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DANMARKS
HAVEKUNST

Pragtværket på ca. 1200 sider er første sammenhængende fremstilling af
dansk havekunsts historie. Hvert afsnit suppleres med dybtgående analy¬
ser af væsentlige værker, som er nyfotograferet af Keld Helmer-Petersen.
Indbundet i helshirting, 34 x 24,5 cm.

BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.
\

Er udkommet

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske
haves gennembrud i begyndelsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med
G.N. Brandt og C.Th. Sørensens tidlige værker.
Er udkommet

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th.
Sørensen og funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ænd¬
rer karakter til at omfatte et bredt spektrum af opgaver fra store struktu¬
relle træk i land og by til villahaver.
Udkommerprimo 2002
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DEBAT OM PARKFORVALTNING

2-generations bestilleren
- hvornår har vi den i Danmark?
en kommentar til temanummeret om

parkforvaltning, Landskab 5/01

I Landskab 5/01 fastslås, at udlicite¬
ring og dannelse af BUM tilsynela¬
dende er indført for at blive i en
række af landets kommuner.
Som repræsentant for et mindretal af
landskabsarkitekter, som arbejder i
udførerdelen, har jeg trang til at knyt¬
te kommentarer til temanummeret.
Siden 1999 har jeg været ansat i
Park- og Vejservice, Kommune Tek¬
nik København (KTK). KTK er Køben¬
havns Kommunes 'Udførere' af bl.a.

park- og vejdrift, mens Vej & Park er
kommunens 'Bestillere'.
I hele min ansættelsestid har jeg
bl.a. arbejdet med at formidle drifts¬
planer udarbejdet af Vej & Park til
de udførende gartnere og specialar¬
bejdere, som arbejder med parkdrift
i København (ca. 50 gartnere og 100
specialarbejdere).
Driftsplanerne minder i sin opbyg¬
ning som en forenklet udgave af be¬
skrivelserne i 'Kvalitetsbeskrivelse
for drift af grønne områder', og de
er en stor hjælp i forbindelse med
ledelsen af de gartneriske driftsop¬
gaver. Ved hjælp af driftsplanerne,
udarbejdet af Vej & Park, samt
arbejdsplaner og betalingsplaner,
udarbejdet af KTK, har vi et glimren¬
de styringsværktøj til de mest sel¬
vhjulpne og velfungerende grupper
af medarbejdere. Fordelen er, at
opgaverne er beskrevne, ressourcer¬
ne er prioriterede, og at med¬
arbejderne er bekendt med disse.
Konflikferne opstår imidlertid der, hvor
medarbejderne finder, at driftsplaner¬
ne er forkerte eller for fastlåste. Det
kan f.eks. være, at der i driftsplanen
står, at der på et givet areal kun skal
samles papir og affald 3 gange om
ugen, og medarbejderne registrerer,
at der i en del af året efterlades sto¬

re mængder affald dagligt. Her kan
det som medarbejder være bes¬
værligt eller umuligt at forklare par¬
kens brugere, at gartnere og speci¬
alarbejdere i området klipper græs
og bekæmper ukrudt, mens de ikke
samler papir og affald en dejlig tors¬
dag med solskin, idet Vej & Park kun

betaler for at få fjernet affald man¬
dag, onsdag og fredag.
Det er især et problem, når man
som medarbejder ikke finder det
rimeligt at prioritere som beskrevet i
driftsplanen. Herved opnås tit en
stor utilfredshed hos den enkelte,
som enten resignerer og f.eks. ud¬
taler til borgerne: 'at han synes og¬
så, det er åndsvagt, men det er alt¬
så dem i Vej & Park, som har fundet
på, at det hele skal være så kunst¬
færdigt' eller også vælger han at
udføre opgaver, selv om der ikke bli¬
ver betalt for disse, hvorved det bli¬
ver svært for KTK at få økonomien
til at holde.
Andre konflikter kan opstå, når der
opstår uenighed mellem KTK og Vej
& Park om, hvorvidt kvaliteten af det
udførte arbejde lever op til be¬
skrivelserne i Driftsplanen. Det er
endnu ikke lykkedes for KTK at ud¬
arbejde en kvalitetssikring, som
klart og entydig viser, at gartnerar-
bejdet er udført efter beskrivelserne
til rette tid og kvalitet. Problemet er
bl.a., at det er utroligt svært at defi¬
nere gartneriske driftsarbejder præ¬
cist og målbart - og. spørgsmålet er
også om det er umagen værd?
Jeg kunne ønske, at vi i stedet brug¬
te energi på gennem dialog og sam¬
arbejde at opnå en fælles forståelse
af, hvordan vi ønsker, at parkerne i
København skal se ud, og hvordan vi
skal prioritere de afgrænsede res¬
sourcer, vi råder over. Langt hoved¬
parten afmedarbejdere i KTK ønsker
at levere en arbejdsindsats, som
skatteborgerne og parkernes bruge¬
re kan være tjent med, og det er
derfor afgørende, at de får mulighed
for dette gennem struktureret plan¬
lægning. Det er medarbejdernes
engagement og viden, som er
essentiel for at få den bedste og
mest udbytterige parkdrift, og her
mener jeg, det er forkert, hvis man
tror, at man kan planlægge parkdrift,
som når man planlægger driften af
et maskinelt produktionsapparat.
I artiklen 'Udbud af grønne driftsop¬
gaver - på vej mod et identitetsskif-
te i kommunal parkforvaltning? af

. Christine Nuppenau og Jens Ole
Juul fra Landskab 5/01, skriver for¬
fatterne, at der i Sverige er en 2-
generation af bestillere, som har

skiftet fokus fra parken, teknik og
løsninger til brugernes ønsker og
muligheder for oplevelser og udvik¬
ling af parkerne som en integreret
del af bymiljøet
Jeg håber med dette indlæg at kun¬
ne animere bestillere til fortrinsvis
at beskrive driften med tilstands¬
krav fremfor udførerkrav, og at kon¬
centrere arbejdsindsatsen i at defi¬
nere plejemålene for byens grønne
arealer. Herefter skal vi, der udfører
opgaverne, gerne sørge for, at park¬
driften løses så billigt og hensigts¬
mæssigt som muligt. I øvrigt vil det
også blive muligt at udøve værdibase¬
ret ledelse i KTK i overensstemmel¬
se med kommunens politik for sam-
arbejds- og ledelsesformer blandt
offentlige ansatte i København.
Jeg ser således frem til, at vi hur¬
tigst muligt når til 2-generationsbe-
stillerne (ment i overført betydning:
naturligvis!).
Kirsten Høi, Park- og vejservice
Kommune Teknik København
kih@btf.kk.dk

FORELÆSNINGSRÆKKE PÅ KVL
På Sektion for Landskab, KVL afhol¬
des i efteråret en forelæsnings¬
række: Byplanen og Landskabet.
Sted: KVL, Rolighedsvej 23,2. sal,
auditorium 4.01.1958 Frederiksberg

Onsdag 3.10. kl 17.00
Problemstillinger i byplanlægningen
v. lektor Dennis Lund, KVL

Onsdag 10.10. kl 17.00
Internationale tendenser i byplanlæg¬
ningen v. lektor Jens Kvorning, KA

Onsdag 24.10. kl. 17.00
Forstadens udviklingsmuligheder
v. professor Jan W. Hansen, AAA

Onsdag 31.10. kl. 17.00
Landskabets funktion i byudviklingen
v. professor Ib Asger Olsen, KVL

Onsdag 7.11. kl. 17.00
Byøkologi i planlægningen med
landskabet som grundlag v. senior¬
rådgiver Susanne Guldager, FSL

Onsdag 14.11. kl. 17.00
Ørestaden - visionens muligheder
under de gældende samfundskræfter
v. forskningschef Gertrud Jørgen¬
sen, FSL

Onsdag 21.11. kl. 17.00
Norra Hamnen, Helsingborg
- fra vision til gennemførelse
v. professor Ole Reiter, SLU

Onsdag 28.11. kl. 17.00
Byfornyelse i Kvartercenter Nord¬
vest v. arkitekt Sanne Maj Andersen
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Palais Royals have som markedsplads med boder, caféer, spillebuler. Gammelt stik.
Nedenfor th. ældre foto.

• Palais Royal's garden as a marketplace with stalls, cafés and gambling houses.



BYRUMMET MELLEM HOMO SAPIENS OG

HOMO ZAPPIENS Svend Erik Larsen

Planlæggerens grundspørgsmål
Planlæggere er offentlige personer, både fordi de per
definition beskæftiger sig med at tilrettelægge offent¬
lige strukturer og funktioner, og fordi de lægger ram¬
mer for de mennesker, der bruger dem. Jeg hører til
den sidste slags. Vi kan ikke undgå at have en mening
om planlæggernes arbejde, en mening der spænder
fra brok over resultater til refleksion over bevæggrun¬
de. Denne refleksion kan nu og da give et frisk pust,
når den kommer fra udenforstående. Så jeg puster...
Det moderne offentlige byrum er skabt mellem 1789

og 1851. De kriterier, vi bruger til at opfatte, forme
og bruge det offentlige byrum som planlæggere, arki¬
tekter og almindelige bymennesker, er skabt i samme
tidsrum. Og, endnu vigtigere, det man lidt firkantet
og håndfast har kaldt 'det moderne bymenneske', har
også fået udviklet sine karaktertræk i det tidsrum. Men
altså, først om byrummet, så om bymennesket.
Det kan måske lyde lidt gammeldags og bagudsku-

ende at lave nutidens engagement og planlægningsbe-
hov om til historiske tendenser og eksempler. Men
planlæggere skal jo i kraft af selve deres arbejde be¬
skæftige sig med lange tidshorisonter, hvad enten det
drejer sig om bygninger eller parker i et offentligt rum.
Det, de laver, skal jo gerne holde en rum tid, også ud
over planlæggerens egen. Og da det er fremtiden, dé
skal planlægge, skal de bygge på forestillinger om,
hvordan noget, der ikke findes her og nu, kunne tæn¬
kes at se ud. En del af de kriterier, de skal bruge for
at danne sig sådanne forestillinger og udføre det ar¬
bejde, er derfor ikke blot konkret erfaring med deres
fagområde, men en bred forståelse af hvor samfundet
og dets mennesker bevæger sig henad, hinsides den
umiddelbart synlige horisont og de personlige sympa¬

tier og antipatier, hver enkelt planlægger har.
Derfor står enhver planlægger midt i en kulturhisto¬

risk problemstilling, selv om den ofte, nemt og kon¬
kret, er maskeret som materialekvalitet, jordbundsfor¬
hold, træhøjder og budgetoverslag. De, der bygger et
hus, som står længe, men ikke aner, hvorfor de har
anbragt det i et offentligt rum, er ikke planlæggere;
de der planter buske, der vokser smukt og godt, men
ikke aner, hvorfor de har plantet dem i et offentligt
rum, er heller ikke planlæggere. De er som folk, der
samler frimærker eller pressede blomster, men som

ved en misforståelse er blevet hyret til at gøre det på
andres vegne. Planlægning afoffentligt rum er primært

planlægning af en social funktion, nemlig forholdet
mellem mennesker og det rum, de lever i, og består
kun sekundært i selve tilrettelæggelsen af dette rum,

dets ting og materielle strukturer. Alt det er midler til
planlægningen, men hverken dens mål eller resultat.
At planlægge er jo at påtvinge andre nogle valg i

det offentlige rum og dermed også at indskrænke
fremtidens valgmuligheder, at bestemme noget, man
kan og må gøre, og noget man ikke kan og må gøre.

Planlægning er dybest set et etisk anliggende, fordi
det drejer sig om at gribe ind i nogle kollektive valg¬
muligheder. Al den anden viden, der hældes på: om
planter, byggematerialer, vejbelægning, ^ffald osv. er
støtteviden - og naturligvis nødvendig støtteviden —

for at denne etiske dimension kan foldes ud: hvilken

indflydelse på andres valgmuligheder, også i fremti¬
den, vil jeg være bekendt at sætte i værk, og hvordan
vil jeg gøre? Det er planlæggerens grundspørgsmål.

Byrummet
Det er derfor jeg i korthed fortæller lidt historie, in¬
den jeg kommer tilbage til vores fælles nutid i det
moderne byrum. For når vi taler om valg, så taler vi
jo om nogle sociale normer, værdier og forestillings-
mønstre, om vores forhold til os selv, hinanden og

vores omverden, altsammen noget, der ikke er opstået
samtidig med den planlægningsopgave, vi står overfor.
Og når vi taler om det moderne byrum og de nor¬

mer og værdier, det er forbundet med, så befinder vi
os stadig mellem 1789 og 1851. Hvorfor nu disse
årstal?

1789 er årstallet for den franske revolution. I én af
de første glade dage i august 1789, før kæden sprang,
af det hele i guillotineret blodsudgydelse, stod den
pæne tyske borgermand Johann Heinrich Campe, en
i tiden berømt frisindet forfatter, pædagog og forlæg¬
ger, på et bestemt sted i Paris, Palais Royals have, ind¬
begrebet af et offentligt rum på den tid - en blanding
af en markedsplads med boder, et socialt fristed med
butikker, caféer og spillebuler og piger der trak frisk
luft eller bare trak, og hvor man også luftede pariser¬
mode og især kunne lufte politiske meninger for an¬
dre. Campe kan dårligt skjule sin begejstring:
'Denne have [,..] bliver i mere end én henseende

med rette kaldt 'Paris' hQvedstad' og anset for ikke
kun byens, men hele kongerigets midtpunkt. [...]
Et menneske, der i hele sin levetid aldrig havde været

Artiklen er en bearbejdning
afet foredrag boldt ved et
DL seminar på Hindsgavl
i august 2001
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Idealbyer fra renæssancen. Øverst
forslag af Cataneo ca. 1554; i mid¬
ten Palmanova, grundlagt 1593.
Herunder forslag af Lorini 1592 og
Scamozzi 1615.
• Ideal cities from the Renaissance.

Top: Proposal by Cataneo, ca. 1554.
Middle: Palmanova built 1593.
Below: Proposals by Lorini 1592 and
Scamozzi 1615.

uden for dette vidunderlige og magiske sted, ville alli¬
gevel have kunnet prale af ikke at stå tilbage for nogen
som helst andre i verdens- og menneskekundskab eller
i nydelse og fornøjelse af enhver art - undtagen nydel¬
sen af naturen - , om de så havde rejst rundt på jord¬
kuglens overflade i hele dens længde og bredde. [...]
Så snart pariseren betræder dette sted, hører han op
med at være franskmand; han bliver for en tid en

fuldkommen republikaner, en verdensborger, der ikke
længere kender til borgerlige og andre konventionelle
indskrænkninger og lænker.'
Det er, som når vi som børn forestillede os vores

egen adresse: Hanne, Nørregade, Bogense, Fyn, Dan¬
mark, Europa, Verden, Solsystemet, Mælkevejen,
Universet. Hér, på ét bestemt sted, der kun kan findes
i en by og kun i én bestemt by, Paris, er alting til ste¬
de på én og samme tid. Og ikke bare til stede, men
til stede så jeg er i centrum og selv kan vælge, hvad
jeg vil stille op med det hele. Natur eller ikke natur,

det er hip som hap, alt har samme betydning: Det
har ikke nogen værdi i sig selv, men som kun som

min oplevelse.
Det er det første, der sker med det moderne offent¬

lige byrum. Det er offentligt på en ny måde. Det er
ikke bare offentligt, fordi vi her i fællesskab fra slots-
balkonen eller prædikestolen skal have serveret, hvad
kirke, konge og statsmagt nu synes, vi alle sammen

på én gang skal synes, mene og opleve. Det er offent¬
ligt, fordi jeg her får udstillet, hvad jeg har til rådighed
at vælge imellem som mine oplevelsesmuligheder.
Dermed ændres planlægningperspektivet også for byen
og andre områder. Offentligt rum skal ikke afbilde
byen layout som et billede af naturen eller kosmos
som f.eks. i renæssancens cittå del sole eller dens kol¬

lektive funktion som romertidens firkantede militær¬

forposter med rektangulær struktur. Planlægning til¬
rettelægger de individuelle valgmuligheder, jeg får
stillet til rådighed i det samfund, vi lever i, så jeg selv
kan finde ud af, hvad jeg vil stille op med dem.
Derfor bliver det også indbygget i enhver moderne

planlægning, at den kan laves om. Det var bestemt
ikke en del af renæssancens utopiske planlægning.
Den gjorde en ideal model til virkelighed. Færdigt
arbejde! Men moderne planlægning er et indgreb i en
helhed under konstant forandring, som planlægnin¬
gen selv er en del af og selv bidrager til. Planlægning
er ret beset ikke noget, der laver orden, men hele
tiden laver den om. Det er derfor den dybest set er et
etisk anliggende, der vedrører opbygning og ændring
af kollektive rammer for individuelle valg, og det er
derfor, den kræver viden om den kultur, den fungerer
i, før den kræver viden om det særlige område, den.
planlægger.

Nu springer vi op til 1851. Hvorfor det årstal? Da fin¬
der verdens første store verdensudstilling sted i impe-
riehovedstaden London. I en by bliver da, helt konkret
og direkte, den hele verden til rådighed som Campe
fantaserede sig til i Palais Royals have i 1789. Og den
er offentligt tilgængelig, ikke blot fyrsters, adeliges,
kirkeliges og enkelte storborgeres private berigelse
eller indsamling af sære ting og sager fra fjerne egne.
Her er hele verden udstillet som offentligt, næsten
britisk ejendom, som kan ses af alle. Men ikke kun
verden var udstillet. Det var også den by, hvor udstil¬
lingen foregik. Tingene var jo ikke nogle, man kunne
bruge, men skulle kun give indtryk af en samtidig
mangfoldighed. Ligesom de samtidige museer, bota¬
niske eller zoologiske haver. Eller forlystelsesparker.
Eller parker, hvor græsset ikke må betrædes. Vi taler
om én på opleveren, ikke på brugeren. London selv,
som senere Paris og Chicago og andre byer, er selv på
udstilling med ak det, en moderne by kan byde på.

I London var det selve udstillingsbygningen, Crystal
Palace, verdens største bygning efter nye byggeprin-
cipper og med nye byggematerialer, glas og jern, re¬
sultatet afmenneskelig udnyttelse af naturens råvarer
og planlægning og beregning. Ligesom senere Eiffel¬
tårnet. Ligeså imponerende, umenneskeligt, offentligt
og nytteløst som elitesport. Men i modsætning til tidli¬
gere tiders offentlige bygninger som slotte, kirker og
kaserner, skiller Crystal Palace sig principielt ikke ud
fra de almindelige bygninger i byens offentlig rum.
Den er bare større. De nye byggematerialer og princip¬
per er primært beregnet på byens almindelige offent¬
lige hverdagsrum, som f.eks de nye indkøbsgader,
gallerier eller passagerne, og de mange jernkonstruk¬
tioner i de amerikanske byer ved forrige århundred¬
skifte. Eller de nye botaniske havers væksthuse. .

Netop denne glas-og-jern arkitektur giver samtidig
Campe ret på en anden måde: det er lige meget med
naturen. Men kan kigge ud og samtidig gå i tørvejr,
det kan være mørkt uden og lyst inde. Man ophæver
naturens elementære ytringer. Dette offentlige rum er
et rum til konsum og fornøjelse, fritid om man vil,
ikke til arbejde eller militær, religiøs eller politisk magt¬
manifestation.

Det er det andet afgørende skift i udviklingen af
det moderne offentlige byrum. Det er ikke længere
bestemte steder i byen - forskellige pladser, markeder
eller Palais Royals have - der er offentlige rum. Byen
som helhed er selv et offentligt rum. Det forekommer
os måske helt naturligt i dag. Vi opfatter det spontant
som et angreb på vores bevægefrihed, hvis der er farli-

. ge og usikre steder i byen, eller når vi hører, at byer
ødelægges - det er selve indbegrebet af offentligt rum
forstået som det sted, hvor jeg kan vælge frit mellem

Møls
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de handle-, bevæge- og oplevelsesmuligheder, som jeg
har til rådighed i et bestemt samfund. Skiltet 'Adgang
forbudt' kalder impulsivt på protesten i os. Men det
er en ny tankegang, at et sådant rum burde være og
er en ny planlægningsparameter, der blev realiseret
mellem 1789 og 1851. Før den tid var byens uden¬
dørs rum altid usikre og skumle, og offentlige steder
var altid strengt magtregulerede og monumentale og

isolerede fænomener.

det eneste vi har. I stort format er det klart: Det er

her betingelserne for ikke-urbane livsformer langt fra
byens tummel afgøres i parlamenter, på børser og i
internationale forhandlinger. Selv regnskovens beskyt¬
telse, udbredelse og brug og livet for de folk, der lever
der, er dermed et urbant anliggende. Der er ikke det
aspekt af livet på kloden og universet, vi ikke kan for¬
døje til aftenkaffen på det TV, der jo produceres, ud¬
tænkes og afgrænses på urbane betingelser.

Denne realisering af et nyt planlægningshensyn ytrede
sig som en tilrettelæggelse af byens rum som helhed,
udendørs og indendørs, offentligt og privat om man

vil, på den kollektive planlægnings fælles betingelser:
det drejede sig i første omgang om gaslys, i anden
omgang om hævede fortove og dermed adskillelse af
kørende og gående trafik, vejbelægning, om afretning
af husfacader, så trafikken kunne passere, om ldoak- .

ker og om de første husleje- og boligreguleringer. Og
endelig om de første offentlige parker. Natur blev en
social kategori, før den blev natur. Den holdt op med
at være en urkraft eller et produktivt råstof, og blev
som park eller landskab et offentligt oplevelsestilbud
og dermed et planlægningsparameter på linie med
vandrør og gaslamper. Landskabsarkitekter, havefolk
og parkforvaltere er ikke en pind nærmere naturen end
alle mulige andre, men de ved konkrete lidt'mere om
enkelte, specielle og udvalgte biologiske naturproces¬
ser. Kort og godt: byen har ikke offentlige rum, men
den er i sig selv et offentligt rum.
Efter 1851 og i løbet af det 20. århundrede drejes

denne formulering én tand til: byen er ikke blot'i sig
selv et offentligt rum, rnen den er det offentlige rum,

Og det smitter igen af på politiske beslutninger om
klodens fjerneste egne og genernes inderste mysterier.
Den globale turisme og dens indbyggede opfattelse af
natur er også et urbant fænomen, selv på Himalyas
øverste top og i bunden afGrand Canyon. Gennem
medierne er regnskoven og Frankrigs cyklende land¬
skaber for længst blevet en del af vores offentligt rum.

Også i det lille format er det klart, at byen ikke er et,
men det offentlige rum: I By- og Landzonelovens §2
defineres byen i fire punkter, mens land blot er det
der ikke falder ind under de fire punkter. Landskabs¬
arkitekter, skovfolk og bønder passer på landzonen, så
byboerne kan nyde synet af den eller produkterne fra
den. Landzonen er i juridisk forstand, så vel som i øko¬
nomisk og i forhold til livsstil, afledt af byen. Ikke bare
fordi landbrug forlængst er blevet industri lanceret
som frilandsmuseum. Men også fordi, så meget som
muligt går til eksport, dvs. urbant konsum andre ste¬
der. Blev det ikke klart før, så blev det det dengang i
60'erne, da madmor blev sygeplejerske med fast løn.
pension og overenskomst, husbond fik deltid på møl¬
len på samme betingelser, mens stuen blev ommøble¬
ret med tre-to-en møblement omkring et TV-apparat

Sir Joseph Paxtons krystalpalads,
som det så ud under udstillingen i
Hyde Park, London 1851.
Samtidigt afbildning.
Chrystal Palace blev nogle år senere
flyttet til Sydenham.
• Sir Joseph Paxton's crystal palace
as it appeared at the Hyde Park
exhibition, London 1851.
Several years later, Crystal Palace
was moved to Sydenham.
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ligesom hos arbejdere og funktionærer i byen. Da gik som bekendt
det traditionelle Venstre og Socialdemokrati i opløsning på samme

tid, en proces der stadig er i fuld gang. Hvilket ikke er uvæsentligt:
det er de partier, der afstikker rammerne for planlægningsopgaverne i
det offentlige rum, og de rammer afspejler disse store partiers opløs¬
ningsproces.
Det offentlige rum er ikke primært et sted, men en funktion. Hvad

vi i dag jo har fået understreget af internettet. Det er i dag det, vi kal¬
der globalisering, der ligger under vores begreb om offentligt rum.
Planlægning i dag af det offentlige rum er en måde at tage stilling til
dette urbaniserede begreb om det offentlige på, før det er en stilling¬
tagen til konkrete planlægningsopgaver på specifikke områder.

Bymennesket
Hele denne historie er en historie om homo sapiens, det tænkende men¬
neske. Det er dermed historien om, hvordan vi med vores rationelle for¬
måen tilrettelægger omverdenen, så mennesker har maksimal individuel
handlefrihed — fra at bevæge sig hvorhen de vil, til at afgøre hvor varmt
vandet skal være i vandhanen i deres køkkener. Det 20. århundredes

funktionalisme er naturligvis det mest klare udtryk for denne tendens.
Men hvis homo sapiens som planlægger og hans rammer og mulig¬

heder er formet mellem 1789 og 1851 — det er mest hans og ikke hen¬
des så er de konflikter, der udfordrer planlægningen, det også. Hvis
alle opførte sig som homo sapiens og gjorde, som planlæggerne for¬
ventede, så var der jo dårligt brug f6r dem. Men det offentlige rum
er fyldt afmennesker, der tænker anderledes, og de er i klart flertal.
Planlæggerne er der, fordi det hele ikke går af sig selv. De må hele
tiden forholde sig til modstand, ikke bare fra det rum, de omformer,
men også fra dem, der bruger det. Den konflikt er også skabt i den¬
ne periode og er levende og virksom i dag, når planlægning skal ud¬
tænkes og føres ud i livet og, især, accepteres.
Men lyt først til en beskrivelse af bymennesker, og se så på en. ma¬

skine homo sapiens opfandt til dem.
'I og med han interesserer sig for alt, ender byboeren med at inter¬

essere sig for ingenting [...]. Det han er.ligeglad med i går, tænder
han på imorgen [...] . Han mumler om alt, trøster sig ved alt, brok¬
ker sig over alt, glemmer alt, vil alt, smager på alt, går lidenskabeligt
op i alt, opgiver ubekymret alt. [...] Den almindelige laden stå til
har sine virkninger; og i stuen som på gaden er ingen rigtigt i over¬
skud, ingen er rigtig nyttig, ingen er rigtig skadelig. [...] Du tilpasser
dig altid til den verden, og den savner dig aldrig.'
Nej, det er ikke mere eller mindre bekymrede forældres skildringer

af den yngre generations zapperholdning til tilværelsen som rullende
underholdning, hvor alt forventes at være til rådighed hele tiden, så
man uforpligtet kan zappe videre til næste oplevelse. Det er den franske
romanforfatter Honoré de Balzacs skildring af byen i en roman fra
1834. Han var energisk optaget af, hvordan den moderne by ændrede
.hele det moderne menneskes selvforståelse og omverdensforståelse,
ikke bare lokaliseret til byen i snævrere forstand. Det var ikke homo
sapiens, han så for sig, men homo zappiens. Det er det menneske,
planlæggeren arbejder for, ikke homo sapiens som planlæggeren selv.
Det er dem, der skal acceptere det, bruge og passe det, når planlægge¬
ren vender ryggen til.

Sapiens opfandt adskillige oplevelsesmaskiner og steder
til zappiens. En af de vigtigste er espressomaskinen som

blev lanceret under verdensudstillingen i Paris i 1867.
At man overhovedet kan komme på den tanke, at det
offentlige rum skulle fyldes af instrumenter, der gør
opholdet i det så kortvarigt som muligt, selv når det
er en fritidsnydelse, er jo sært. Men det betyder, at
planlægningen af det offentlige rum ikke længere be¬
tyder planlægning af et sted, men af et ophold, der
varer en bestemt og helst meget kort tid. Planlægning
af det offentlige rum i dag er for mennesker, der er
mere interesseret i, at valgmulighederne fortsat er
åbne, end at den er stabil, og mere optaget af den tid
det tager at være i det offentlige rum, end hvordan
dette rum ser ud. Planlægning af offentligt rum er
mere en planlægning af, hvor mange muligheder der
til rådighed på én gang, som i en forlystelsespark eller
på satellit-TV, og af den tid, det er er værd at investe¬
re i opholdet i dette rum. Disse zapper-betingelser
gælder fortsat i dag.

Tid

Set fra byboerens synsvinkel, og det vil sige fra alles
synsvinkel, er den afgørende indflydelse fra perioden
1789-1851 på planlægningens betingelser for plan¬
lægning af det offentlige, at planlægning drejer sig om,
hvordan det moderne bymenneskes tid er blevet or¬
ganiseret. Den helt afgørende forskel fra tidligere er,
at den blev delt i arbejdsfritid og fritid. Før den tid
var fritid noget, man havde, fordi man havde folk til
at arbejde for sig og havde råd til det. For dem, der
ikke var så heldigt stillet, og det var de fleste, var der
kun arbejdstid og så helligdage. Men op til 1851 kom
den første organisering af social tid som et lovfæstet
forhold: definition af arbejdstidens længde. Resten var
den tid, man havde til sig selv, fritid. Nu var den jo
ikke lang dengang, og præcis så lang, at man kunne få
kræfter til næste dag, men ikke så lang, så man havde
tid til at finde på et nyt liv. Fritid var altså rekreativ tid.
Men eftersom skellet mellem arbejdstid og fritid

var kollektivt bestemt ved lov, indgik der jo også en
kollektiv forpligtelse til at sørge for, at tiden kunne
bruges efter den kollektive hensigt. Og samtidig med
den øgede fritid som kollektivt lovfæstet gode kom
der så også krav om ordentlige forhold i fritiden og

offentligt garanterede fritidstilbud. Det er i den tid,
man går på de nye fortove, nyder gadebelysningen,
går i parkerne, går på verdensudstilling eller ser på
Eiffeltårnet, der ikke kan bruges til en pind. Disse
rumlige forandringer og planlægningen af dem var

utænkelige uden ændring af sociale tidsstrukturer.
Med andre ord: den tidslige organisering af by¬

boernes liv blev omsat til rumlige krav om offentligt
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rum, også for den frie tid. Det er i korthed, hvad
planlæggere gør: en socialt bestemt tidsstruktur laves
om til offentligt fritidsrum. Offentlige rum tilrette¬
lægges på de betingelser, som forskellen mellem ar¬

bejdstid og fritid skabte i det 19. århundredes mo¬
derne storbyer.
Og sådan er det stadig, mest tydeligt netop ved

planlægning af parker og landskaber. Den første plan¬
lægning af offentlige parker skete i byen, især i USA,
og de var netop beregnet til rekreative formål (plus
drikkevandsbeskyttelse). Hvad landskab er, har haft
forskellige betydningen op gennem tiden. Landskabs¬
arkitekterne kom først ind i billedet som planlæggere
af offentligt rum, da forskellen mellem produktions-
landskabet og fritidslandskabet, eller overlevelses- og
oplevelseslandskabet er blevet landskabets mest fun¬
damentale betydning. For det offentlige rum som
helhed betyder det, at skellet mellem produktionsrum
og oplevelsesrum er den mest afgørende.
Af disse er naturligvis fritidslandskabet mest i over-

enstemmelse med homo zappiens. Produktionsland-
skabet indebærer alt for store restriktioner for det per¬
manent frie valg, og efterhånden, som der er færre og
færre der aktivt producerer i det, er det klart, at det
er oplevelseslandskabets krav til den friest mulige ad¬
gang, den permanente valgfrihed i brugen af det og
uforpligtethed over for andet end det, jeg gerne vil
opleve, der kommer til at dominere det, vi opfatter
som det offentlige rum, også produktionsrummet.
Og det hvad enten det er by eller land. Byen har der¬
for i dag gaden som sit primære offentlige rum, mens
landet har det urbant bestemte oplevelseslandskab
som grundmodel, begge rum med den mest frie og

permanente bevægelse og bevægelighed og er derfor
grundlæggende for homo zappiens' offentlige livsrum.,
Produktionslandskabet eller fuglereservater med be¬
grænset adgang betragtes jo af mange som et indgreb
i vores ret til et offentligt oplevelsesrum overalt.
Hverken gader eller oplevelseslandskab er så meget

knyttet til det sted, de ligger, men til to slags tid:
enten den tid, det tager at komme der (husk, at det
kan tage lige så langt tid at flyve til Rom som at tage
bilen til Skagen, cykle til stranden eller gå i zoologisk
have), eller den tid, det tager at passere gennem det.
Det offentlige rum er i dag enten en trafikkorridor
eller ligger for enden af en trafikkorridor. Skov- og
naturstyrelsens små foldere angiver jo aldrig en vandre¬
tur uden også at angive forskellig varighed af flere
mulige ture i et område.

Denne tilstand er forankret ikke blot i en eller anden

abstrakt kulturanalyse og er heller ikke en begrædelig
konstatering af tidens rodløshed. Nej, den er dybt
forankret i de konkrete betingelser for vores daglige liv.
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Det har pendlingen som omdrejningspunkt eller den
lettest mulige adgang til hvor som helst. Selv bor jeg i
Odense og arbejder i Århus. Og det er ikke spor pri¬
vat eller individuelt, men offentligt støttet med trans¬

portfradrag, vejbyggeri og udlægning af banelegeme.
Grunden til at folk flytter fra småøer og udsteder er
ikke gyllelugt eller mangel på arbejdsmuligheder på
stedet, men besvær med pendlingen. Havde dot.com
firmaerne ikke vendt bunden i vejret, kunne de fint
have reddet de danske småøer fra affolkning og uhæm¬
met sommerhustyranni. Det offentlige rum og dets
planlægning i dag er dybt forankret i planlæggernes
forståelse for, at det urbane rum er det offentlige rum,

og for, at brugernes holdning til det og brug af det
primært er afhængigt af den måde, samfundet organi¬
serer tid og dermed bevægefrihed på i dag.

i

Planlagningskonsekvenser
Den nemme reaktion hos planlæggere på modsætnin¬
gen mellem homo sapiens og homo zappiens og mel¬
lem produktionsrum og oplevelsesrum har været at be¬
stræbe sig på at gøre deres eget arbejde usynligt, eller at
gøre produktionsrummet i videste forstand usynligt.
Væk med rør, ledninger, kabler osv. med fatale konse¬
kvenser i 70'ernes typehuse og offentlige bygninger
som f.eks. skoler. Ja, overhovedet væk med spor af ma¬
terielle processer og arbejdsprocesser — skraldespande,
højspændingsmaster, vindmøller osv. Væk! Argumen¬
tet er tilsyneladende, at alt skal være usynligt, bortset
fra det mest nødvendige som vejskilte, der sjældent
afstedkommer debat. Hvorfor er de andre elementer,

der viser vores praktiske brug af rum, ikke ligeså nød¬
vendige som dem, der har med vores bevægelighed og

hastighed at gøre?
Usynliggørelsen som grundprincip, det er jo et valg

med vidtrækkende konsekvenser, et stykke planlæg-
ningsetik der vil noget. Det er et valg af, hvad der
ikke skal tilhøre vores umiddelbare erfaringer i det
offentlige rum, som tilsyneladende kun skal give erfa¬
ringer af den friktionsløse bevægelighed. Udgangs¬
punktet bør i stedet være, at så mange som muligt af
de elementer, der har med vores materielle eksistens
at gøre, skal være synligt til stede i det offentlige rum.

Planlægningsopgaven bør bestå i at finde måder at
indlemme dem på, som også homo zappiens kan ac¬

ceptere, og kun nødtvungent udelade dem. Det vil
være et godt social-etisk udgangspunkt.
Svend-Erik Larsen, professor i sammenlignede litteratur
vedÅrhus Universitet

Udsnit over Nollis plan over Rom 1684, ca. 1:4000. Offentlige
rum som gader, pladser, kirkerum og indre gårdrum er hvid^.
• Detail of Nolli's plan of Rome, 1684, ca. 1:4000. Public spaces
like streets, plazas, church squares and interior courts are white.

125

I.i inn a-T.ort»iiz»35 °^



RYTMISKE UHELD ELLER ARKITEKTEN SOM VÆVER
— arbejder afStig L. Andersson Malene Hauxner

Fyrrelund i hvidt marmorgrus..
Kanalparken, Malmø.
• Pine grove in white marble gravel.
Kanalparken, Malmo.

Fra Holbæk til Malmo

Der trængte fugt ind i betonen i Ladegårdsparken, en
fire-etages bebyggelse i udkanten af Holbæk. Arme-
ringsjern rustede, udvidede sig og sprængte betonen,
og ny fugt trængte ind. Landsbyggefonden betalte for
facadeinddækninger, og siden blev der, som så mange
andre steder, udført såkaldt miljøforbedrende foran¬
staltninger. Stig L. Anderssons forbedringer bestod i
at sortere ud i belægningerne efter en restaurerings¬
metode, der indebærer, at man efter omdannelsen
kan se, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt.
Metoden medfører, at nye stier ligger som et lag

hen over gamle, og at gamle fliser er knækket og lagt
i nye mønstre. Som det vigtigste indførte han et bak¬
ket terræn med et .mylder af kirsebærtræer, vævede et

netværk med felter af asfalt, sten, sand og alle mulige
og umulige slags græsser og haver med gule og violet¬
te blomster, krydderurter og vinstokke. Stierne er
som vævets tråde trukket diagonalt, så rummet ikke
længere er opdelt analogt med bygningerne, som det
var før, men tilbyder et nyt, flerdimensionalt landskab.

Man kan genkende metoden i Malmo, hvor Stig L.
Andersson vandt den del af den indbudte konkurrence

om BoOl's landskab, der blev benævnt Kanalparken.
Inden beskrivelsen af, hvad der kom ud af det, vil jeg
knytte en kommentar til sammenhængen. Det areal,
der blev udpeget, er en 50-70 meter bred og en halv
kilometer lang uforståelig tarm, flankeret af etagehuse
og kommende karréer med kontorer, opdelt af smalle
slip for hver 50 meter og delt på midten af en bygning.
Man kan undre sig over, hvordan et så mærkværdigt
areal er opstået i den nye bydel, som nu er under op¬
førelse i det tidligere industriområde. Det gør Gunilla
Lindholm. 'Stadsplanen har formats som om den inte
befann sig någonstans, som om det funnes en 'god
stadsdel' i sig, som kan placeras var som helst'.
Bemærkningen en god bydel' fik mig til at erindre,

at jeg i 1997 sad i den dommerkomité, der skulle be¬
dømme de indkomne forslag i en europæisk idé- og
arkitektkonkurrence om fremtidens 'boplats' som led
i forberedelserne til den europæiske bomesse Bo 2000.
Messen skulle være en stor manifestation med ambi-
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tion om at undersøge og diskutere menneskets sam¬

spil med arkitektur, teknik og bygningskunst i en ny
tid, for en ny verden. Konkurrenceopgaven bestod i
at komme med idéer til, hvordan en ny bydel med
økologiske bebyggelser og boliger kunne udformes.
Som udgangspunkt forelå der en bebyggelsesplan til
øen ud for og kvarteret Glasbruket i Limhamn, hvor
Bo 2000 skulle opføres.
Stor var min undren derfor, da jeg så, at denne plan

udarbejdet af professor Klas Tham tilsyneladende var

fulgt med til den nye konkurrence i Vastra Hamn.
Nu er det ikke mit ærinde i denne forbindelse at på¬
pege det urimeligé i at bede landskabsarkitekter ud¬
fylde på forhånd udstukne huller i en by med 'grønt,
økologiparker og promenader', som der her blev bedt
om, og dog må hvert eneste projekt i konkurrencen
ses i denne mærkværdige kontekst. Hvis mari havde
ladet landskabet spille hovedrollen ved udformningen
af den nye bydel med så værdifuldt et element som
havet indkorporeret, kunne de konkurrerende måske
have været i en anden og bedre situation.

Dette opslag: Kanalparken, Malmo.
• This page: Kanalparken, Malmo.

Underlagt disse betingelser har' Stig L. Andersson løst
det arkitektoniske problem ved at forsætte det udleve¬
rede, definerede areal, så der opstår et rum, der ligger
lavere end omgivelserne. Inden for kanalkantens ene side
og en række lygter mod den anden ydre grænse ud¬
folder der sig en anden verden, der så er koblet til om¬
givelserne ved forskellige led. En bugtet betonbrink
med indlagte rektangulære trædæk, ubehandlede mark¬
sten og cylindriske betonklodser, skiller og samler det
græsklædte land og kanalens vand. Kanalens anden
side er blevet en slags bevægelig, indbydende strand¬
bred. Elle-, bøge og egeholme på land har konturer
som forvredne rektangler. Brostykker sat sideværts sam¬

men krydser både land og vand. Indgange er lukket
med fyrrelunde og gulv af hvidt marmorgrus. Bugte¬
de asfaltstier kobler brink, lunde og holme, og man¬
delformede forsatte gummibroer giver adgang. Beton¬
cylindrene ligger i niveau eller hæver sig, som sprængte
de betonen. I overfladerne er indgraveret ringe.
Det hele er skruet sammen i et netværk af felter,

tråde og knuder eller af det, man i den klassiske arki-



Kanalparken (Ankarparken) iMalmd
Udførelse: 2000-2001
Bygherre: Malmd Kommune
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson Aps.
Stig L. Andersson og Hans Kragh

tektur benævnte flader, linier og punkter. Felterne kan
være tangbiotoper i vandet og plantebiotoper på land.
Asfaltstierne og de fastfrosne betonbrinke kan ses som
trendtråde. De japansk udseende broer og fyrrelunde¬
ne fungerer som knuder eller koblinger. Der er ingen
ting i parken, men en masse, der appellerer til sanser
og fantasi. Der er kun fa bænke, men masser af sten
og kanter at sidde på. Der er ingen lygtepæle, men
masser af lyskastere. Materialerne pirrer sanser og fan¬
tasien. De er associationsskabende, som G.N. Brandt
ville have sagt. Ingen trekanter, cirkler, ellipser, ovaler,
ingen euklidisk geometri, ingen diagonaler, ingenting
på række, ingen taktfast gentagelse. Symmetrien eksi¬
sterer ikke og den rette linie kun i ganske korte stræk.
Studerer man konkurrenceforslaget, kan man se, at

der skulle have været energipileskove, birk og sommer¬

fuglebuske, duftende røde og hvide roser, grøntsager,

frugttræer, saltvandsgopler, elektriske felter, tjære fra
fiskeriet og kalk fra undergrunden, og at det var hen¬
sigten, at biotoperne skulle have været passet af sig
selv og ikke af flittige gartnere.

Arkitekt — vaver. Han planlægger væv ogfletter en kådes
tråde, hans skrift udspænder et net. Et væv væver altid
et væv i forskellige retninger forskellige betydninger og
hinsides betydning. En netværksstrategi og således et
særligt greb. Hvilket? Netværket udgøres afen opløst serie
af'punkter', røde punkter, derfordeler en mangfoldig¬
hed afmatricer eller generative celler, hvis transforma¬
tioner aldrig lader sig berolige, stabilisere, installere,
identificere i et kontinuum. I sig selv deleligepeger disse
celler også mod momenter afbrud, diskontinuitet, ad¬
skillelse. Men samtidig eller snarere gennem en række
uheld, rytmiske farvegentagelser eller aforistiske tanke¬
spring - samler foliens punkt det, som den netop har
spredt, den samler det igen som spredning.'
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§kibby Hovedgade
Bygherre: Skibby Kommune
Udførelsesår: 1999
Landskabsarkitekt:

Stig L. Andersson Aps.
Stig L. Andersson, Hanne Bruun
Møller og Stine Poulsen

Herover: Skibby Hovedgade
Th. Frederikssund Havneplads
• Above: Skibby main street.
Right: Frederikssund Harbor Square

Det er, hvad Jacques Derrida skriver om Bernard Tschu-
mis Villetteparkprojekt. Stig L. Anderssons arbejder
ligner ikke umiddelbart. Og alligevel får dette sprog¬

ligt noget specielle citat klokker til at ringe. Man gen¬
kender vævet, netværksstrategien, spredningen, punk¬
terne, de mangfoldige matricer og i endnu højere grad
de generative celler. Hvert øjeblik forventer man, at
cellerne formerer sig, flytter sig, forsvinder, at uheld,
rytmiske gentagelser og aforistiske tankespring, samler
det spredte. Jeg ynder at bruge en hængekøje som meta¬
for for netværkstanken. Substansen er den samme,

men formen forskellig afhængig af, hvor tyk man er.

Frederikssund, Skibby, Hillerød og Glostrup
Frederikssund er meget folkelig selv i sine kosmopoli¬
tiske tiltag. I bymidten kan man støde på dekorerede
grise, en afart af den ko, der står overalt i Chicago og
som vist egentlig stammer fra Schweitz. Byens hoved¬
gade er renoveret efter alle kunstens klassiske regler
og normer, som Gordon Cullen og Kevin Lynch fore¬
skrev i 1960erne, brødrene Krier i 1970erne og Thomas
Thiis-Evensen i 1990erne. Han har til Oslo udarbej¬
det en analyse- og planlægningsmetode, der skelner
mellem gader, der leder og skaber bevægelse, torve,
der samler og skaber ro, og parker, der danner et land¬
ligt modstykke til det hektiske gadeliv. Det historicis¬
tiske sprog i Frederikssunds hovedgade, med granit i
alle farver og former, der ser ud til at være hentet i
rådhusets facade, er kombineret med en fornuftig,
funktionel, demokratisk metode, at sætte bænke i so¬
len og pullerter, lygter, plantestativer og papirkurve til
at læne sig op ad, at afmærke alle former for ophold og
aktiviteter med belægningsskift og oplysende skilte.
Hovedgaden slår et sving gennem byen for at ende

i Frederikssund Havneplads, som Stig L. Andersson
har renoveret efter en anden metode end byplanlæg¬
gernes. Han har defineret den forladte plads som et

moderne byrum, hvor væggfene er gamle og nye byg¬
ninger, trærækker, skibe og jordbunker og givet det et
nyt gulv, der skråner mod det vigtige hav, hvor det
ender i en trappe, hvis trin skifter farve afhængig af
vandstand. Gulvmaterialet skifter mellem flødefarve¬

de, knaslagte, rektangulære betonfliser, felter af azobe-
træ, asfalt, grus og gule mursten brækket i store styk¬
ker. Møbleringen klares af én stor komponent, et
hævet bed fyldt med pil og engelskgræs, hvis amøboi-
de og spidsvinklede'konturer tegnes af en betonkant
afdækket med en træbænk.

Skibby Hovedgade er snævret ind og de parkerede biler
flyttet op på fortovene, fordi man kørte for stærkt, og
de kantstensparkerede biler gjorde tilværelsen utryg
for gående. Lygten, der kaldes stjernekasteren, skråt¬

stillede kantsten og stopklodser tegner vejforløbet.
Proportionerne er generobret. I smalle, høje rum

bevæger man sig langsomt. I brede, lave har man fart
på. Den rumlige fornemmelse er stærkere og virker
sikrere sammen med bilkørsel end at skulle straffes

med bump og skilte. Fortovet har fået ny belægning
af simple betonbelægningssten. Offentligt, halvoffent¬
ligt og privat glider sammen og får glæde af hinanden.
Rollefordelingen mellem trafikarter er stadig klar.

Hillerød Bibliotek holder til i en ombygget fabrikshal
med lyse, uprætentiøse rum og fancy, røde lænestole
på strategisk rigtige steder. Gulvet i haven, som er

blotlagt ved indkørslen, er en græsplæne, der skråner
mod nabobebyggelsen og en række eksisterende pop¬

peltræer.
Attraktionen på plænen er ovale felter, kranset af

jernringe lagt med forskellige retninger. De er næsten

plane, og da terrænet stiger, er de derfor højest på den
yderste side. En krans af akacier kanter et felt med
tennisgrus og et indre bassin med lys i en bund af
støbeasfalt. Et andet felt er dækket af hvidt marmor¬

grus omkring en lille amøboid bakke med fyrretræer.
Det mest fascinerende felt er fyldt med et pur af rød¬

bøg, der indrammer et gulv af azobetræ, tegnet med
bugtede og kantede konturer. Inden for står bænke
og en lav udgave af stjernekasteren. En passage fører
bag om bygningen til en plads, hvis gulv af blåsorte
klinker afskæres i et stort bueslag, der samler de for¬
satte bygninger. Trætrin og -broer, der fører op og

ned, gør profileringen til en del af helheden. Vægge¬
ne er på den korte side opkanterne på to støttemure
af armeringsjern fyldt med marksten. De synes at fly¬
de i £t med et gammelt eternittag på nabogrunden.
På gulvet ligger et stort trædæk og aflange, felter kan¬
tet af jernbånd, fyldt med siv og græsser, pigsten og
vand. Store sten rager af og til op over vandfladen og

fungerer som trædesten. Øvrige komponenter er stjerne¬
kasteren og opstammede spidsløn, hvis rødder er
dækket af felter af træ, der skjuler, at de er bundet til
støttestok ved roden.
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Alt er spredt uhøjtideligt mellem hinanden. Stemnin¬
gen er landlig. Den orden der dog findes, fremkom¬
mer ved at sten af samme materiale optræder som pig-
stensbelægninger, bund i bassin, trædesten og sten i
murkisterne, formmæssigt holdt fast i rektangulære
figurer, der adskiller sig tydeligt fra de ovale i haven.

Glostrup rådhuspark blev i sin tid skabt af arkitekt
Arne Jacobsen og havearkitekt Niels Ulrichsen.

Som ved Jacobsens rådhus i Rødovre ligger bygnin¬
gen som en længe mellem en stor forplads og en græs¬

plæne med store træer, bevaret fra haven ved det tidli¬
gere rådhus, suppleret med rytmisk parallelforskudte,

nyplantede trærækker, der kædede rådhus og admini¬
strationsbygning sammen. I Jacobsens konkurrence¬
forslag fra 1953 er der store kvadratiske, lyse betonfli¬
ser på pladsen. I virkeligheden kom den til at bestå af
mindre, rektangulære, grå fliser med grovere overflade
og afrundede kanter, konvekse henholdsvis konkave.
Som det så ofte sker, indsneg der sig bekvemmelig-
hedsstier, umotiverede beplantninger og bebyggelse,
og bilerne tog magten. Endnu en omdannelse var på¬
krævet. I denne omgang blev der nedrevet bebyggelse
og parkeringspladsen udvidet. De smukke hensigts¬
mæssige fliser er bevaret og suppleret med nye identiske.
Parkeringspladserne er skubbet væk fra facaden til fordel

Frederikssund Havneplads
Udforelse: 2001, 1. etape; 2002-, 2. etape
Bygherre: Frederikssund Kommune
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson Aps.
Stig L. Andersson og Karen Margrethe Krogh
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Dette opslag:
Rådhusparken i Glostrup
• This page: '
Town hall park in Glostrup

for et fortov af den sorte skifer, der indfandt sig på
Nyvej, hvor den indledte sin position som Glostrup
Bymidtes nye rumskabende kendemærke. Skiferstyk¬
ker, bearbejdet til askebægre, smykker og manchetk¬
napper er efter sigende blevet et yndet samleobjekt.
Trærækker er flyttet, så de slutter pladsen på ny.

En enkelt nu diagonaltstående række, der før fulgte
en nu nedlagt vej og et haveskel, står tilbage, forsæn¬
ket i forhold til et nyt hævet skifergulv. Det skråner,
så der opstår en halv meter høj kant, som dæmper
bilernes virkning. En stor rødbøg ved en gammel vil¬
la og nye boligblokke lukker rummet. Et bed har fået
form af en boomerang, så det favner hjørnet.

Hvis havekunst endnu engang skal lignes med skuespil,
så er scenen grå og skrå og orkestergraven grøn og bulet,
med spredte, fritstående træer fra det tidligere anlæg.
Bænke i store bueslag kan fungere som proscenium
og trærækken, bevaret fra Jacobsens dage, scenekulisse.
Trærækken, der er kommet til at stå i et hul jorden,
har fået løse skiferflager som mulddække om fødder¬
ne. Skiferstierne, er fulgt med om i parken, lagt som
nye handicapindgange. En forbindelsessti er ført i et
stort bueslag, og en ny indkørsel er kommet til.
Rådhuspladsen i Glostrup og bibliotekstorvet i

Hillerød var i samme situation, og løsningerne bygger
på den samme opfattelse. Disse steder er ikke enten

eller. De er både og. De er moderne byrum, som er

plads, torv, park og have på samme tid. De er netvær¬

ker, der kan trækkes "i nye former, uden at substansen
afficeres. Og det er de ikke blevet dårligere af.

'Hvad der var godt og nyt og attraktivt og en vogue i
ét tiår, blev forkastet i det næste' skriver Torben Weirup
i sin omtale af Ladegårdsparken. Det er jo vanskelige
betingelser for en så langsom kunstart som havekun¬
sten. Erfaringen siger mig, at den kompositoriske or¬

den, der holder et værks komponenter sammen skif-
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ter med ti til tolv års mellemrum, men også at det
kvalitative' rum heldigvis har en længere levetid.
For næsten et år siden kunne man læse to fremtids¬

forskeres forudsigelser. 'Lige nu er tiden firkantet,
man ser det i tøjet, man ser det i byggeriet og i bolig¬
indretningen. Kantede bukser og anorakker med kva¬
dratiske eller aflange lommer og indfældede plastfel¬
ter, kantede sofaer, kantet byggeri med glas, plader og ■

gennemgående persiennefacader. Se på Diamanten, se
på Dansk Design Center, på Unibanks nye byggeri
på Christianshavn. Men forude, siger de to svenske
fremtidsprofeter, ligger det organiske, næsten monster¬

agtige udtryk med forbillede i Guggenheimmuseet i
Bilbao, Philippe Starcks kindtandsforméde taburetter,
Ron Arads heftigt svungne sofaer og svenske Jonas
Bohlins romantiske parafraser over dekorative møbler
og lamper.'
Stig L. Anderssons arbejder er tidstypiske i ordets

bedste forstand. Man kommer til at tænke på noget,
man har set før, måske af Adriaan Geuze, afMichel

Desvignes og Christine Dalnoky eller af Elies Torres
Tur og José Antonio Martinez Lapena, arkitekterne
bag Placa de la Constitucio i Girona og haven ved
Villa Cecilia i Barcelona. Men det er jo ikke nok, at

Glostrup bymidte — Rådhusparken. Udførelse: 2000
. Bygherre: Glostrup Kommune
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson Aps.
Stig L. Andersson, Hanne Bruun Møller og Christian ReestorffLiliegreen

Landskab 6/01 133



sproget er tidstypisk, når det drejer sig om landskabs-
rum og værker. Rummet skulle helst erhverve sig og
bevare sin kvalitet.

I 1986 blev Stig Andersson arkitekt på et projekt
for Vestamager. Det tiltrak sig opmærksomhed, fordi
det trods et anderledes landskabsarkitektonisk sprog
var et debatindlæg til fordel for stedsspecifikke løsnin¬
ger baseret på landskabets potentiale. Forslaget ikke
bare bevarede og retablerede som de fleste andre med
dette program. Det strukturerede, nuancerede, artiku¬
lerede og programmerede landskabstyper som strand¬
enge, overdrev og rørsumpe, også fordi de havde den
egenskab, at kunne skabe barrierer, pauser og åbninger.
Ideen var at synliggøre og lette aflæsningen af kultur-
og naturområder og at skærpe muligheden for erken¬
delse af det virkelige. '

'Det programmerede landskab' er ikke et stiliseret
landskab i den forstand, at det er forenklet og bearbej¬
det gennem en abstraktion fra dets egentlige tilstand.
Stien, der bugter sig som en filmstrimmel er lånt fra
Bernard Tschumis forslag til Pare de la Villette, men
da Andersson lægger den ud i et allerede tilstedevæ¬
rende landskab, bliver de billeder, der eksponeres, do¬
kumentariske i .stedet for fiktive.
Fra Vestamager til Malmo er der ikke langt. Min

konklusion er, at der er hold i den metode at væve et

netværk af rytmiske gentagelser, fordi det åbner for
talrige tolkninger, for mange rum, begyndelser og
slutninger, og fordi brugen kan veksle. Substansen er

konstant, men formen aldrig den samme.

For mig at se er denne metode bedre egnet end den
historicistiske med akser, euklidisk geometri og den

Dette opslag: Hillerød Bibliotek
• This page: Hillerød library



uiMura

opfattelse, at planter kan sidestilles med lygtepæle og

papirkurve. Metoden, man plejer at kalde den klassiske,
underforstået, at den kan holde, er tværtimod skrøbe¬

lig og flygtig, fordi den har en tendens til at blive de¬
signet, fastlåst, æstetiserende og belærende i sin ideali¬
serede tro på 'den gode by'. Der må helt andre robuste,
problematiserende metoder til, frigjort fra kategorise¬
ringer, når det drejer sig om havne- og industriområ¬
der, nedlagte jernbaner og forvoksede, parkeringsplad¬
ser, hvor man hverken kan eller skal kende fremtidens
brug.
Gunilla Lindholm, der kritiserede 'den gode by' i

Våstre Hamn, er af den opfattelse, at tiden ikke er

moden til, at landskabet skal være en hovedsag, en
kraftkilde for idéer om bystruktur. Hun tager James
Corner til indtægt for, at der er sket en bodeling mel¬
lem design, teknik og kunst på den ene side og øko¬
logi og videnskab på den anden, og at sproget farves
efter gruppetilhørsforhold. Landskabsarkitekter er,
med denne opdeling godt igang med at blive reduce¬
ret til 'grøntdesignere';
Men det behøver ikke at være således. På kontinen¬

tet, i Tyskland, Frankrig, Spanien og Holland,,men
også i Danmark arbejder landskabsarkitekter med øko¬
logien og landskabet indkorporeret i stor skala og i by¬
mæssig sammenhæng. Med landskabet som parameter
skaber de for tiden de mest kunstneriske, sociale og

teknisk interessante forslag - hvis de får lov.
Malene Hauxner, lektor, dr. agro, landskabsarkitekt mdl
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LANDSKAPSARKITEKTUDDANNELSEN I ÅS
Studieprogram landskapsarkitektur ved Instituttfor landskapsplanlegging,

Norges Landbrukshøgskole Karsten Jørgensen, Ola Bettum ogAnne Svinddal

Studieprogrammet har en over 80 år lang historie, og
har vært gjennom en rekke ulike modeller i sin utvik-
ling fram til i dag. Studieprogrammet er nå et fem¬
åring fulltidsstudium, der studentene tas opp på grunn-
lag av fullført eksamen fra videregående skole.

I hovedsak har denne utviklingen gått i retning av
en stadig større autonomi for programmet ved Norges
landbrukshøgskole. I utgangspunktet var 'studieret¬
ning Hagearkitektur' i virkeligheten en spesialisering
på ca et års tid på toppen av et forholdsvis generelt
hagebruksstudium. De siste ti årene har ca 50-60%
av studieplanen bestått av landskapsarkitekturfag eller
støttefag som for eksempel formlære og arealplanleg-
ging gitt av instituttet. Det som presenteres nedenfor
er basert på den siste studierevisjonen som er i gang,
og som vil bli implementert fra høsten 2002. Her vil
ca 70-85% av vektene være direkte knyttet til institut¬
tets egen undervisning. Dette innebærer at instituttet
tar ansvaret for en stadig større del av studieplanen,
ILP vil da utvikle seg stadig nærmere en selvstendig
'School of Landscape Architecture'.

Mål

Studiet tar sikte på å gi en allsidig utdanning med vekt
på profesjonsorientering, men også med en teoretisk
forankring. Studiets mål er å gi et bredt grunnlag for
profesjonsutøvelse. Institutt for landskapsplanlegging
tar sikte på at denne profesjonsutøvelsen kan spesiali-
seres i retning av utøvende design, faglig forvaltning
av grøntanlegg eller oversiktlig landskapsplanlegging.
Spesialiseringen skjer i studiets siste halvdel.
Studiets faglige forankring er todelt: i formingsfag,

tegning og modellering og i landskapsarkitekturens
særlige teknologi: det biologiske yekstmaterialet. Målet
med studiet er å utvikle en selvstendig identitet som
landskapsarkitekt med forankring i disse to fagpillarene.
Dette innebærer at studentené skal erhverve bred

faglig kompetanse båd? innenfor formingsfagene og

innenfor de biologiske fagene. I tillegg skal studiet gi
teoretisk skolering i landskapsarkitekturens teori og
historie og studentene skal utvikle kreative evner i
problemløsing og prosjektarbeid.

Midler

Studiet er 5-årig, oppdelt i en første del på 2,5 år, hvor
grunnfag og støttefag gis stor plass. De mest sentrale

grunnfagene er tegning og forming som en gjennom-
gående øvelse med økendé fordyping og kompleksitet
gjennom de fem semestrene og tilsvarende for natur-
kunnskap, jord og vegetasjonskunnskap. Studiet er
bygget på problembasert læring, hvert semester gjen-
nomføres et større landskapsarkitekturprosjekt.
organisert omkring et grunntema.
Det første året er dette 'hagen' og 'byrommet' Det

andre året er temaene 'boligområdet' og 'store land-
skap/landskapsinngrep. Det siste semesteret i denne
'grunnpakken' er viet 'park og grønnstruktur i byer'.
Gjennom studiets oppbygging med teori og faglige
øvelser som emneblokker rundt disse faglige temaene,
skal studentene utvikle sin kompetanse i en yrkes-
praksis-liknende undervisningssituasjon.

På grunnlaget fra grunnblokken kan studentene
bygge videre til en solid 5-årig profesjonsutdanning.
De siste 2,5 årene består av store prosjekter med varie¬
rende tema, samt evt andre kurs etter studentenes

valg, samt hovedoppgave. I denne delen er alle kurs i
prinsippet valgfrie, men for å få en godkjent spesiali¬
sering innen landskapsarkitektur med vekt på enten

detaljprosjektering, oversiktlig landskapsplanlegging
eller forvaltning, må studentene legge opp et minimum
av vekter innenfor det respektive området, samt at
hovedoppgaven må ha denne orienteringen.

Fakta

Landskapsarkitektstudiet er populært. Det var i år 124
primærsøkere til studiet. Det en økning på 14% i for¬
hold til ifjor. I år øker vi derfor opptaket fra 35 til 45
studenter.

Vi har i dag ca. 200 studenter og i løpet av noen få
år vil tallet stige til ca. 225-250 studenter.
Opptaket av studenter skjer på bakgrunn av kravet

om generell studiekompetanse, krav til realfagsammen-
setning og summen av konkurranse- og skolepoeng.
Vi har pr. i dag ikke opptaksprøve.
Studenten må i løpet av studiet oppnå 100 vekter.

Mellom 8-10 av disse vekttallene er valgfrie.
Studieprogram for Landskapsarkitektur tilbyr i dag

to studieretninger; Landskapsforming (detaljplanleg-
ging) og Arealplanlegging (oversiktplanlegging). F.o.m
høsten 2002 vil det også være mulig å velge en tredje
studieretning, nemlig Grøntanleggsforvaltning. I snitt
må studentene gjennomføre 20 vekter pr. år d.v.s 10
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vekter pr semester (vår og høst). En del av undervis¬
ningen gjennomføres også i sommersemesteret.
Etter endt utdannelse vil landskapsarkitektene finne

arbeid ved statlige- og kommunale kontorer eller i
private firmaer. Hovedoppgavene vil i hovedtrekk være

prosjektering av utomhusarealene (detalj- eller over-
siktsnivå), utredninger og/éller saksbehandling. Innen
større organisasjoner som jernbaneverk eller vegvesen
har landskapsarkitektene i økende grad prosjektleder
eller andre lederfunksjoner.

Karsten Jørgensen, professor, landskapsarkitekt NLA og
Ola Bettum, professor, landskapsarkitekt NLA
Faktaopplysninger: Anne Svinddal
NLH Norges Lantbrukshøgskola, Instituttfor landskaps-
planlegging, Sektion for landskapsarkitektur
Postboks 5029, N-1432 Ås
Tel.+47 64 94 84 10

ilp@ilp.nlh.no
www. nlh. no/institutt/ilp
Fotos: Yngvar Larsen
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I FLA 2001 I SINGAPORE - rapportfra IFLA World Council og World Congress 2001 i Singapore
Jenny B. Osuldsen og Carola B. Wingren

J

En skal lete litt i bakgatene
for å finne de mer intime og
personlig plassene, men de
finnes her tross en streng
byplanlegging og regler for
hvordan man skal oppføre seg.
• One must seek the back
streets to find the more intimate
and personal squares, which
exist despite a formal urban
plan and rules about how one
should behave. .

Singapore er bebygd og alle
overflater er bearbeidet. Det er

strenge regler for hvordan de
grønne fiatene skal utformes.
Alle innfartsårer ligger i grønne
korridorer og infrastrukturen er
en del av de grønnstrukturen.
Å kjøre inn fra flyplassen er som
å kjøre i en lang frisert parkallé.
• Singapore is totally built and
all the surfaces are treated.
There are strict rules about how
the green surfaces are to be
formed. All access roads lie in

green corridors and the infra¬
structure is part of the green
structure. The route from the

airport is like driving along a
well-trimmed park allé.

:

$ -

Årets IFLA kongress og årsmøtet gikk av stabelen i
Singapore 23.-30. juni. Fra Norden deltok Carola
Wingren (Sveriges delegat som også representerte
Finland), Jenny B. Osuldsen (Norges delegat som
også representerte Island) og Jeppe Aagaard Ander¬
sen som representerte Danmark.
Dagene i Singapore var delt inn i to bolker med

2 dager World Council som er delegatenes årsmøte
og 4 dager kongress (World Congress) som er åpent
for alle IFLA medlemmer og andre interesserte.
Tittelen på årets kongress var Asian places in the
new millennium' og det er veldig naturlig at et
slikt tema blir presentert i Singapore. Selve landet
er ca 650 km2 med 4 millioner innbyggere. Siden
1965 har det vært lagd planer for hver cm2 av lan¬
det. Det er gjennomført store og dramatiske for¬
andringer fra selvberging med små fiskebåter, myl¬
drende selvgrodde gater og enkelte dyrkbare arealer
til at landet i dag fremstår midt i en prosess hvor
skyskraperne dekker de fleste funksjoner. Alt byg¬
ges i høyden; skoler, boliger, kontorer og kjøpe-
sentrene er sammenhengende innendørs byer hvor
absolutt alle varer importeres. Investeringsviljen er
stor i nettopp dette landet som har relikvier fra
fjerne Østen. Her er det pent satt i stand i pynte¬
lige omgivelser, grønne sammenhengende parkdrag
med rene kanaler hvor alle turistene og kongress-
folk står midt i ett mylder av velordnet representa-
tivt ytre, klar for å dekke alle behov i det nye mile-
niumet. 3 nordiske delegater stikker seg frem som
store forvokste vikinger, sammenlignet med de små
Ally McBeal små-og-tyn'ne-singaporedamene som

svusjer rundt i sine designdrakter og enser ikke vi¬
kingene tross sin størrelse og lengde. Karaoke og
business cards er det som teller når man skal •gjøre
forretninger, og vi som 'bare' skulle representere
noen folkeslag som har så mye plass at folk fra Singa¬
pore antagelig ville fiått agorafobi hvis de kom på
besøk.

Tross i de store forskjellene, er det svært fascinerende
å oppdage at vi arbeider med de samme spørsmålene
innen landskapsarkitektur hvor enn du er i verden.
En utveksler erfaringer, knytter kontakter og disku¬
terer like problemstillinger. Kulturforskjellene kan
være store og budsjettene ulike, men mye av tanke¬
godset er felles og gjør en slik samling av menne¬
sker og fag særlig interessant.

World Council

På World Council tas alle viktige beslutninger for
det kommende året. Alle nomineringer og valg gjø-
res pr post og et avgjort i god tid førWorld Council.
Møtepapirene var sendt ut kort tid før kongressen
slik at sakene ikke var drøftet internt i landene, men
det var ingen store diskusjonssaker på verdensnivå
dette året. Det var over 30 lands foreninger som
var representert i løpet av årsmøtedagene. Nytt av
året var at det også ble arrangert et student charette
hvor 56 studenter fra 13 universiteter deltok i en
work shop som ble arrangert av landskapsarkitekter
fra New Zealand.

Valg av generalsekretær og etablering av sekretariat
Ny sekretær på verdensnivå ble Diane Menzies fra
New Zealand som er klar til å ta tak i en stor og
utfordrende jobb med å holde alle IFLA medlem-
mene oppdatert om hva som skjer. Det fysiske
sekretariatet i Versailles har blitt pusset opp, og det
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er gjort et stort løft med å ansette en sekretær i
50% stilling i det nye kontoret. Sekretæren, Talia
Bogen, har utformet IFLAs nettside hvor en nå
kan besøke IFLA på nettet på: www.iflaonline.org,
pr telefon og i fysiske omgivelser.

Nye medlemmer
Sør Afrika ble tatt opp som nytt medlemsland og

personlig medlemsskap ble gitt til enkeltmedlem¬
mer fra Iran, Tyrkia, Dubai og Bulgaria. De nye
medlemmene blir spesielt fulgt opp særlig med
tanke på å danne egne nasjonale foreninger i disse
landene hvor det ikke finnes. Det har lenge vært

ønskelig å få med Kina i IFLA, men siden Taiwan
er medlem, er det av politiske årsaker ikke mulig
for Kina å bli medlem. Det ble nedsatt en komite

for å følge opp potensielle medlemsland med fokus
på India, Kina, Panama og Cuba.

Kongressorganisering
IFLA er en ideeli organisasjon hvor driften bygger
på medlemslandenes kontingent. Det avholdes års-
møte og verdenskongress hvert år og inntekter uten-
om medlemskontingenten kommer fra kongressene.
Det er praktisert en regel om at 20% av registre-
ringssavgiften som blir betalt av påmeldte kongress-
deltagerne, skal gå tilbake til IFLA. På denne må-
ten kan IFLAs navn brukes i annonseringen av

kongressen på verdensnivå eller regionalt nivå i de
3 regionene IFLA er delt inn i. Det har gjentatte
ganger vært vanskelig å få kongressene til å gå i
overskudd slik at de nasjonale foreningen har måttet
betale de 20% de skylder IFLA, ut av egen lomme.
Særlig der foreningene er små, har dette blitt en
stor økonomisk belastning for foreningene. Temaet
ble diskutert hvordan man økonomisk skal kunne

sikre slike arrangementer og om 20% er i overkant
av hva som kan være realtistisk å betale til IFLA.
IFLA på sin side baserer sine budsjetter på at

denne inntekten kommer inn hvert år. Det ble be¬

stemt at det skulle nedsettes en komité som lager
retningslinjer for hvordan en kongress skal lages
med en sjekkliste for oppstart, gjennomføring og

avslutning. Det ble foreslått at lederen for årets
kongress i Singapore skulle bruke sin dreiebok som
utgangspunkt for en slik veileder og diskutere den
med andre medlemmer som har hatt økonomisk

suksess slik som Norge hadde i 1990 eller økono¬

misk krise som Italia i 1996 og Danmark i 1999.
Det var enighet om at det er ønskelig å opprett-
holde kongresser hvert år i stedet for hvert annet
eller tredje år.

IFLA sentralregionen og EFLA
Det blir avholdt egne regionsmøter på årsmøtet
hvor de nordiske landene, sammen med resten av

Europa og Afrika danner sentralregionen. Sentral¬
regionen har sitt eget styre bestående av visepresi- *
denten og en regional sekretær. Sentralregionen har
lav aktivitet sammenlignet med de andre regionene,
noe som i stor grad skyldes forholdet mellom EFLA

♦

og IFLA. EFLA jobber mye mer konkret opp i mot
EU systemet og består av en praksiskomité og en

utdanningskomité som tilsier to medlemmer fra
hvert land. Det fører også til at det ikke blir så
mange konkrete saker som det er naturlig at IFLA
sentralregionen skal arbeide med pga at de fleste
medlemslandene også er medlem av EFLA. Sentral-
regionens leder, Philip de Roo fra Belgia, trakk seg
fra sin verv grunnet sykdom, slik at regionen står
svekkes igjen med en tapper sekretær, Claus Werth-
ner fra Tyskland som også er EFLA delegat for
Tyskland. Forholdet mellom IFLA og EFLA har
blitt en vanskelig nøtt, hvor økonomi har blitt stå¬
ende i sentrum, fordi mange medlemsland mener
de ikke kan betale kontingenter til to organisasjo-
ner, rett og slett fordi de ikke synes det betaler seg.
Det er utover høsten planlagt møter mellom de to

organisasjonenes presidenter hvor det må klargjøres
i langt sterkere grad enn i dag, hvilke fiinksjoner de
ulike organisasjonene skal dekke for ikke til slutt å
utmatte hverandre. Denne saken bør bli en svært

viktig sak på neste årsmøte for at foreningsarbeidet
skal gå videre. Dette skal også diskuteres under det
nordiske styremøtet som går av stabelen i Helsinki
i oktober hvor de nordiske landene kan enes om et

felles standpunkt som kan viderebringes til neste
årsmøte.

Utdannelse og antall landskapsarkitekter
IFLA hadde bestilt en spørreundersøkelse om be¬
hovet for landskapsarkitekter og denne spørreunder-
søkelsen ble presentert av professor Fabos fra Ungarn/
USA. Han fortalte med stort engasjement hvordan
kartleggingen var gjort via hvert enkelt lands fore¬
ning for å få oversikt over hvor mange studerende

Singapore har mange spennende
urbane plasser. Det er ofte brukt
vann og fossefall fordi det har en
sterk symbolikk for folk flest og
samtidig tar det bort en del av byens
larm og kjøler ned i det fuktige og
varme klimaet.
• Singapore has many exciting
urban spaces. Water and small
waterfalls are often used as they
have a strong symbolic effect on
many people, as well as the ability
to diminish some of the city's noise
and offer a cooling respite from the
warm, humid climate.
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De tre nordiske delegatene
sammen med Litauens delegat.
Fra venstre till høyre: Mara
Urtane, Litauen, Jenny B Osuld-
sen fra Norge, Carola Wingren
fra Sverige og Jeppe Aagaard
Andersen fra Danmark
• The three Nordic delegates
together with the delegate
from Lithuania. From left to

right: Mara Urtane, Lithuania,
Jenny B. Osuldsen from Norway,
Carola Wingren from Sweden
and Jeppe Aagaard Andersen
from Denmark.

og praktiserende landskapsarkitekter det er på ver¬
densbasis og hvordan dette fordeler seg i de ulike
regionene. Rent statistisk er det et spinkelt grunn-
lag hans utregninger har blitt gjort på, med mange

usikkerhetsfaktorer, men som en tendens kan det
nevnes at professoren hadde funnet ut at best dek-
ning av landskapsarkitekter pr innbygger finner
man på Island hvor det er en landskapsarkitekt pr
6141 innbyggere. USA er nest best dekket med en

landskapsarkitekt pr 6889 innbyggere, fulgt av
Norge på tredjeplass med en landskapsarkitekt pr
8962 innbyggere.
I USA er landskapsarkitektprofesjonen den nest

raskest voksende utdannelsen etter IT-fag profesjo-
nene. I de asiatiske landene er dekningsprosenten
langt lavere og Fabos mente de burde hatt en stra¬

tegi med å dekke 1:6000, mens det i de europeiske
landene og USA burde vært et mål å dekke 1:3000.
Utdanningsstedene varierer i størrelse og kvalifika-
sjoner og de er nøkkelen til å skaffe mange nok og

godt kvalifiserte nye landskapsarkitekter. I Sverige
og Norge har åntall studenter økt drastisk de siste
årene, noe som er i tråd med det Fabos anbefaler,
men man kan spørre seg hvor metningspunktet er.

Studentkonkurransen

I årets studentkonkurranse deltok 78 studenter fra

15 land. De to temaene som det ble konkurrert i
var: 'Landscape Resources & Waste management'
og 'Costal, natural and Economic Heritage'. Siden
det i dag ikke er noen klare retningslinjer for hvor¬
dan konkurransen skal gjennomføres, unntatt at
UNESCOs representant er formann i juryen og •

visepresidentene danner juryen, ble det på oppfor-
dring bedt om å gjennomføre konkurransen med
hensyn på studentene. De er IFLAs kommende
medlemmer og premien til de beste deltagerne bør
innbefatte en invitasjon til kongressen slik at de
selv kan motta heder og ære. Saken ble tatt opp

under eventuelt og ble fremmet av NLA og LAR
som synes man burde gjennomgå rutinene med et
kritisk blikk. Saken ble diskutert, men slike foran¬

dringer tar tid og håpet er at man kan komme til
en anmodning til neste årsmøte.

Verdenskongressen
Kongressen gikk av stabelen i et velutstyrt kongres¬
senter, Suntec City, hvor en svært velregisert åp-
ningssermoni ble sekundert i havn av en dyktig
organisasjonskomité. Landets statsminister var ho¬
vedtaler og snakket varmt om grønnstrukturens
betydning for byplanleggingen i Singapore, hvilket
var tydelig når man kjørte med bil gjennom byen.
Motorvegene er omgitt av parker, bropæler er grønn-
kledde og gangpassasjene over vegene er blomster-
kledde i årets fargenyanser.
Foredragene var delt inn i to hovedbolker med

hovedtalere som hadde 1 times foredrag og med
deltemaer hvor det var korte innlegg på 15 minut¬
ter hvor foredragene ble kjørt parallelt i 4 saler.
Det var mulig å få med seg mange foredrag, men
foredragene ble svært korte og mer som smakebiter
på en lang rekke spennende temaer. Foredragsrekke-
ne var delt inn i 4 deltemaer som var: Natur, urban,
kultur og historisk og retningslinjer og program.
I samband med kongressen ble det også arrangert

en hageutstilling 'Skyrise garden' med tilhørende
prisutdeling hvor det ble konkurrert i en rekke ka¬
tegorier i Singapore. Det var ca 550 deltagere på
kongressen med stor vekt av asiatere og få europeere.
Det mest interessante innslaget under kongressen

var muligens presentasjonen av Singapores byplan¬
kontor som har arbeidet systematisk med retnings¬
linjer for grønnstruktur og bygninger og gjennom-
føringen av skyskraperbyen fra 1965 og frem til i
dag. Byplankontoret tenker fremover og,utfordrer
alle utbyggerne til å yte mer for Singapore i fremti¬
den. Gjennomgående for de tekniske turene var at
de var for lite tilpasset fagfolk og var mer basert på
vanlige turisters ønsker. Kongressens kveldsprogram
var fylt opp med diverse fantastiske arrangementer
med god regional mat og oppdekninger hvor skulp¬
turer var skapt ut av både eksotiske frukter og sva¬
lende isskulpturer.
Neste års IFLA kongress og World Council går

av stabelen i Israel, ettersommeren/høsten 2002.
Vi håper den politiske situasjonen ser anneriedes ut
erin den gjør i dag, slik at man kan delta på neste
års kongress sammen med mange flere nordiske
kollegaer.
Jenny B. Osuldsen og Carola B. Wingren,
landskapsarkitekter NLA og LAR
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BOGOMTALE
Den lille bog er blevet rigtig stor
Nils-Ole Lund: Arkitekturteorier siden 1945■ Arkitek¬

tens Forlag, 2001. 21 x 24 cm. 248 s., ill. 448 kr.

Som anmelder er det vel nærmest et krav, at man har en
vis indsigt i anmelderstoffet, således at man ikke risi¬
kerer at gøre forfatteren uret i hans/hendes gerninger.
Alligevel vil jeg ikke forsøge at skjule, at min bag¬

grundsviden inden for arkitekturens idéhistoriske
område forslår som en skrædder i helvede i forhold til

Nils-Ole Lunds. Han har i en generation eller mere
været et fyrtårn herhjemme i analysen af de arkitekto¬
niske udviklingstræk. Af samme grund vil det være

formasteligt afmig at begive mig ind på bogens idé¬
historiske udredninger. Men det forhindrer mig ikke i
at konstatere, at den lille skolebog, NOL udsendte
for 30 år siden, i denne nyudgivelse er blevet endnu
bedre og meget fornøjelig.

Oprindelig udkom bogen som Teoridannelser i Arki¬
tekturen i 1970, blev siden genoptrykt og lettere revi¬
deret i 1972 og 1985 for nu at foreligge som en helt
igennem revideret, udvidet og grafisk totalt ombrudt
udgivelse, hvilket også gør det berettiget at omdøbe
bogen til Arkitekturteorier siden 1945.

Selv om bogen overhovedet ikke er skrevet for,
endsige tænkt til planlæggere, så har NOL altid haft
et ganske godt øje til planlægningens fysiognomi og
teoridannelse. Hertil kommer at teoridannelsen om¬

kring planlægning på flere måder har en parallelitet
til bygningskunsten. Det er måske endda i det sidste
årti eller to blevet til et meget nært slægtskab.
Sammenvævningen af arkitektur og teoridannelser

inden for byplanlægningen med navne og begreber
som Corbusier, new towns-bevægelsen, Townscape af
Cullen, Kevin Lynch (Image ofthe City), strukturalis¬
men, Archigram, den åbne form med Woods, Toulouse-
le-Mirail, Alexanders halvgitter-teori, der peger frem
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mod netværkstankegangen og tæt-lav-bevægelsen og
videre i den postmoderne bevægelse i 80'erne, hvorfra
vi herhjemme kender Høje Taastrup-centeret, for at
slutte tankebygningen i det dekonstruktivistiske med
Koolhaas og Tschumi, alle navne med betydelig ind¬
flydelse på planlægningens teoridannelser.
Eftersom NOL har mange passager i sin bog med

diskurs til planlægningen, og eftersom de arkitektoni¬
ske hovedstrømninger i stadig højere grad synes at in¬
fluere på den planlægningsmetode, vi stadig kun kan
skimte i det fjerne, er NOL's bog en formidabel intro¬
duktion og opdatering for de mange planlæggere, som
daglig slider med byråd, borger og bagstræbere i forsøg
på at holde styr på byen. Den er reflekterende, sprog¬
lig hyggelig på sin egen måde, finurlig og rig på side¬
spring til byplanlægningen. Det er en meget dejlig bog.

Sig til din arbejdsgiver, at du skal have 448 kr. til
bogkøb. Sæt dig i den bedste lænestol og tag en læse¬
fridag på efteruddannelsenskonto. Det er en oplagt
chance til at få styr på det arkitektoniske apparat.
God fornøjelse!

Dennis Lund, redaktør afByplan
Anmeldelsen har også varet bragt i Byplan

Øverst. Candilis, Josic og Woods:
Model af Toulouse- le-Mirail, 1961
Herunder. Den planlagte, men ikke
virkeliggjorte new town Hook,
1960'erne
T.v. Kenzo Tange og metabolisterne:
projekt Tokyo Bugt, 1960
Nederst. Archigram ved Rod Herron;
Walking City, 1964

• Above: Candilis, Josic and Woods:
Model of Toulouse-le-Mirail, 1961.
Below: The planned but not realized
new town Hook from the 1960's.
Left: Kenzo Tange and the Metabolists:
project Tokyo Bay, 1960.
Bottom: Archigram and Rod Herron;
Walking City, 1964.



BOGOMTALE

Tidligste gengivelse af
Rosenborg Slot.
Maleri formentlig af
Carel van Mandern, ca. 1638.
De danske Kongers kronologiske
Samling, Rosenborg. III. fra bogen.
• Earliest-depiction of Rosenborg
Palace. Painting presumably by
Carel van Mandern, ca. 1638.
De danske Kongers kronologiske
Samling, Rosenborg.
Illustration from book.

Plan af Rosenborg Slotshave ca. 1670.
Krumspringet, der nu er genopstået i
anden skala og ny form ses omtrent i
midten.
• Plan of Rosenborg Palace Gardens
ca. 1670. The "gambol", which has
been re-created in another scale and
form can be seen in the center.

Haverne - dengang
Annie Christensen: Haverne — dengang. Rhodos, inter¬
nationalt forlagfor videnskab og kunst, 1999. 396s.,
ill. 325 kr.

Haverne — dengang er en stor bog, som alt for længe
har tynget på anmelderens bord og samvittighed, (den
vejer 3,15 kg). Den er et af de senere års mammut¬
værker om havekunst, men den handler ikke alene
om havekunst, men også om dansk havebrug i 1600-
tallet. Forfatteren er hortonom og lie. agro. fra Land¬
bohøjskolen og har derfor kunnet gå grundigt ind i
dyrkningsteknik, klimaproblemer og plantesortiment,
mens Annie Christensen selv understreger, at hun ikke
er kunsthistoriker eller bygningskyndig. Det er med
denne baggrund, at hun har gennemført sine under¬
søgelser, som sammenstilles til en kronologisk beret¬
ning om haverne i 1600-tallet.
Det lønner sig at læse introduktionen, da den giver

en forståelse for forudsætningerne og metoden. 1 tek¬
sten kommer der dog en del indforståede bemærk¬
ninger, og det kan være svært at kapere mængden af
informationer.

Et imponerende forskningsarbejde
Forfatteren har ydet en kæmpe indsats for at afdække
1600-tallets havebrug og havekunst især inden for det
danske kongehus, primært i Chr. IV og Fr. Ill's rege¬

ringstid.
Annie Christensen har med en utrolig ihærdighed

gennemgået alle mulige arkivalier i Rigsarkivet og Det
Kgl. Bibliotek, som kunne rumme oplysninger om an¬
sættelse af gartnere, indkøb af planter og frø, toldregn¬
skaber, dagbøger, samtidens udenlandske havelitteratur
og botaniske værker og har ud fra disse oplysninger for¬
søgt at skabe et billede af en række kongelige haver.

Første del af bogen er en systematisk gennemgang
af haverne ved Gottorp Slot, Nykøbing slots haver,
haven ved Rosenborg, dronning Sophie Amalies haver
og 1600-tallets haver i øvrigt med henvisning til arki-
valienumrene, hvorved teksten bliver noget tung at
læse for den almindelige læser. Man advares på for¬
hånd om, at det er svær læsning, og henvises til et se¬
nere afsnit, hvor havernes parallelle udvikling periode
for periode er summeret op. Herefter følger et afsnit
med en mere detaljeret gennemgang af plantesortiment
og dyrkningsfaciliteter på Gottorp.
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De to næste afsnit om dyrkning af eksotiske planter
og dyrkning af køkkenurter røber forfatterens plante-
og dyrkningskendskab. Der er gennemgået en uendelig
mængde kongelige regnskaber for at uddrage indkøb
af planter og frø og samtidig får man også at vide,
hvad de forskellige gartnere hed, og hvor de var ansat.
Endelig følger afsnit 5 på ca. 40 sider med en mere

flydende opsummering af havernes tilstand i 1600-
tallet periode for periode med hop på 4-10 år.
I afsnit 6 bliver de enkelte haveelementer såsom

anlæg af havegange, afgrænsning af kvarterer og bede,
bedenes størrelse og beplantning på grundlag af de
spredte notater i kildematerialet, opsummeret, herun¬
der også buegange, alleer, træplantninger, potter og
baljer m.m., intet er glemt. Bogens hovedafsnit slut¬
ter, som et forskningsarbejde bør, med en vurdering
og en konklusion. Men der er mere, nu følger 15
bilag, hvoraf det første er en redegørelse for byggeak¬
tiviteter af interesse for haven ved Rosenborg. De øv¬

rige bilag er bl.a. gengivelse af originaltekster, der er
henvist til i hovedteksten.

Appendix I rummer en oversættelse til de medtag¬
ne plantelisters prælinæiske navne. Oversættelsen er

foretaget af tidligere professor ved Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole dr. phil. Johan Lange.
Appendix II rummer en oversættelse afOtho Sper¬

lings beholdningsliste for Rosenborghaverne 1642.
Otho Sperling var læge og i en periode inspektør for
haverne. Oversættelsen er foretaget af den engelske
Dr, John Harvey (1911- 1997). Listen er opsat alfa¬
betisk med det moderne navn først.

Til sidst kommer et engelsk summary, noter, kilder,
litteraturliste, forkortelser, register og en figurliste.

Bogen er illustreret med planer og tegninger, fun¬
det i arkiverne af de omtalte haver, nogle kendte og

nogle, som ikke tidligere har været publiceret, der er
spændende ting imellem. Fra samtidens havebøger er
der hentet tegninger af redskaber, væksthuse og plan¬
tekasser.

Endelig er den store bog beriget med ca. 40 farve¬
gengivelser af datidens planter hentet fra plancherne i
Gottorfer Codex, et pragtfuldt værk, som findes på
Den Kongelige Kobberstiksamling.
I forbindelse med illustrationerne lidt malurt i bæ¬

geret. Ved læsning af de første afsnit er det utroligt
frustrerende, at planerne til de omtalte haver ikke fin¬
des på samme sider, men skal søges via et planche-
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nummer et eller andet sted længere henne i bogen.
På bagerste side gemmer der sig en liste med figurpla¬
cering, den hjælp kommer lidt sent.
Omslaget på bogen fortjener en særlig omtale. Det

er en gengivelse af et farverigt maleri, der viser Fr. III
og Sophie Amalie til hest omgivet af blomster og
løvværk malet afO. Ellinger. Herligt at få det frem
fra Rosenborgs gemmer.

Haverne — dengang er et arbejde, som repræsenterer

mange års arkivsøgninger, derefter sortering af tusin¬
der af noter. Sammensætning afde ofte spredte infor¬
mationer til et hele, der kombineres med de få planer
og prospekter, der findes, danner et billede af en
have. Ikke nok med det, for at få udviklingshistorien
på plads, er datidens udenlandske havelitteratur grun¬
digt studeret, det samme er familierelationerne inden
for kongehuset. Hvor kom dronningerne fra? Hvor
levede deres slægtninge? Hvor havde gartnerne fået
deres uddannelse og hvilke udenlandske planteskoler
var leveringsdygtige?. En stor indsigt i udviklingen af
mistbænke og laurierhuse og til sidst det, vi forstår
ved drivhuse, får man også. Det er som sagt i starten
en tung sag i mere end en betydning, Annie Chri¬
stensens tekster er ikke let læste, men nu er oplysnin¬
gerne om 1600-tallets haver tilgængelige, og der er
med udgangspunkt i Haverne - dengang stof til yder¬
ligere forskning.
Annie Christensen har udført det store arbejde og

har takket være sin ihærdighed og stædighed gjort et
manuskript færdigt. Ny Carlsbergfondet og forlaget
Rhodos har gjort publiceringen mulig.
Jette Abel

Bogens forside. Kong Frederik III
og Dronning Amalie til hest,
omgivet af blomster og løwærk.
Maleri af 0. Elliger, ca. 1655.
De danske Kongers kronologiske
Samling, Rosenborg
• Book cover. King Frederik III and
Oueen Amalie on horseback sur¬

rounded by flowers and foliage.
Painting by 0. Elliger, ca. 1655.
De danske Kongers kronologiske
Samling, Rosenborg.
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The urban space between homo sapiens
and homo zappiens, p. 121
Svend Erik Larsen
Planners are public people because, per defini¬
tion, they work with organizing public struc¬
tures and functions, and because they create
frameworks for the people who use them.
We cannot avoid having an opinion about
what planners do, an opinion that ranges from
complaints about the results to reflections
about their motives for doing what they do.
The modern public space originated in the

years between 1789 and 1851. The criteria
we employ to perceive, form and use public
spaces as planners, architects and ordinary
urban dwellers were created during the same
period. Even more important, our somewhat
simplistic, everyday concept of "modern
urbanites," also developed its characteristics
in this period. Why the years between 1789
and 1851? 1789 was the year of the French
revolution. In August 1789, the distinguished
German citizen, Johann Heinrich Campe,
at the time a famous liberal author, pedagogue
and publisher, stood in Paris in the Palais
Royal Gardens and felt an overwhelming
enthusiasm. This was the epitome of a pub¬
lic space at that time - a mixture of market¬
place with stalls, cafés and gambling houses,
a place one could air the latest Paris fashions
and especially air ones political opinions
for others. Campe later wrote: "These gar¬
dens (...) are in more than one sense called
"the capital of Paris" and are considered to
be, not only the center of the city but also
that of the kingdom. (...) A person who has
never been outside this wonderful, magic place
can stijl brag of having as great a knowledge
of human nature or the world, or experi¬
encing as much enjoyment or pleasures of
any kind as anyone else. (...) The moment
a Parisian enters this place, they cease being
a Frenchman, and for a while they are per¬
fect republicans, citizens of the world, who
no longer accept the bourgeois and other
conventional restrictions and fetters."

These were the first occurrences in the
modern public space. It became public in a
new way. It is not public solely due to the
fact that we are gathered together to hear
what the church, king or government feels
what we all, in unison should feel, think
and experience. It is public because it is here
that I can see what possibilities I have for
experience. In this way the planning per¬
spective is altered for the city and other areas.
Public rooms should not depict the city's
layout as a reflection of nature or the cosmos,
such as the Renaissance Cittå del sole or its
collective function as the Roman military
outpost with its rectangular structure. Plan¬
ning organizes the individual opportunities
that I am offered in society, so I can decide
how I will lise them. Now let us jump for¬
ward to 1851, when the first great world's
fair took place in the imperial capital of
London. In a city, the entire world was made
directly accessible just as Campe imagined
in the Palais Royal's Garden in 1789. And
it was open to the public. Here, the entire
world was publicly exhibited, almost British

property, but to be experienced by all. After
1851, and during the 20th Century, things
went one step further: The city became not
only a public space in itself, but the only
public space we have.

Rhythmic accident or the architect as a
weaver - work by Stig L. Andersson, p. 126
Malene Hauxner

Stig L. Anderssons work is typical of its time
in the true sense of the phrase. One is remind¬
ed of something familiar, perhaps by Adriaan
Geuze, by Michel Desvignes and Christine
Dalnoky or by Elies Torres Tur and José
Antonio Martinez Lapena, the architects
responsible for the Placa de la Constitucio
in Girona and the garden at Villa Cecilia in
Barcelona. But it's not just a question of the.
idiom being typical of the time when deal¬
ing with landscape spaces and works. Space
should gain and maintain its quality.
At Ladegårdsparken in Holbæk, Stig L.

Anderssons improvements consisted of intro¬
ducing a hilly terrain with a myriad of cher¬
ry trees, and creating a grid with areas of
asphalt, stone, sand and various grasses and
gardens with flowers, herbs and grape vines.
At Kanalparken in Malmo, Stig L. Andersson
created a space, which lies lower than the
surroundings. Along one side of the canal,
and with a row of lamps defining the other
edge, he unfolds a very special world. A
winding concrete slope with integrated rec¬
tangular wooden decks, rough field stones
arid cylindrical concrete blocks, divide and
collect the grass covered earth and the water
of the canal. The other side of the canal
was treated as an undulating,- inviting beach.
Alder, beech and oak islands on land have
the shape of distorted rectangles. The wind¬
ing asphalt paths connect the slope, groves
and islands, and almond-shaped, staggered
rubber bridges provide access.

Frederikssund Havneplads has a new plaza
that slopes toward the water, where it is ter¬
minated by a stairway. The paving alternates
between closely laid, cream-colored rectan¬
gular concrete pavers, areas of azobe wood,
asphalt, gravel and yellow brick. The physi¬
cal elements are minimal, a single raised bed
filled with willows, which amoeboid and
pointed edges are marked by concrete edg¬
ing topped by a wooden bench.
At Hillerød library, the main elements on

the plane are elliptical areas, edged by iron
rings laid in different directions. A passage
leads behind the building to a square paved
with blue-black tiles. Beside this there are

wooden steps and bridges that lead up and
down, a large wooden deck and long areas
edged by band steel, filled with rushes and
grasses, round stones and water.
At the Glostrup Town Hajl Park, the

stage is grey and sloping and the orchestra
pit is green and bulging with spread free¬
standing trees from the original complex.
The benches, which form a wide curve, can

serve as a proscenium and the row of trees
as a stage set. These trees are planted in a
large depression with loose pieces of slate
forming a bed around their trunks.

The landscape architect education in Ås
The curriculum for the study of landscape
architecture at the Institute of landscape
planning, Norges Landbrukshøgskole, p. 136

Karsten Jørgensen, Ola Bettum andAnne
Svinddal
This educational program is more than eighty
years old, and has experienced a number of
different models throughout its history.
The curriculum consists of a five-year,

full-time program with students accepted
on the basis of a degree from a school of
higher education. The most recent changes
in the program will be effected in the autumn
term, 2002. At this time about 70-85% of
efforts will be place on the-institute's teach¬
ing. The most important basic studies are

drawing and design as continuous exercises
with increasing depth and complexity
throughout the five terms, with equivalent
studies in the natural sciences, earth and
vegetation sciences. The education is based
on problem-oriented learning and each term
offers a large landscape design project based
on a fundamental theme. The first year,
these themes are "the garden" and "the urban
space." The second year themes are "hous¬
ing areas" and "the treatment of large land¬
scape areas." The final term in this "basic
package" concentrates on the problem of
"park and green structures in the city."

IFLA 2001 in Singapore, p. 138
Jenny B. Osuldsen and Carola B. Wingren
This year's IFLA Congress and annual meet¬
ing took place in Singapore on June 23-30.
From the Nordic countries, CarolaWingren
the Swedish delegate also represented Fin¬
land, and Jenny B. Osuldsen the Norwegian
delegate also represented Iceland, and final¬
ly, Jeppe Aagaard Andersen was Denmark's
delegate.
The week in Singapore was divided in

two blocks with two days for the World
Council annual meeting, and four days for
the World Congress, which was open for all
IFLA members and other interested parties.
At the World Council, all important deci¬
sions are made concerning the coming year.
More than thirty countries were represented
at the annual meeting. A new world secre¬

tary was chosen, Diane Menzies from New
Zealand. South Africa was accepted as a new
member country and personal membership
was given to individual members from Iran,
Turkey, Dubai and Bulgaria. In this year's
student competition, 78 students from 15
countries participated. The two competition
themes were: "Landscape Resources & Waste
management" and "Coastal, natural and
Economic Heritage." There were about 550
participants at the congress, mostly from
the Asian countries, though a few Europeans.
The most interesting feature at the con¬

gress was a presentation by Singapore's city
planning office, which has worked system¬
atically with guidelines for a green structure
and buildings, and the creation of the sky¬
scraper city from 1965 up to the present.
Pete Avondiglio
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DL SEMINAR OM
DEN NY TILBUDSLOV
Danske Landskabsarkitekter afhol¬
der 29. oktober et seminar om den

ny tilbudslov.
Den 1. september 2001 afløste den
ny tilbudslov den velkendte licitati¬
onslov. Det medfører væsentlige
ændringer i reglerne for indhent¬
ning af tilbud i forbindelse med
offentligt eller offentligt støttet
bygge- og anlægsprojekter. Loven
har derfor stor indvirkning på byg¬
gebranchen og dermed også for
vores virke som rådgivende land¬
skabsarkitekter.
Seminaret skal give et indblik i ind¬
holdet i de nye spilleregler for til¬
budsindhentning og orientere om

nogle af de konsekvenser, det kan
få for både privatansatte, privat¬
praktiserende og offentligt ansatte
landskabsarkitekter.
Den ny lov, som har nr. 450 og hed¬
der 'Lov om indhentning af tilbud i
bygge- og anlægssektoren', kan
hentes på hjemmeside
www.retsinfo.dk.

Uddrag afprogram
Hvad er baggrunden for vedtagelse
af 'tilbudsloven'? En diskussion af

baggrunden for arbejdet med udvik¬
ling af en ny tilbudslov v, chefjurist
Peter Andersen, Håndværksrådet.
Hvad står der i den ny tilbudslov?
(Lov om indhentning af tilbud i byg¬
ge- og anlægssektoren med ikraft¬
træden 1. sept. 20011. En grundig
gennemgang af, hvad der står i den
nye lov og den tilhørende bekendt¬
gørelse. Hvilken sammenhæng har
det med AB 92?
Hvad kommer det til at betyde for
os som rådgivere? v. chefjurist
Peter Andersen, Håndværksrådet
Oplæg til debat om de mulige kon¬
sekvenser for udbud af anlægsgart-
nerarbejde.
Loven åbner op for anvendelse i
alle typer af bygge- og. anlægsar¬
bejder. Hvilke konsekvenser kan det
få for beskrivelse, udbud og kontra¬
hering af anlægsgartnerarbejde set
fra en projekterende landskabsarki¬
tekts synsvinkel.
Oplæg til diskussion med eksperter¬
ne og deltagerne v. landskabsarki¬
tekt MDL Torben Møbjerg, GHB
Landskabsarkitekter ApS.

Oplæg til debat om de mulige kon¬
sekvenser for styring af anlægs- og
driftsopgaven offentlig regi.
Overvejelser om mulige konsekven¬
ser for beskrivelse, udbud og kon¬
trahering af drifts- og anlægsopga¬
ver opgaver set fra en offentlig
driftsherres synsvinkel. Lovens krav
om indhentning af underhåndsbud
og licitation bliver gældende for
alle bygge- og anlægsarbejder i
offentligt og offentligt støttede virk¬
somheder. Hvilke konsekvenser kan
det få for landskabsarkitektarbejde
i en offentlig forvaltning? Oplæg til
diskussion med eksperterne og del¬
tagerne.

Seminaret afholdes den 29. oktober
2001 i Kvartercentret Nordvest,
Dortheavej 61. 2400 København NV
Tel. 38 14 02 61.
Pris ekskl. moms for seminar med
materialer:
1.000 kr. for medlemmer af DL,
1.500 kr. for ikke medlemmer af DL
200 kr. for studentermedlemmer.

Tilmelding skal ske skriftligt inden
den 22. oktober 2001 til:
Danske Landskabsarkitekter

Wesselsgade 2 st.2200 Kbh. N
Tel. 35 34 68 33. Fax 35 34 68 23
dl@landskabsarkitekter

Tilmeldingen er bindende. Ved af¬
meldelse senest 7 dage inden semi¬
naret debiteres halvdelen af gebyret.
Ved senere afmeldelse debiteres
hele beløbet.

NORDJYSKE PLANLÆGGERE
Nedenfor følger det resterende pro¬
gram efterår 2001 fra nordjyske
planlæggere:

Europæiske storbyers planlægning
Torsdag 4. oktober, kl. 16-18
Aalborg Universitet, Auditorium A,
Fibigerstræde 15 (ved kantinen).

Kai Lemberg har, som trafikøkonom,
generalplanchef, professor, dansk
repræsentant i OECD og senest
som medarbejder ved encyklopædi¬
en, gennem et langt liv beskæftiget
sig med storbyers planlægning.
Kai Lemberg beskriver, med eksem¬
pler fra Storkøbenhavn, Stockholm,
London, Berlin, Amsterdam og Paris,
hvordan byudvikling og byplanlov¬
givning gennem tiderne viser skiften¬
de målsætninger og strategier for
den offentlige fysiske planlægning.
Han belyser baggrunden herfor og
udpeger de vigtigste aktører og de¬
res position i den økonomisk-politi-
ske magtstruktur. Som afslutning
skitseres en mere filosofisk vinkel

på livet i storbyen med udgangs¬
punkt i de berørte individer. .

Trafiksikkerhed og bilinspektion
Torsdag 1. november, 16.30-18.30
Statens Bilinspektion,
Sundsholmen 25, Nørresundby.
Bilinspektør Jens Andreasen fra
Statens Bilinspektion vil sammen
med kolleger fortælle om bilinspek¬
tionens rolle i arbejdet med trafik¬
sikkerhed.

Den digitale kommuneplan
Onsdag 14. november, kl. 16-18.
Ingeniørhuset i Aalborg,
Boulevarden 4,2. sal.

Carl Bro as og Sven Allan Jensen as
har udviklet og implementeret en
avanceret digital kommuneplan.
Udviklingsprojektet er foregået i
samarbejde med Thisted og Hadsund
kommuner og er delvist finansieret
af Erhvervsfremme Styrelsen.
Den digitale kommuneplan er et
internetbaseret formidlingssystem,
som indeholder kommuneplanen,
lokalplaner/byplanvedtægter, tema/
sektorplaner, ejendomsoplysninger'
mv. Systemet er forsynet med et
GIS-system, som gør det muligt for
brugeren at lave avancerede søg¬
ninger og at bevæge sig rundt i
kommunens dynamiske kortværk på
internettet. Jørgen Raguse fra Sven
Allan Jensen as demonstrerer syste¬
met. Der bliver lagt op til debat om
kommuneplanens digitale fremtid
og sammenligning med andre udga¬
ver af den digitale kommuneplan.

Byens Rum
Onsdag 28. november, kl. 16.00
Mødet er i 'Byens Rum' på Aalborgs
gamle rådhus på Gammeltorv.
Begrænset plads. Fortrinsret for
medlemmer af Nordjyske Plan¬
læggere, FAB m.v.

'Seasideprojektet'- Julemøde

For første gang i Nordjyllands Amt
er kyst- og badeturismens historie
blevet kortlagt. Det skete i EU-pro-
jektet, 'Seaside Tourism', hvor også
kyststrækninger i England, Holland
og Sverige blev undersøgt. Nordjyl1
land er det eneste danske amt i

projektet.
Seasideprojektet stopper ikke ved
det historiske, men analyserer også
nutiden. Hvad er det, der har tiltruk¬
ket turisterne, og hvad skal tiltræk¬
ke fremover?
Dette og flere spørgsmål har amtet
fået svar'på i projektet, der blev
afsluttet i sommeren 2001. Man har
derved fået et bedre grundlag for
den fysiske planlægning og indsat-
'sen på turistfremmeområdet.
I den nordjyske.del af Seaside-pro-
jektet har amtet samarbejdet med
de 7 vestkystkommuner, museerne,

de lokalhistoriske arkiver, turistor¬
ganisationerne, Friluftsrådet, stats-
skovdistikterne og lokale beboerre¬
præsentanter. Der er lagt vægt på,
at projektet er forankret lokalt.
Planlægger Anna Studsholt fortæl¬
ler om projektets baggrund, de kon¬
krete undersøgelser og resultater.

Cyklens rolle i byen
Onsdag 23. januar 2002, kl. 16-18
Ingeniørhuset i Aalborg,
Boulevarden 4,2. sal.

Cyklens rolle i trafikken er sat i fo¬
kus i en række nyere publikationer
fra Trafikministeriet, Vejdirektoratet
og Færdselssikkerhedskommissionen.
Dansk Cyklistforbunds direktør, Jens
E. Pedersen, der er formand for Vej
og Byplanforeningen, og som har en
fortid i Vejdirektoratet, fortæller om
cyklens rolle. Han beretter om bl.a.
ulykker, cykelkultur, hjelmbrug og
cyklisternes infrastruktur, herunder
balancen mellem fremkommelighed
og sikkerhed.
Jens E. Pedersen lægger op til en
debat mellem repræsentanter for
bl.a. nordjyske cyklister og vejmyn¬
digheder.

Nordjyske planlæggere, som tidlige¬
re hed 'Planlægger Gruppen', er en
fagteknisk gruppe i Ingeniørforenin¬
gen i Danmark, IDA, Nordjysk Region,
som samarbejder med FAB (Forenin¬
gen af Byplanlæggere), landskabs¬
arkitekter, landinspektører og andre
nordjyske planlæggere.
Nordjyske planlæggeres formål er
at give medlemmerne mulighed for
at følge med i og at præge:
-forskning i og udvikling af nye
planlægnings-metoder
- planlægningslovgivningen
- konkrete planlægningsopgaver i
regionen.

Nordjyske planlæggere vil opnå
dette ved hjælp af kurser, faglige
møder, debatmøder mm. Nordjyske
planlæggere vil bidrage til en åben
dialog mellem uddannelsesinstituti¬
oner, myndigheder, politikere, virk¬
somheder, eksperter og borgerne.
Nordjyske planlæggere vil samar¬
bejde med andre organisationer og
foreninger med tilsvarende formål.
Læs mere på:
www.ida.dk

Vælg:/Regioner/Nordjysk/Fagtek-
rrisk/Nordjyske Planlæggere eller
Planlægger Gruppen

Indmeldelse og mødetilmelding:
Helle Ekstrøm.

Ingeniørhuset i Aalborg
Boulevarden 4,2. sal.
9000 Aalborg
Tel. 96 31 71 20 og
hek@ida.dk



C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

SVEN-INGVAR ANDERSSON OG STEEN HØYER

C.Th. Sørensen (1893-1979) blev
sin tids førende danske landskabs¬

arkitekt og regnes idag blandt ver¬
dens mest fremtrædende.

Han fornyede havekunsten ved at
lade sig inspirere af den avantgar¬
distiske billedkunst samtidig med, at
han mere end nogen anden rettede
sin opmærksomhed mod den socia¬
le virkelighed.

Ingen opgave var for fin eller for
lille for C.Th. Sørensen. Det var

ham der opfandt skrammellege¬
pladsen, gav forslag til ydmyge villa-
og kolonihaver, men han engagere¬
de sig også i feudaltidens haver med
aldrig svigtende energi, dygtighed
og forståelse for livets rigdom og
havekunstens vidtspændende repe-
toire.

Bogens indføring i hans værker
viser, at inspirationen fra hans arbej-

Pressen skrev:

Bogen er en af de fineste og medrivende
indføringer i havekunstens betydning, vi
har på dansk. Bør læses af alle, der
arbejder indenforplanlægningssek loren.
Af"hver eneste haveejer, som vi har over
en million af Og enhver, der bare holder
afgod kunst.
SØREN RVGE PETERSEN I POLITIKEN

C.TH. SØRENSEN - EN HAVEKUNSTNER

Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer
Format: 25 x 30 cm, 190 sider
Illustreret, indbundet
ISBN 87-7407-260-9 (dansk version)
ISBN 87-7407-223-4 (engelsk version)
Dansk version 2. udgave, engelsk version 1. udgave
Pris kr 445,-

Arkitekténs Forlag
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1045 København K
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INTERNATIONAL KONGRES:
TRADITION AND MODERNITY
OF ISLAMIC GARDENS

Organisationen Culturale Giardini e
Paesaggia afholder 8.-9. november i
Genoa en international konference
om islamiske haver.
I flere århundrede har Genoa været

mødepunktet mellem vestlig og øst¬
lig kultur, hvilket både landskab og
arkitektur vidner om. På konferencen

præsenteres ny forskning om og nye
analyser af islamiske haver, islamisk
historie, tradition og kunst.
Konferenceafgift:
30.000 Lire/15,49 Euro
Mere information: Anna Sambado,
sambanna@tiscalinet.it

og Milena Måttini, milmatt@tin.it

KONKURRENCE I MOSKVA:
LANDSCAPE ARCHITECTURE -
LOOK FROM HOME
I dagene 17.-22. oktober afholdes
for tredie gang i Moskva, i arkitek¬
turcentret 'House on Brestskaya
street' en international udstilling hhv.
konkurrence om landskabsarkitektur
kaldet 'Landscape architecture. Look
from home'.

Arrangementet består af to dele,
dels udstillende firmaer, dels en

konkurrence for landskabsarkitekter

og designere. Både realiserede og
urealiserede projekter kan deltage.
Pr. deltager må man højest fylde 3
kvm plancheplads og den ledsagen¬
de beskrivelse 2 A4-sider.
Udenlandske landskabsarkitekter
kan deltage enten ved ved at sende
en CD, ZIP 100, ZIP 250 eller at maile
deres materiale til
dom@mosarchinform.ru

Projekterne vil så blive printet ud og
udstillet. En international jury fra en
præmiesum på i alt 15 000 USD.
Afgift for deltagelse 75 USD.
De præmierede projekter blive lagt
ud på internettet.
Information: Deputy chairman of
Architecture and City-planning Com:
mittee of Moscow, Andrey Grin.

125047. Russia, Moscow,
2nd Brestskaya street, 6
dom@mosarchinform.ru
www.mosarchinform.ru

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
Indtil 30. September vises i Foyeren
Københavns Kommunes forslag til
lokalplan med plantillæg for et ope¬
rahus og boliger på Holmen.
I Galleriet udstilles samtidig indlæg
i bebatten om lokalplanforslaget un¬
der titlen 'Red havnen - flyt operaen.
Indtil 30. september vises også
'Boase - konkurrenceforslag til
fremtidens bolig, bæredygtighed og
tilgængelighed' samt 'Transparens -
glasudsmykning i byggeri' med
arbejder af glaskunstneren Inge
Krogsgaard-Nielsen.
Indtil 14. oktober vises 'Maksimal

minimering - udstilling af forsøgs¬
byggeri med ressourcebesparende
materialer'.
Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

UDSTILLING PÅ
FREDERIKSBORG SLOT
Indtil 31. december vises på Frede¬
riksborg Slot i Hillerød udstillingen:
Tankefulde haver - en vandring i tre
havers frimureriske syrnbolverden.
De tre anlæg er haverne ved Sande-
rumgaard, Jægerspris Slot og Loui-
senlund.

GAMMEL. DOK
Indtil 11. november
Plakater i 100 år. Udstillinger omfat¬
ter mere end 100 arbejder af de
største, danske plakatkunstnere i et
20. århundrede, bl.a. Ib Andersen og
Sikker Hansen. Der er også eksem¬

pler på kendte arkitekters arbejde
med plakater, f.eks. Arne Jacobsen
og Kaare Klint.
Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København K.
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

DANSK BYPLANLABORATORIUM

15.-25. oktober:
USA's vestkyst, studietur

26.-27. november i Vejle
Kommunale planstrategier

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

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM
10.-11. oktober i Alingsås:
Ljussatning i grona rum. Kursus.

30.-31. oktober i Åvlsjø:
Levande matematik - i skolgården.

29. november i Stockholm:

Traddagen. Seminar.

Movium. SLU. Box 54. 230 53

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

STENMATERIALER I
BYENS RUM
8.-10. oktober 2001 afholdes kurset

'Anlægsteknik ved brug af stenmate¬
rialer i byens rum'.
Se også Landskab 5-2001, s. A30.
Pris: 4.600,00 kr. ekskl. moms
Tilmelding: AgroForum
Koldkærgård Landboskole
Udkærsvej 10, 8200 Århus N.
Tel. 70 20 88 10. Fax 87 41 23 23

Koldkaergaard@agroforum.dk

ARRANGEMENTER PÅ FYN

Opbrud i Svendborg og Ringkøbing
havne

Torsdag den 25. oktober 2001
kl. 19.30 i det tidligere Svendborg
Værfts gi. administrationsbygning.

Boligbebyggelse i havnens erhvervs¬
bygninger
Onsdag den 28. november 2001
kl. 19.30 på havnen i Odense.
Information: Grete Wang Poulsen,
tel. 66 13:13 72 lokal 2514
Se også Landskab 5-2001, s. A30.

SKOV & LANDSKAB

Anbefalinger til det åbne lands
planlægning
5.-6. november •

Ansvarlig: Lene Møller Madsen, FSL
Tilmelding: Dansk Byplanlaboratorium
db@byplanlab.dk

Byvækst og byomdannelse
7.-8. november
Sted: Ingeniørforeningens Mødecen-
ter, København
Ansvarlig: Anne Skovbro, FSL
Abonnenter 3.800 kr., andre 4.700 kr.

Strategisk miljøvurdering af
kommuneplaner
15. november
Sted: Scanticon Comwell Middelfart

Tilmeldingsfrist: 15. oktober
Ansvarlig: Henrik Hvidtfeldt, FSL
Abonnenter 500 kr., andre 800 kr.

Udbud afgrønne driftsopgaver
6.-7. december-
Sted: Schæffergården i Gentofte
Ansvarlig: Jens Ole Juul, FSL
Tilmeldingsfrist: 6. november
Abonnenter 3.800 kr., andre 4.700 kr.
Overnatning: ca. 775 kr.

Tilmelding: Karin Gregersen, FSL
Tel. 75 88 22 11, krg@fsl.dk
Hørsholm Kongevej 111
2960 Hørsholm
Tel. 75 88 22 11. Fax 75 88 20 85
Se også Landskab 5-2001, s. A31.

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

Jordforbedring
varemærken | ■
super-MuM ToDdressinaSvær Super-Muld I W VI I w 1 ■ ■ J
D-Gro A

Fairway Mix DANSK JORDFORBEDRINGBold-Mix Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene
Green-Mix Telefon 43 99 50 20 . Telefax 43 99 52 31



STUDIEDAGE I OSNABRUCK
Fachhochschule Osnabruck afholder

studiedage med temaet: 'Gerustet
fur den Wettbewerb? Controlling in
Garten- und Landschaftsbau' i dage¬
ne 9. og 10. november.
Information og tilmelding:
Prof. Bjørn-Holger Lay
Fachhochschule Osnabruck
Fachbereich Landschaftsarchitektur
Am Kriimpel 33. D-49090 Osnabruck
Tel.+49 541 969 5160
Landschaftsarchitektur@fh-osnabrueck.de

BYTRÆSARBORET I HØRSHOLM
Center for Skov, Landskab og Plan¬
lægning har 28. september indviet
et nyplantet bytræsarboret i Hørs¬
holm, beliggende på et område ved
Forskningscentret.
Bytræsarboretet indeholder 100 arter
og sorter af træer, der er egnede til
plantning i byens rum.
Arboretets primære funktion er at
demonstrere forskelle i træernes

form, størrelse, væksthastighed m.m.

Forskningscentret ved Hørsholm har
stillet grunden til rådighed.
Træerne er doneret af Planteskole¬

ejerforeningens træklub.
Fonden for Træer og Miljø har ydet
støtte til etableringen, og Norsk
Hydro har betalt formidlingen.
Landbohøjskolens Sektion, Arboretet,
har foretaget plantningen og skal
fremover varetage driften.
Information: Prof. Ib Asger Olsen,
Sektion for Landskab, KVL
Rolighedsvej 23,1958 Frederiksberg
iao@kvl.dk

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Teresa Andersen: Francisco Caldeira
Chabral. LDT Monographs no 3.
Landscape Design Trust, 2001.214 s.,
ill. 20£ + porto, ww.landscape.co.uk
Jørn Rønnau: Krakamarken - Kunsten
som proces. Forlaget Djurs, 2001. 96
s., ill. 285 kr. Dansk og engelsk udg.
www.dgr.dk
Erik Westengaard: Tankefulde haver.
Christian Ejlers' Forlag, 2001.120 s„
ill. 198 kr.
Olaf Lind og Annemarie Lund: Arki¬
tektur Guide København. Arkitektens

Forlag 2. ajourførte udg. 2001, 416 s.,
ilt. Pris: 348 kr.
Claus Bech-Danielsen, Merete Kjær
Christensen, Peder Duelund Morten¬
sen og Karen Zahle (red.): Boase -
Fremtidens bolig. Statens Byggeforsk¬
ningsinstitut og Kunstakademiets
Arkitektskole, 2001.256 s„ ill. 275 kr.
Fås fra Kunstakademiets Bibliotek.
Finn Barnow: The City of the Divine
King - An Outline of the History of
Urban Development. Kunstakademiets
Arkitektskoles Forlag, 2001.152 s.,
325 kr. Distribution Arkitektens Forlag.

Michal Conan (red.): Environmenta-
lism in Landscape Architecture.
History of Landscape Architecture.
Dumbarton Oaks Publishing Service,
2001. P.O.B. 4866. Hampden Station.
Baltimore, MD 21211. 35$
Publications@doaks.org

ARKITEKTUR GUIDE
KØBENHAVN
Da Arkitektens Forlag i forbindelse
med Kulturbyåret i 1996 udgav 1.
udgaven af Arkitektur Guide Køben¬
havn, fik vi en let tilgængelig hånd¬
bog med præcise og kortfattede
besknvelser af ca. 300 bygninger og
anlæg i og omkring København.
Forfatterne bag guiden, arkitekt maa
Olaf Lind og landskabsarkitekt mdl.
Annemarie Lund er i deres udvælgel¬
se af projekter gået efter den arki¬
tektoniske kvalitet, og det har bety¬
det, at bygninger, parker og tekniske
anlæg er medtaget på lige vilkår.
Den geografiske opdeling gør publi¬
kationen brugervenlig som håndbog
ved faglige udflugter, og de grundi¬
ge kildeangivelser gør videre studier
af besøgte steder meget lettere.
Med den nye genudgivelse er vær¬
ket blevet suppleret med ca. 35 nye
projekter For os landskabsarkitekter'
er der kommet en række anlæg til
som er særligt interessante.
Det er så forskellige projekter som
Øresundsforbindelsen, hvor Inge og
Jørgen Vesterholt har været land¬
skabsarkitekter, Stig L. Anderssons
Nyvej i Glostrup og Annelise Brams¬
næs opg Poul Jensens Havnepark
på Islands Brygge, Charlotte Skib¬
steds arbejde med gårdrum og kirke-
gårdsudvidelser og Jeppe Aagaard
Andersens plads ved Gammel Dok
Parkhus.
Denne gang udgives bogen på dansk
og engelsk, så også vore udenland¬
ske gæster kan få stor glæde af
denne udvidede arkitekturguide til
København.
Jens Balsby Nielsen

BOASE-FREMTIDENS BOLIG

Bogen Boase er et resultat af en
prisopgave tilrettelagt i samarbejde
mellem Arkitektskolen i Aarhus,
Danmarks Designskole, Designsko¬
len Kolding, Kunstakademiets Arki¬
tektskole og Statens Byggeforsk¬
ningsinstitut.
Formålet var at skabe visionære og
realiserbare forslag til fremtidens
bolig med bæredygtighed og tilgæn¬
gelighed i fokus - og at udnytte det
tværfaglige samarbejde mellem to
fagligheder, den arkitektoniske og
den designmæssige.
Prisopgaven indeholder problemstil¬
linger på alle skalatrin - fra boligens

samfundsmæssige rolle og indpas¬
ning i byen til detaljering af boligen,
bygningsdele og inventar. Besvarel¬
serne forholder sig til de kulturelle
forandringer, som er skabt af den
teknologiske udvikling - bl.a. med
en voksende andel af arbejde, der
udføres fra hjemmet.
Prisopgavens resultater er publiceret
i en dansk- og engelsksproget bog.
med titlen Boase - Fremtidens bolig/
The future Home. Bogen skal virke
som inspiration og motivation for
kommende og udøvende arkitekter
og designere og som et visualiseret
indlæg i boligdebatten.
Claus Bech-Danielsen, Merete Kjær
Christensen, Peder Duelund Morten¬
sen og Karen Zahle (red.): Boase -
Fremtidens bolig. Statens Byggeforsk¬
ningsinstitut og Kunstakademiets
Arkitektskole, 2001.256 s., ill. 275 kr.
Fås fra Kunstakademiets Bibliotek.

GRÆNSER I LANDSKABET
Hvilken slags natur skal vi have i
Danmark? Wilhjelmudvalget efterly¬
ser i sin rapport mere viden om natur
og landskabsforvaltning for, at vi kan
bevare landskabet. I dag har vi mas¬
ser af natur, det vi med et finere ord
kalder biodiversitet. Udviklingen i
dag fremmer den natur, som kan
tåle forstyrrelse, forurening og frag¬
mentering - og hæmmer den natur,
som kræver kontinuitet og fravær af
næring i landskabet. Rådyr og kron- ■

dyr bliver der også flere af på grund
af landbrugets øgede brug af vinter¬
afgrøder. Det kan de fleste af os
godt lide, men dyrene volder skade
på afgrøderne, og hvad stiller vi op
med det? Og hvad med storken -
skal den ligesom bæveren genintro-
duceres nu, hvor den synes at have
tabt interessen for at yngle i Dan¬
mark? Hvordan sikrer vi os overhove¬
det den natur, vi vil have?
Det er et par af de spørgsmål, der
tages op i en ny bog om grænserne i
landskabet. Bogen præsenterer'en
del af den viden, som Wilhjelmud¬
valget efterlyser. Den består af
essays skrevet af 20 forskellige for¬
fattere. Bogen er en udløber af et
stort tværvidenskabeligt projekt,
hvor forskerne i fem år har beskæf¬

tiget sig med grænsebegrebet, både
i konkret og i mere abstrakt forstand.
Bogen tager udgangspunkt i et om¬
råde på ca. 150 km2 omkring Bjerring¬
bro i Midtjylland, men rækker meget
længere i problemstillinger og resul¬
tater.

Et gennemgående tema i bogen er
menneskets opfattelse af naturen
og menneskets placering i naturen.
Tidligere boede de fleste af os lige
midt i naturen. I dag bor de fleste af
os, især børnefamilierne, i parcel- -

huskvarterer. Hvad er det, der får os
til at bosætte os i næsten ens, tæt¬

liggende typehuse i parcelhuskvarte¬
rer, når vi samtidig bedyrer, at der er
meget mere attraktivt ude på landet,
ude i den 'rigtige' natur?
Grænser i landskabet. 2001.
I kommission hos Odense Univer¬
sitetsforlag. 277 s., ill. 278 kr.

GUDEKONGENS BY

The City of the Divine King er den
engelske udgave af Gudekongens
By, som udkom sidste år. Det er det
første bind af et større arbejde, som
omhandler træk af byudviklingens
historie, både teoretisk og empirisk.
Værket er resultatet af et længere¬
varende forskningsarbejde ved
Kunstakademiets Arkitektskole.
The City of the Divine King beskæf¬
tiger sig med bysystemer og byarki-
tektur i Nærøstens flodriger og Ori¬
entens jordbrugssamfund.
Bogen giver indsigt i en lang række
forhold vedrørende hele byarkitektu-
rens felt ved at rette opmærksomhe¬
den mod sammenhængen mellem
samfundsordenens sociale, rumlige
og arkitektoniske aspekter. Bogens
målgruppe er både arkitekter, byplan¬
læggere og interesserede i byhisto-
riske og byteoretiske spørgsmål.
Arkitekt Finn Barnow har siden 1980
været ansat på på Kunstakademiets
Arkitektskole som docent i byplan¬
lægning ved Institut for By- og Land¬
skabsplanlægning. I hele perioden
har forskningen af byens dynamik og
udviklingsaspekter stået centralt.
Finn Barnow har ved sine meget om¬
fattende byarkitekturhistoriske stu¬
dier opnået en for en dansk forsker
helt enestående position i dét inter¬
nationale forskningsmiljø vedrøren¬
de byen, forstået som både historisk
og global ramme for menneskets
mest avancerede og komplekse so¬
ciale organisation af samfundslivet.
Gennem ca. 400 forelæsninger både
her og i udlandet, gennem arbejds¬
papirer og ved et sjældent set syste¬
matisk arbejde med studerendes
analytiske arbejder har Finn Barnow
formidlet sin kompetente viden med
et enestående overblik til adskillige
kuld byplanarkitekter.
Tidligere udgivelser er Boligproble¬
met i den tredje verden (1987), Kolo¬
nistens By - studier af urbanisering
og byplanlægning i den tredje ver¬
den (1990) og Teorier om Byen -
byen i samfundsteorien og samfun¬
det i byteorien fra postromantik til
postmodernisme (1993).
Finn Barnow: The City of the Divine
King -An Outline of the History of
Urban Development. Kunstakademiets
Arkitektskoles Forlag, 2001. 152 s.,
32$ kr. Distribution Arkitektens Forlag.
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Tegner assistance på timebasis
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AT FORTÆLLE ARKITEKTUR

; tilegnet Niels Ole Lund

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

DL seminar om
DEN NY TILBUDSLOV

Danske Landskabsarkitekter afholder 29. oktober et seminar om den

ny tilbudslov, som 1. september 2001 afløste den velkendte licita¬
tionslov. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren,
nr. 450 medfører væsentlige ændringer i reglerne for indhentning af
tilbud i forbindelse med offentligt eller offentligt støttet bygge- og
anlægsprojekter. Loven har derfor stor indvirkning på byggebranchen
og dermed også for rådgivende landskabsarkitekter.

Seminaret skal give et indblik i indholdet i de nye spilleregler for til¬
budsindhentning og orientere om nogle af de konsekvenser, det kan
få for både privatansatte, privatpraktiserende og offentligt ansatte
landskabsarkitekter.

Sted: kvartercentret Nordvest, Dortheavej 61, 2400 København NV.

Pris ekskl. moms for seminar med materialer:

1.000 kr. for medlemmer af DL
1.500 kr. for ikke medlemmer af DL
200 kr. for studentermedlemmer.

Tilmelding skal ske skriftligt inden den 22. oktober 2001 til:
Danske Landskabsarkitekter

Wesselsgade 2, st.
2200 København N.
Tel. 35 34 68 33. Fax. 35 34 68 23
dl@ landskabsarkitekter
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Det er emnet for detfe^festskrift til
Aarhus Arkitektskolesfhuy^eårige
rektor, arkitekturteoretikeren
Nils-Ole Lund. Bogens 19 bidrag af
højt ansete kolleger og fagfolk, dan¬
ske og udenlandske, behandler arki¬
tekturens formidling og teoriudvik¬
ling og om de problemområder, der
rejser sig, når man skal kritisere og
analysere arkitektur.

liogen er blandt de første, der dis¬
kuterer arkitekturkritikkens væsen

og muligheder.

»Endelig! fristes man til at udbryde.
Endelig en bog, der mere principielt
og grundlæggende diskuterer arki¬
tektur, arkitekturformidling og
arkitekturkritik.«
Weekendavisen

Indbundet,
284 sider,
rigt illustreret
Pris: 445 kr.

Arkitektens Forlag
Strandgade 27 A
1401 København K
tlf: 32 83 69 00
fax: 32 83 69 41
e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk
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AALBORG WHITE'

Fra gråt til hvidt - mod smukkere belægninger

^ Høj refleksionsevne

^ Stor styrke

Når byens pladser skal være smukke og funktionelle, kræver det god æstetik og nyttig
viden orn materialernes egenskaber og anvendelsesområder. AALBORG WHITE® er
hvid cement, der sikrer alle muligheder.
Gør det enkelt og stilrent med hvidt eller brug hele farvepaletten og sæt kulør på byen.
Valget er dit!

Aalborg Portland A/S

AALBORG WHITE®er hvid cement - fremstillet af naturens egne råvarer,
forædlet med suveræn teknologi, anvendt til smukke og funktionelle løsninger.

AALBORG WHITE® er et varemærke registreret af Aalborg Portland A/S.

Phone +45 98 16 77 77

Fax' +45 98 10 11 86

E-mail: sales@aalborg-portland.dk
Internet: www.aalborg-portland.dk

^ Smukke farver


