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

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

NYANLÆG • STEN • FLISER
PLANTER • GRÆS
VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt LDA

Ingemann Hansen & Søn

Kontor - Plads
Rødegårdsvej 21
DK-3000 Helsingør
Telefon 49 29 90 10
Telefax 49 29 90 07

Nu i Nordsjælland

Værksted - Plads
Stengårds Allé 38 B
DK-2800 Lyngby
Telefon 45 87 56 87
Værksted 45 87 56 18

men stadig i Lyngby

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
s- 42 18 33 18 Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE ■ GÅRDSANERINGER SPORTSANLÆG
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ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

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

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 48 17 31 26* . Fax 48 14 09 86
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Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Søborg Torv i Gladsaxe
Gladsaxe Byråd udskriver i midten af
august en åben idékonkurrence om

udformningen af en af kommunens
store pladser, Søborg Torv, der bl.a.
er adgangsareal til arkitekterne Hoff
& Windinges kendte kollektivhus.
Konkurrencen skal tilvejebringe ide¬
er til, hvordan torvet kan nyindret¬
tes, så det fremtræder mere hels¬
tøbt. Forslagene skal redegøre for
pladsens funktionelle indretning, de
trafikale relationer til Søborg Hoved¬
gade og det tilstødende boligkvarter,
rekreative muligheder, beplantnings¬
forhold og evt. et mindre byggefelt.
Den samlede præmiesum er på
500.000 kr.

Afleveringsfristen meddeles senere.

Legepladser med stort natur¬
indhold og naturudfordringer
Friluftsrådet har udskrevet en idé¬
konkurrence om legepladser med
naturudfordringer og stort naturind¬
hold. Man ønsker forslag til lege¬
pladser eller enkeltdele af heraf.
Forslag skal være Friluftsrådet i
hænde senest 1. september 1997.
Spørgsmål kan rettes til Jan Roger
Christiansen, Friluftsrådet,
tel. 33 79 00 79, fax 33 79 01 79.
Konkurrencen er ikke godkendt af
DAL/AA.

Konkurrence om

Herlev stationsforplads
Herlev kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idekon¬
kurrence om en fornyelse af
stationsforpladsen i Herlev.
Afleveringsfrist for forslag er senest
den 12, september 1997.

Gallipoli Peace Park i Tyrkiet
The Turkish General Directorate of
National Parks and Wildlife har ud¬
skrevet en international, åben idé¬
konkurrence om The Gallipoli Penin¬
sula National Historie Park, som
blev skabt i 1973. Den er på 33.000
ha og optaget på FNs liste over na¬
tionale parker og bevaringsværdige
områder. Området har tidligere
været genstand for voldsomme
krigshandlinger, bl.a. under 1. Ver¬
denskrig. Der ønskes forslag til et
område, der er tilegnet fred og har¬
moni, idet landskabet revurderes og
ved at definere en nye identitet og
skabe stemninger, der bibringer de
besøgende denne nye fornemmelse
af essensen af fred.

Registreringsfrist: 10. august 1997.
Spørgefrist: 10. november 1997.
Afleveringsfrist 15. februar 1998.
Konkurrencen er godkendt af UIA og
udskrevet i overensstemmelse med

Unesco/UIAs anbefalinger for inter¬
nationale arkitektkonkurrencer.
Præmier: 1. præmie US$ 120.000,
2. præmie US$ 90.000, 3. præmie
US$ 70.000, 4. præmie US$ 60.000,
5. præmie US$ 50.000, 6. præmie
US$ 40.000, 7. præmie US$ 35.000,
8. præmie US$ 30.000, 9. præmie
US$ 25.000,10. præmie US$
20.000. 15 omtaler å US$15.000.
Information: Gallipoli Peninsula
Peace Park International Competiti¬
on Office, Middle East Technical
University, 06531 Ankara, Tyrkiet.
Tel.+90 312 210 36 26,
fax +90 312 210 14 42. E-mail:

gallipol@vitruvius.arch.metu.edu.tr
http://vitruvius.arch.metu.edu.tr/
gallipoli/gallipoli.html
Registrering foretages ved at sende
ansøgning med den projektansvarli-
ges efternavn, fornavn, nationalitet,
adresse, telefonnr. samt uddannelse
og erhvervserfaring.
Der skal vedlægges dokumentation
for ansøgerens ret til at praktisere
arkitektfaget i sit eget land med
angivelse af navn og adresse på den
organisation, der udsteder denne
dokumentation. Disse dokumenter
skal være på engelsk, og oversæt¬
telsen skal være bekræftet. Med

ansøgningen skal vedlægges kopi af
kvittering for betaling af registre¬
ringsafgiften på US$ 250 i den pro-
jektansvarliges navn. Betaling kan
ske ved bankcheck eller bankover¬
førsel til Gallipoli Peace Park Com¬
petition, T.C. Ziraat Bankasi, ODTU
Subesi, ODTU Inonii Bulvari 06 531.
Ankara, Tyrkiet. Kontonr. ODTU-
Ankara (1537) 301009-423-8.

Danske Landskabsarkitekter
Ved dette års generalforsamling
ændrede DL navn fra Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter til blot
Danske Landskabsarkitekter.
Den nye bestyrelse består af Poul
Børge Pedersen (formand), Gitte Ram¬
høj og Marianne Wibholm (alle valgt
1996-1998), Rita Larsen, Peter Friis
og Thomas Randrup (nyvalgte 1997-
1999) samt Karen Margrethe Krogh
(nyvalgt 1997-1999). Nyvalgte sup¬
pleanter 1997-1999 er Marianne
Weeke Borup og Hanne Bat Pedersen.

Gardens in trust

The National Trust, England har i
samarbejde med Anglia Multi-Media
produceret en CD-ROM med oplys¬
ninger om syv ejendomme. Man kan
også få en revideret 'Gardens guide'
med oplysninger om mere end 200
haver under The National Trust.
Denne CD-ROM kan rekvireres fra
The National Trust,
tel: +44 171 222 9251.

Tildelt ID Prisen 97
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If 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
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ET STORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

Fantasiens Havehandler om det moderne gennembrud ihavekunsten.
I virkeligheden bliverdetberetningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdansk havekunsti en europæiskforståelsesramme og påviser, hvordan et ændret livs-, skønheds- og natursyn

afbildes i den moderne have, hvis pioner iDanmark var havearkitekten
G.N. Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriverden modernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Have kaster nyt lys over det kompleks af ændringer i

erkendelse, rumopfattelse etc., der førte til modernismen ihavekunsten
- menden er også et forsøg på at rehabilitere modernismens have,
der i midtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget ti!forsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindre administreresdet vældigestofvirtuost gennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG360sider

GennemillustreretifarverIndb. 475kr.
Hft. 395 kr.

UDGIVET MED STØTTE FRA DANMARKS NATIONALBANKSJUBILÆUMSFOND'AF 1968 • NY CARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDEN FOR HAVE¬
KULTUR NYKREDITS FOND • MARGOT OGTHORVALD DREYERSFOND ■ OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENS MINDELEGAT



Nu foreligger bogen Peter Olesen, BT
om det danske par- "Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags-
celhus værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.

Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:

24,5 x 25,5 cm

288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
'"Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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FREMTIDENS LEGEPLADSER

Statens Kunstfond - Arkitekturudvalget og Udvalget
for Kunsthåndværk og Design - udskrev i marts 1997
en åben idékonkurrence om forslag til udformning af
legepladser i Kolding, København og Randers. Det
var udskrivernes intention med konkurrencen, at få

forslag til legepladser med såvel stærke visuelle kvali¬
teter som gode legeoplevelser for børn. Legepladser¬
nes udformning skal tilgodese børns muligheder for
gennem leg at få de bedst mulige oplevelser ved sam¬
været med andre børn og materialer af forskellig art.

Når de to udvalg under Statens Kunstfond gik
sammen om udskrivningen af denne konkurrence,
var det bl.a. i en fælles erkendelse af, at en god lege¬
plads ikke nødvendigvis er lig med et stykke moderne
arkitektur eller raffineret design, ej heller en skulpturel
installation. Men det er måske en kombination af det

hele eller noget helt fjerde. Svaret er ikke givet på for¬
hånd, og der findes givetvis mange rigtige svar. Kon¬
kurrencen blev iværksat for at vise nogle af dem og

gerne så mange som muligt. I den ånd konkurrencen
blev udskrevet, så man fra udskrivernes side gerne, at

forskellige faggrupper engagerede sig i opgaven. Mest
af alt så man gerne, at forslag blev til i et tværfagligt
samarbejde. Konkurrencen har henvendt sig til dem,
der almindeligvis tager sig af formgivning - arkitek¬
ter, designere, kunsthåndværkere m.fl. - gerne i sam¬

arbejde med pædagoger, psykologer o.a. som beskæf¬
tiger sig med børns adfærd og interessefelter.

Med henblik på at fa en bred belysning af opgavens

muligheder og dermed sikre, at konkurrencens resul¬
tat bidrager med størst muligt inspirationsmateriale
til udformning af fremtidens legepladser, havde man

valgt tre konkrete, men vidt forskellige situationer for
besvarelse af konkurrenceopgaven.

I Kolding skulle legepladsen indrettes i tilknytning
til et kommende boligbyggeri i Bramdrupdam, i det
nordøstlige Kolding. I København var arealet i Kon¬
gens Have. Og i Randers skulle legepladsen udformes
som dels tilhørende en offentlig bypark, dels tilhøren¬
de en integreret børneinstitution beliggende i samme

bypark.
Det var i konkurrencebetingelserne forudsat, at der

blandt de indkomne forslag skulle udvælges et forslag
til 1. præmie for hvert af de tre konkurrenceområder.

Det er hensigten, at de tre vinderforslag realiseres i
samarbejde med den enkelte bruger hhv. myndighed.

Blandt de øvrige indkomne forslag skulle dommer¬
komiteen udvælge en række forslag som, uanset hvil¬
ket område der var stillet forslag til, gav et spænden¬
de bud på fremtidens legeplads, og som derigennem
kan give et godt og bredt inspirationsgrundlag for
andre, der i de kommende år står over for at skulle
indrette en ny legeplads.

Til konkurrencen indkom 143 forslag, der alle på
nær ét blev optaget til bedømmelse.

Dommerkomiteen bestod for Statens Kunstfond af

arkitekt MAA Anna Galster (formand for dommer¬
komiteen), konsulent Birgit Boelsskov (erstattede
seminarielærer Erik Sigsgaard), sølvsmed Claus Bjer¬
ring; for Randers Kommune formand for Socialud¬
valget Preben Smed, formand for Teknisk Udvalg
Karen Smed; for Kolding Kommune bestyrelsesmed¬
lem i Boligselskabet AAB Torben Lauritzen; for Slots-
og Ejendomsstyrelsen landskabsarkitekt MDL Jens
Hendeliowitz og som fagdommere arkitekt MAA
Ellen Braae, designer MAA, DD Christian Bjørn
samt keramisk formgiver Steen Ipsen.

Institutionsleder Anette Jensen, Randers Kommu¬
ne og souschef Søren Hesseldahl, Plan- og Udvik¬
lingsafdelingen, Kolding Kommune har været rådgi¬
vere for dommerkomiteen. Konkurrencens sekretær

har været arkitekt MAA Flemming Deichmann, DAL.
Bedømmelsen blev afsluttet med en enstemmig

beslutning om at præmiere følgende forslag:
Randers: 1. præmie på 150.000 kr. til forslag 1/35517.
Kolding: 1. præmie på 150.000 kr. til forslag 18/43210.
Kongens Have: 1. præmie på 150.000 kr. til forslag
50/25928.

Den resterende del - 300.000 kr. - af den samlede

præmiesum på i alt 750.000 kr. blev fordelt på føl¬
gende måde:

To 2. præmier på hver 75.000 kr. tildeltes forslag
7/52009 (Kolding) og forslag 60/12379 (Kongens
Have).

Fem 3. præmier på hver 30.000 kr. tildeltes forslag
16/10297 (Randers), forslag 33/51663 (Randers),
forslag 3/12658 (Kolding), forslag 7/61224 (Kongens
Have) og forslag 67/22527 (Kongens Have).

Landskab 4/97



Kongens Have i København.
Forslag tildelt 1. præmie.
• Kongens Have, Copenhagen.
Proposal awarded 1st prize.

Dommerkomiteens generelle bemærkninger
Dommerkomiteen har kunnet glæde sig over, at så
mange har taget den spændende udfordring op og

deltaget i idékonkurrencen om 'Fremtidens Legeplad¬
ser'. De 142 forslag, som har indgået i bedømmelsen,
fremtræder som en alsidig belysning af konkurrencens
tema. På trods af, at for mange af forslagene fremstår
som varianter af allerede kendte legepladser og lege¬
redskaber, hvor der snarere er tale om at forbruge op¬

levelser end at skabe oplevelser, er det dommerkomi¬
teens opfattelse, at der af dette materiale kan udledes
flere synspunkter, som kan have betydning for skabel¬
sen af nye legepladser i fremtiden.

Dommerkomiteen har taget pædagogisk udgangs¬
punkt i psykolog Ralph Vollsteds artikel 'Den gode
legeplads'. Desuden har man gjort sig overvejelser
over egne barndomserindringers stjernestunder set i
forhold til børns vilkår i det moderne samfund.

Det er dommerkomiteens opfattelse, at nutidens
legepladser må være et moderne svar på vor egen

barndoms trang til at trække sig tilbage til byggeplad¬
ser, hølofter, småkrat, klitter, trappegange, skure, kæl¬
derrum og om muligt forladte ruiner og bunkers. Ja
selv retirader og skarnkasser, som man kunne gemme

sig mellem og springe omkring. Man kunne næsten
kalde fremtidens legepladser 'retirader'. Samtidig øn¬

skes disse forhold forbedret, hvad angår æstetiske og

sansemæssige indtryk samt selvfølgelig forhold om¬

kring sikkerhed. Legepladserne må give muligheder for
det, vi traditionelt opfatter som pige- og drengelege.
Legepladsen skal på samme tid rumme afskærmede,
lune opholdssteder, store flader til fysisk udfoldelse -

og overraskelser. Her skal være mulighed for privatliv,
men også for at overskride grænser, eksperimentere,
møde nye legekammerater og etablere sociale rum.

Samtidig har dommerkomiteen taget med i sine over¬

vejelser, at medfølgende voksne skal kunne trives på
legepladsen.

Det er med glæde, at dommerkomiteen har fundet
forslag, der netop med deres variationer over beplant¬

ninger, mure, eventyr, kuber, kuglekalotter, lokalhi¬
storie og legehuse har nyskabt sådanne legemiljøer.

Et af konkurrencebesvarelsens klareste udsagn er

dog stedets betydning for udformningen af legeplad¬
sen. Overvejelser om kvaliteter og muligheder i et

givet område har i mange tilfælde afstedkommet de
rigtigste svar. 'Standardlegepladsen er død'.

Sammenfattende er det dommerkomiteens vurde¬

ring, at konkurrencen som helhed har givet vigtige
bidrag til debatten om udformning af fremtidens lege¬
plads, der ikke dikterer én bestemt brug, men tværti¬
mod åbner for mange forslag - animerer til mange

typer af lege. De tre vinderprojekter skønnes at være

realistiske og umiddelbart realisable, såvel hvad angår
etablering som drift. Dommerkomiteen anbefaler
derfor projekterne til videre nuancering og udførelse.

Generelle bemærkninger til de tre legepladser i
København, Kolding og Randers

Købenbavn

Kongens Have er et kulturhistorisk haveanlæg med
betydelige kvaliteter. Som bypark er den af stor kul¬
turhistorisk værdi og tillige højt værdsat af københav¬
nerne. Dommerkomiteen mener derfor, at legeplad¬
sen bør indgå i et samspil med det historiske anlæg
og stedets arkitektur. Da arealet fysisk er forberedt til
en kommende legeplads, er det fortrinsvis forslag til
en 'møblering', som har været efterspurgt til dette på
forhånd definerede område. Legepladsen skal for¬
trinsvis indrettes til børn i den mindste aldersgruppe
fra 0-6 år, som i sagens natur vil komme der ledsaget
af voksne.

Opgaven har således været meget bunden og i sær¬

lig grad været et spørgsmål om at se dette rums mu¬

ligheder i en disponering af området. I de mest vel¬
lykkede forslag blandt de 80 indkomne projekter er

der en markant sammenhæng mellem Kongens Have
som et kulturhistorisk haveanlæg og børnenes frirum
til leg.
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Dommerkomiteen finder mange interessante del¬
forslag og detaljer, men tager generelt afstand fra tran¬

gen til overmøblering af det beskedne område. Alt for
mange legemuligheder med entydige funktioner, så¬
som vipper, gynger, vippedyr, rutsjebaner, klatrestati¬
ver og mange andre i forvejen kendte legeredskaber,
skaber en uheldig tendens i retning af en 'tivolisering'
af stedet.

Bramdrup ved Kolding
Konkurrenceområdet i Kolding er en del af et større

fællesanlæg i det planlagte boligområde i Bramdrup
Øst. Bebyggelsesplanen er resultatet af en konkurren¬
ce afholdt i 1991, hvor i alt syv tætte boligområder å
60 boliger indgår. Konkurrencearealet, som rummer
de to første boliggrupper, udgør omtrent 10 ha.

Det samlede område er karakteriseret ved at bestå

af store landskabelige rum, fra fredskov og ungskov
til et slettelandskab med store fritstående træer og en¬

delig det store åbne rum. Terrænmæssigt falder grun¬

den svagt mod syd, dog med en tydelig sænkning i
det sydvestlige hjørne, hvor også områdets sø med til¬
hørende vækster lokaliserer sig.

Blandt de 24 indkomne forslag til Kolding har der
været mange bud på netop placeringen af legeområ¬
det. En del forslag har tænkt legepladsen i forbindelse
med et enkelt boligområde eller mellem de to enklaver
for at lade det åbne land være, som det er nu. Lege¬
pladsen tænkes i denne sammenhæng ofte som et ud¬
gangspunkt for legen, en slags startbase, hvorfra legen
gerne må flytte sig ud i de nærliggende typer af land¬
skabelige områder. Andre har spillet videre på ideen
om boligøerne ved at etablere legeområderne som

selvstændige mindre øer i det åbne landskab. Disse
har forskellige legemuligheder og materialeanvendel¬
ser. Enkelte forslag opererer med udlægning af én
legeø på et strategisk vigtigt sted.

Opgaven har derfor baseret sig på to parametre,
dels den rigtige placering, dels et selvstændigt bud på
udformningen af legeområdet. Dommerkomiteen har

fundet mange interessante forslag og detaljer blandt
de indkomne forslag til dette område.

Randers Bypark
Det 5000 kvm store konkurrenceareal findes i en-ek¬

sisterende bypark i Randers, hvor også en ny daginsti¬
tution skal placeres. Konkurrencearealet skal derfor
indeholde en nærlegeplads til institutionen samt en
rekreativ udnyttelse af det øvrige areal. Heraf kan en
del disponeres til legeareal og eventuelt forbindes visu¬
elt med institutionens legeplads.

Grunden har et kraftigt, tilnærmelsesvis diagonalt
terrænfald på ca. 10 meter, som har voldt mange af
deltagerne problemer. Eksisterende træer skulle re¬

spekteres, ligesom de to parkeringspladser mod hhv.
nordvest og øst skulle bibeholdes. For at opnå en god
sammenhæng mellem den nære legeplads ved børne¬
institutionen og det øvrige rekreative område, fore¬
kommer det umiddelbart naturligt at arbejde med et

gennemgående tema for de to områder.
En del af de i alt 38 indkomne forslag har valgt et

samlende greb og disponeret hele parkområdet. I de
mest vellykkede projekter har man udnyttet parkens
skrånende terræn og arbejdet videre på dets mulighe¬
der. Andre har lavet betydelige ændringer uden at
dette i særlig grad har tilført parken værdifulde ny¬
skabelser.

Enkelte forslag rummer fine bud på udformningen
af institutionens nærlegeplads, men har ikke forholdt
sig til den øvrige del af konkurrenceområdet på over¬

bevisende måde. Og vice versa.

Dommerkomiteen har fundet mange interessante
delforslag og detaljer, men finder, at de fleste forslag
har haft svært ved at give en sammenhængende løs¬
ning på udformningen af hhv. institutionens nærlege¬
plads og den samlede bypark med de legemuligheder
som måtte findes her.

Bramdrup ved Kolding.
Forslag tildelt 1. præmie.
• Bramdrup near Kolding.
Proposal awarded 1st prize.
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Kongens Have i København

Forslag nr. 25928 tildelt 1. præmie på 150.000 kr., ud¬
arbejdet afguldsmed MGH Gitte Bjørn, glasformgiver
Lisbeth Thorn og arkitekt MAA Lene Jensen, København.

Forslaget er bygget op omkring eventyret om guldæg¬
get, dragen på øen i midten omkranset af voldgraven
og de fire kongeriger.

Øen er udformet som en cirkulær, konveks form, i

hvis midte dragens guldæg er placeret. Dette er lege¬
områdets vartegn, idet det kan ses over de meterhøje
bøgehække. På øen er der anbragt en drageskulptur.

Voldgraven er udformet som en stor cirkulær sand¬
kasse rundt om øen. En række broer spænder hen
over voldgraven til øen i midten. Den samlede
størrelse af øen og voldgraven i forhold til den givne
afgrænsning af området er meget overbevisende og

fylder fladen ud på en flot måde.

Fra de centrale figurer er der forbindelse til de fire
forskellige legeområder; de fire kongeriger, forskellige
i karakter og tema, men hver med sit lille slot hhv.
pavillon: Over afgrunden består af et stort antal pæle
med udspændt tovværk imellem. Labyrinten består af
tykke træstammer, som mindre børn kan gemme sig
imellem. Stolpeskoven er træstolper, noget højere end
børn mellem 0 og 6 år. Nogle stolper har udskårne
tegn og ansigter. Stubbebjerget er lave træstubbe place¬
ret på et moduleret underlag. Her kan man lege tag¬

fat', 'jorden brænder', balancelege etc.
Hvert af områderne har således sin egen karakter

og indbyder til forskellige typer af leg. Samtlige ele¬
menter og disponeringen af disse på de forskellige
områder underordner sig den omkransende hæk, og

legepladsen fremstår som et stilfærdigt element i
Kongens Have.

Dommerkomiteen fremhæver, at projektets intenti¬
on med at videreføre stemningen i Kongens Have er

lykkedes. Legepladsen proportionering samt de meget
enkle bestanddele er velovervejede og indgår på en

harmonisk og naturlig måde i konkurrenceområdet.
De typer af leg, som de enkelte områder fremkal¬

der, skaber ikke i sig selv fornyelse, men indgår som
et naturligt supplement til de legemuligheder, som

Kongens Have i øvrigt tilbyder. Emnerne, som lege¬
pladsen tager op (øen, voldgraven, de fire kongeriger
og dragen) fremtræder tilpas abstrakte i forhold til
deres udgangspunkt. Alligevel repræsenterer de gen¬

kendelige elementer fra forskellige eventyr for børn.
Der vil derfor være mulighed for at digte videre på
disse, når flere generationer færdes sammen på lege¬
pladsen. De fire kongerigers møblering består af træ¬
elementer, som dommerkomiteen foreslår bearbejdet
yderligere, således at der opnås en overensstemmelse i
bearbejdningsgraden mellem disse og pavillonerne,
dragen og guldægget.

Projektet fremstår som et stemningsfuldt område,
som både fortæller en god historie og benytter sig af
velkendte objekter og former, som allerede findes i
Kongens Have. På denne måde vil legepladsen virke
som om den altid har ligget der, og være et afbalance¬
ret tilskud til områdets øvrige kvaliteter.
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Forslag nr. 12379 tildelt 2. præmie på 75.000 kr., ud¬
arbejdet afMartin Bak, Århus

Forslaget arbejder bevidst med områdets opbygning
og lægger et nyt rumligt system ind i det givne felt.
Det nye system består af vertikale og horisontale for¬
løb, der tilfører stedet flere rumlige oplevelse for såvel
børn som voksne. Legepladsen består af en centralt
placeret cirkulær sandkasse, som er forsænket 1,2 me¬

ter, netop under øjenhøjde for et mindre barn, i for¬
hold til det omgivende terræn. På denne måde skabes
et intimt rum for børnene. Forsænkningen optages i
tre store siddetrin, og man kommer til det nedre rum

via en rampe fra syd og passerer ved indgangen til det
centrale rum mellem en række lodrette vægskiver, som

i en labyrint. Vægskivernes højde svarer til de omgivne
hækkes. I forbindelse med trappetrinene er monteret
to enkeltkrumme glideslisker, som på oversiden kan
anvendes til rutschebaner og nedenunder bruges som

huler. I hvert af områdets fire hjørner er placeret et
kvadratisk gemmerum for de mindste børn. Mellem
de fire rum er der en vandrende, som leder regnvand
til legeområdets centralt placerede sandkasse.

Projektet er ekspressivt og benytter i sin konstruk¬
tion og opbygning et nutidigt formsprog. Det forsæn¬
kede rum vil utvivlsomt opfattes som et afbalanceret,
velproportioneret rum af både børn og voksne. Dia¬
logen mellem det centrale rum og gemmestederne
rummer mange legemuligheder.

Dommerkomiteen er af den opfattelse, at forslaget
har udviklet nye spændende elementer, som både har
skulpturelle kvaliteter og appelerer til børns fantasi
under legen. Selv om forslaget tager udgangspunkt i
områdets geometrisk opbygning, indeholder det så
mange kvaliteter, at det kan tænkes i andre lokaliteter
og her etableres som en struktur, der udelukkende
forholder sig til sine egne elementer og disses indbyr¬
des relationer.
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Forslag nr. 22527 tildelt tredjepræmie på 30.000 kr., udarbejdet af
Mette Friis Nielsen, Århus

Projektet arbejder med en kuglekalot, der via gennem- og udskærin¬
ger tilbyder en række rumlige oplevelser for de mennesker som begi¬
ver sig forbi, op over og ind i figuren. Kalotten er placeret i centrum
af konkurrenceområdet, og projektet foreslår, at den eksisterende hæk
reduceres eller blot markeres i en ny belægning. Figuren tænkes ud¬
ført i beton eller i en kombination af betonmure og græsklædte jord¬
volde. Forslaget vil udgøre et markant skulpturelt element, der på en

ny måde tilkendegiver både liv og oplevelse. Figuren har både en
klarhed og en indre rumlig og billedlig rigdom, som markerer den
både i forhold til byens og det enkelte menneskes skala.

Efter dommerkomiteens opfattelse er materialevalget ikke gunstigt
set i relation til leg og færden. I stedet kunne man tænke figuren ud¬
ført i et elastisk materiale, eventuelt gummi og herigennem opnå en

række fordele både med hensyn til sikkerhed og muligheder for leg.
Dommerkomiteen mener, at forslaget indeholder en række kvaliteter,
der kan nå langt ud over det valgte område i Kongen Have. Kalottens
fire-deling og ekspressivitet vil kunne tilføre mange andre lokaliteter
en markant ny dimension.

Forslag nr. 61224 tildelt 3. præmie på 30.000 kr., udarbejdet afarki¬
tekter MAA Christoffer HarLtng og Signe Lassoe Stephensen, København.
Medarbejder: Arkitekt MAA Peter Testmann.

Forslaget er inspireret af de øvrige former i Kongens Have og arbej¬
der således med en legeplads med en hækomkranset kvadratisk grund¬
plan på 23 x 23 meter. Legepladsen har tre skalaniveauer: et overord¬
net, som knytter sig til byens og havens rum og historie, det almene,
som knytter sig til det sluttede anlægs indre funktionsindhold og en¬

delig den lille skala, som har sit udgangspunkt i det 0-6 årige barns
dimensioner.

Legepladsen består af en disponering af det indre rum med sand¬
kasse, vipper, gynger m.m. og projektets væsentlige bidrag; fire pavil¬
loner. Disse er placeret parvis, har adgang fra den kvadratiske lege¬
plads, men står på pæle uden for hækken.

Dommerkomiteen finder pavillonerne meget sympatiske i både de¬
res udformning og i brug af materialer. Pavillonerne er udført i kryds¬
finer og har udefra et fælles præg i form af lyse kubiske former. I de¬
res indre opbygning fremtræder de vidt forskelligt og byder på en
række sanseudvidende oplevelser af meget berigende karakter. Oppe,
nede, ude, inde, varme og kolde farver, lys, himmel, vind, højt, lavt,
kantet, rundt, sluttet og åbent. En lang række beskrivende ord som

vidner om de forfinede oplevelsesrigdomme som findes i de fire pa¬
villoner. Alle nært forbundne med børnenes egen skala - et forhold
som finder godt fodfæste på netop en legeplads af denne type.

Dommerkomiteen mener, at disse elementer repræsenterer et kva¬
lificeret bud på legepavilloner og derfor kan knyttes til andre lege¬
områder, som ikke direkte relaterer sig til Kongens Have.
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Randers Bypark

Forslag nr. 35517 tildelt 1. præmie på 150.000 kr., ud¬
arbejdet afLandskabsarkitekterne Roskilde v. landskabs¬
arkitekter MDL Hanne A. Jakobsen og MichaelJensen.

Med ønsket om at tage udgangspunkt i de lokale for¬
hold har forslagsstillerne valgt temaet omkring Ran¬
ders' beliggenhed ved Gudenåens møde med fjorden.
Parkens og nærlegepladsens hovedelement er et stili¬
seret vandløb, der fra sit udspring i parkens øvre del
mod nord, bevæger sig gennem parkområdet for at
slutte i en 'havn' på den nye daginstitutions legeplads.

Rumligt understøttes parken med en række nord¬
syd-gående skovplantninger foruden en lavere og tæt¬
tere plantning mod vest. Parkens store karakterfulde
træer suppleres med en plantning af mindre træer som

tjørn, lige syd for parkeringspladsen. Parken krydses
af to gennemgående parallelle stier i nordvestsydøstlig
retning, hvoraf den østligste krydser vandløbet og

dermed legeområdet flere gange. Åen slynger sig kraf¬
tigt og i hvert 'sving' skabes en særlig karakter, som

forfatterne betegner som en koncentration af legemu-
Jigheder: Rørskoven, en stiliseret rørskov af bambus¬
stokke med en skydepram. Stranden som en typisk
fjordstrand med store sten, bundgarnspæle og sand.
Hertil forarbejdes' forsteninger i eksempelvis granit.
Klatretræer strækker sig fra skovplantningen ud mod
'stranden'. Havnen ligger i overgangen mellem parken
og institutionens nærlegeplads. Her er joller, stage¬

pladser, 'duc d'alber', fiskerønne (legehus) og klatre-
stammer. Ud over deres direkte billedlige reference
kan der monteres klatrenet m.v. herpå.

Ved havnen, som skærer sig ind i terrænet, opstår
en trappe og en klatrevæg. Trappen kan bruges som
en kæmpe siddetrappe og forbinder desuden legeom¬
rådet med parkens vestlige sti. Åens forløb understre¬

ges med forskellige materialer, som tilsammen repræ¬

senterer en let sanselig mangfoldighed af overflade.
Åens forløb understreges af forskellige belægninger
undervejs, fra en fast belægning med granitbrosten
over ærtesten, sand for atter at blive til ærtesten. Selve

nærlegepladsen udgøres af et trædæk.
Projektets styrke ligger i det rumlige greb, hvor der

med enkle tilføjelser til det eksisterende skabes stor

rumlig differentiering og klarhed. Dernæst føjes et

selvstændigt element, åen, som for den voksne besø¬
gende definerer legeområdets afgrænsning. For børne¬
ne vil åen snarere angive et udgangspunkt for legen,
et forhold som dommerkomiteen finder fint afstemt.

Hvor åen arbejder sig ind i terrænet opstår mindre,
mere intime rumligheder, som både muliggør, at man

kan 'gemme sig', være lidt alene og indgå i nye grup¬

pedannelser.
Nærlegepladsens bastante afgrænsning og stereoty¬

pe belægning bør bearbejdes yderligere. Ligesom en

større følelse af nærhed og partiel afskærmning mod
den offentlige park for nærlegepladsens vedkommen¬
de, vil være ønskelig i den videre bearbejdning.

Dommerkomiteen tvivler på værdien og relevansen
for bybørn af den direkte import af elementer fra den
valgte temaverden - her tænkes særligt på de mange

joller og småskibe. Dette af flere grunde: først sættes

spørgsmålstegn ved legeværdien, dernæst skal alle ele¬
menterne indgå som dele i en offentlig bypark, med
al respekt for alle parkens brugere. Derfor tilskyndes
der til en nærmere udvælgelse og bearbejdning af de
billedmæssige referencer i det videre forløb.
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Forslag nr. 10297 tildelt 3. præmie på 30.000 kr., ud¬
arbejdet afarkitekt MAA Steen Palsbøl og landskabsar¬
kitekt MAA MDL Ulrik Kuggas, København.
Medarbejder: Arkitektstuderende Marcos Petrin.
Medhjalp: Arkitekt MAA Steen Gissel.
Model: Arkitektstuderende Rasmus Polino Henk.

Forslaget opererer med to etaper, idet hele parkområ¬
det tillige med parkeringsarealet mod Vestervold be¬
handles i en samlet løsning, hvoraf det egentlige kon¬
kurrenceområde udgør den første etape.

Som styrende greb er valgt en boomerang-form,
der slynger sig i parkens periferi og skaber glidende
overgange mellem byens og parkens rum. Boomeran¬
gerne er af forskellige materialer og karakter. De spæn¬

der fra hhv. en kampestensklædt og en urtebeplantet
jordvold til boomerangformede spejlbassiner og hæk¬
ke. Nærlegepladsen, som beskrives senere, udspringer
også af disse former. Desværre har forslagsstillerne
ikke et overbevisende bud på parkens udformning.

Forslaget præmieres for et inspirerende bud på ud¬
formningen af nærlegepladsen, en bearbejdning som

rækker længere end til de her beskrevne rammer. Én
boomerangform står som en stor forsænket sandkasse,
en anden som et ufærdigt fragmenteret rum - en ruin
- med en bund af barkflis. De skærer sig ind i nær¬

legepladsens halvcirkulære afgrænsning og opdeler
legeområdet i flere rum af forskellig størrelse og karak¬
ter. Den udadgående form, som her møder parkens
faldende terræn, skaber en beskyttet zone bag de bue¬
de vægge og fra ruinens balkon er der udsigt over

parken. I boomerangerne er tilføjet forskellige elemen¬
ter såsom broer, vadesten, trapper, balkoner, dør- og

vinduesåbninger, klatregreb, gynger med mere. Der
er valgt trykimprægneringsfrie materialer som thuja
og ceder. Legepladsen afgrænses af en trævæg beplan¬
tet med slyngplanter. Nærmest bygningen er udlagt
asfalt til cykling og go-cartbane, ligesom en lunke
heri kan fyldes med vand, så den danner et lille soppe¬

bassin.

Dommerkomiteen finder store rumlige og materia¬
lemæssige kvaliteter i bearbejdningen af nærlegeplad¬
sen. Adskillelsen fra det store parkrum, muligheden
for at være over og under terræn og de materialemæs¬
sige sammenstillinger virker overbevisende. Det arki¬
tektoniske greb er klart og enkelt, hvilket muliggør en

rigdom i de tilførte detaljer og elementer. Inden for
den skabte ramme opstår muligheden for at arbejde
med overflader og rum som udgangspunkt for de man¬

ge typer af leg, og ikke gennem dikterende redskaber.
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Forslag nr. 51663 tildelt 3. præmie på 30.000 kr., ud¬
arbejdet aflandskabsarkitekt Michael Finke, Tyskland.
Medarbejdere: Hanne Bat Pedersen, Kertin Goedecke,
Susanne Voss og Trine A. Mortensen.

Forslagets parkdel foreslår en supplering af den eksi¬
sterende træplantning, en buskplantning med trold-
nøddebuske, en tilføjelse af en rækker flader med for¬
skellige karakter; sand, perlesten, marksten m.m., en
samlet belysning og endelige en sekvens af mure.

Gulvet på den skrånende flade er højt græs og enkelte
steder ligger nogle store kampesten.

Nærlegepladsen afgrænses af en halvcirkulær bøge¬
hæk og er inden for denne disponeret med små ret¬
vinklede rum i ønsket om at skabe nærhed og en fø¬
lelse af hjemsted. Udformningen af nærlegepladsen i
sig selv virker ikke forløst, ligesom dens integrering i
parken som helhed ikke har fundet en overbevisende
sammenhæng.

Dommerkomiteen har særlig hæftet sig ved projek¬
tets taktile kvaliteter. Her skal særligt fremhæves mu¬

rene, som består af 'murbrokkekasser' af forzinkede

stålgitterkonstruktioner, fyldt op med genbrugstegl
og muld. Murene arbejder sig op ad parkens skrånen¬
de terræn og tegner med sine teglrøde linier et billede
af byen Randers, der ligger på en stor skrånende flade.
Murene ligger omkring terrænkurverne, enkelte på
tværs, og alle har de en vandret overkote. Enkelte ste¬
der er murene så lave, at man kan sidde på dem, og

her er de forsynet et træsæde. Andre steder er murene

højere og ligger tæt på hinanden.
Det er projektets idé at benytte fa, men velvalgte

og identitetsskabende elementer for herigennem at

opnå en helhed i parken. Murene er det mest overbe¬
visende element i denne sammenhæng. Med enkle
greb konstrueres billige, karakterfulde og rumdannen-
de elementer, som vil være i stadig forandring, efter¬
hånden som spontan vegetation vil etablere sig.

Projektets styrke ligger i de enkelte elementer. Dom¬
merkomiteen føler sig overbevist om, at de mange

rumlige og materialemæssige kvaliteter vil inspirere til
udvikling af forskellige lege. Projektet forener stoflige
og sanselige kvaliteter med en ligetil, modulerbar kon¬
struktion.

1:1250
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Bramdrup ved Kolding

Forslag nr. 43210 tildelt 1. præmie på 150.000 kr.,
udarbejdet afarkitekt Lone Piiters Ostenfeldt, Odense.

Som en forskydning af skovbrynet øst for de to bolig¬
områder placeres en stor foldet mur. Den er på en

gang den tråd, som binder de to bebyggelser sammen

og den grænse, som markerer overgangen mellem det
menneskeskabte og det naturskabte.

På den ene side af muren er et mægtigt vildtvok¬
sende pilekrat, som kan skæres til buer og fløjter, bin¬
des til huler og labyrinter m.m. Pilelandskabet på
denne side kan ses som en udvidelse og gentagelse af
underskoven, en menneskeskabt parafrase.

På den anden side af muren står syv tårne på rad
og række, ganske som de fritstående træer de står i-
blandt. De to 'børne-etagers' høje tårne kan foldes ud
og ind med påhængsiede låger. Rummene kan åbnes
og lukkes, og forslagsstilleren tænker tillige, at det på
denne måde er muligt at vandre fra tårn til tårn.

Projektets hovedgreb vidner dels om en stor indle¬
velsesevne i børns leg dels om en fin forståelse for
landskabet og de muligheder som tilbydes netop i
Bramdrup. Placeringen i skovbrynet, i overgangen

mellem det intime, labyrintiske og det åbne rum, åb¬

ner for en stor rumlig differentiering og dermed for et
stort register af lege. Uden prioritering stimulerer de
forskellige rumtyper til alt fra bevægelsesbetonede
lege, med klatren, løben og råben, til stedsbestemte
lege i nære omgivelser for en mindre gruppe af børn
eller for det enkelte barn alene.

Forslaget skal ligeledes fremhæves for på den ene
side at være meget identitets^kabende og på den anden
side at arbejde 'billedløst', d.v.s. uden direkte referen¬
cer til Wildwest-forter, eventyrslotte eller middelalder¬
borge. Kvaliteterne ligger i høj grad i de mange steder,
'karakterer' om man vil, som springer ud af en enkel
idé om at placere en mur i et skovbryn og på begge
sider af denne at forstærke og omsætte en landskabe¬
lig situation.

Dommerkomiteen finder forslaget stimulerende,
nytænkende og originalt. Den frie fremstillingsform
har utvivlsomt pirret tilskuernes fantasi, en kvalitet
dommerkomiteen forventer bibeholdt i den nærmere

bearbejdede udgave. Trods de sparsomme oplysninger
om projektets anvendte materialer føler dommerko¬
miteen sig dog overbevist om forfatterens evne til at
håndtere en videreførelse af forslaget.
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Forslag nr. 52009 tildelt 2. præmie på 75.000 kr., ud¬
arbejdet afarkitekt MAA Johnny Grauengaard, Frede¬
riksberg.

Det har været forslagsstillerens intention at bidrage
med et tidløst element, som spiller sammen med den
landskabelige situation, det tænkes at indgå i.

Legeområdet er givet af en gentagelse af en række
identiske kubiske elementer, med et sidemål på 250
cm. I deres placering opnås stor variation, idet der
spilles på alle variationsmuligheder: drejninger i alle
tre planer, indbyrdes afstande og højde i forhold til
jordniveau.

Hvert element er støbt med en indre rumdannelse,

som kan antage en lang række fremtrædelsesformer -
alt efter drejning, placering m.v. Kuberne er fremstil¬
let af granuleret formstøbt islandsk lavabasalt.

Forslagsstilleren har valgt at placere legeområdet på
sletten i et landskabeligt rum øst for storparcel 2, de¬
fineret af skoven og storparcellens randplantning.
Midt i dette rum med udsyn hen over ankomstvejen
placeres en sekvens af kuber.

Dommerkomiteen finder forslaget overbevisende i
sin grundholdning om det tidløse legested og ser øn¬

sket om en billedløshed som en gestus til børnenes
egen fantasi. Ud over kubernes egen idérigdom og

mange legemuligheder har projektet som helhed den
store kvalitet at nå langt ud over sig selv. Via sin egen
form- og materialedisciplin fungerer kuberne som en

slags konstant, en målestok, der peger på omgivelser¬
nes mangfoldighed, både i stoflig, form- og skala-
mæssig henseende. Projektet har mange af byggelege¬
pladsens kvaliteter, men uden dennes svaghed, nemlig
nødvendigt opsyn af en voksen.

Modellering af kubernes indbyrdes placering vil
skabe rum for bevægelseslege, stille lege og nye sociale
oplevelser. Kuberne vil ligeledes give afsæt for lege ud
i omgivelserne. At gøre kuberne 'risikofri' vil være en

utilgivelig forringelse af projektet. Dog bør det sikker¬
hedsmæssige aspekt behandles omsorgsfuldt. Endelig
ville en materialeprøve og et skønsmæssigt økonomisk
overslag have været af stor værdi for bedømmelsen.

Dommerkomiteen finder forslaget smukt, velargu¬
menteret og meget fornyende.
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Forslag nr. 12658 tildelt 3. præmie på 30.000 kr., ud¬
arbejdet afLandskabsarkitektfirmaet Peter Sørensen ApS
og arkitekt MAA Søren Tortzen, Aalborg.

En lineær sti spænder fra parcelhusbebyggelsen i vest,
mellem de to storparceller, til fredsskoven i øst. På
denne 'rekreative akse' knytter 'legelinien med de 70
frugttræer' sig og forslaget kobler på denne måde lege¬
pladsen med en rekreativ forbindelse; bebyggelsens
sociale omdrejningspunkt. På begge sider af den to
meter brede grussti plantes 70 stk. 20 år gamle gen¬

brugs-frugttræer, alle rigtbærende og velvoksne.
På begge sider af denne ryg/struktur hægtes legeom¬

råder af forskellig art, som dog alle udmærker sig ved at
have en vis tilknytning til den frie tilgang til jord, så¬
som dyrkningshaver, byggelegeplads og bålsted.

Placeringen langs stien, byggeren og dyrkningshaver¬
nes afhængighed af voksnes tilstedeværelse understre¬
ger forslagets forestilling om et socialt omsluttende
rum.

Forslaget udmærker sig ved en djærvhed i hele sit
anslag og i forestilling om etablering og dagligdagens
brug. Alle elementerne er velkendte, lige fra en cirku¬
lær bålplads til en dyrkningshave, mens samordnings¬
princippet omkring alléen af frugttræer bærer projek¬
tet. Dette anslag vender forestillingen om en legeplads
som et aflukket areal, netop givet af dets afgrænsnin¬
ger, på hovedet og angiver hermed en anden og friere
organiseringsform. Desuden finder dommerkomiteen
det meget sympatisk at vælge frugttræet - et poetisk
træ i børneskala, hvor især de gamle 'stammer' er sær¬

deles velegnede som klatretræer - hvilket forudsættes
som bærende element.

At føje linien til områdets kvadrater og cirkler synes
ved første øjesyn overbevisende, men placeringen mel¬
lem de to i forvejen tætplacerede storparceller, kom¬
promitterer bebyggelsens hovedidé. En anden place¬
ring af legelinien synes heller ikke oplagt.

Dommerkomiteen finder dog projektet har mange
fine og realiserbare kvaliteter. Med genanvendelsen af
frugttræerne opnås hurtigt en bærende struktur, hvor¬
til forskellige elementer kan tilføjes og forandres.
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LAUSANNE JARDINS'97
— og det danske bidrag 'Jardin Cité Vieux-Bourg

Andreas Bruun

En udstilling af34 haver hhv. installationer i Lausannes
midtby er arrangeret afbyen Lausanne i perioden
14. juni-14. oktober 1997. Det er i sommer et godt al¬
ternativ til Documenta-udstillingen i Kassel og Skulptur-
Projecte-udstillingen i Munster, isårforfolk som er til
både nutidig kunst i almindelighed og havekunst i sær¬

deleshed og samtidig et modstykke til sidste års 17 tema¬
haver i Valbyparken og haverne i Chaumont-sur-Loire.
Lausannes parkforvaltning 'Service des pares et prome¬
nades' har, med landskabsarkitekt Klaus Holzhausen i

spidsen, ståetfor arbejdet medprogram, koordinering,
planlægning og udførelse, og efter åbningen for vedlige¬
holdelsen. Den formelle ledelse og organisation er over¬

draget selskabet 'Association Jardin urbain', Avenue de
Villamont 4, CH 1005 Lausanne, Schweiz,

tlf 4121 323 0757, fax 4121 323 0721

Det jeg vil fortælle om her, er fyldigt beskrevet i tids¬
skriftet Anthos 2-97. Når det så også omtales her,
skyldes det, at jeg har været med i denne store have¬
fest - har stået for ét af de 34 anlæg, som indgår i den
samlede udstilling - og gerne vil forklare min have
lidt nærmere.

Baggrunden for det hele begyndte for nogle år siden,
hvor en lille selvbestaltet gruppe, en fotograf, en for¬
fatter, en landskabsarkitekt og en museumsdirektør,
havde lavet et oplæg til et arrangement, som skulle vi¬
se byens borgere en hel masse om haver. De ville åbne
borgernes øjne for alt det spændende, som samspillet
mellem by, park, have - og kunst kan give os.

Byrådet godkendte oplægget og en første finansie¬
ring. Gruppen blev udvidet med en særlig person,
Pascal Amphoux, som både er arkitekt, geograf, plan¬
lægger og noget af en filosof.

I november '95 godkendte' byrådet et detaljeret pro¬

gram for arrangementet og satte de første 100.000
CHF af til projektet. Foråret '96 blev projektet kon¬
kretiseret med udvalg af opgaver hhv. anlæg og tilhø¬
rende forfattere. Udvalget af forfattere skete gennem

idékonkurrencer mellem schweiziske landskabsarkitek¬

ter samt parkforvaltningens eget valg af særskilt ind¬
budte kunstnere og udenlandske landskabsarkitekter.
Juli '96 godkendte byrådet projektet endeligt og be¬
vilgede yderligere 870.000 CHF. De samlede udgifter
forventes at løbe op i omkring 1,5 mio CHF, sådan
ca. 7 mio danske kroner, men så skulle alle sponsor¬

bidrag og udebiteret arbejde også være medregnet.

IA c LE

Oversigtskort over Lausanne Jardins '97 • Plan showing Lausanne Jardins '97
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La loggia aux cyprés og les par¬
terres devant le musée.
Palais de Rumine og Place de la
Riponne.
Landskabsarkitekter: Florence

Marty og Cristophe Chevallier,
Paris.
• La loggia aux cyprés and les
parterres devant le musée.
Palais de Rumine and Place de
la Riponne.
Landscape architect: Florence
Marty and Cristophe Chevallier,
Paris.

Efterår '96 var næsten alle detailprojekter færdige,
og de første anlægsarbejder blev sat i gang. Anlægsar¬
bejderne fortsatte fra engang i februar, dernede med
herligt vejr for anlægsarbejder, og den 14. juni blev
udstillingen åbnet med et brag af en havefest foran det
gamle Montbenon. Og hvad er det hele så for noget?

Udstillingen indeholder 34 numre eller anlæg, som
er frit tilgængelige døgnet rundt. De er samlede på
tre 'rundture' - på fransk 'boucles' og på en linie fra
Ouchy ved Genfersøen, langs den godt 1 km lange
metro/funiculaire, op til centrum. Ved hvert anlæg er
der tydeligt skiltet og informeret om idé, indhold og
forfatter. 'Værkerne' er meget forskellige, ja så spredte
i udtryk, at det kun er den klare skiltning og infor¬

mation, som gør det forståeligt, at de forskellige dele
hører sammen i et projekt.

Men fascinerende er det - og alle værkerne har
noget med have og planter at gøre.

En klassisk rosenhave er plantemæssigt blevet reno¬
veret på en helt uventet måde med græsser og stau¬

der, som vi normalt ikke sætter sammen med roser

(Le jardin du Casino).
En fodgængertunnel er dekoreret med et rasterværk

af 900 små røde blomster, skåret ud i træ, sat op på
den grå betonvæg og nogle af dem klumpet sammen
i en papirkurv (Sur une musique de Sidney Bechet).

En taghave rummer en installation med stejle stil¬
lads-trapper, plinte og tavler med Magrittes 'Rytterske'

Les chambres de saules.

Esplanade de Montbenon.
Landskabsarkitekter: Conserva¬
toire international des pares et
du paysage og Eric Ossart,
Chaumont-sur-Loire.
• Les chambres de saules.

Esplanade de Montbenon.
Landscape architect: Conserva¬
toire international des pares et
du paysage and Eric Ossart,
Chaumont-sur-Loire.
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og så en skov af 3-4 m høje graner og avnbøg (Carte
blanche).

Omkring den store Place de la Riponne har to
landskabsarkitekter fra Paris boltret sig i tre numre

med flader af farvet træflis, stærkt gul og blå, sam¬

men med Agapanthus og solsikker (Les parterres de-
vant le musée, le balcon soleil, la loggia aux cypres).

En stor terrasse- og taghave fra først i 1960erne har
jeg renoveret tematisk og med respekt for periodens
stil (Le jardin Cité Vieux-Bourg).

Og sådan bliver det ved.
En del af anlæggene vil kun være i live i denne

sommer, mens andre er planlagt og anlagt som forny¬
elser eller renoveringer af byens faste anlæg.

Man kunne opdele numrene i de tre kategorier:
installationer uden brug af haveelementer, installatio¬
ner med haveelementer og så egentlige haveanlæg.
Der er naturligvis mange blandformer, f.eks. har beg¬
ge de to store haver på Montbenon et stærkt præg af
installation.

De to anlæg på Montbenon er nok udstillingens
stærkeste numre, de ligger på to terrasser, et af de
smukkeste steder i byen med en eventyrlig udsigt
over Genfersøen og med alperne som baggrund.

På den øverste terrasse har den amerikanske land¬

skabsarkitekt Kathryn Gustafson og den franske
komponist Francois Paris (ja, det hedder han) skabt
en lydhave, som endnu ikke er kommet rigtig i funk¬
tion, men som tegner meget lovende (Å l'échelle du
spectacle).

På den nederste terrasse har landskabsarkitekt Eric

Ossart og holdet fra Conservatoire international des
pares et jardins et du paysage i Chaumont-sur-Loire,
møbleret en øde græsflade med rum, indrammet af
lange flettede pilestiklinger og med bunden dækket af
markblomster (Les chambres de saules).

Valget af forfattere vidner om en åbenhed, en bred¬
de og en modig beslutsomhed.

Man har på demokratisk vis ladet nogle af forfat¬
terne udvælge blandt alle schweiziske landskabsarki¬
tekter og kunstnere gennem en prækvalifikation og

efterfølgende konkurrence. Andre forfattere er udpe¬
get egenrådigt af parkforvaltningen blandt deres egne

gartnere og landskabsarkitekter. Parkforvaltningen har
derudover selv udpeget andre indenlandske forfattere
og nogle fa udvalgte fra udlandet (USA, Frankrig,
Italien og Danmark). Bredden i forfatterskaren viser
tydeligt, at parkforvaltningen med Lausanne Jardins
'97 har ønsket at fa inspiration fra både ind- og ud¬
land - og selv at blive udfordret og målt.

De er sluppet meget godt fra det, og jeg tror at stem¬

ningen og engagementet i Service des pares et prome¬
nades vil være særdeles høj i de kommende mange år.

Carte blanche.
Musée des arts décoratifs.
Landskabsarkitekter:
Paolo L. Burgi, Camorino og
Anuradha Mathur, USA.
• Carte blanche.
Musée des arts décoratifs.

Landscape architect:
Paolo L. Burgi, Camorino and
Anuradha Mathur, USA.

Sur une musique de
Sidney Bechet.
Passage souterrain du
Lausanne-Echallens-Bercher.
Billedkunstner Jean Scheurer,
arkitekt Georges Aboujaoudé,
billedkunstner Katherine Muller,
skuespiller Laurence Scheurer,
Lausanne.
• Sur une musique de
Sidney Bechet.
Passage souterrain du
Lausanne-Echallens-Bercher.

Sculptor Jean Scheurer,
architect Georges Aboujaoudé,
sculptor Katherine Muller, actor
Laurence Scheurer, Lausanne.
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Jardin Cité Vieux-Bourg
Først et par ord om det at arbejde så langt hjemme¬
fra. Det er naturligvis spændende og udfordrende.
Med et højt ambitionsniveau til det færdige resultat
og med en naturlig usikkerhed over for de fremmede
vækstvilkår, så kan det hurtigt blive en blandet for¬
nøjelse.

Men med en seriøs og generøs bygherre bliver det
en leg. Projektet er kommet til verden, næsten uden
kompromiser. Jeg har været involveret i alle faser, lige
fra rydningerne til de sidste apteringer, og jeg har væ¬

ret på pladsen to gange under anlægsarbejdets udfø¬
relse.

Det er parkforvaltningens egne gartnere, som har
udført arbejdet med landskabsarkitekt Yves Lachavan-
nes som ankermand. Allerede under mit første tilsyn
undrede jeg mig over arbejdets kvalitet, de gartnere

arbejdede bare så metodisk og følt - professionelt.
Jeg begyndte at fa mindreværdskomplekser på den
danske gartnerstands vegne. Men så efter mit andet
tilsyn fik jeg at vide, at pladsen var bemandet med
byens bedste mandskab - og jeg åndede lettet op på
Danmarks vegne.

Men imponeret er jeg stadig - over parkforvaltnin¬
gens formåen, gartnernes og landskabsarkitekternes
faglige stade og engagement. I modsætning til de an¬

dre 33 anlæg er Jardin Cité Vieux-Bourg en helt tradi¬
tionel opgave, som alligevel skulle udføres inden for
de nærmeste år. Et nedslidt 35 år gammelt anlæg, som

skulle renoveres og 'aktualiseres'.
Det var og blev en nærliggende opgave for mig,

som netop for 35 år siden arbejdede i det formsprog,
som lå til grund for renoveringen.

Det blev en rejse tilbage i gamle anlæg fra slutnin¬
gen af 50erne og begyndelsen af 60erne, og jeg fandt
mange gode ting fra den periode.

Arbejder af Eywin Langkilde, Gunnar Martinsson
og Sven-Ingvar Andersson, også dengang mine idoler
- og så et enkelt af mine egne. Der skete virkelig no¬

get på vores felt i den periode.
Jardin Cité Vieux-Bourg er nu renoveret og frem¬

står som et nutidigt 60er anlæg - en sjælden kategori,
som der nok burde komme nogle flere af.

Renoveringen har kostet omkring 125.000 CHF,
sådan ca. 600.000 danske kroner.
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Type, størrelse og beliggenhed
Anlægget kan bedst beskrives som en blanding af ha¬
ve, terrasse og promenade. Det er en offentlig taghave
på en privat ejendom langs Rue Saint Martin, og hæ¬
vet 24 m over denne.

Hovedadgangen sker fra Pont Bessiéres i syd, mens

sideadgangen sker fra Rue Curtat i nordvest. Anlæg¬
get er ca 140 m langt, og rundt regnet 25 m bredt.

Mod vest er det afgrænset af private haver og ter¬
rasser langs ældre bebyggelse, og mod øst er der frit
udsyn over lavere liggende, græsklædte terrasser.

På anlægget ligger to bygninger med hver sin re¬
staurant: L'Age d'Or' ved Pont Bessiéres og 'Fook
Moon' ud for passagen til Rue Curtat.

Tilstandfor renoveringen
Anlægget er udført i begyndelsen af 1960erne og

fremstod - på trods af den nedslidte beplantning -

som et interessant og typisk anlæg fra den periode.
Det rummer en centralt placeret plads omkring en

spiralformet legeskulptur og en plads mod nord med

sandkasse og legesten. Ved de to restauranter er anlagt
afskærmede terrasser.

Beplantningen er løbende blevet renoveret uden
respekt for den oprindelige komposition og fremstod
meget uensartet, nedslidt og tilfældig. Der var dog
væsentlige elementer fra den oprindelige beplantning,
som var værd at bevare.

Projektets hovedtrak
Renoveringen omfatter stort set kun beplantningen,
og som følge af belægningernes gode tilstand berøres
de kun partielt. Med respekt for det interessante 60er
design - allerede nu 'historisk' — bygger projektet på
den oprindelige opdeling af plantearealerne.

De fleste større træer og buske, som har fylde og

karakter, og som peger bagud til det første anlæg, be¬
vares og fremhæves. Størstedelen af den øvrige be¬
plantning fjernes.

Målsætningen med projektet er derudover at styrke
det oprindelige design, gerne gøre det mere typisk
end den første udgave.

Le Jardin Cité Vieux-Bourg.
Landskabsarkitekt: Andreas
Bruun, Danmark.
• Le Jardin Cité Vieux-Bourg.
Landscape architect: Andreas
Bruun, Denmark.
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Temaer

Projektet er opdelt i temaer:
- en duft- og krydderurtehave omkring restaurant

'L Age d'Or', indrammet af guldregn, Laburnum
(d'Or) og de fine gamle kineserbuske, Koelreuteria
paniculata, som suppleres med store nye eksemplarer.

- en accentuering af de fire gamle papegøjebuske,
Parrotia persica med et ensartet bunddække af ben¬
ved, Euonymus var. 'radicans'.

- en lille skov af penselfyr, Pinus parviflora og

hjortetaktræ, Rhus typhina med en lysning, beklædt
med træbrolægning og trædebregne, Cotula sp.

- en plads med forskudte rektangler og kvadrater
omkring legeskulpturen, hvor fliserne udskiftes med
grus, og med et nyt 'sten-lege-landskab'.

- en japansk-kinesisk inspireret beplantning
omkring restaurant 'Fook Moon'.

- en skovbundshave som det store sammenhængen¬
de element i anlæggets nordlige del.

- et ensartet gardin af blåregn, Wisteria sinensis
langs og over rækværket mod øst, syd og vest.

Markering afindgangene
Ved hovedadgangen ved Pont Bessiéres blev de eksi¬

sterende plantekummer foreslået udskiftet med ny

kvadratiske stenblokke af lyse natursten, 90 x 90 cm

og 45 cm høje, men blev udført i beton.
Til markering af passagen og indgangen fra Rue

Curtat er plantet to store plataner, som et dobbelttræ,
i et massiv af buksbom, der skal holdes klippet.

Efemeriske tiltag
Som et led i Jardins '97 skulle haven også indeholde
et 'efemerisk' element, noget forbigående kortvarigt.
Det blev til en række gule og blå punkter gennem
hele anlægget, fra Pont Bessiéres til Rue Curtat. De
gule punkter består af Helianthus annuus og de blå af
Ipomoea tricolor 'Clark's Blue', plantet i et stativ af
bambusstokke. Punkterne har fået en eksponeret place¬
ring, så de tydeligt fremtræder som Jardin Cité Vieux-
Bourgs hilsen til Lausanne Jardins '97.
Andreas Bruun, landskabsarkitekt MDL

Tag derned nu i år, der er gode jackpot-afgange til
Geneve, hvor man direkte fra lufthavnen rejser med tog
til Lausanne på en lille times tid - og du kommer lige
op i Lausanne Jardins '97.
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IN MEMORIAM

Arne Stouenberg Lindholdt in memoriam
17. marts 1926-18. maj 1997

Uden forudgående sygdom døde landskabsarkitekt
Arne Lindholdt pinsedag. Og dermed har faget
mistet en dygtig og engageret kollega.

Efter en praktisk gartneruddannelse i ind- og ud¬
land, efterfulgt af studier på Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskoles havebrugsafdeling, blev Arne i 1952
havebrugskandidat.

Umiddelbart efter eksamen blev han ansat hos

stadsgartneren i København. Sideløbende fulgte han
undervisningen på Kunstakademiets Arkitektskole og

afsluttede i 1957 med Prøven i Havekunst.

Med Gunnar Moos og Ole Klaaborg, to af hans
medstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole,
startede Arne Lindholdt i 1962 i København havear¬

kitektfirmaet 'Klaaborg. Lindholdt. Moos'. De fandt
hurtigt ud af, at der var langt større muligheder vest
for Storebælt. I 1963 flyttede tegnestuen til Odenses
bymidte, og der gik det slag i slag. Opgaverne strøm¬
mede ind fra hele landet, og i løbet af ganske få år
blev KLM-tegnestuen med filialer i Kolding, Århus
og Aalborg landets største havearkitektfirma.

Men som tiden gik blev det vanskeligt at holde styr

på så stort et firma.Og langsomt voksede trekløveret
fra hinanden. Først forlod Gunnar Moos firmaet,
mens Arne Lindholdt og Ole Klaaborg endnu fortsat¬
te samarbejdet nogle år.

Men da heller ikke det gik, sagde Arne Lindholdt i
1973 farvel og startede egen tegnestue på sin privat¬
adresse i Odense, indtil han 25 år senere endnu en¬

gang skiftede spor og i september 1995 blev kompag¬
non med landskabsarkitekterne Marcelle Crutelle og

Gerda Vaaben og flyttede tegnestuen 'Landskabsarki¬
tekterne, Odense Aps' til Odenses centrum.

Skønt stadig aktiv og sparet for alvorlig sygdom
indså Arne, at tiden var inde til at trappe ned.Knap
to år blev det til, så var det slut. Virksom til det sidste
nåede han at fuldføre et stort boligbyggeri på Blang-
stedgård, Patienthotellet ved Odense Univer¬
sitetshospital og omlægningen af gaderne ved Skt.
Nicolai Kirke i Svendborg.

Mit samarbejde med Arne Lindholdt startede i
hans kortvarige periode som redaktør af Havekunst,
hvor han i samarbejde med Gunnar Moos indledte
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en ny epoke i bladets ærværdige historie. Mens udgi¬
velsen af tidsskriftet indtil 1963 var blevet varetaget
af den danske og svenske havearkitektforening, over¬

tog Arkitektens Forlag det økonomiske og admini¬
strative ansvar, mens de redaktionelle opgaver blev i
havearkitektforeningernes regi.

Med undertegnede som redaktionssekretær opleve¬
de jeg redaktørernes engagement og store visioner,
men efter 16 numre måtte de give op, tiden rakte ik¬
ke. Tegnestuen i Odense krævede dem begge på fuld
tid. Som deres efterfølger og fagsekretær i Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter har jeg gennem årene
fulgt Arnes faglige engagement. Mine tanker går til
Jytte og deres to børn Dorthe og Lars, der begge blev
arkitekter, men valgte havekunsten fra.
Karen Permin

Egen have i Odense. Foto 1994
Garden near Odense. Photo 1994



BOGOMTALE

Bag hækken
OlafLind og Jonas Møller: Bag hakken. Det danske
parcelhus i lyst og nød. Arkitektens Forlag, 1997.
288 s., ill. 365 kr.

Parcelhushave i Kolding med
plan af havearkitekterne
Klaaborg, Lindholdt og Moos,
1963.
Illustration fra Bag hækken i
afsnittet 1960-80, have til et

typehus.
• Garden near Kolding.
Landscape architects:
Klaaborg, Lindholdt, and Moos,
1963.
Illustration from 'Bag hækken'
from the chapter 1960-80,
garden with standard house.

Udviklingen af Københavns
fodgængerområder 1962-1996.
Illustration fra

Byens rum - Byens liv.
• Development of Copenhagen
pedestrian areas, 1962-1996.
Illustration from
'Public space - Public life'.

'Bag hækken' er en spændende bog på 288 sider, som
henvender sig til et bredt publikum af arkitekter,
landskabsarkitekter og andre planlæggere, såvel som
til læsere med en sociologisk eller historisk interesse
for, hvordan danskerne er nået frem til deres mest

udbredte boligform - bag hækken. Dertil kommer, at

bogen - på trods af sin faglige karakter - absolut kan
have interesse for en stor del af dem, den handler om

- mennesker, som bor i husene bag hækken. Dette
kan uden tvivl tilskrives en vellykket kombination af
forfattere, hvoraf den ene er arkitekt og byplanlægger
og den anden er journalist og cand. mag. i samfunds¬
fag og historie.

Bogen er den første samlede beskrivelse af parcel¬
husets historie - en bred og omhyggelig gennemgang
af udviklingen i perioden fra 1860 til i dag. Den er

opdelt i 4 dele, som hver behandler en periode, be¬
gyndende med perioden 1860-1919 og sluttende med
tiden efter 1980. For hver periode beskrives husenes
arkitektur, tidstypiske træk fremhæves, det diskuteres,
hvorfra inspirationen er kommet, og hvordan den er

fortolket i den danske mentalitet.

Udover disse oplysninger, som er direkte knyttede
til arkitekturen, far læseren også oplysninger om de
politiske, økonomiske og sociale faktorer, der danner
baggrund for udviklingen. Mange forhold er kommet
med, lige fra jernbanens betydning for byggeriet i
provinsen, arbejderforeningernes betydning for ud¬
bredelsen af kolonihaverne, fradragsreglernes betyd¬
ning for byggeboomet i 1960erne og 1970erne og de
mange forsøgsbyggerier, som i dag prøver at opfange
vor tids krav.

For hver periode følger en beskrivelse af fritidshu¬
set, haven og byplanlægningen. Til landskabsarkitek¬
ters orientering skal det understreges, at bogen mere
er en gennemgang af huset bag hækken end af haven
bag hækken. Eftersom de forudsætninger, der har sty¬
ret udviklingen inden for parcelhusbyggeriet, samtidig
har påvirket de holdninger og idealer, der er kommet
til udtryk i parcelhushaverne og byplanlægningen, er

bogen dog stadig meget relevant for landskabsarki¬
tekter.

'Bag hækken' kan således både være spændende for
den, som vil følge udviklingen inden for et bestemt
tema, og for den, der ønsker en bestemt tidsperiode
belyst. Et omfattende indeks gør det nemt at søge op¬

lysninger om de fleste af tidens væsentligste arkitekter.
Formidlingen af emnet sker i et levende og velfor¬

muleret sprog og et indbydende layout. Bogen er rigt
illustreret med fotos og tegninger og kan for hver pe¬
riode pege på en varieret række af stadigt eksisterende
eksempler på parcelhuse.

Afhængigt af læserens baggrund vil en større eller
mindre del af materialet formentlig være velkendt -
det nye, læseren kan forvente sig af denne bog, følger
derfor af den brede belysning af emnet, hvor så man¬

ge forskellige faktorer af betydning for udviklingen
knyttes sammen til en helhed. Enhver læser vil kunne
fa suppleret sin baggrundsviden, og mange vil få skær¬
pet nysgerrigheden overfor de tendenser, som tegner

sig i dag — bag hækken.
Karen Margrethe Bak

Byens rum - byens liv
Jan Gehl og Lars Gemzøe: Byens rum — byens liv. Public
spaces — Public life (engelsk udgave). Arkitektens Forlag,
1997. 96s., ill. 245 kr.

Denne bog på knapt 100 sider er et af resultaterne af
en omfattende registrering, som bl.a. beskæftiger sig
med den udvikling, der er sket med gaderne og plad¬
serne i det indre København gennem de sidste 34 år
— både i helt konkret og fysisk forstand, men også i
samspillet med byens brugere - dem, som giver byen
liv. Registreringen tager udgangspunkt i fodgængernes
forhold og i, hvordan de færdes i byen.

Bogen indeholder en beskrivelse af, hvordan og i
hvilken rækkefølge man har omlagt gader til gå- eller
sivegader og efterhånden også inddraget store og små
pladser i fodgængernes domæne.

Det påvises, hvornår og hvordan folk færdes i by¬
ens forskellige rum, hvorfor de færdes dér, og hvad de
synes om at færdes der. Der redegøres for næsten en-
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hver tænkelig variation i færdslen - afhængig af års¬
tid, tidspunkt på døgnet, om man går, står eller sid¬
der, er på arbejde, indkøb eller 'i byen'.

Disse redegørelser kan på sin vis virke omstændeli¬
ge, men set i sammenhæng giver de et levende billede
af livet i det indre København. Forståelsen for byens
liv hjælpes desuden på vej gennem en beskrivelse af
den befolkning, som færdes i byen, dvs. fordelingen
af studerende, turister, gamle, unge osv. samt en be¬
skrivelse af 'ydre faktorer' som fordelingen af erhvervs¬
lokaler, boliger, forlystelser mv. og 'kulturelle faktorer'
som f.eks. oplyste udstillingsvinduer om natten.

Forholdene i København sammenlignes med for¬
holdene i andre storbyer, og bogen bliver dermed og¬

så en evaluering af den trafikpolitiske linie, der - trods
stor skepsis i starten - er ført siden 1962. Bogen af¬
sluttes med en kortfattet diskussion af mulighederne
for at fortsætte denne udvikling.

Bogen kan således anvendes i et studie af bestemte
forhold i byen, hvad enten man tager udgangspunkt i
selve byplanlægningen, eller man har en sociologisk
eller trafikpolitisk indfaldsvinkel. Det bør dog for god
ordens skyld nævnes, at bogen er skrevet med en næ¬

sten ukritisk begejstring over de gode forhold, som
København byder fodgængerne, uden større diskussion
af de eventuelle ulemper, det har påført andre trafi¬
kanter.

Er man ikke direkte interesseret i den statistiske

fremlægning af byens liv, kan man vælge at betragte
bogen som en velment anbefaling af byen, en påvis¬
ning af de kvaliteter den indeholder og af de mulig¬
heder for færdsel og ophold, som den smukke og

usædvanlige by indeholder. Derudover får man for¬
nøjelse af de mange illustrationer - planer over plad¬
serne såvel som gamle og nye fotos af byens rum og

byens liv.
Karen Margrethe Bak

økologisk som den 'naturlige' have. Det kan konklu¬
deres, at hver tid har sine luner - nu er de klippede
planter inde i varmen, og det er meget gammeldags,
da traditionen kan føres helt tilbage til antikken.

Bogen viser mange eksempler, hentet fra både æl¬
dre og yngre haveanlæg, primært i Europa - og heraf
ganske mange fra Danmark. Eksemplerne er alle grun¬

digt beskrevet og understøttet af smukke fotografier.
Hvor det har været muligt, er der også vist en plan.

Bogen indledes med en kort historisk gennemgang
af den 'klippede' tradition i havekunsten'.

I et afsnit vises eksempler fra mindre haver med
gengivelse af få planer fra C.Th. Sørensens bog 39
haveplaner. Herefter gennemgås de buske og træer,
der er mest velegnede til formning — med hovedvæg¬
ten på buksbom.

Et interessant afsnit beskæftiger sig med den klip¬
pede forms systematiske klassificering i typer. Hække
og rum omkranset af hække er et stort kapitel, der
også omfatter labyrinter og espalierer. Her er mange
interessante eksempler, bl.a. Sven-Ingvar Anderssons
have i Lund, og en have i Brugge tegnet af Paul De-
roose. Der vises også eksempler på bænke i græs og

træ, omfavnet af klippet grønt.

Kapitlet om parterre og terrasser eksemplificeres
med I.P. Junggreen Haves projekt i Løgumkloster og

Villa 11 Roseto i Firenze af Pietro Porcinai. Til slut

vises eksempler med klippet hhv. uklippet græs.

Bogen er hele vejen igennem rigt illustreret med
mange smukke farvebilleder af geometrisk og organisk
formede buske og træer og mønstre med græs. En in¬
spirerende bog udført med tysk grundighed.

Det er svært ikke at tage alle de mange smukke ek¬
sempler til sig - og bare tanken om den fysiske præ¬
station og præcision, der ligger forud for de viste ek¬
sempler, er fascinerende.
Solveig Stenholm

Herover. Hækakse i rødbøg ved
'Chatsworth, Derbyshire.
Tv. Buksbom-mani i Brugge, Belgien.
Landskabsarkitekt Paul Deroose.
Illustrationer fra
Geschnittene Gartenkunst.
• Top: Beech hedge, axis.
Chatsworth, Derbyshire.
Left: Box mania in Bruges, Belgium.
Landscape architect Paul Deroose.
Illustrations from
'Geschnittene Gartenkunst'.

Klippet havekunst
Wolfgang H. Niemeyer: Geschnittene Gartenkunst. Geo¬
metric und Phantasie mit der Heckenschere. Callwey,
1996. 128 s., 135 farveill. Tysk. Pris 68 DM (indbun¬
det) + forsendelse. ISBN3 7667 1235 7.

Bogens undertitel er: hvordan man bringer form i
haven med hæksaks og græsklipper.

Spørgsmålet er, om de seneste års interesse for klip¬
pet plantemateriale er genopstået som en reaktion
mod den 'naturlige' have. Der er ofte sat lighedstegn
mellem sidstnævnte og den økologiske have. Men de
to ting hænger ikke nødvendigvis sammen - en have
med klippede buske og træer kan være dyrket ligeså
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Playgrounds of the Future, p. 73
The Council for the Endowment of the
Arts (Committees for Architecture and for
Design and Crafts) in March 1997 invited
entries for a competition to establish new
children's playgounds in Kolding and Ran¬
ders, Jutland, and in Copenhagen.

The inviters' aim was to elicit proposals
exhibiting visual quality as well as offering
pleasure and excitement to young users.
The designs were to ensure that children
would spend an agreeable time together
and acquaint themselves with sundry mate¬
rials. 143 entries were submitted, all but
one accepted for judging.

General Remarks on All Three
The Copenhagen Kongens Have (King's
Garden), popular with Copenhagen citi¬
zens, is a historic garden park of quality.
The judges therefore feel that a new play¬
ground should link into the historic site
and its architecture. Since an area had

already been defined as suitable, their main
task was to judge the quality of design,
planting and furniture. The playground
will be open to children of 0-6, accompa¬
nied by adults as a matter of course.

The task was much restricted, then. The
most successful among the 80 entries are
distinct when it comes to interaction of

Kongens Have as a historic site with the
open space set off for children, modest as
regards size.

The judges found many interesting
details but generally resent overwrought
structures.

The Kolding area is a portion of the
large open space surrounding a projected
group of estates at Bramdrup East. The
master plan describing seven estates or
enclaves, each consisting of 60 households,
results from a 1991 competition. The
present competition area of some 10 ha
covers two of these enclaves.

The entire area consists of large diverse
spaces ranging from protected woodland
and clusters of freshly planted trees to
'plains' with large solitary trees. The ground
slopes towards the south but has a depres¬
sion near the southwestern corner, deep
enough for a lake with appropriate growths
to be located here.

Exactly where to place the playground
was a central concern in many of the 24
entries received. A number of them, in
order to keep the 'unspoilt' land as it is,
suggest placing the playground by a single
estate or between the two enclaves complet¬
ed. To these entrants, the playground is
clearly a sort of base from which gameplay-
ing may extend into nearby green spaces.
Others work from the idea of estates sitting
as islands in the green, and subsequently
scatter minor play islands all over the
grounds. These then offer different possibil¬
ities and their furniture is made of different
materials. A few entries posit one large play
island in a strategic spot. Two parameters,
then, are involved in judging, one being the
right place and the second the best design.

The Randers area of 5,000 sq. metres is a
subsection of an existing community park,
in which a new day care facility is also
being projected. The competition area must
therefore include a playground serving that
institution as well as general recreational
facilities, a section of which may again be
reserved for play.

The ground slopes diagonally by some
10 metres, which has caused entrants many
problems. Existing trees were to be pre¬
served, and so were two carparks situated
towards the northwest and the east.

A recurrent theme seems to be called for
in order to link the playground by the day
care facility into the rest of the recreational
area.

Some of the 38 entries are devoted to

structuring - conceptualizing - the entire
site. The most successful ones actually work
from the slope itself. Others, however,
make extensive changes without adding
much of lasting value.

Lausanne Jardins '97, p. 87
Andreas Bruun
The city of Lausanne from 14 June to 14
October 1997 is exhibiting 34 gardens and
installations, all open to the public every
day around the clock.

Three 'tours', boucles, around the sites
have been arranged, their alignment
extending from Ouchy by Lake Geneva,
along the 1 km funiculaire to the city cen¬
tre. Each garden or installation is complete
with a label identifying its basic idea, its
content and its designer. All works are very
different, indeed so diverse in their expres¬
sion that only signs and plaques make it
clear that the exhibition's parts belong
together as one project.

Fascinating it is - and each and every
work has to do with gardens and plants.

A classic rose garden has been renovated
using grasses and perennials that we don't
often combine with roses (Le Jardin Du
Casino).

A pedestrian tunnel has been decorated
with a screen made up of 900 tiny red
flowers carved from wood, mounted on the
grey concrete wall with some of the flowers
lumped into a wastepaper basket (Sur Une
Musique De Sidney Bechet).

A roof garden supports an installation
compounded of steep scaffolding, plinths
and boards supporting Magrittes
'Equestrian', and a woodlet made up of 3-4
metre firs and hornbeam (Carte Blanche).

Around Place de la Riponne two Parisian
landscape architects are having threefold
fun with planes made of wooden splinters
dyed in garish yellow and blue together
with Agapanthus and sunflower (Les Par¬
terres Devant Le Musée, Le Balcon Soleil,
La Loggia Aux Cypres).

A final example: I myself have renovated
a large roof garden with a terrace, dating
from the 1960s; I worked by theme but
also respected the period style in evidence
(Le Jardin Cité Vieux-Bourg).

Some of the creations will only be alive
this summer whereas others were planned
as renovations of existing gardens and spaces.
The whole may be divided into three cate¬

gories, 1) installations which make no use
of garden elements, 2) installations which
include such elements, and 3) garden
designs proper.

Design types are mixed, of course; two
large gardens at Montbenon, for example,
appear much like installations. These two,
each situated on a terrace overlooking beau¬
tiful Lake Geneva and having an Alpine
backdrop, are probably the best items of all.

Landscape architect Kathryn Gustafsson
and the French composer Francois Paris on
the uppermost terrace have built a sound
garden, which does not fully work yet but
appears very promising (Å L'échelle Du
Spectacle).

On the nethernmost terrace, landscape
architect Eric Ossart and a class from Con¬
servatoire international de pares et jardins
et du paysage at Chaumont-sur-Loire have
divided a grassy plane into spaces framed
by long braided cuttings of willow, covered
with a floor of wild flowers (Les Chambres
De Saules).

Jardin Cité Vieux-Bourg, unlike all other
34 creations, was a completely traditional
assignment, which would have been carried
out within recent years anyway.

A worn-out, 35 year old design up for
renovation and topicalization. An obvious
job for me, having been working, 35 years

ago, within the styles that prevailed then.
1 journeyed back through styles to look

up work from the 50s and early 60s, and
found many fine things dating from that
particular period, including works by
Eywin Langkilde, Gunnar Martinsson and
Sven-Ingvar Andersson, then my idols -

and one of my own. That period had a lot
of things going for it ...

Jardin Cité Vieux-Bourg has now been
renovated to appear as a contemporary
1960s creation — a rare category ready to be
emulated. A public roof garden on top of a
private building set 24 metres above Rue
Saint Martin, it blends garden, terrace and
promenade. The task at hand was limited
to planting.

The aim of the project, moreover, was to
strengthen the original design, even to the
extent of making it appear more typical.

The project is themed into, eg, a sweet-
smelling herb garden framed with labur¬
num surrounding the restaurant L'Age
d'Or; a pine woodlet, a small space having
rectangles and squares scattered round a
play sculpture; and a planting taking inspi¬
ration from Japanese and Chinese art sur¬

rounding the Fook Moon restaurant.
Ellen Miriam Pedersen
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Nordisk kongres i Trondheim
28.-30. august 1997 afholder NLA
den 25. nordiske kongres i Trondheim
med titlen 'By i 1000 år og 1000 til.
Kongresgebyr for medlemmer af de
nordiske landskabsarkitektforenin¬

ger 3.200 Nkr., andre 3.800 Nkr.,
studerende 800 Nkr.
Information: Trondheim Arrangement.
Tel. 47 73 66 66,
fax 47 73 50 94 00.

Nordisk kongres om

kirkegårdskultur
Nordisk Forbund for Kirkegårdskultur
afholder sin 4. kongres, Fremtidens
grønne kirkegård, i København fra
2.-4. september 1997.
Information: DSB Conference
Services. Grønningen 17,1270 Kbh. K.
Tel. 45 33 37 78 95,
fax 45 33 37 78 01.

Barcelona 2004
International Architecture

Design Workshop
An international workshop for
architecture students will take place
from 15th to 22nd September 1997,
at the Escuela Superior de Arqui-
tecturan, ESARQ of the Universitat
Lliure de Catalunya.
This workshop has been organized
by ESARQ/ULC, the Young Architects
Association of Catalonia from the
Architects' Association of Catalonia.
Information: Alberto T. Estevez, Phd
in Architecture, Director of ESARQ.
Universitat Lliure de Catalunya.
Immaculada, 22. 08017 Barcelona.
Tel.+34 3 211 9508,
fax +34 3 418 76 73.

Høstkonference 1997
DL afholder 18.-20. september på
Lolland en høstkonference, der sæt¬
ter fokus på landskabsarkitektens
virke i landets udkantsområder.

Udgangspunktet er en påstand om,
at det er et mindretal af danske

landskabsarkitekter, der er beskæfti¬
get her, hvor der netop nu er mange
nye faglige udfordringer. Men det er
nye områder, hvor man ikke på for¬
hånd kan være sikker på at land¬
skabsarkitekten får nogen fremtræ¬
dende plads, hvis overhovedet
nogen.
Konferencens idé er, at deltagerne i
en række workshops, der igangsæt¬
tes af inspirerende og kompetente
gæster, skal debattere og kredse om
problemstillinger vedrørende bedre
løsninger i udkantsområderne.
De lokale beslutningstagere har ofte
stor interesse for gode løsninger,
men på grund af økonomiske og res¬

sourcemæssige begrænsninger og

manglende faglige modspil kan der
let komme forhindringer i vejen for
de gode resultater.
Indledning v. Dorte Selmer, byplan¬
lægger i Rødby Kommune og Sven
Thorsen, naturvejleder i Storstrøms
Amt.

On Spot Workshop
- Provinsbyens grønne oaser
v. Else Marie Boyhus, historiker og
forh. museumsinspektør, Ragnar Jo¬
hansen, folkeskolelærer og formand
for Teknisk Udvalg i Nakskov Kom¬
mune, Jens Kvorning, byplanlægger
og lektor ved Kunstakademiets Arki¬
tektskole. Debatten foregår i land¬
skabet ved lystanlægget Hestehove-
de, i havebyen Rosnæs og andre
grønne områder.
Provinsbyens friarealer har haft en

omskiftelig tilværelse. Siden middel¬
alderbyens og købstædernes fortæt¬
tede bykerner er der kommet mere

plads i mellem husene, en plads der
mange steder hurtigt er blevet fyldt
op med asfalt og parkerede biler.
I provinsbyens nye kvarterer er der
ganske vist mange grønne områder,
men ofte af stærk svingende kvali¬
tet. Hvordan bliver disse grønne
oaser kommunale kvalitetsstempler?

On Spot Workshop - i den historiske
have
v. repræsentant fra Knuthenborg,
Stig Rømer Winther, dir. Destination
Lolland A/S.
Perspektiverne for havekunsten er

præget af øgede rekreative behov
samtidig med, at økonomien og poli¬
tisk modgang er en stadig voksende
trussel for fremtiden.
Derfor skal vi 'under egen' i Knuthen¬
borgs landskabshave diskutere,
hvordan de rekreative værdier i de
åbne danske landskaber og i have¬
kunsten finder et attraktivt leje.

Workshop - landskabsarkitekten og
fagets udvikling
Konferencen afsluttes med en di¬
skussion af landskabsarkitektfagets
mulighed for bedre markedsføring.
Hvad det er, der kan gå galt i land¬
skabsarkitektens kontakt til de an¬

dre arkitekter ingeniører, entrepre¬
nører og politikere?
Hensigten er at nå frem til de tanker
og visioner, hvor landskabsarkitek¬
ten kan bidrage til højere kvalitet af
de grønne områders udvikling.
Der samles et panel med de forskel- •

lige faggrupper samt en reklame-
/markedsføringskonsulent.
Gebyr: 1800 kr.
Program og tilmelding:
Maria Miret.
Danske Landskabsarkitekter.
Hauser Plads 32, 3. sal. 1127 Kbh. K
Tel. 33 33 82 10, fax 33 91 36 26.

Konferencen Missing Links
Den Grønne Fond afholder 25.-26.

september på Danmarks Designsko¬
le konferencen Missing Links om

bæredygtig design og arkitektur.
Konferencen skal fremme dialogen
mellem mellem arkitekter, miljøfolk,
designere, græsrodsøkologer, produ¬
center, undervisere og formidlere
om, hvordan design og arkitektur
kan bidrage til en bæredygtig udvik¬
ling. Konferencens formål er at bi¬
drage til at skabe større forståelse
for vigtigheden af at samarbejde på
tværs af faggrupper og miljøer for
en fælles fremtid.
Alle designgrene er præsenteret på
konferencen - gennem oplæg,
workshops eller en tilknyttet udstil¬
ling. Konferencesproget er dansk, på
nær oplægget Paolo Portughesi fra
Rom. Paolo Portughesi, der taler på
engelsk, er kendt for sit internatio¬
nale arbejde om arkitektur og natur.
Ulla Strømberg fra DR-Kulturnyt har
fået til opgave at provokere
deltagerne til at diskutere æstetik,
økologi og design. Der vil være

oplæg fra dir. Jens Bernsen, prof.
Knud Holscher, grafiker Karen Blin-
coe, kunsthistoriker Lone Leth Lar¬
sen, arkitekt Claus Bech-Danielsen,
dir. Laue Traberg Smidt, billedhugger
Jørn Rønnau, indretningsarkitekt og
tekstildesigner Hanne Kjeldsen Sall,
arkitekt Kaare Eriksen, bygningskon¬
struktør Pierre Lecuelle, tøjdesigner
Tina Hjort, biolog Kr. Dammand Niel¬
sen, jurist Anna Bengtson og interior
designer Lesley Anne Osborne.
Konferencegebyr: 400 kr.
Program og yderligere oplysninger:
Den Grønne Fond c/o Miljøstyrelsen.
Strandgade 29.1401 Kbh. K.
Tel. 32 66 01 00
Den Grønne Fond pr. 1. juli er blevet
en del af det nye grønne tilskuds¬
sekretariat i Miljøstyrelsen.

34. IFLA World Congress i
Argentina
IFLAs 34. World Congress afholdes i
Argentina 8.-11. oktober 1997, hvor
temaet er 'Recreational open spaces
- essential for people's welfare'.
Kongressens ekskursioner omfatter
bl.a. besøg i Paranaflodens delta, et
fuglereservat i Magdalena, en re¬
staureret park af Charles Thays, Pe-
reyra Iraola Park og 3 de Febrero
Park, nationalparkerne Iguazu, Na-
thuel Huapi, Glaciar Perito Moreno
og Tiera del Fuego.
Yderligere oplysninger:
Marcelo T. de Alvear 624. Piso 2. Of. 6.
1058 Buenos Aires, Argentina.
Fax+541 315 1465.
E-mail artesi@overnet.com.ar
Program: DL. Hauser Plads 32, 3.
1127 Kbh K. Tel. 33 33 82 10.
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Vedligehold

gan'gg/
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Vi har været i
branchen siden 1921

- og vi dækker hele
området.

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655 - Fax. 3968 1127

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05

BILTLF. 30 42 83 02
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15. Byplanforskermøde
Den moderne by
- forankring og forandring
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab afholder torsdag 30. oktober
fra kl. 13 og fredag 31. oktober frem
til kl. 16. et byplanforskermøde:
Den moderne by - forankring og for¬
andring.
På det årlige byplanforskermøde
skal problemer tilknyttet den moder¬
ne by og byplanlægning debatteres.
Mødet består af plenumoplæg,
workshops og en ekskursion.
Det er tanken, at der i de enkelte
workshops skal diskuteres i højere
grad end præsenteres. Præsentatio¬
nerne af de enkelte forskningspro¬
jekter skal lægge op til diskussion
af problemstillinger under et fælles
tema.

Prisen for arrangementet er 700 kr.
Det dækker frokost fredag, ekskur¬
sion, kaffe, te og vand plus festmid¬
dag torsdag. Studerende: Ring for
særlig aftale.
Tidsfristen for endelig tilmelding og

indlevering af artikler 1.10.97. Ende¬
ligt program udsende medio august.
Tilmelding og artikler sendes til:
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab. Hørsholm Kongevej 11. 2970
Hørsholm, att. Mariann Erichsen.

Faglige spørgsmål kan rettes til:
Anne Skovbro eller John Nousiai-
nen, tel. 45 76 32 00.

CAD-kurser i Århus
Kursuscentret WinArt tilbyder kurser
i 2-dimensionel og 3-dimensionel af¬
bildning på AutoCAD. Gennem øvel¬
ser med forskellige sværhedsgrader
vil kursisterne få et praktisk indblik i
tegneværktøjet.
Kurserne gennemføres bredt orien¬
terede er velegnede for alle slags
teknikere og arkitekter i bygge- og

anlægsbranchen.
Kursusoversigt efterår 1997:

Week-end kurser:
2D begynder: 20.09-21.09
2D øvet: 18.10-19.10
2D udvidet: 29.11-30.11
Aftenkurser:
2D begynder: 26.08-23.09
2D øvet: " 30.09-04.11
2D udvidet: 11.11-09.12
3D begynder: 11.09-09.10
3D øvet: 30.10-27.11
Underviser: Keld Øllgaard,
landskabsarkitekt mdl.
WinArts program: tel. 86 12 91 86.

Konferencer, messer m.m.

19. april-5. oktober. Bundesgarten-
schau 1997, Gelsenkirchen. Arr.
BUGA 97. Tel.+49 209 9516 666,
fax+49 209 9516 667.

12. august. Stauder i offentlige an¬
læg. Odense. Arr. FSL.
Tel. 75 88 22 11.
25.-26. august. Trafikdage på Aal¬
borg Universitet. Tel. 96 35 80 80.
Se også trafikdagenes homepage:
http://www.i4.auc.dk/TRG/TD
27.-28. august. Have & Landskab
1997. Arbejdende fagudstilling i
Marienlystparken i Århus. Arr. Have
& Landskabsrådet og Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab.
28.-30. august. By i 1000 år. Nordisk
kongres for landskabsarkitekter.
Trondheim. Arr. NLA.
Sommeren 1997. Udstilling om
kunstneren og havearkitekten Emma
Lundberg på Millesgården i Stock¬
holm.
Sommeren 1997. Udstillingen
Lausanne jardins 97. International
havefestival med udstillinger og

haveanlæg. Inf. +41 21 323 07 56.
2.-4. september. Fremtidens Grønne
Kirkegård, nordisk kongres i Køben¬
havn. Arr. Nordisk Forbund for Kirke¬

gårdskultur.
3.-6. september. Konference DGGL-
GALK-BDLA, Gelsenkirchen. Besøg
på BUGA og ekskursioner til Ems-
cher Landschaftspark, Duisburg
Nord m.m. Tel.+49 30 788 1125,
fax +49 30 787 4337.
6.-16. oktober. Studierejse til USA.
Chicago, Boston, NYC, Washington
D.C. og Charlotteville. Dansk By¬
planlaboratorium. Tel. 33 13 72 81,
8.-11. oktober. The 34th IFLA World

Congress Argentina. Recreational
open spaces - essential for people's
welfare. Fax 541 315 1465.
30.-31. oktober. International konfe¬
rence: Transformation og Agricultu¬
ral Landscapes. Interdisciplinary
approaches to future management.
Arr. Landscape Research Center.
RUC. Bygn. 19.1. P.O. BOX 260. DK
4000 Roskilde. Tel.+45 46 75 77 11

L. 2776, fax 45 46 75 39 70.
e-mail: vlb@geo.ruc.dk
4.-7. november. DreiFachmesse

KOIn, fsb, areal og IRW. Tel. 0221
821 2494, fax 0221 821 2105.
Oktober 1998. The 35th IFLA World

Congress. Jakarta, Indonesien.

Modtagne publikationer m.m.
Alstroemeria fra Chile. Havebrug.
Grøn viden nr. 100. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 1997.
Dyrkning af 'Discovery'-æbler. Have¬
brug. Grøn viden nr. 101. Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
1997.
Sorter af plænegræsser 1997. Land¬
brug. Grøn viden nr. 183. Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
1997.
Patrik Grahn, Fredrika Mårtensson,
Bodil Lindblad, Paula Nilsson og

Anna Ekman: Ute på dagis. Stad &
Land nr. 145. Movium. 1997.112 s., ill.
Stella Westerlund: Emma Lundbergs
trådgårdskonst. Nordiska Museets
Forlag og Stad & Land nr. 146.
Movium. 1997. 224 s., ill.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Park- og landskabsforskning
I år er det 10 år siden park- og land¬
skabsforskningen for første gang fik
en egentlig forskningsenhed, idet
Parkteknisk Institut (PI) blev dannet
som et serviceorgan for anlægsgart¬
neri og parkforvaltning. Det skete
takket være en stærk opbakning fra
sektorens interessenter og fra KVL.
PI blev oprettet som et ATV-institut
med tæt tilknytning til Skovteknisk
Institut..
Derfor var det naturligt, at parkforsk¬
ningen fulgte med, da skov- og land¬
skabsforskningen i 1991 fusionerede
til en institution, Forskningscentret
for Skov & Landskab. Nærtstående

forskningsområder som friluftsliv og
landskabsplanter blev lagt sammen
med parkteknikken i Afdelingen for
Park og Landskab. I dag er park- og
landskabsforskningen ved at være
etableret såvel nationalt som inter¬
nationalt, men den tætte kontakt til
brugerne er stadigvæk lige så vigtig
som ved starten for 10 år siden.
Ved starten i 1987 rådede Parktek¬
nisk Institut over én medarbejder og
200.000 kr. i basismidler fra Tekno¬

logirådet.
Siden er stadigt nye arbejdsområder
kommet til. I dag har Afdelingen for
Park og Landskab på Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab ca. 30

medarbejdere og 6 mio. kr. i basis¬
midler på finansloven.

I anledning af jubilæet har Frilufts¬
rådet, Skov- og Naturstyrelsen og
Stads- og Kommunegartnerforenin¬
gen med faglig bistand fra FSL udgi¬
vet et hæfte og en plakat med titlen
'Ægte grønt -10 argumenter for en
grøn by'.
Hæfte og plakat, der er gratis, kan
rekvireres fra Miljøbutikken,
tel. 33 92 76 92.

Ekstensive taghaver
Da miljømæssige aspekter i stigen¬
de grad er en faktor også inden for
byggeri, vil der i de kommende år
ses flere og flere 'grønne tage' i
Danmark. Virksomheder, institutio¬
ner såsom skoler og børnehaver
viser øget interesse for taghaver.
Og ikke mindst sommer- og fritids¬
huse har i visse dele af landet fået

påbud om et 'grønt tag'.
Med taghaver er der ikke nødven¬
digvis tale om intensive taghaver
med planter, der kræver pasning og
vedligeholdelse som i en almindelig
have, men også om ekstensive tag¬
haver, hvor beplantningen består af
forskellige lave, tørketålende Sedum-
arter. Deraf også navnet 'Sedum-tage'.
Forudsætningen for at anlægge en
taghave er til enhver tid, at taget er
afsluttet med en vand- og rodtæt
membran. Desuden kræver selv tør¬

ketolerante planter en vis vandforsy¬
ning. Den fås i første omgang fra
den nedbør, der falder, men også fra
det vandreservoir, som et lag af Gro-
dan mineraluld udgør.
Dansk Naturplantning l/S anlægger
taghaver i samarbejde med Groda¬
nia A/S. Se eksempler på projekter
på standen ved Have & Landskab 97.
Kilde: Grodan. Hovedgaden 501.
2640 Hedehusene. Tel. 46 56 04 00,
fax 46 56 12 11.
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Iv^ODENSE KOMMUNEfori, iV'Sj

DYGTIG MEDARBEJDER
TIL UDVIKLINGSOPGAVER
Til Magistratens 2. afdeling, Park- og Vejforvaltningen
søges en medarbejder til Udviklingskontoret fra 1. oktober
1997.

I'ark- Vejforvaltningen.
Park- og Vejforvaltningen varetager Odense Kommunes
opgaver med trafik, veje. vandløb, grønne områder og kirke¬
gårde. Park- og vejforvaltningen arbejder for at bevare et
image, hvor nøgleordene er miljøbevisthed og samarbejde
med borgere.

Udviklingskontoret
Udviklingskontoret skal sikre, at Odense forbliver en by,
hvor såvel det fysiske som det visuelle miljø har høj priori¬
tet. For de grønne områder og kirkegårde er målet at fast¬
holde og udvikle smukke og frodige bymiljøer og rekreative
områder. For veje, stier og pladser er målet en høj trafiksik¬
kerhed for alle trafikanter med bedst mulig standard for
fremkommelighed og komfort.

Vi er et stærkt team, som består af 7 specialister inden for
Park- og Vejforvaltningens ansvarsområde.

Jobindhold
Du skal medvirke til udvikling og forandringer af byens
rum og kommunens grønne områder. Du skal kunne give en
kvalificeret faglig vurdering af projekter og kunne rådgive
byens borgere og samarbejdspartnere.
Dit arbejde vil danne grundlag for kommunens flerårsbud-
gettering og de forestående projekteringer af nyanlæg.

Dine faglige og personlige egenskaber.
Du skal være grøn, idérig og god til at skitsere.
Du skal - med godt humør - kunne inspirere og samarbejde,
og du er motiveret til at indgå i samspil med borgere og bru¬
gere. Du skal være i stand til at koordinere, systematisere og
have mange bolde i luften. Du er offensiv og nysgerrig, og
du har lysten til at søge nye veje i opgaveløsningen.
Du er højst sandsynlig landskabsarkitekt, hortonom eller har
lignende relevant uddannelse.

Løn
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende
overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og

pågældende faglige organisation.

Ansøgning
Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos afde¬
lingsleder Henrik Lumholdt på tlf. 66 131372, lokal 2749.

Din ansøgning - bilagt relevant dokumentation for kvalifika¬
tioner og erfaring samt tegnekundskaber - bedes fremsendt
til Magistratens 2. afdeling, Personalekontoret, Nørregade
36-38, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist: 18. august 1997.
Jobnr. 2194 bedes anført på kuvert og ansøgning.

Arkitektskolen i Aarhus A
Landskabs- og havekunst AA
Ved Arkitektskolen i Aarhus ønskes et halvtidslektorat og et ad¬
junktur inden for fagområdet landskabs- og havekunst besat
snarest.

Sideløbende med den faglige oprustning af afdelingen for Arki¬
tektonisk planlægning har skolerådet besluttet at også fagområdet
landskabs- og havekunst skal styrkes. Det skal ske ved ansættelse
af en adjunkt på afdelingen for Landskabs- og havekunst og ved
ansættelse af en halvtidslektor placeret på en af skolens 2. dels
afdelinger. Baggrunden er det detailregulerede landskabs åben¬
lyse mangel på en overordnet arkitektonisk vision.
Endvidere ønsker skolen i forhold til bygningskunsten at under¬
støtte en faglig debat centreret om de banebrydende arbejder, der
kendetegner den moderne landskabs- og havekunst's land-art
projekter. Arkitektskolen i Aarhus ønsker med de to stillinger
særligt at styrke den del af fagområdet, der omfatter det åbne lands
planlægning og æstetik.

Lektoren skal undervise inden for fagområdet efter overordnede
retningslinier afstukket af skolerådet. Lektoren kan pålægges
administrative opgaver samt vejledning af Ph.D.-studerende og
adjunkter.
Ansøgere forventes at have erfaring med fagområdet erhvervet
gennem praksis, deltagelse i konkurrencer, publiceringsvirk¬
somhed og forskning på et kvalifikationsniveau svarende til det,
der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt. En betydelig
indsats inden for fagområdets praksis vil kunne kompensere en
mindre, men dog tilfredsstillende og kvalificeret indsats indenfor
forskning, eller omvendt.
Der vil endvidere blive lagt vægt på ansøgernes pædagogiske
kvalifikationer. For ansøgere uden undervisningserfaring kan en
prøveansættelse på indtil 1 '/2 år komme på tale.

Adjunkturet er fireårigt og forudsætter videnskabelige kvalifika¬
tioner på Ph.D.-niveau eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet
på anden måde end gennem formel forskeruddannelse.
Adjunkturet er en rekrutteringsstilling, og adjunkten skal yde
forskning af selvstændig karakter, således at den pågældende kan
kvalificere sig til en lektorstilling.
Arbejdet består af lige dele forskning og undervisning, herunder
afholdelse af forelæsninger og kurser, lidvikling af nye undervis¬
ningsprogrammer og deltagelse i eksaminer og bedømmelser.
Det forventes, at adjunkten gennemfører et forskningsprojekt
som bidrager til udviklingen af fagområdet og af det åbne land¬
skabs æstetik. Således forventes ansøgning at omfatte en beskri¬
velse afdet forskningsprojekt som vil udgøre halvdelen afadjunkt¬
urets tidsramme.

Ansøgning bilægges den dokumentation, der ønskes taget i be¬
tragtning ved bedømmelsen. Bilagsmaterialet skal være forsynet
med navn. Bilagsfortegnelse vedlægges. Det er ikke muligt at
indsende supplerende materiale.
Aflønning sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og
den pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Evt. spørgsmål til stillingerne kan rettes til fuldmægtig Annette
Ramvad, tlf. 89 36 00 00.
Ansøgni ng sendes til Arkitektskolen i Aarhus, Nørreport 20,8000
Århus C.

Ansøgning og den dokumentation, der ønskes taget i betragtning
ved bedømmelsen, skal være skolen i hænde senest mandag den
1. september 1997 kl. 15.00.
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Plads til leg og idræt
De seneste år er der rundt om i lan¬
det skudt en række nye idrætsanlæg
op. Det er sket i al ubemærkethed,
for de ligner slet ikke de mange
andre idrætsfaciliteter, der er blevet
indrettet gennem de sidste 20-30 år.
De kaldes idrætslegepladser.
Hvad en idrætslegeplads er for no¬
get, har ingen patent på, men der
findes allerede over 100 af dem. Af
fællestræk kan nævnes, at de er

lokale, udendørs og gratis - at de
ikke kræver noget medlemskab og
kan benyttes når som helst af hvem
som helst efter de fremmødtes egne
regler og præmisser. De udspringer
ofte af et samarbejde mellem f.eks.
skolen, den lokale idrætsforening og
andre institutioner i et område.
De er tænkt som et lokalt samlings¬
sted. I tilknytning til stadion giver de
god mulighed for udfoldelse uden
for træningstiderne. Ved skoler og
institutioner repræsenterer de et
'hul i hegnet', som betyder, at børn
og unge kan have fornøjelse af dem
også uden for den tid, de er i skole
eller på institution. I tilknytning til
boligområder eller på anden vis in¬
tegreret i byplanlægningen repræ¬
senterer de en dynamisk fornyelse
af byens park og haveanlæg.

Anlæggene er åbne og let tilgænge¬
lige og kan give en masse forskellli-
ge grupper anledning til alsidig re¬
kreation i sociale omgivelser. I
modsætning til småbørnslegeplad-
sen og i modsætning til stadion til¬
godeser de mere almene rekreative
behov for leg, klatring, rulleskøjte¬
løb, cykling, småboldspil etc. De tje¬
ner som udgangspunkt for spontane
møder og samvær.
En arbejdsgruppe under Danske
Gymnastik-og Idrætsforeninger (DGI)
har udgivet et hæfte, som på bag¬
grund af erfaringer med hidtidige
projekter kommer med ideer og
gode råd til alle, som har planer om
at gå i gang med et legepladspro¬
jekt, hvad enten man er arkitekt,
lærer, pædagog, idrætsleder, bebo¬
errådgiver eller er placeret i den
offentlige forvaltning.
Hæftet, som er på 40 sider med illu¬
strationer og kan rekvireres hos DGI,
Vingsted. Skovvej 1, postboks 569,
7100 Vejle. Tel. 79 40 40 72,
fax. 75 86 58 32. Pris: 45 kr.

Have & Landskab 97

Fagudstillingen Have & Landskab 97
afvikles 27. og 28. august i Århus.
Sidst i juni var der tilmeldt 150

udstillende firmaer, og dermed bli¬
ver det den største fagudstilling for
den professionelle have-, park- og
landskabssektor nogensinde.
På udstillingen placeres alle ca. 200
stande langs en 3,5 km lang rute og
alle maskiner og produkter i øvrigt
vises i funktion. Da alle demonstra¬
tioner samtidig forgår på de enkelte
firmastande, har det stillet store
krav til arealer. F.eks. er der udlagt 3
ha som udstillings- og demonstrati-
onsareal for rendegravere, og mini¬
gravemaskiner og -læssere. Tilsva¬
rende er der - foruden arealerne i
selve Marienlystparken - anlagt 2,5
ha græsplæner kun for at blive slået
de to dage, udstillingen varer.
Udstillingen er opdelt i temaområ¬
der, hvor maskiner af samme typer
er samlet, ligeledes er belægninger
og terræninventar samlet i et områ¬
de for sig, og planteskolerne er
samlet for sig selv. Temaområderne
er dels nødvendige for at kunne
planlægge demonstrationer, men
giver især de besøgende mulighed
for at fordybe sig i det, de finder
mest interessant.
På Have & Landskab 97 præsenterer
Århus Kommunes Parkforvaltning,
der er vært ved udstillingen, en

naturlegeplads samt et bud på fire

haver, der hver repræsenterer en
måde at projektere, anlægge og dri¬
ve offentlige friarealer på. Her er en
præsentabel have med trapper af
slebet granit og blomster i krukker,
en frodig og oplevelsesrig have med
respekt for havetraditionen, en robu¬
ste, parklignende have med grussti¬
er og græsplæner og en naturhave
med vilde blomster og grove danske
buske. De fire haver er anlagt og

passet helt uden brug af pesticider i
lighed med den virkelighed, park- og
landskabssektoren formentlig snart
står over for. Pesticidfri drift eller,
som det også kaldes, 'ikke kemisk
ukrudtsbekæmpelse' er et gennem¬
gående træk ved mange af de forbe¬
redte faglige highlights på udstillings-
området.Desuden demonstreres

forskellige dækmaterialers virkning
på plantninger i arealer med rod¬
ukrudt, etablering af frugttræer i
parker og forsøg med indpodning af
vilde plantearter i skovbund.
Betonbelægninger er rigt repræsen¬
teret på udstillingen. Dansk Beton¬
industriforenings belægningsfraktion
(DBI) behandler på en stort opbygget
stand en række muligheder ved an¬
vendelse af betonbelægninger.
Yderligere oplysninger: projektleder
Palle Kristoffersen, tel. 45 76 32 00.

Nyt Grodan®
system til

grønne tage
Læg et stykke natur på taget med det nye
Grodan® system til grønne tage - på sommer¬
huset, på en industribygning eller på en hvilken
som helst anden bygning - blot taghældningen
ikke overstiger 30°. Systemet opbygges af
erfarne anlægsgartnere, hvilket sikrer den
korrekte konstruktion.

Systemet udmærker sig ved:
✓ letvægtskomponenter af høj kvalitet
✓ lav profil
✓ ingen vanding påkrævet
✓ stort set ingen vedligeholdelse
✓ forlængelse af tagdækningens levetid
✓ befordrende for miljø og økologi

Kom og se en model af et naturtag på
vores stand nr 47, Have & Landskab '97

og få besvaret dine eventuelle spørgsmål.

grodan
Jylland
Nord / Midt

Midtfjord Anlæg Aps
Husbyvej 12A
9690 Fjerritslev
Tlf.: 98 21 21 44

Jylland Syd
Fyn
Kjeld Larsen & Søn A/S
Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 68 22

Sjælland
Lolland Falster
P. Malmos l/S

Hovedgaden 92, Ubby
4490 Jerslev Sj.
Tlf.: 53 49 53 42
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

Gadeinventar
i støbejern

■ff
HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER GADELYGTE

Design: Knud Holscher Industriel Design

ANNONCER
32836900

Al GH form
GH Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22 4300 Holbæk Tlf. 53 43 04 13



DESIGN • TORSTEN THORUP & CLAUS BONDERUP

PHAROS
H: 850

GALVANISERET KOBBER

O

FOCUS BELYSNING AS
NORGE

TLF. 32-89 32 80

FOCUS AS
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 40

DK 2980 KOKKEDAL
TLF. 49 14 80 80 • FAX 49 14 80 90

FOX DESIGN AB
SVERIGE

TLF. 08-440 85 40 O


