¬
steriets bekendtgørelse nr. 728 af 9. september 1993.
Bedømmelsesudvalgets indstilling vil i sin helhed blive
sendt til alle ansøgere.
Yderligere oplysninger om professoratet kan fås ved
henvendelse til professor Ib Asger Olsen på telefon
(+ 45) 35 28 22 54.
Ansøgninger mærket 621/00874-38 sendes til Den Kgl. Ve¬
terinær-og Landbohøjskole, Administrationen, Bulowsvej
13,1870 Frederiksberg C., og skal være Højskolen i hænde
senest 1. februar 1996 kl. 12.00.

KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og havebrugsområderne, på veterinærområdet og på ernærings- og levnedsmid¬
delområdet. KVL harca. 3.200 studerende, heraf350 Ph.D., 1.600 ansatte og en omsætning på ca. 500 mio. kr. Som led i KVLs ligestillings¬
politik opfordrer vi både kvinder og mænd til at søge stillinger ved højskolen.
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KONKURRENCE OM PARK I MUNCHEN-RIEM

I 1994 udskrev Landeshauptstadt Munchen en åben
idékonkurreence om et 300 hektar stort parkområde
beliggende syd for Munchens forhenværende luft¬
havn. Otte udenlandske landskabsarkitektfirmaer

blev desuden inviteret til at deltage: Gilles Vexlard,
Frankrig; Martha Schwartz, USA; Marek Szeniawski
m.fl., Polen; Atelier Stem & Partner, Schweiz; Tegne¬
stuen Domus, Danmark; Jeppe Aagaard Andersen,
Danmark, Monika Gora m.fl., Sverige, West 8, Hol¬
land. I alt 76 forslag blev indleveret og optaget til
bedømmelse.

Dommerkomiteens fagdommere var prof., dr.
Hanns Adrian, Irene Burkhardt, prof. Cristophe Gi-
rot, Hannelore Kossel, prof. Hans Loidl, prof. Arno
Schmidt og Christiane Thalgott.

Bedømmelsen fandt sted over to dage og tog ud¬
gangspunkt i konkurrenceprogrammets kriterier. I

første runde fravalgtes en snes projekter med alvorlige
mangler, i anden runde fravalgtes yderligere 37 for¬
slag.
Før tredie runde blev bedømmelseskriterierne ud¬

dybet og præciseret. Der blev således lagt særlig vægt

på landskabsstruktur, landskabsbillede og formgiv-
ningsmæssig kvalitet, men også på forbindelse til om¬
givende bydele og landskab, samt indragelse af bykli-
matiske aspekter såsom hensyn til friskluftskorridor
og vind. Der blev videre lagt vægt på funktionsdue¬
lighed og rekreative muligheder, bl.a. placering af en
badesø. Mulighed for udvikling af biotoper og disses
indbyrdes forbindelse blev drøftet. Endelig indgik
muligheder for etapevis udførelse og midlertidig ind¬
pasning af et Bundesgartenschau i bedømmelsen.
I tredie runde blev 19 projekter nøjere gennemgået

og heraf præmieret 11.

Udsnit af forslag til¬
delt 1. præmie udar¬
bejdet af Latitude
Nord ved landskabsar¬
kitekt
Gilles Vexlard, Frankrig
• Detail from proposal
awarded 1st prize by
Latitude Nord, land¬
scape architect Gilles
Vexlard, France.
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Forslag tildelt 1.
præmie udarbejdet af
Latitude Nord ved
landskabsarkitekt
Gilles Vexlard, Frankrig
• Proposal awarded
1st prize by Latitude
Nord, landscape archi¬
tect Gilles Vexlard,
France.
Photos: Maria Gauger

1. præmie på 51.000 DM tildeltes Latitude Nord ved
landskabsarkitekt Gilles Vexlard, Frankrig. 2. præmie
på 41.000 DM tildeltes landskabsarkitekter Biiro Fink-
Prechter, Augsburg. 3. præmie på 31.000 DM tildel¬
tes landskabsarkitekter, prof. Donata og Cristoph Va-
lentien, Miinchen med arkitekter Maya Reiner og
Jorg Weber, Wessling. 4. præmie på 25.000 DM til¬
deltes landskabsarkitekter Volker Gotte, Frankfurt og
Reinhold Galli, Rieden. 5. præmie på 17.000 DM
tildeltes landskabsarkitekter Axel Lohrer og Ursula
Hochrein, Waldkraiburg. Et indkøb på 10.000 gik til
landskabsarkitekt, prof. Gustav Lange Hamburg, og
4 indkøb på hver 8. 000 DM fik hhv. landskabsarki¬
tekt Fritz Erhard, Pocking med arkitekt Leopold Starr,
Miinchen; landskabsarkitekt Rupert Schelle, Bad En-
dorf med arkitekter Hamberger+Kreupl, Rosenheim;
Cornelia Muller, Jan Wehberg og Elmar Knipschild,
Berlin samt landskabsarkitekter Klaus-D. Neumann,
Wolf-D. Auch og Markus Allmann, Miinchen. Ende¬
lig et forslag fra Martha Schwartz, USA omtale.

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslag tildelt 1. præmie
Forslaget udvikler hovedsageligt sine karakteristika
gennem en fortætning af landskabshistoriske (mark¬
struktur) og landskabsøkologiske (hovedluftstrømnin¬
ger) retningsreferencer. Forslaget præges af et groft
skelet af lyse ege- og fyrreskovstykker som rum- og

retningsgivende elementer, suppleret af smalle lunde
og lavere buske som 'visuelle distancemærker' (citat
forfatterne). I forbindelse med de vidtstrakte græsslet¬
ter opstår der således også et økologisk begrundet
idealbillede af landskabsrummet. Vejsystemet ligger
'komplementært' til en 'landskabsparken' som et uaf¬
hængigt net over det vegetative grundlag.
Et aktivitetsbånd (sport, kvarterpark m.m.) langs

den nye messeby Riem knytter - æstetisk som brugs¬
mæssigt - bebyggelsen og den landskabelige midte
sammen. Den forskellige behandling af de grønne

kiler, dels frit udløbende, dels rumligt begrænset - er

kvalitativt ikke helt færdigbehandlet.
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Den fuldstændige udfyldning af det nord-syd-gå-
ende grønne område med kirkegård og kolonihaver
bedømmes overvejende kritisk, ligeledes den mang¬

lende formulering af den vestlige afslutning af øst-
vest-aksen ved tribunen. Søen og tilstødende funkti-
onsarealer (kælkebakke, plæne til solbadning) i øst er
enkelt og logisk overbevisende inddraget i strukturen.
Den foreslåede ændring af højens beliggenhed er
værd at overveje.
En god løsning uden badesø er foreslået som alter¬

nativ; en etapevis realisering i trit med bebyggelsens
udviklingen er problemløs og praktisk mulig.

Forslag tildelt 2. præmie
Projektet udnytter på dygtig vis de eksisterende for¬
holds muligheder og skaber med enkle midler en rig¬
tig sammenhæng mellem den fremtidige bydels for¬
skellige strukturelementer og eksisterende bebyggelsers
beliggenhed. De intensivt anvendelige 'haver' ved den
planlagte bebyggelses sydkant har - ved åbne grøn¬

ninger - fået en mangfoldig og varieret udformning,
som ligeledes indebærer mulighed for at videreudvik¬
le haverne sammen med bebyggelsen og dermed at
udforme haverne svarende til tidsånden. Projektet
viser på fremragende måde, hvordan der kan opstå et

mangfoldigt landskabskoncept ved overlejring af bio¬
topudvikling med rekreativ udnyttelse.
Hensyntagen til byklimatiske forhold lykkedes ikke

helt, fordi plantningerne er lagt i hovedvindretnin¬
gen. De foreslåede strukturerende elementer er meget
afvekslende, og med stor kvalitet i udformningen, der
især er smuk i forbindelse med den tredie dimension

med fyrretræslunde og lavere beplantning langs stier.

Forslag tildelt 3. præmie
Forslaget overbeviser ved sin storslåede og klare dis¬
position. Især skal det store frirum i midten frem¬
hæves og de klart definerede sydlige bebyggelseskan-
ter med skovagtige strukturer, den frie overgang med
lette trægrupper mellem messeby og den centrale
grønning. Disse væsentlige grundstrukturer kan vir¬
keliggøres med enkle midler og er åbent for en ud¬
vikling over lang tid. Strukturen kan derudover bru¬
ges fleksibelt og spontant tilegnes.
De planlagte stiers tilknytning og forbindelse er

logisk. En yderligere fortætning af stinettet kan på
længere sigt blive nødvendig, muligvis kan der opstå

spontane travestier. Strukturen af friarealerne ved den
vestlige, eksisterende bebyggelses rand,er tilstrække¬
ligt differentieret med lunde af frugttræer, koloniha¬
ver, sportsarealer etc., og det frie område mellem tri¬
bune og kirkegård er tilstrækkelig stort.

Forslag tildelt 4. præmie
Den storslåede fortsættelse af parklandskabet forbin¬
der på spændende måde den nye messe og det fremti¬
dige boligområde med eksisterende bebyggelser. Den
måde, som landskab og fremtidigt boligområde gri¬
ber ind i hinanden på - og sammenhængen i de in¬
tensive have- og landskabsrum — overbeviser. Som
modvægt til den ret massive messeby foreslås nord for
Gronsdorf et fortættet skovareal med velproportione¬
rede oplevelsesrum. Dog mangler tilstrækkelig syns¬

mæssig forbindelse til den sydlige bebyggelse.
Badesøen ligger godt midt imellem messeby, Grons¬

dorf og Salmdorf med tilknytning til U- og S-bane.
Adskillelsen mellem badesø og differienterede, økolo¬
giske vandløb med lange bredder og smukke lavvan¬
dede områder er ligeledes løst på en god måde. En sti
muliggør fine indblik i det naturnære vandområde og

giver adgang til badesøen. Terrasserede enge med
spredte trærækker er overbevisende og rigtigt placeret.
Den nordligt liggende kælkebakke har varieret terræn
til forskelligt brug og er på overbevisende måde inte¬
greret med de skovagtige plantninger.

Forslag tildelt 5. præmie
Forfatterne overspiller ovalen, idet den eksisterende
oval af avnbøg suppleres med endnu en trælinie af
høje slanke popler, der åbner sig og dermed integrere-
rer landskabsrummet mod nord med ekstensive græs¬

slette mod vest samt badesø og bakke mod øst. Den
klare, båndagtige inddeling af friarealerne mod nord
og syd har forskellige udnyttelsesgrader og varierede
rumlige udformninger. Tæt ved messebyen er infra¬
strukturen velproportioneret, med sportsarealer,
bydelsparker og åbne landskabselementer i boligkvar¬
teret. I lineær fortsættelse mod øst er badesøen vel¬

anbragt, hvilket dog ikke overbeviser i den foreslåede
zonedannelse.

Den mellemste zone med slettelandskab er velgø¬
rende tomt, grundkonceptet med den lineære struk¬
tur anses for et positivt bidrag, men er dog ikke helt
afklaret i detaljerne.
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Forslag tildelt 2. præmie udarbejdet
af landskabsarkitekter Biiro Fink-Pre-
chter, Augsburg.
• Proposal awarded 2nd prize by
landscape architects
Buro Fink-Prechter, Augsburg.

Forslag tildelt 3. præmie udarbejdet
af landskabsarkitekter, prof. Oonata
og Cristoph Valentien, Munchen
med arkitekter Maya Reiner og Jorg
Weber, Wessling.
• Proposal awarded 3rd prize by
landscape architects and professors.
Donata and Cristoph Valentien,
Miinchen with architects Maya Rei¬
ner and Jorg Weber, Wessling.
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<jr«*. 4r,«^ Forslag tildelt 4. præmie udarbejdet
af landskabsarkitekter Volker Gotte,
Frankfurt og Reinhold Galli, Rieden.
• Proposal awarded 4th prize by
landscape architects Volker Gotte,
Frankfurt and Reinhold Galli, Rieden.

Forslag tildelt 5. præmie udarbejdet
af landskabsarkitekter Axel Lohrer

og Ursula Hochrein, Waldkraiburg.
• Proposal awarded 5th prize by
landscape architects Axel Lohrer
and Ursula Hochrein, Waldkraiburg.
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Øverst. Indkøb. Forslag udarbejdet
af landskabsarkitekt, prof. Gustav
Lange, Hamburg.
Herover. Omtale. Udsnit af forslag
udarbejdet af Martha Schwartz Inc,
USA.
• Top: Purchase. A proposal by
landscape architect, prof. Gustav
Lange, Hamburg.
Above: Honourable mention. Detail
from a proposal by Martha Schwartz
Inc., USA.

Indkøb

Forslaget reagerer mod den divergerende mængde af
funktionelle og landskabsæstetiske krav ved at indføre
en ensartet og neutral projektionsflade for behovene:
'Græssets hav'.

Konsekvent fortolker det bebyggelserne som lige¬
frem fremmede, øagtige aflejringer, der bastionsagtigt
fremhæves ved hjælp af stringente modelleringer af
terrænet.

Netop ved denne dramatisering af grænserne ef¬
terkommes ønsket om frie relationer til landskabet og

længslen efter vildnis. Mindre prægninger med land-
skabsarkitektoniske midler er som meteoritspor lagt
henover vidderne, visse steder med stor stemningsin-
tensitet.

Arbejdet unddrager sig bevidst gængse brugskriteri¬
er; heri ligger både dets meditative kraft og dets ringe
realiseringsmulighed.

Omtale

Interessant og ekstremt systematisk, men meget teo¬
retisk forslag, der fornægter alle historiske referencer.
Det virker i denne sammenhæng for enkelt. Ud¬
formningen føjer sig ikke ind i de eksisterende omgi¬
velser. Der mangler en landskabelig, rumlig differen¬
tiering fra boligområderne til det åbne landskabsrum.
Brugeren kommer til at savne den ønskede opholds-
kvalitet på grund afmanglende træer.
Ideen om forsænkede brugsarealer opleves positivt,

dog er deres placering i forhold til boligområderne
uhensigtsmæssig; de ligger for langt væk.

Forslagfra Jeppe AagaardAndersen
Landskabsrummets opdeling ved hjælp af trærækker i
øst-vestlig retning, der forlænges ud over konkurren¬
ceområdets grænser, er i princippet et interessant for¬
slag. Kulisseagtige trærækker, som afgrænser de mel¬
lemste landskabsrum, opdeler den vidtstrakte slette.
Aksens endepunkter med orangeri og sø accentuerer
denne akses særegne rumlige betydning, men passer

på ingen måde ind i helhedsbilledet.
Overgangen til nabobebyggelsen som lukket skov¬

område hen imod Gronsdorf eller som orangeri hen
imod Kirchtrudering er mindre passende, hvorimod
den lette parkkarakter henimod Rappenweg ville være

en attraktiv løsning.
Oversættelse Erica Fremerey, bearbejdet afAL
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Lagcplan 1:2.SCK) (klecrucil)

Fra forslagets beskrivelse: Planen er som en collage sammensat af kulturlandskabets ele¬
menter og flader. Disse opfylder deres oprindelige formål, at producere fødevarer, de
skaber læ og beskyttelse, men som det måske vigtigste fortæller de en historie om tradi¬
tioner og natursyn, der kan bruges i fremtiden. Derudover besidder de egenskaber, som
er nødvendige i den moderne by. De bedrer rekreationsmulighederne og den økologiske
balance.

Bydelenes grænser ligger så tæt på hinanden, at det for at opretholde fornemmelsen
af det store landskab er påkrævet med et kraftigt strukturerende landskabeligt element,
der samler de løsrevne dele og heler sår efter indgribende brug. En ny bevoksnings-
struktur viser sig derfor som en præcist formet plantage som afslutning på den regelret¬
te by. Alléer, hegn og lunde slutter den gamle bebyggelsesstruktur i henholdsvis et græs-

ningslandskab med pastoralt udtryk og et dyrkningslandskab med agrart.

Forslag udarbejdet af Tegnestuen
Domus v. landskabsarkitekt Malene
Hauxner og arkitekterne Jørgen Ska¬
aning, Jan Bulow, Jens Mikkelsen,
Misser Berg, Finn Selmer, Jan Chri¬
stiansen, Danmark.
Medarbejdere: Carsten Bønne Las¬
sen, Lars Hegnet Knudsen.
• A proposal by Domus office,
landscape architect Malene Hauxner
and architects Jørgen Skaaning, Jan
BUlow, Jens Mikkelsen, Misser.
Berg, Finn Selmer, Jan Christiansen,
Denmark.
Assistants: Carsten Bønne Lassen,
Lars Hegnet Knudsen.
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Forslag udarbejdet af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, Danmark.
Medarbejdere: Marianne Wibholm, Lars-Alva Jørgensen, Jan Leonhardt, Robert
Franz, Corinna Clewing,
• A proposal by landscape architect Jeppe Aagaard Andersen, Denmark.
Assistants: Marianne Wibholm, Lars-Alva Jørgensen, Jan Leonhardt, Robert Franz,
Corinna Clewing.
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JEPPE AAGAARD ANDERSEN
— det funktionelle, den reneform og iscenesatteisen Lulu Salto Stephensen

Det er tankevækkende, at Jeppe Aagaard Andersen til
en forelæsning om egne værker introduceredes som

fagets enfant terrible. Det blev han med henvisning
til, at han eksperimenterer med former og materialer.
At være enfant terrible er at være uartig eller frygtelig,
at være uregerlig - ikke at passe ind i normen for al¬
mindelig praksis. Og det gider Jeppe Aagaard Ander¬
sen heller ikke. Ikke fordi han gerne vil være anderle¬
des, men hans artistiske blik og analytiske tankegang
og rige associationsevner vil det anderledes. Han giver
sig selv lov til at se ny æstetiske muligheder for natu¬
ren i kulturen, at afsøge et steds dets visuelle og rum¬

lige kraft. Han sparer sig heller ikke nogen anstren¬

gelse for at afprøve tingene deres æstetiske bærekraft.
Med baggrund i Jeppe Aagaard Andersens ofte fabu¬
lerende arbejder - nogle vil mene for fantasifulde teg-

nebordsprojekter - er der netop grund til at spørge:
Hvor er faget henne i disse år? Hvor megen ny tænk¬
ning bliver der i grunden mobiliseret? Hvor megen
planteglæde er der at spore i moderne landskabsplan¬
lægning? Ved fagets udøvere nok om en af havens
vigtigste byggematerialer: planten og dens vækstkrav
for at vokse sig til frodig fylde?

På mit spørgsmål om hvem der, set fra en kunstne¬
risk vinkel, har betydet mest for ham, svarede Jeppe
Aagaard Andersen, at han i sin havekunst mest er in¬
spireret af sin far. Hans far var multikunstneren Gun¬
nar Aagaard Andersen, professor i malerkunst på
Kunstakademiet. For bedre at forstå Jeppe Aagaard
Andersens tanke- og udtryksverden vil det derfor væ¬

re rimeligt at se lidt nærmere på faderens kunstneriske
virke'felt.

Gunnar Aagaard Andersen favnede det kunstneri¬
ske medium bredt i form afmaleri, skulptur, møbler,
arkitektur, bogillustrationer, tapeter, tekstiler, tæpper,

balletkostumer og teaterdekorationer— og mere til.
Dette alsidige menneske arbejdede ekstremt forenk¬
lende med sine udtryk. Han var en intens iagttager af
materialer og deres love, af deres fysiske egenskaber
og af deres muligheder. Hans genstandsløse — ab¬
strakte' - kunst fik betegnelsen konkret kunst, hvilket
karakteriserer en kunst, der ikke er fremgået af en ab¬
straktionsproces, en forenklingsproces, men ved en
umiddelbar omgang med de konkrete midler (linie,
flade, farve, rum m.m). At arbejde med strukturen
som organisationsprincip var også karakteristisk for
Gunnar Aagaard Andersen.
Intentionen var at skabe et forestillingsfelt, at be¬

nytte en metodik i afsløringen af dets muligheder.
Ved at gennemskære et forestillingsfelt med linjer
skabtes nye strukturer, ligesom der kunne skabes nye

perceptionssituationer ved at tilskueren bevægede sig
i forhold til en skulptur. Dristigt, simplificerende og

inden for de rammer, som det industrielle samfund
havde tilbudt. Jo strengere de rent strukturelle prin¬
cipper blev opstillet, des mere overraskende kunne en

interesse for naturfænomener forekomme. Selv for¬

mulerede han i 1977 - om lyset som billedskabende
middel (Kunstforeningens katalog, 'Skulpturelle Syns¬
punkter', 7.2.-9.3.1986, s. 11), at det at være maler
blandt andet er at iagttage naturen og dens egenska¬
ber, men at det nødvendigvis ikke er at genskabe den
i andre materialer, at male den af, men at male med

den, at koncentrere lyset til farver. Leg med former
og leg med lysvirkninger i og mellem former og leg
med forskellige materialers ydeevne og æstetiske for¬
tælleværdi udgjorde således væsentlige ingredienser i
denne eksperimenterende kunstners liv. Legen var re¬

sultat af hans intense iagttagelse afmaterialerne og

deres love, af deres fysiske egenskaber og af deres mu-

5

Skitse til haven ved Villa
Riskær. 1988. Ikke anvendt.
• A sketch for the garden at
Villa Riskær. 1988. Not used.
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1

1. Hældningskoefficient 1, 2,3.
Gunnar Aagaard Andersen. 1950.
2. Rivebillede. Gunnar Aagaard
Andersen. 1961.
3.Foldebillede. Gunnar Aagaard
Andersen. 1976.
4. Byggebillede. Identiske elemen-
ter. Gunnar Aagaard Andersen.
1954.
Alle fotos: Jeppe Aagaard Andersen

• 1. Gradient 1, 2,3. Gunnar
Aagaard Andersen. 1950.
2. Torn. Gunnar Aagaard Andersen.
1961.
3. Folded. Gunnar Aagaard Ander¬
sen. 1976
4. Built. Identical elements. Gunnar

Aagaard Andersen..1954.

ligheder for forvandling. Kunsthistorikeren Troels An¬
dersen har (samme sted som ovenfor, s. 10) meget
klart formuleret det på følgende måde: 'Biler, møbler,
bygninger, tekstiler og typografi er blevet præget af
hans arbejde med de visuelle elementærstrukturer.
Men forudsætningen for dette arbejde har været de
eksperimenter, i hvilke den formelle refleksion kædes
sammen med en intens iagttagelse afmaterialerne og

deres love, deres fysiske egenskaber og deres mulighe¬
der for forvandling, kort sagt af materiens syntaks.'
Det var en stærk mand, Jeppe Aagaard Andersen

havde som far, både kunstnerisk og menneskeligt.
Det kan derfor heller ikke undre, at han er præget af
faderens søgende indstilling og af dennes interesse for
lovmæssigheder og muligheder.
Men Jeppe Aagaard Andersen har ifølge eget ud¬

sagn også ladet sig inspirere af C.Th. Sørensen og Le
Notré, stærke navne i havekunstens historie og begge
med det fællestræk, at der arbejdedes stærkt rumligt
og skulpturelt, plastisk, med det grønne.
Når man besøger den 43-årige Jeppe Aagaard An¬

dersen på hans tegnestue, undrer man sig i første om¬

gang over den kedsommelige bygning og den kedeli¬
ge beliggenhed, men det varer kun til, man.træder
ind i den overvældende lysfyldte tegnestue på øverste

etage, hvor man hen over en lille taghave ser op mod
Kronborg og ud ad vinduerne ser hav, strand og en

malerisk svenskekyst. Det er en tegnestue, der bærer
præg af travlhed, og man får af de bøger, der ligger
fremme en fornemmelse af, hvilket niveau der arbej¬
des på. Biblioteket er omfattende. Det bemærkes, at
den helt nyudgivne bog De konkrete af kunsthistori¬
kerne Lene Olesen og Marianne Barbuse ligger frem¬
me. Det samme gør Le Corbusiers Le Modulor.

Le Corbusier, som har betydet så meget for moder¬
ne rum- og formfølelse og for integration af hus, have
og landskab i spændstigt dialog, har betydet en hel
del for ham. Det skyldes ikke mindst, at han har haft
mulighed for at se og i nogle tilfælde også opmåle vil¬
laer af Le Corbusier, først og fremmest i Paris, lige¬
som en del af Le Corbusiers arbejder i Frankrig er

blevet studeret ved selvsyn. Disse studierejser er ble¬
vet suppleret med besøg i mange italienske byer med
henblik på at se, opleve og fotografere så mange torve

og pladser som muligt, for derigennem at lære noget
om torvets og pladsens betydning for en by og dens
liv. Også dette har været med til at udvikle hans blik
for rumlige virkninger, for byers pladsdannelser - af
hvad der giver byen dens bankende puls. Studieture
af denne art har givetvis været afgørende forudsæt¬
ninger for, at han har kunnet gennemføre for eksem¬
pel Hernings nye torv (indvies i maj 1996), hvor der
gennem akser og forskydende terrænbehandlinger og
ikke mindst en omhyggelig tilrettelæggelse af den
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visuelle virkning af belægningsstenenes overflader i
både vådt og tørt vejr, er lagt an på at skabe dialog
mellem tre for byen betydende bygninger.
Formålet med de klassiske studieture, der også om¬

fattede Pompeji, Herculaneum og Pæstum, var at bli¬
ve klog på grundstoffet; at iagttage, se og sanse ikke
blot helheder, men også detaljer og tings indre struk¬
turer — som eksempelvis i nærlæsningen af Pompejis
gadebelægninger, hvor mellemrummene mellem de
slidte sten tegner interessante infrastrukturer og
abstrakte mønstre.

Svenskernes vel nok største navn inden for have¬

kunsten i det 20. århundrede, Sven Hermelin, har på
et tidspunkt udtalt, at hvis man spørger, hvem der
har anlagt en have, så er det ikke god havekunst. Det¬
te at træde uset til side, at lade tingene tale for sig
selv, uanstrengt og selvfølgeligt, er et træk, der kende¬
tegner den japanske havearkitekt - et træk som G.N.
Brandt forøvrigt også fremhævede som efterlignelses-
værdigt i sin artikel om Den kommende Have for
snart 70 år siden (Framtidens Tradgård, Tdppan,
1927, s. 195). Det er en holdning, der også finder
sympati hos Jeppe Aagaard Andersen, og den er ble¬
vet forstærket gennem årene.
Dét, at lade stedet tale, dét at rokere om på nogle

landskabsmøbler og føje nogle enkelte til efter sol,
vind og vejr, så huset kommer i læ, og rækker af ku¬

lissetræer skaber sigtelinier ud mod solopgangen og

solnedgangen, havet og Skt. Hans bålet, kan ses i et
tidligt udført arbejde, tegnet i 1979 for en satelliteks¬
pert i Yderby på Sjællands Odde. Idéen videreudvik¬
ledes i et konkurrenceprojekt til Københavns havn
1986, i samarbejde med Kristoffer Apeland, Didrik
Hvoslef-Eide, Petter Bogen, Vibeke Dalgas, Steen
Høyer og Jørgen Sestoft. Her viser han i et perspek¬
tiv, hvordan lunde af klippede kulissetræer - som et
barokt virkemiddel - er brugt til at retouchere Kø¬
benhavns profil, og hvordan synslinierne sigter sig
ind på byens smukke tårne — set fra Amager Fælled.

Øverst: Retoucher byens skyline.
1986.
Herover. Amager Fælled. Gunnar
Aagaard Andersen. 1936.
Tv. Have ved Yderby på Sjællands
Odde. 1979.

•Top: Touching up the city skyline.
1986.
Above: Amager Fælled (Common).
Gunnar Aagaard Andersen. 1936.
Left: A garden near Yderby, Sjæl¬
lands Odde. 1979.

Ca. 1:1500
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Filmhøjskolen i Ebeltoft.. 1993. • European Film College, Ebeltoft. 1993.

Men det er først i hans mest minimalistiske have

eller snarere landskab, anlagt for Den Europæiske
Filmhøjskole i Ebeltoft i 1993, at han har gjort sig
næsten usynlig, er trådt tilbage for stedets egen kraft.
Det har været tale om en balancegang mellem at ud¬
slette sin egen - synlige - penselskrift og om hudløst
at sanse sig ind i eller at lægge øre til stedets iboende
muligheder. Det er et projekt, hvor han har arbejdet
'down to basic, basic', for nu at bruge hans eget

udtryk.
Et arbejde som Filmhøjskolen bygget af de finske

arkitekter Heikkinen & Komonen i samarbejde med
3 x Nielsen er også et paradoks. Landskabet skal se
naturligt ud omkring præcise bygningsvolumener,
uden at være det.

Ligesom barndomshjemmet Munkeruphus ved
Dronningmølle med sin skovhave også skulle være

det - her liggende omkring en nyklassicistisk, bræd-
debeklædt bygning fra 1916 af Rosenkjær og Hjejle.
Der har ligget masser af hårdt arbejde bag, for at få
det til at se naturligt eller selvgroet ud. Samme stem¬

ning var det også meningen at arbejde frem af skov¬
haven for det nye hovedkontor for idrætscentret

DGI, Vingsted, 1992, hvor skrænten kommer helt
ind til huset og tilbyder sig i form af grokraftig skov
med forstærket skovbundsvegetation, slyngplantebek-
lædte træer og vandløb, der løber flimrende ind un¬

der huset. Naturen som her-og-nu-tilbud for de an¬
satte inde i det strengt udformede hus, bygget af 3 x

Nielsen. Et stykke ren og uforfalsket rå-natur iscene¬
sat indtil mindste detalje.
Jeppe Aagaard har ikke blot arbejdet med skoven,

skovbunden og vandløbet som havekunstnerisk mo¬

tiv, men også med kulturlandskabelige enkeltelemen¬
ter såsom den hævede stensætning eller stendiger i et
kæmpekryds i et konkurrenceforslag til et forsknings¬
center i Flakkebjerg, 1993, i samarbejde med Vilhelm
Lauritzens Tegnestue a/s; stynede træer i forsøgsbolig-
byggeriet Egebjerggård IV, Ballerup i samarbejde med
Henning Larsens Tegnestue, 1994; skræpper i lange
bede i et forslag til et nyt parterre ved det skovrige
Frederiksborg Slot, 1992, hvor anvendelsen afmoti¬
vet begrundedes ud fra, at denne plante netop i over¬
gangen fra skov til ager kendes som slottets og herre¬
gårdens plante — en plante, der signalerer om stedets
særlige forudsætninger.
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Skovhaven ved Vingsted Center, administrationsbygning
for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. 1993.
• The foresty garden at Vingsted Centre, the administration facility
shared by the Danish Gymnastics and Sports Associations. 1993.
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Th. Træer med kaprifolier.
Munkeruphus.

Herunder. Isometri Flakkebjerq.
1989.

Nederst. Villa Riskær. 1990.
• Right:: Trees with honey suckle

rose. Munkeruphus.
Flakkebjerg. 1993.
Villa Riskær. 1989.

Det var G.N. Brandt, som på dansk grund først fo¬
reslog, at man så æstetiske muligheder for kulturland¬
skabets enkeltelementer i havekunstnerisk sammen¬

hæng. Det gjorde han i 1917, i bogen Vand- og
Stenhøjsplanter. Han anvendte motiverne dels i form
af rene vegetationsscenerier med arkitektur som sce¬

nisk baggrund eller ramme, dels for at skabe modsæt¬
ning gennem materiale og struktur. Det samme kan
man også sige at Jeppe Aagaard Andersen gør, men
han løsriver og samstiller motiverne på en ny måde.
Og modstiller dem gerne i konstrast til en stram byg¬
ningskrop, sådan som det eksempelvis kan ses i Film¬
højskolen og i DGI. Men han stiliserer også natur¬

nære motiver som det klatreplantebegroede træ

(fremelsket og dyrket i barndomshaven) og lianers
hængende kulissefald (studeret ved selvsyn i Malay¬
sias og MadagaScars regnskove, 198éj) til spindelvævs-
agtige kulissehaver ophængt under en kuppel, sådan
som han foreslog det i et konkurrenceprojekt til Aker-
hustangen, Rådhuspladsen, Vestbaneområdet, Oslo,
1985-1987, eller som det blev udført i form af espali¬
ertræer i en gårdhave på Christianshavn, 1985-86.
Havens og junglens plantemateriale omsat til vege¬
tativ transparence. Det er materialernes egen natur,
der arbejdes med.
Ikke sjældent tilfører han det motiviske forestil¬

lingsfelt nogle geometriske belægningsmotiver — ger¬
ne i form af lysende streger eller cirkelslag - hvilket er
med til at give det samlede, overordnede udtryk en
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Øverst tv. Jerntræ fra udstillingen 'Træer og
det der ligner'.
Herover. Gårdhav.e på Christianshavn. 1986.
Tv. Konkurrenceprojekt til Akerhustangen,
Oslo. 1985-1987.
• Left: From the exhibition 'Trees and such'.
Above: A courtyard in Christianshavn.
Left: Competition entry for Akershustangen,
Oslo. 1985-1987.
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Anlæg omkring
retsbygningen i
Holstebro. 1992
• The landscape
designed for
Holstebro Courthouse.
1992.

grafisk virkning, som eksempelvis i anlægget omkring
Retsbygningen i Holstebro, 1990, også af 3 x Nielsen
(hele anlægget er komponeret i en overordnet geome¬
tri, der ligger til grund for såvel have som bygninger¬
ne) eller i haven til Villa Riskær, en ældre privatvilla i
Vedbæk, 1989. I planer hvori computerteknik også er

taget i anvendelse, som eksempelvis Nivå bypark,
1993 far geometri og farvesighatur store lighedspunk¬
ter med konkret billedsprog. I et konkurrenceprojekt
til Vejle Bypark, en konkurrence 1991, hvori Jeppe
Aagaard Andersen var indbudt til at deltage, blev der
lyssætningsmæssigt tænkt i billedlige, suggestive ter¬
mer - parken som dag- og nathave og hver med sin
oplevelse.

Bag om alt dette mærkes en respekt for tings natur,
for motiver og begreber inden for kunsthistorien og

havekunstens historie, hvortil der ofte henvises, det

gælder ikke mindst, hvad angår planteanvendelse.
I et projekt til Miljøcentret i Holstebro, 1992 er

det frodigt vækstlige billede taget op og raffineret på
en pædagogisk og nytænkende måde. Her ser den be¬
søgende med egne øjne — hvad enten de tilhører et
barn, en akademisk ekspert eller en landmand -
hvordan spildevandsudledningen i aftagende rens¬

ningsgrad afspejler sig i planternes frodighed og

blomsternes farveintensitet: den ukontrollable vækst¬

lighed aftager, ligesom blomsterne (iris) bliver blegere
jo renere vandet bliver i sit fremløb. Aflæsningsgra-
den af spildevandets indhold af næringssalte ækvivale¬
rer med oplevelsesgraden: man kan rent fysisk aflæse
af planterne, hvad det er, der rent kemisk foregår ne¬
de i vandet, efterhånden som man spadserer ned gen¬
nem anlægget. Man får ligesom indsigt i miljømeka¬
nismerne ved blot at se på planterne. Herved bliver
miljøcentret ikke alene et levende museum, men gen¬
nem denne fysiske opvisning af spildevandsudlednin¬
gen bliver man delagtiggjort i en række mekanismer,
der kan bibringe den besøgende en øget ansvarsfølelse
overfor miljøet. Det er perspektivgivende, at Jeppe
Aagaard Andersen lader dette vandforløb ende med
en dam, der rummer det helt rene vand. Denne del

har han kaldt malerens have - det er Monets åkan¬

dedam, han sigter til, den, som Monet anlagde i Gi¬
verny uden for Paris, og som han malede flittigt.
Drømmen om den rene og skønne verden, paradiset
ligger inden for rækkevidde.
Det interessante ved at bruge kulturlandskabelige

elementer er, at kulturlandskabet er stilløst. Både kul¬
turlandskabet og geometrien er stilløse - når man
arbejder med grundformer, er det stilløst. Det er først
i sammenstillingen af dem, at en tidsånd kommer til
udtryk. Det, man forlanger af et kunstværk, er det
genuine, det ægte. Når ægthedsværdien aftager bliver
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det til stil — således blev eksempelvis funktionalisme
til funkis. Selv har Jeppe Aagaard i en artikel om ha¬
vekunsten og de arkitektoniske grundbegreber (Prin-
zipien der Dånischen Gartenkunst, J. Aagaard Ander¬
sen, Topos, 2, 1993) skrevet: 'Det er i spillet mellem
det funktionelle og den rene form, at havekunsten
kommer tæt på det kunstneriske grundstof. Og det er
i organiseringen, i iscenesættelsen af forløb, at de helt
basale oplevelser af rum, form og flade tager fat i så¬
vel arkitekturen som skulpturens væsen. Det er også i
dette rum, at det tidsuafhængige ses tydeligst, det er
her havekunsten med sit plantemateriale sætter sig ud
over stil og mode.'
Jeppe Aagaard Andersen har været med i mange

betydelige projekter. Udover de allerede nævnte kan
eksempelvis også fremhæves Koldingfjord Hotel og
Kursuscenter, i samarbejde med med Vilhelm Lauri¬
tzens Tegnestue a/s, 1987-1990, forslag til lufthavne
som Hurum i Oslo, i samarbejde med Petter Borgen
a/s, Oslo og Vilhelm Lauritzens Tegnestue a/s, 1989,
og Arlanda, Stockholm i samarbejde med 3 x Nielsen
og landskabsarkitekt Thomas Andersson, 1995, samt
deltagelse i en række indbudte konkurrencer som

1:1000
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eksempelvis Lundagård, Lunds Domkirkes omgivel¬
ser, universitetet og det centrale Lund, 1989, og se¬
nest en ny park i Miinchen-Riem, 1995, ligesom
nogle af vore allerfineste historiske herregårdshaver -
blandt andet Glorup - er lagt i hans hænder med
henblik på forslag til restaurering og fremtidig pleje.
Opgaver af denne art kræver indlevelse i sit fags

virkemidler, en god fornemmelse for rum, form og

tings samspil samt sans for at opleve natur.

Er Jeppe Aagaard Andersen en enfant terrible i dansk
have- og landskabskunst? Ja, hvis man vælger at måle
ham ud fra en traditionel målestok. Nej, hvis man ser

på i hvor høj grad, han er åben for og har mod til at
udvide fagområdets grænser. Han tør godt gå fremti-

Herover. Forslag til nyt parterre
nær Frederiksborg Slot. 1992.
Th. Konkurrenceforslag til luft¬
havn i Hurum, Norge.1989.
• Above: Proposal for a new

parterre near Frederiksborg
Castle.. 1992.

Right: Hurum Airport in
Norway: a proposal submitted
to the competition. 1989.

den i møde, det gælder ikke mindst den teknologiske.
Det er karakteristisk, at han, for ikke at lade sig beg¬
rænse i sit projekteringsarbejde, også har taget com¬
puteren i brug. Det gælder ikke mindst i bearbejd¬
ningen af landskaber. Således har han siden 1987

arbejdet med visualisering af landskaber og byrum på
cad - som støtte for modelbetragtninger og til fors¬
tåelse og kreativ bearbejdning i forbindelse med pro¬

jektering. Han arbejder som en af de få i Danmark

med det amerikanske cad program Landcadd. Der er,
siger han 'en meget kraftig applikation til Autocad,
der er i stand til direkte fra landmåler tal at generere
3d modeller af landskaber og bearbejde disse grafisk,
samt udskrive mængder og volumener til database.'
Men det har altid været vigtigt, tilføjer han, 'at dette
ikke blev dogmatisk, men blev brugt som et redskab,
på linie og sammen med andre fremstillingsformer.
Tiden har vist, at netop komplekse cad programmer
som Landcadd, der binder alle tegningselementer til
såvel en teknisk som en plante-database, giver store
muligheder for den projekterende landskabsarkitekt.'
Med Jeppe Aagaard Andersens arbejder har faget

taget et godt skridt videre ind i fremtiden. Ikke fordi
fremtiden er i hænderne på teknikken, men fordi tek¬
nikken kan bruges som et værktøj i en kreativ proces.

En proces, hvor man med Jeppe Aagaard Andersens
ord kommer 'down to basic' - til stoffet - til stenen,

planten, terrænet, træet, vandet, alle disse vidunderli¬
ge materialer, hvor afstanden mellem det banale og
det sublime er ganske kort, og kun indlevelse og kon¬
sekvens forhindrer kollisionskurs.

Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.
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PARKSTYRING
Ulrike Klasterer

Eksempel: Skansebakken, kort og
beskrivelse af en af komponenterne:
brugsgræs. Bemærkning: Grafikken
er under revurdering, den fylder for
meget og er tung at arbejde med. Vi
planlægger at gå over til en grafik
med flader, som kræver færre bites.
• An example: Skansebakken
(a fortified mound): a map with the
description of one component: grass.
The graphic tool is being reassessed:
it is unwieldy and takes up too
much disk space. We plan to re¬
place it with another, less demand¬
ing type.

Komponentbeskrivelse - pleje.
1. Græs.
1.3. Brugsplæne.
Eksempler: Parken ved Nordbanen,
Grønningen, Skansehjørnet.

Hvad vil vi:
- gulv for friluftsliv
- rimeligt pænt udseende
- rimeligt kort og tæt græs, ensar¬
tet og sundt, rimeligt jævnt
- små, spredte, bare pletter accep¬
teres,
- spredt, vild flora accepteres
- mod sokler og udstyr må græsset
gerne være højere.

Hvad gør .vi:
-klipning: 21 gange om året
-gødningsanalyse: efter behov
- gødning: efter aftale
- eftersåning:1 gang efter aftale

Hillerød Kommune er en mellemstor provinskom¬
mune med ca. 35.000 indbyggere. Den grønne afde¬
ling har en forholdsvis kort historie her i byen. Indtil
1989 var de grønne områder lagt ind under Vejvæse¬
net med en gartnerformand. De tre kommunale kir¬
kegårde dannede deres egen enhed med en kirke-
gårdsinspektør som leder.
Da gartnerformanden nærmede sig pensionsalde¬

ren, benyttede man lejligheden til at omstrukturere.
Park- og Kirkegårdsafdelingerne blev sammenlagt til
én afdeling med en stadsgartner som leder. Personalet
skulle lære at arbejde sammen på tværs af kirkegårds-
murene, og arbejdet på kirkegårdene skulle opfattes
som lige så attraktivt som i parkområderne.
Men gartnerformandens indtræden i sit otium gav

afdelingen en yderligere udfordring, idet den eneste
samlede registrering af kommunens grønne områder,
man havde, var i hans hukommelse. Han alene vid¬

ste, hvor de forskellige planter stod, og hvornår de
var plantet.
Mange ting skulle nås, inden han gik af.. En tek¬

nisk assistent hjalp til med at tegne områderne groft
ind på grundkort. Sideløbende blev der skrevet plan¬
tenavne ned. Grundstenen for en parkregistrering var

lagt. En landskabsarkitekt blev tilknyttet afdelingen,
de grove grundkort blev manuelt tegnet op, et num¬
mersystem etableret og plantelister udarbejdet. 3/4 af
kommunens grønne områder blev således registreret,
og registreringen er siden flittigt blevet benyttet af
både gartnerformænd og ledelse.

Indførelse afGIS
I 1991 indførte Hillerød Kommune GIS, og de digi¬
tale kort blev dagligdagen for os. Grafiske arbejdssta¬
tioner blev installeret, og hver afdeling fik sine egne

faglige temaer at lægge ind i maskinen. Vi er fælles-
om grundkortet og en systemansvarlig, som hjælper
os med både store og små problemer. Det store
spørgsmål for os har været: Hvordan skal vi lægge vo¬
res grønne områder ind? Er der systemer på marke¬
det, vi kan bruge? Hvad er vigtigt for os at få med?
Hvordan skal grafikken være? Hvad skal databasen
indeholde? ... Og mange, mange flere spørgsmål.
Vi gik i gang, brugte den gamle manuelle registre¬

ring som udgangspunkt og oprettede vores eget digi¬
tale system. Vi kiggede lidt i materiale fra andre kom¬
muner, Herlev, Gentofte, Herning og mange andre.

Vi lærte lidt af dem alle og fandt frem til det, vi ger¬
ne vil med vores egne forudsætninger, ambitioner og
muligheder. 'Pleje af grønne områder' fra Landsfore¬
ningen Danske Anlægsgartnermestre blev vores bibel.
Vi tog udgangspunkt i de mange komponenter, som
er beskrevet i bogen, og skræddersyede dem efter vo¬
res egne behov. En konsulent fra Forskningscentret
for Skov og Landskab var tilknyttet under hele pro¬

cessen, især da vi skulle definere de forskellige ele¬
menttyper. Han kom med de spørgsmål, som kun en
udenfor hjemmebanen kan komme med, han gav os

lektier for, rettede og vejledte os.

Det endte med det, vi kalder vores 'Parkstyring'
Parkstyring er baseret på tre elementer: Kortbilag,
stamkort og opslagsbog. Kortbilag og stamkort bliver
udarbejdet via GIS-systemet. Opslagsbogen udarbej¬
des sideløbende via tekstbehandlingprogrammet.
Kortbilaget viser hvert område grafisk med de kom¬
ponenter, der findes lige præcis i det område. Områ¬
dets kodenummer, som er skrevet ind på kortet, giver
faktisk brugeren flere oplysninger. Bogstavet fortæller,
hvor udgifterne til området skal konteres; det første
tal viser, hvor området ligger i byen. Nummersyste¬
met svarer til kommuneplanens delområder. På den¬
ne måde letter vi det daglige samarbejde med andre
afdelinger, f.eks. byplanafdelingen.
Stamkortet indeholder alle database-oplysninger.

Udover basisoplysninger, såsom ejerforhold, adresse
og totalstørrelse af arealet m.m. er alle komponenter
med tilsvarende arealstørrelse eller antal skrevet ned.

En bemærkning om have-, park- eller naturpræg sig¬
nalerer områdets ønskede u4seende. Typisk vil et om¬
råde fa et af de tre præg, men det er heller ikke helt
ualmindeligt, at et område er præget af flere grundty¬
per. Side 2 giver plads til bemærkninger og planteli¬
ster - en meget nyttig ting, når beplantningen skal
suppleres.
Til sidst har vi opslagsbogen - biblen for mandska¬

bet ud i marken. En indholdsfortegnelse giver over¬
blik over alle de komponenter, vi bruger her i Hille¬
rød. Komponenter kalder vi de grundelementer, som
hvert område er bygget op af. Komponenterne kan
samles i to blokke, pleje og vedligeholdelse. Det er
vigtigt at skelne mellem disse to aktiviteter. Plejen
beskæftiger sig med de levende individer, hvis udvik¬
ling skal dyrkes, dvs. plejes frem. De når først deres
optimale tilstand efter en korrekt plejeindsats. De dø-
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de ting derimod har deres optimale tilstand i det øje¬
blik, de bliver anlagt, og fremover skal der sigtes på at

vedligeholde den oprindelige anlægsstandard.
Komponenterne i disse blokke er samlet i grupper

såsom græs, træer, buske, hæk, blomster, vand, belæg¬
ning og udstyr. Alle komponenter er beskrevet i ord
og billeder, som viser eksempler fra byen. Beskrivel¬
sen giver udtryk for målet: Hvad vil vi ? Hvorimod
de specifikke plejeanvisninger - Hvad gør vi? - er

midler til at opnå målet. Selve plejearbejdet er en
blanding af det, vi i realiteten gør i dag, og det
ønskelige. Begge dele skal der til for at opfylde de
mål, vi selv har defineret.

Vedligeholdelsesområdet har vi valgt dele op i 3
niveauer: A, B og C. Opslagsbogen indeholder også
en kort beskrivelse af have-, park- og naturpræg.
Det er ikke meningen, at parkstyringsbogen skal

læses helt igennem på en gang, men den er tænkt
som en slags leksikon, hvor man lige kan læse efter,
hvis man er i tvivl om nogle ting eller gerne vil have
uddybende oplysninger. Den skal ligge i bilen eller i
skurvognen, altså der, hvor den skal bruges.

Hvor står vi i dag?
I skrivende stund er ca. 25% af alle grønne områder
lagt ind. Vi har udpeget nogle arealer, som bliver af¬
prøvet i marken. Der blev holdt orienterende møder
med folkene ude i marken, materiale blev delt rundt,

og efter en prøvetid på ca. 3 måneder tager vi det i
fælleskab op til evaluering. Er der noget, der skal ret¬
tes til? Har vi glemt noget? Er kortværket godt nok?
Hvordan passer målstokken? Og mange andre store

og små ting.
Ud af vores tre kirkegårde er den ene lagt ind med

tilhørende database og nummer to er under opstart.
Der er oprettet snitflader til kirkegårdsadministratio-
nen, som letter det daglige administrative arbejde be¬
tydeligt. Til begge registreringer kan knyttes fotoma¬
teriale.

Teknisk Forvaltning råder i dag over i alt 8 arbejds¬
stationer. Alle data fra de forskellige afdelinger er til¬
gængelige via nettet fra den fælles server. Når vi skal
plante vejtræer, kan vi trække på ledningsoplysninger
med det samme. Vi kan se, hvor kloaken ligger. Led-
ningsregistrering af el-, vand- og fjernvarme er også
påbegyndt. Projekteringsafdelingen registrerer affalds¬
containere, storskraldsruter, vintervedligeholdelsesru-

ter, busstopsteder med læskur, trafikfarlige skoleveje,
geotekniske rapporter, offentlige parkeringspladser,
stier og tegningsarkiv. Projektering af vejene foregår
også digitalt.
Byplanafdelingen er i gang med at lægge lokalpla¬

ner og kommuneplan ind. Miljøafdelingen opbygger
et Miljøinformationssystem (MIS); depoter for kemi¬
kalier og slam registreres også. Alle disse oplysninger
står til rådighed for enhver bruger. Vi har læserettig¬
heder til hinandens filer. Ret til skrive, modificere,
slette m.m. har kun den, der har ansvaret for temaet.

Afsluttende bemærkninger
Det lyder måske overvældende og omfattende, men
når først tingene er kørt ind i en daglig rytme, bliver
det en naturlig del. Nyhedshurtlen skal lige overvin¬
des, og vi føler, at folk i marken er utrolig interessere¬
de og glade for endelig at fa noget mere håndfast og
målbart at arbejde efter.
Men hvorfor egentlig alt det besvær, kan man spør¬

ge sig selv? Er det hele indsatsen værd ? Det synes vi
det er, selv om der indimellem er tider hvor 'maski¬
nen er gået ned', og vi andre føler os helt udenfor.
Teknikken driller nogle gange. Filer fylder lige plud¬
selig for meget med alt den grafik og må laves om.
Pludselig opdaterer maskinen ikke mere og hvad så?
Alle sådanne tekniske detajler kræver tid og tålmodig¬
hed. Vi har brugt og bruger megen tid på det, mere
end vi havde forstillet os.

Men trods alt føler vi, at vi er på den rigtige vej. Vi
har fået en større oversigt over vores arealer.Vi kan få
databaseoplysninger på tværs af alle områder. Vi kan
f. eks. få at vide, hvor mange vejtræer, vi har, hvor
meget idrætsgræs vi holder, hvor mange kvm roser vi
har og hvilken slags. Det er meget nyttige oplysnin¬
ger at have til en hurtig og præcis kunde- og politi-
kerbetjening. Vi kan bruge det som grundlag for ved¬
ligeholdelsesaftaler med f.eks. skoler. Eller som et

redskab til en bedre styring af pleje- og vedligeholdel-
sesindsatsen. Og vi kan bruge det som et arbejdsle-
delsesinstrument, f.eks. til udarbejdelse af turlister el¬
ler til beskrivelse af vores produkter.
Derudover kan vi bruge det til grundlag for et res¬

sourcestyringssystem, som vi endnu ikke har i vores
kommune. Det må blive den næste udfordring.
Ulrike Klasterer, Teknisk Forvaltning, Hillerød Park- og
Kirkegårdsafdeling
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HAVE TILSØS
Vandreudstillingpå Ziirichsee med temaet landskabsarkitektur Susanne Guldager

I sommeren 1995 blev der vist en række udstillinger,
holdt foredrag og havevandringer ved Ziirichsee. Det
fælles tema var: Gartenkultur in der Schweiz. Dette

havde inspireret en gruppe energiske landskabsarkitekt¬
studerende ved Ingenieurschule Technikum, Rappers-
wil til at gøre reklame for landskabsarkitektfaget med
en plancheudstilling og et utraditionelt haveanlæg. Et
gammelt fragtskib blev rigget til og sendt afsted fra
by til by langs Ziirichsee for at samle opmærksomhed
og for at vise publikum havens rumlige og indholds¬
mæssige muligheder i 1:1. Derudover ville man gerne

vise nogle af de opgaver, landskabsarkitekter kan være

med til at løse nu og fremover.
Synet af det store skib med et enligt træ på dækket

og flere i lasten, fik forbipasserende til at kigge to

gange og flere til at undersøge sagen nærmere. Jeg be¬
søgte skibet den allersidste dag, hvor det lå fortøjret
ved Horgen. Hele anlægget havde klaret de 8 uger på
rejse i den varme sommer uden synlige problemer og
dokumenterede derved umiddelbart fagets tekniske

formåen. Det gamle skib symboliserede gennem ind¬
retningen aspekter ved havens og landskabets form¬
ning. Det begrænsede areal og velafgrænsede rum

havde nødvendiggjort streng disciplin i valg af ud¬
tryksmidler. Opgaven med at forme det havemæssige
udtryk var løst næsten asketisk i et behersket samspil
mellem ganske fa elerhenter.
Dybt i skibets bug antydede et farverigt mønster af

kvadratiske fotos i forstyrret orden fantasiens stræben,
mulighederne i leg med planter. Træernes løv under¬
stregede det hemmelighedsfulde i spillet mellem lys

Det er effektfuldt at anlægge en
have på et skib. En have med store
træer som trækplaster til en udstil¬
ling om landskabsarkitektfaget. Og
modsætningsfuldt i forhold til stedet
og planters almindelige behov.
• Placing a garden on board a ship
creates a strong impression: a garden
with large trees attracting visitors to
an exhibition describing landscape
architecture; a way to offset the
two-way contrast, with the site and
with the common needs of plants.

og skygge. Underfundigt, at denne last kun opdages
af den nysgerrige, den undersøgende.

På kajen var der mere traditionelt opstillet en plan¬
cheudstilling, som viste aktuelle udfordringer og ar¬

bejdsområder for landskabsarkitekter.
Udstillingen havde historiske referencer, og den

antydede, at havekultur — havekunst er andet end det
funktionelle og æstetiske knyttet til formgivning, at
følelser og identitet ofte er bundet til det grønne i de
nære omgivelser. Noget vi ofte glemmer. Det var et
flot gennemført projekt — en idé som fint kan over¬

sættes til danske forhold - en idé med relation til det

ofte omtalte behov for oplysning om faget. Oplys¬
ning formidlet på en måde, som indfanger en bredere
del af offentligheden. Tid og sted - i ferielandet - er

ikke dårligt valgt. Økonomien til realisering af pro¬
jektet har de studerende skaffet ved sponsorering.
Arbejdskraft har de selv lagt til, og kvalitetsmæssigt
var der på overbevisende måde styr på tingene.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl
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NOTER

Medalje til landskabsarkitekten
Maj-Lis Rosenbroijer
Finske landskabsarkitekturs grand old lady, Maj-Lis
Rosenbroijer (f. 1926) er i 1995, der er grønt år i Fin¬
land, blevet hædret med medaljen 'Den Grona Sta¬
den' som anerkendelse for sit lange og omfattende
virke. Efter uddannelse bl.a. i Danmark og i Tyskland
startede hun egen tegnestue og projekterede i efter¬
krigsårene en række enkle og smukke anlæg. Sidst i
60erne og i 70erne var hun i Landskaps finske redak¬
tion.

Ældre finsk havekulturs historie knytter sig især til
herregårde, præstegårde og i visse byer parker. Land¬
skabsplanlægning som fag har først i de seneste tiår
givet arbejde til fagets udøvere. Den finske landskabs¬
arkitekturs historie er således relativ kort og samler
sig om et fatal af personer. Det blev ved prisudelin-
gen fremhævet, at Maj-Lis Rosenbroijers beslutning
om at studere i udlandet i sin tid var fremsynet og
modig, og at hendes tro på havekulturens fremtid må
have været stærk.

Maj-Lis Rosenbroijer har i sin karriere tegnet talri¬
ge parker, kirkegårde, haveanlæg til offentlige bygnin¬
ger og institutioner samt ikke mindst mange privat¬
haver. Hele dette livsværk krones af planlægningen af
have og omgivelser til Finlands præsidents tjenestebo¬
lig, Talludden. Med dette arbejde har hun specielt le¬
vet sig ind i planlægning og anlæg af den naturpræ¬

gede have.
I sit arbejde har Maj-Lis Rosenbroijer stræbt efter

at fremme det finske særpræg, at benytte basisele¬
menterne i det finske landskab: sten og træ. Hun har
ledt efter grundlaget for den finske have. I sit design
har hun i særlig høj grad næret forkærlighed for og
anvendt træ, traller, kombineret med en frodig og

varieret brug af vækster.
'Det grona årets' medaljekomité har derfor tildelt

landskabsarkitekten Maj-Lis Rosenbroijer medaljen
'Den Grona Staden' som anerkendelse for et mangesi¬
digt og også særdeles synligt arbejde til gavn for finsk
havekultur. AL
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Competition Concerning the Landscape
Park in Munich-Riem, p. 149
In 1994 the Landeshauptstadt of Munich
arranged an open competition concerning a
300 hectare landscape park situated south
of its former airport. Besides this free-for-
all, eight non-German firms were invited:
Gilles Vexlard of France; Martha Schwartz
of the US; Marek Szeniawski et al., Poland;
Atelier Stern & Partner of Switzerland; Teg¬
nestuen Domus and Jeppe Aagaard Ander¬
sen, both Denmark, Monika Gora et al.,
Sweden, and West 8, Holland. A total of 76
proposals came in and were accepted by the
panel.

Judges were ProfDr Hanns Adrian, Ms
Irene Burkhardt, Prof Christophe Girot, Ms
Hannelore Kossel, ProfHans Loidl, Prof
Arno Schmidt, and Ms Christiane Thal-
gott. The process took two days. Their first
round excluded more than a dozen severely
defective projects, the second another 37.

Before the third round, discriminative
criteria were further eleborated and stated
with more precision. This time landscape
structure, image, and quality of design were
all emphasized, but also the design's con¬
nections with other parts of the city; and
climactic improvements such as air corri¬
dors were considered. Judges, moreover,
considered functionality and recreational
potentialsuch as whether or not a lake for
swimmers could be integrated. They dis¬
cussed the possibility of biotope develop¬
ment and how eventually to connect bio-
topes. Finally, they took into account
whether the new creation would lend itself
to development by stages, and whether or
nor it would be possible to host a tempo¬
rary Bundesgartenschau in the area. In the
third round, 19 projects were closely exam¬
ined, 11 ofwhich were awarded prizes. La¬
titude Nord and its principal, Gilles Vex¬
lard, won first prize worth the amount of
DM 51,000.

Jeppe Aagaard Andersen, p. 157
Lulu Salto Stephensen
In reply to my question concerning major
influences Mr Aagaard Andersen replies
that his chief inspiration for landscape
architecture comes from his father, the ex¬

tremely versatile artist Gunnar Aagaard An¬
dersen, formerly professor of pictorial art at
the Royal Academy of Fine Arts. Gunnar
Aagaard Andersen embraced a multitude of
art forms, painting as well as sculpture, fur¬
niture, architecture, scenography, wall
paper, book illustrations, textiles, rugs, bal¬
let costumes, and more. This gifted artist
strove to simplify. He would observe mate¬
rials, trying to comprehend their inherent
laws, their physical attributes, and their
potential. As an artist and as a private indi¬
vidual, Jeppe Aagaard Andersen's father was
a strong man. It is no great wonder, there¬
fore, that his sire's endeavour and concern

with laws and potential have been imprint¬
ed on him.

By his own admission, however, Aagaard
Andersen has also received inspiration from

C.Th. Sørensen and Le Notre, both potent
names in the history of garden design, and
both showing a keen interest in spatial
composition.
It is evident from an early work of his

that he will allow a site to speak, that he
will re-allocate existing verdant furniture
and add other elements so that a house is
sheltered from the storm and the sun, and,
furthermore, by using stage set trees, create
sightlines directed towards sunrise and sun¬
set, sea and Midsummer bonfire. The task
in question was undertaken in 1979 for an
expert on satellites living in Sjællands Od¬
de. He further developed the idea, and
again used it for a Copenhagen Harbour
proposal in 1986. A perspective shows how
groves of clipped trees - Aagaards Theatri¬
cal Baroque - were set to conceal the ugli¬
ness of the Copenhagen profile, and how
these sightlines, seen from Amager, focus
on the nice skyline. But not until the crea¬
tion of his most minimalistic landscape,
designed for the European Film College at
Ebeltoft in 1993, did he make himself
almost invisible, retreating so as to bring
forth the power of the site itself. His has
been a balance between eradicating the
traces of his own invisible brush, and sensi¬
tively lending ears to the site's inherent
potential. This project represents his 'down
to basic, basic' strategy, to use his own
expression. The College, built by Finnish
architects Heikkinen & Komonen in col¬
laboration with 3 x Nielsen, is a paradox.
The landscape surrounding the exact mass¬
es ofmasonry is supposed to look natural.
Just like Munkeruphus at Dronningmølle,
the home of his childhood with its wood¬
like garden. It took a lot of hard work to
make it look unspoilt. He intended, in
1992, the same mood to prevail throughout
the grove surrounding the new DGI offices
at Vingsted, where a slope stands close by
the house, carrying with it a robust forest
with a durable floor, trees that host masses
of creepers, and a glistening stream below
the building. Jeppe Aagaard Andersen
severs and recombines landscape motifs in
new ways.
He stylises motifs that are close to na¬

ture, such as a tree overgrown with creep¬
ers, nursed and grown in his childhood gar¬
den, and the theatrical ways of exotic lianae
that he studied in the rain forests ofMalay¬
sia and Madagascar, 1986; they become
exotic gossamer coulisses hung under a
dome, the way he suggested as part of a
competition project concerning Akerhus-
tangen at Oslo in 1985t87, or they are real¬
ised as trellised trees in a Christianshavn

courtyard in 1985-86.
At times he adds geometric inlays to

complete motifs, gleaming lines or circles,
for example, which will add a graphic
impression to an already completed whole
such as the design surrounding the Holste¬
bro courthouse, 1990, also by 3 x Nielsen.
The entire composition, masonry as well as
landscape, is a geometric entity. The same
principle applies to Villa Riskær, an old pri¬

vate villa in Vedbæk. Geometry and colour
assert themselves, almost as linguistic fac¬
tors, in plans involving computer tech¬
niques, eg Nivå Public Park, 1993.
Jeppe Aagaard Andersen has taken part

in many significant projects. Besides the
ones already mentioned, we would like to
point to Koldingfjord Hotel and Educa¬
tional Centre in 1987-90, proposals for air¬
ports such as Hurum near Oslo (with Petter
Borgen Ltd of Oslo, and Vilhelm Lauritzens
Tegnestue Ltd, of 1989; to Arlanda, Stock¬
holm, in collaboration with 3 x Nielsen and
landscape architect Thomas Andersson,
1995. And he has submitted proposals fol¬
lowing invitations to create sites around
Lund Cathedral, at Lundagård, Lund Uni¬
versity, and in central Lund in 1989, and,
most recently, to a new park in Munich-
Riem, 1995.

Park Organisation, p. 168
Ulrike Klasterer
Hillerød is a medium-size administrative
unit having a population of c 35,000. Until
1989, green open spaces were handled by
Roads, and managed by a head gardener.
The three municipal cemeteries were one
division headed by a cemetery inspector.
Now parks and cemeteries form a single
division headed by a Park Director. In 1991
GIS was introduced, and digital maps are
used every day. Graphical work stations
were installed, and each sub-division reor¬

ganised its own professional themes. Our
Park Organisation is based on the three ele¬
ments ofmaps, appendices, and a reference
book. GIS is used to set up maps and
appendices, whereas references are collected
by means ofword processors. Subject groups
such as grass, trees, bushes, hedges, flowers,
water, paving, and equipment are described
through words and images showing actual
examples. This description expresses a com¬
mon goal, namely 'What do we want?' Spe¬
cific measures reflecting the 'What must we
do?' question, however, are but means to
achieve the goal.

A Garden at Sea, p. 170
Susanne Guldager
A number of exhibitions were shown, lec¬
tures given, and walks undertaken at Zurich-
see during the summer of 1995. Their
common theme was Gartenkultur in der
Schweiz. This theme inspired a group of
landscape architecture trainees at the Inge-
nieurschule Technikum of Rapperswil to
highlight the trade through a poster exhibi¬
tion and an unconventional garden design.
An old freighter was re-rigged and towed
from one town to another along Lake Zu¬
rich. Deep inside the ship's belly a varie¬
gated pattern composed of square photos in
disturbed order was to represent endeavours
of the imagination and the potential offered
in playing with plants. Foliage would
underline the shared secrecy of light and
shade. A conventional poster exhibition was
put up on each wharf as the show went on.
Ellen Miriam Pedersen

Landskab 7/95



forts, fra s. 50
bildningar och dår de som låser på
arkitektskolorna inte bestammer sig
forrån i sista stund om de vill bli

landskapsarkitekter. De danska stu¬
denterna år heller inte så intressera-
de av ett studerandemedlemskap
eftersom man får all information
åndå.
Motet konstaterade att medlemmar
i ett nordiskt forbund fritt kan byta
forbund om man under langre tid
arbetar i ett annat nordiskt land.
Nordiska kongresser kommer att
avhållas enligt forjande:
1997 Norge
1999 Danmark (IFLA:s vårldskon-
gress)
2001 Finland
2003 Island (som tyvårr inte var når-
varande vid møtet)
De nordiska kongresserna år mycket
viktiga. Det sociala livet kring en
kongress år inte minst viktigt. Att
hålla kongress på en konferensan-
låggning dår man både kan bo och
kongressa år dårfor en bra idé.
Den instållda kongressen i Sverige
var den tredje kongressen som måst
instållas. NLA forslog att det nordis¬
ka styrelsemotet ska folja kongress-
planeringen och verifiera att plane¬
ringen går som den ska. Detta ska
ses som ett stod till det arrangeran-
de forbundet och samtidigt satta en
press på forbundet att komma igång
med planeringen i tid.
LAR forslog att man borde beståm-
ma vilken standard en nordisk kon¬

gress ska ha. NLA påpekade att det
nordiska styrelsemotet så snabbt
som mojligt ska få veta programmet
,for planerad kongress så att man
kan stotta.

□arefter presenterade NLA pro-
gramskissen till kongressen i Trond¬
heim 1997. Man gor en minimibud-
get som bygger på 70-80 deltagare,
men målet år ca 150 deltagare. Kon¬
gressen I6per over tre dagar. Kon¬
gressen i Trondheim kommer att
vara oppen åven for arkitekter, men
ingen speciell inbjudan kommer att
utgå.
Man har tidigare diskuterat om det
nordiska samarbetet kunde/borde

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler
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intensifieras, men alla var overens
om att styrelsemote en gång/år och
i samband med detta informella
moten mellan orforandena respekti¬
ve IFLA- och EFLA-delegaterna från
varje forbund år en lagom nivå. Sto¬
ra och viktiga frågor som t.ex. IFLA
och EFLA bor kunna forberedas på
dessa informella moten så att sjålva
styrelsemotet blir effektivare.
SMAFLA meddelade att de gårna
vill visa Lappland. Det blir kanske
tillfålle till det 1998 då nordiskt sty¬
relsemote hålls i Finland.
Catarina Holdar,
nordisk sekreterare

Rapport från IFLA Grand Council
och World Congress 1995 i
Thailand

Grand Council 1995
Grand Council pågick i två hela da¬
gar, 18-19/10. C:a 30 delegater re¬
presenterande ca 40 medlemsfor-
bund deltog, undertecknad med tre
rostfullmakter från DL, NLA och
FILA. Vidare nårvarade bl.a. dr Toch-
terman från Unesco samt observatø¬
rer, bl.a. Jeppe Aagaard från Dan¬
mark.
Som nya medlemsforbund invaldes
Tjeckien (Slovakien år redan med¬
lem), Slovenien samt individuella
medlemmen Shafali Pathak, Zambia.
Indien, Marocko, Senegal och Turki-
et suspenderades (dvs fråntogs
medlemsråttigheter men uteslots
inte) pga uteblivna medlemsavgif-
ter.

Motets viktigaste fråga var forslaget
till nya stadgar (Constitution and By¬
laws), som under året utarbetats av

arbetsgrupp. Forslaget antogs enhål-
ligt av motet med ett antal åndring-
ar efter sammanlagt ca en dags dis¬
kussioner. Undertecknad deltog
aktivt och lyckades genomdriva fler-
talet av de fBråndringar som jag
foreslog. Nedan redovisas de viktig¬
aste beslutade foråndringarna:

Constitution

Art 11/3.1.a+b
Finanskomminssionen skall foreslå
båda delar av membership fees, dvs
membership dues och per capita
surcharge, som underlag for World
Councils beslut (Grand Council dops
om till World Council).

Art IV/2.1 .f
Ex.Co. skall godkånna och folja upp
(monitor) medlemsverksamheten.

Art IV/3.5
IFLA's President år ordforande vid .

World Council i enlighet med forsla¬
get (vårt forslag att vålja motesord-
forande forlorade med 26-10).

Art IV/5.1 och Art VIII/5.1
Kategori A-medlem får låmna rost-
fullmakt till annan kategori A-med-
lem eller till ledamot i Executive
Committee från eget land. Ledamot i
Executive Committee får låmna rost-

fullmakt till annan ledamot i Execu¬
tive Comitee eller till kategori A-
medlem från egna landet. Kategori
A-medlem får ha hogst fem rostfull¬
makter, ledamot i Executive Commit¬
tee får ha hogst en rflstfullmakt.

Art V/1
Executive Committee skall bestå av

presidenten, generalsekreteraren,
kassoren samt de regionala vice-
presidentema, dvs antalet vicepresi-
denter och dårmed antalet regioner
nåmns ej.

Art VII/1
Finanskommissionen består av kas¬
soren samt en representant vardera
från de stora resp. små medlems-
forbunden i resp. region. I ursprung-
forslaget skulle endast forbund un¬
der 200 och over 1000 medlemmar

representeras, dvs de medelstora
forbunden skulle ej blivit foretrådda.
F.8. år fixa storleksgrånser svåra att
tillåmpa pga regionernas mycket oli-
ka storleksstruktur på medlemsfor-
bunden.

Art VIII/2.1
Funktionårerna i regionerna dops om
till Regional Vice-President, Regio¬
nal Treasurer samt Regional Secre¬
tary (i ståller fflr Honorary Treasurer
och Honorary Secretary).

Art X/2
Det skall heta World Congress resp.
Regional Conference.

Art XI
Huvudkvarteret skall ligga i Versail¬
les, detta for att flyttning huvudkvar¬
teret skall erfordra stadgeåndring
och dårmed måste såndas ut som

forslag sex månader i forvag. Detta
omojliggor att medelst 'kupp'-under
World Council att flytta kansliet till
olika platser.

By-laws
Art IV/4 (VI)
Kongresser skall forsiggå på engel-
ska och tolkas till annat språk en¬
dast om arrangorsforbundet anser
det befogat.

Art VII/2
Finanskommissionen våljs på två år.

Budgeten for 1996 blir mycket
stram, SFr 102.000 jåmfort med Sfr
118.000 under 1995.

Medlemsavgifterna beraknas efter
nytt system, en grundavgift om SFr

50 per forbund plus SFr 15/medlem i
resp. forbund. Detta medfor minsk-
ningar for alla stora ffirbund:
LAR SFr 6350 (SFr 9060), DL SFr
4800 (SFr 6820), NLA SFr 3840 (SFr
5412) FILA SFr 320 (SFr 224), 1995
års avgifter inom parentes.
Individuella medlemmar betalar SFr
30 och Corporate members (en ny

kategori av stodjande institutioner,
organisationer och foretag) SFr
1000/år. Nya medlemmar av alla
kategorier skall godkånnas av World
Council, vilket inte år minst viktigt
for att endast vålja in låmpliga Cor¬
porate Members.
Den regionala verksamheten i ostra
regionen har varit jåmforelsevis liv¬
lig .Det tycks ha kommit svårigheter
att uppråtthålla kontakter med Syd¬
korea. Centralregionen har bl.a. fore
sysslat med forberedelser for
Waterscape-kongressen som ju
stålides in. Våstra regionen år myc¬
ket svag och har svårt att utråtta
något utan de resursstarka medlem-
marna USA och Kanada.
Fluvudansvaret for aktivitererna in¬
om IFLA ligger genom den nya kon¬
stitutionen på den regionala nivån.
Det talas i konstitutionen endast om
en regional nivå, som f.n. utgors av
de tre regionerna. De nuvarande Re¬
gional Councils finns inte omnåmn-
da.
Min bedomning år att det vore bra
att undvika denna ytterligare nivå
for att slippa ytterligare byråkrati
och administration. Forutsåttningen
for att aktiviterna skall frodas år
dock att regionerna år vål anpassa-
de for driva verksamheterna. De nor¬

diska forbunden har tidigare fram-
hållit att så inte år fallet for Central

Region, dels dårfor att den år for
stor varfor resorna blir for besvårliga
och dyra, dels dårfor att forutsått-
ningar och intresseområden inom
regionen varierar alltffir starkt.
Undertecknad medverkade till att en

arbetsgrupp tillsåtts for att forut-
såttningslost utreda och foreslå en

låmplig regionstruktur for att fråmja
IFLA's verksamhet. Centralregionen
år den som lår hamna mest i stop¬
sleven. For ostra regionen framholls
det att Israel ligger ganska isolerat
eftersom alla andra betydande for¬
bund ligger i ostra delen av regio¬
nen. For våstra regionen forefaller
ingen åndring motiverad. Det fram¬
holls vidare att Bkad rorlighet och
båttre telekommunikationer gor att
fler och nya kopplingar år mellan
lånder och regioner i framtiden år
sannolika, åven sådana långt från
varanda. En framtida regionstruktur
skall foljdaktligen vara flexibel vad
avser interregionalt samarbete och
andra samarbeten over region-
grånser. Arbetsgruppen innehåller
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representanter från alia regionerna:
Zwi Miller, Israel, Ludo Verheyen,
Sydafrika, Rosa Kliass, Brasilien,
Haruto Kobayashi, Japan samt
undertecknad. Arbetsgruppens
resultat skall redovisas i tid så att
det skickas ut som underlag for
beslut vid World Council 1996 i Flo¬
rens.

Tilis vidare har IFLA tre regioner. Vid
ett mote med delegater från Central
Region, som inkallades efter ihår-
diga framstotar från Ludo Verheyen,
Sydaftrika och undertecknad, be-
slots att medlemsffirbunden egna
aktiviteter och intressen av aktivite¬
ter skall inventeras. Ansvarig ar

Vice-presidenten. Arbetet samord-
nas genom undertecknad i Europa¬
delen och Ludo Verheyen i Afrika.
Forst når denna samordning skett
bor eventuella regionala medlems-
avgifter overvågas.
Den nya konstitutionen ger forut-
såttningar for att utveckla ett mer
handlingskraftigt IFLA. Forutsatt-
ningen år dock att en båttre funge-
rande regionstruktur an den nuva-
rande tillskapas, åtminstone fflr.
Europas del. Mot bakgrund av ovan-
stående foreslår jag att nordiska

forbunden att behålla sina medlem-

skap i IFLA i våntan på resultatet av
arbetsgruppens arbete.

Kommande års viirldskongresser dr:
12-15/10 1996 i Florens,
Buenos Aires oktober1997,
Nya Zealand 1998 (IFLA 50 år och
Nya Zealands forbund 25 år),
Danmark 1999.

Japan hemstållde att få anordna år
2000 med tema jordbåvningar. Det
årets kongress skall råtteligen for-
låggas till våstra regionen, som i
nuvarande forsvagade tillstånd inte
trodde sig orka med en kongress
vart tredje år. Beslutet om kongress
2000 uppskots.
Regional konferens i centralregionen
planeras 29-31/5 i Moskva under
temat 'Utbildning och kompetensut-
vecking'. Ostra regionen planerar
konferens i Hongkong under novem¬
ber 1996, eventuellt forskjuten till
våren 1997.
Den tyske delegaten Hans Dorn pre¬
senterade konferensrapporten från
den trådgårdshistoriska IFLA-konfe-
rensen i Fulda, Tyskland, 1994. Rap¬
porten verkar låsvård. Den rekvire-
ras från Hans D. for ca DMK 40-50.

Det diskuterades att systematiskt
sprida information om IFLA:s nya
publikationer till fackbokhandeln for
att formå dem att salja vissa av
IFLA's publikationer.
Kongressen uttalde på underteck-
nads førslag en stark vilja att arbeta
for ett återforenat forbund. Infflr
Grand Council har ASLA och LI for-
klarat att man under overskådlig tid
inte år bereda att gå med i IFLA.
Kanada år mer tveksamt, och kom¬
mer att beståmma sig senare i år. '
Australien hade infor motet forklaret
att man ansåg stageforslaget en
hyfsad kompromiss, men forbundet
beslflt åndå att ffllja ASLA och
kvarstå utanfOr IFLA.
På Nya Zealands forslag uttalade
sig årsmStet enhålligt mot atom-
bombsprov såsom varande ett hot
mot miljon.

World Congress 1995
Den efterfoljande vårldskongressen
samlade ca 450 deltagare varav 232
utlåndska från ett 40-tal lander. Från

Sverige deltog 2+1, Norge 5+1, Dan¬
mark 1+1 samt ca 20 från Japan och
60 från Indonesien. Kongressens
tema var turism. En av inlednings-

fOrelåsarna, prof. Clare Gunn, USA,
framholl att turismen år den kanske
storsta markkomsumenten som des-
sutom riktar sig mot de vårdefulla-
ste landskapstyperna. Dr Tochter-
man, Unesco, anlade ett
humanistsikt perpektiv och framholl
bl.a. att numera kan fler av jordens
befolkning se satellit-TV ån de som
har friskt vatten i kranen.

Forstå pris i studenttavlingen vanns
av Litauen.

Under kongressdagarna arrangere¬
des vid två tillfållen exkursioner,
bl.a. till kungapalats i bergen och
vid kusten, den s.k. dodens jårnvåg
med den beromda bron over floden
Kwai samt tillhOrande begravnings-
platser for fångar som tvångsarbetat
med jårnvågen. I samband med båt-
fårder fick vi aven se områden som

var utsatta for hostens overssvåm-

ningar.

Som helhet bor det lilla thailåndska
forbundet ha all heder av utmårkta

arrangenmang i samband med både
Grand Council och vårldskongressen.
Lars Nyberg, IFLA delegat Sverige

( Det lader vi de bedste designere om. )

Til gengæld tager vi os gerne afproduktion og salg
afvort kvalitetsinventar til parker og byrum.

Også i special- og totalløsninger.

1 U k *tt *1 To
veksø

Bedre park- og byrumsinventar
Taulov Kirkevej 60 / DK-7000 Fredericia / T: 75 56 22 99 / F: 75 56 22 15
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Bøger fra
ARKITEKTENS FORLAG

Pragtværk om

C. F. HANSEN
Forfattere:

Hakon Lund og Anne Lise Thygesen

»Det er mester Lund om mester Hansen«, siger
Hans Edvard Nørregård-Nielsen om dette væl¬
dige værk om C. F. Hansen, der er den største
arkitektmonografi nogen sinde herhjemme og
blandt de rigest udstyrede og mest omfattende
arkitekturbøger, der til alle tider er udgivet i
Danmark.

Bogens to bind om C.F. Hansen bliver også
forfatternes hovedværk, et resultat af en menne¬

skealders forskningsarbejde og en uvurderlig
kilde til forståelse af Hansen, og til den
tid, hvori nogle af dansk arkitekturs hoved¬
værker blev skabt.
På mange områder betegner værket et
gennembrud i Hansen-forskningen.
Hidtil ukendt materiale

fremdrages, og upåag¬
tede sammenhænge
kaster nyt lys over
det 19. århundredes
største danske
arkitekt.

Torben Weirup i
Berlingske Tidende:
»Et i alle henseender

vældigt værk.« ...

»Smuk i sin grafiske
tilrettelægning, og fyldt
med prægtige billeder, man
hjælpeløst fortaber sig i.«

Henrik Sten Møller i Politiken:
»Den største arkitekturmonografi nogensinde
herhjemme.« ... »Et monument over en monu¬
mental arkitekt.«

Bestil bogen på telefon 33 13 62 00 eller på
fax 33 91 27 70.

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43
1051 København K.

Format: 29 x 29 cm.

2 bind ialt 708 sider

Indbundet i helshirting
med sølvsnit. Ilagt kassette.

Pris: 1.198 kr.
ekskl. porto.
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Konkurrence om hovedindgang
til Zoologisk Have i København
Zoologisk Have i København har i
samarbejde med DAL udskrevet en
åben arkitektkonkurrence om ud¬

formningen af en ny hovedindgang
til haven. Det indgår opgaven at
komme med forslag til det havean¬
læg, der knytter sig til hovedindgan¬
gen.
Konkurrencen har en samlet præ¬
miesum på kr. 450.000, heraf en 1.
præmie på mindst kr. 150.000. Indle¬
veringsfrist for forslag er 24. januar
1996. Resultatet af konkurrencen
forventes at foreligge inden udgan¬
gen af marts 1996.

Idékonkurrence om

Torvet i Ringsted
Ringsted byråd har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om fremtidig udformning
og indretning af Torvet i Ringsted.
Formålet med konkurrencen er at

fremkalde forslag til en helhedsløs¬
ning for Torvet og dets nærmeste
omgivelser.
Den samlede præmiesum er på kr.
500.000. Heraf uddeles en 1. præ¬
mie på mindst kr. 175.000. Indleve¬
ringsfrist for forslag er 20. februar
1996.

Brolæggerprisen 1995
Brolæggerlauget har i år hædret
landskabsarkitektfirmaet Ginman ■

Harboe ■ Borup med Brolæggerpri¬
sen 1995, der er på 25.000 kr.
Prisen er givet som anerkendelse
for en række projekter i hoved¬
stadsområdet, blandt andet Tårnby
rådhusplads, Universitetsparken,
Charlottenborg, Proviantgården og
mineralvandsgården på Tuborg,
hvor en meget særpræget chaus-
sébelægning omkranser kunstneren
Peter Brandes store skulptur.

Brolægning var for et par generatio¬
ner siden udelukkende brugshånd¬
værk, sagde Søren Rasmussen.
Gader, stræder og landeveje var
brolagte. Det er en uopslidelig
belægning, der kunne retableres i
det uendelige. Nu oplever bro¬
læggerfaget en ny æra. I Bro¬
læggerlauget har vi i flere år kun¬
net glæde os over de
gennemtænkte og idérige projekter,
som Ginman • Harboe • Borup har
forskønnet hovedstaden med. Gode

eksempler på nytænkning og gode
eksempler på, at man virkelig fors¬

tår at vurdere de mange mulighe¬
der, som brolægning i ordets vide¬
ste forstand byder på. Jeres arbej¬
de kan beskrives med to ord:
Kvalitet og kreativitet, sluttede
Søren Rasmussen.
På de tre landskabsarkitekters veg¬
ne takkede Peder Borup for Bro¬
læggerprisen: Vi har beskæftiget os
meget med belægninger, sagde
han, men først i de senere år har vi
fået mulighed for rigtigt at arbejde
med de gode, solide granitmateria¬
ler. Det er ikke altid en selvfølge, at
resultatet bliver så godt, som for
eksempel langs Provianthuset. Det
kræver et samvirke mellem den

gode bygherre med forståelse for
kvalitet, et godt team til den arki¬
tektoniske udformning i alle detal¬
jer, dygtige brolæggere til udførelse
af arbejdet og de rigtige materialer.
Det var 10. gang Brolæggerlauget
uddelte denne hæderspris, der tidli¬
gere er gået til bl.a. Odense, Ærøs¬
købing og Roskilde kommuner,
Københavns Havnevæsen og land¬
skabsarkitekterne Edith Nørgård,
Charlotte Skibsted, Torben Michel¬
sen samt til Vilhelm Wohlers Teg¬
nestue.

En del af projekterne præsenteres i
Landskab i foråret 1996.

Tegnestue nyt
Peter Thorsen og Finn Jørsboe,
praktiserende landskabsarkitekter

mdl, har pr. 15. september indledt
tegnestuesamarbejde på ny adres¬
se:

Silkeborggade 1, 2100 Kbh 0.
Tlf. 35 26 37 00. Fax 35 26 37 04.

Tegnestue nyt 2
Kirsten Lund-Andersen, praktiseren¬
de landskabsarkitekt mdl, har pr.
10. november flyttet sin tegnestue
til Sorø.

Ny adresse: Søgade 1, 4180 Sorø.
Tlf. 57 82 13 33. Fax 57 82 14 15.

Skov & Landskabskonferencen
1996

Forskningscentret for Skov & Land¬
skab og Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole afholder den årlige
Skov & Landskabskonference tors¬

dag den 25. januar 1996 kl. 9-17 på
Hotel Nyborg Strand.
På konferencen præsenteres de
nyeste forsknings- og udviklingsre¬
sultater fra skov- og landskabs¬
forskningen, og der gives et over¬
blik over centrale problemstillinger
på områderne skovbrug, pyntegrønt,
landskab samt bymiljø og parker.
Program for konferencen offentlig¬
gøres senere.

KVL
Skov & Landskabskonferencen 1996
Den årlige Skov & Landskabskonference afholdes i 1996
torsdag den 25. januar kl. 9.00 - 17.00 på Hotel Nyborg Strand.
Konferencen er det største faglige arrangement for den grønne sektor i Danmark. På konferencen præsenteres
de nyeste forsknings- og udviklingsresultater fra skov- og landskabsforskningen. Der gives endvidere et overblik
over centrale problemstillinger vedrørende skovbrug, pyntegrønt, landskab samt bymiljø og parker. Program fås
ved henvendelse til Nelli Leth (se nedenfor).
Konferencen afholdes i samarbejde mellem Forskningscentret for Skov & Landskab og Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole.
Tilmelding: Senest 12. januar 1996 til Nelli Leth på tlf. 45 7632 OO ellerfax 45 7632 33.
Pris: l.lOO kr. + moms for abonnenterpå FSL's videntjeneste, 1.700 kr. + moms for øvrige.

| MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETP FORSKNINGSCENTRET FOR

SKOV & LANDSKAB
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ØKOLOGISK BYGGERI I DANMARK

DANISH ECOLOGICAL BUILDING

Bøger fra Arkitektens Forlag

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 Kbh. K
tlf. 33 13 62 00 - fax 33 91 27 70.

Vandkunsten
- en billedbog
En gennemgang i billeder
af 25 års projekter fra 1969
til 1994. Her tegnes et
portræt af Tegnestuen
Vandkunstens arkitektur.
Tekster af Erik Nygaard,
Claes Caldenby og
Jan W. Hansen.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
704 sider. Indbundet.

Pris 295 kr.

Koldinghus
Inger og Johannes Exners
enestående renovering af
Koldinghus i tegninger,
tekst og fotografier.
Tekster af Inger og Johan¬
nes Exner, Ulf Grønvold,
Poul Dedenroth-Schou og
Kim Dirckinck-Holmfeld.
Fotos af bl.a. Jens Lindhe.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
80 sider. Indbundet.

Pris 198 kr.

Økologisk Byggeri
i Danmark
En række rigt illustrerede
eksempler på de vigtigste
danske økologiske bygge¬
rier gennem de senere år.
Tekster af Bjarne Jensen,
Erik Bech-Danielsen,
Erik Scheldon Nielsen,
Ole Michael Jensen og
Peter Pruzan.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
128 sider. Indbundet.

Pris 295 kr.

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

IM A IM P har "pr°9rammet"11VIAAVJ II M d. til landskabsarkitekter:
SKOVGÅRDSVEJ 20 • 3460 BIRKERØD

LANDCADD Standard:
(Kræver AutoCAD R13 til WINDOWS NT)

• Landskabsplanlægning
(Site Planning)

• Landskabsdesign og Plantedatabase
(Landscape Design)

• Terrænmodellering i fuldt 3D
(Surface Modelling)

• Jordberegninger i fuldt 3D
(Site Design)

Pakkepris ex. moms kr. 24.182,- - a
indtil 31. December 1995, derefter kr. 28.450,-

AUTOCAD

Ring efter brochurer eller flere oplysninger på: LANDCADD
Tel.: 4582 3222 • Fax: 4582 3220 inter national

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 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.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

[70 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

Annoncer 33 13 62 00



ROMS FARVER reviderer

opfattelsen af det okkerfarvede
Rom som et uforanderligt og
autentisk billede af fortiden.

De barokke byprospekter
talte sandt, når de gengav Rom
som en helt lys pastelfarvet by,

og med denne nye viden
må man forestille sig 1600- og

1700-årenes Rom med en

luftighed vidt forskellig fra den
tyngde jordfarverne medfører. taiAadkMIETS FORLAG • ARKITEKTSKOIhN

ROMS
FARVER
BENTE LANGE

BENTE LANGE etablerer med

sit arbejde en analytisk metode
til forståelse af sammenhængen
mellem byers farvesætning og

arkitekturhistoriens skiftende

ideologier. Bogens illustrationer
viser den rigdom og nuancerede
farvesætning, som tidligere
tiders bybygning indeholdt.
ROMS FARVER vil således få

betydning for en langt større
kreds end blot Rom-entusiaster.

KUNSTAKADEMIETS FORLAG • ARKITEKTSKOLEN
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144 sider, 100 illustrationer, alle i farver,
format 21 x 28 cm. Pris kr. 295,-

I kommission hos:
ARKITEKTENS FORLAG, NYHAVN 43, 1051 KØBENHAVN K

Undertegnede bestiller hermed ROMS FARVER til
kr. 295,- incl. moms, excl. forsendelse.

Ved fremsendelse vil girokort være indlagt.
Skriv venligst med blokbogstaver.
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