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FORÅRSMØDER I DL
DL arrangerer en række forårsmøder
med foredrag og ekskursioner på
onsdage og i København.
Første møde er onsdag 7. april:
Håndtering af forurenet jord. v.
ing. Alex Sønderup, Miljøafdelingen,
Herlev Kommune.
Sted: KVL, Rolighedsvej 23,
1958 Frederiksberg, Aud. 4.03,
kl. 17.00-18.00.
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32,3.
1127 Kbh. K.Tel. 333382 10.

OMMENTAR TIL
DL'S MEDLEMSANALYSE
Danske Landskabsarkitekter har i
Landskab 8/98 bragt en simpel ana¬
lyse af medlemmernes fordeling på
arbejdsområder.
Af det samlede medlemstal på ca.
350 kommer området 'privatprakti¬
serende' ind som det absolut føren¬
de med hele 39%. Man kan så reg¬
ne sig frem til, at det vil svare til
ca.136 personer. Selv i en tid med
■megen 'privatisering' forekommer
det at være et alt for højt tal. Det
afsløres da også, at man til områ¬
det har medregnet alle ansatte i
den private sektor - foruden nogle
med ukendt eller blandet beskæf¬
tigelse.
Praktiserende landskabsarkitekt har
i årevis været den almindeligt
anvendte betegnelse for de land¬
skabsarkitekter, der driver selv¬
stændig, rådgivende virksomhed.
I disse virksomheder er der også
ganske mange ansatte landskabs¬
arkitekter. Normalt skelner man

mellem disse to kategorier af med¬
lemmer, hvilket jeg også mener, at '
DL burde have gjort i den omtalte
analyse. Jeg har derfor — på samme
grundlag som Thomas Randrup -

foretaget en ny optælling og for¬
deling af DL's medlemmer.
Resultatet heraf er„at ca. 85 med¬
lemmer, svarende til ca. 25%, med
rette kan betegnes som praktise¬
rende landskabsarkitekter. 36 med¬
lemmer, svarende til ca. 10%, er
ansatte i private landskabsarkitekt¬
eller arkitektvirksomheder. Hertil
kommer 10-12 medlemmer, eller ca.

3%, som måske til dels er praktise¬
rende, men som. primært har et
andet eksistensgrundlag.

Som supplement til ovenstående kan
det oplyses, at PLR, Praktiserende
Landskabsarkitekter Råd, har 67 med¬
lemmer. Heraf er de 60 landskabs¬
arkitekter MDL, mens resten er MAA.
I PLR, hvor jeg i en årrække var
sekretær, har vi - så vidt det var

muligt - forsøgt at vedligeholde en
liste over alle praktiserende land¬
skabsarkitekter i Danmark - og ikke
bare de to foreningers medlemmer.
Det kan dog konstateres, at fagets
grænser bliver mere og mere udfly¬
dende. Blandt andet er der i en del
arkitektfirmaer blevet ansat land¬
skabsarkitekter. Og andre arkitektfir¬
maer har udnævnt sig selv til også
at være landskabsarkitekter.
Hans Jørgen Nielsen
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IFLA VERDENSKONGRES FOR
LANDSKABSARKITEKTER
I dagene fra 26. til 29. juni 1999
samles omkring 600 landskabs¬
arkitekter fra hele verden til kongres
på Holmen i København. Hendes
Majestæt Dronning Margrethe er
protektor for verdenskongressen, der
for første gang afholdes i Danmark.
Kongressen arrangeres i år af Dan¬
ske Landskabsarkitekter (DL), og den
er en årligt tilbagevendende begiven¬
hed i International Federation of

Landscape Architects (IFLA).
Verdenskongressen 1999 i København
er således den 36. IFLA-kongres.
I forbindelse med verdenskongres¬
sen afholder IFLA World Council',
årsmødet for medlemslandenes
delegater, i Svendborg i dagene før
kongressen 21 >25. juni.
IFLA, International Federation of

Landscape Architects, er en internati¬
onal interesseorganisation med cirka
60 medlemslande. Den årlige ver¬
denskongres var i 1998 på Bali, og i
år 2000 bliver det i Puerto Rico.
IFLA er som organisation placeret i
kategorien Operational Relations (OPR)
i UNESCO. IFLA blev stiftet i 1948. ■

Ligesom begrebet 'Danish Design'
er kendt over det meste af verden,
har dansk landskabsarkitektur også
markeret sig internationalt.
Kongresen vil derfor tage udgangs¬
punkt i dansk landskabsarkitektur,
men bredere se på regional land¬

skabsarkitektur, idet der præsente¬
res såvel international, som skandi¬
navisk og dansk landskabsarkitektur.
I det 20. århundrede har dansk land¬
skabsarkitektur udviklet sit særlige
udtryk, hovedsageligt med inspiration
fra vores naboer i Skandinavien og
Tyskland. Danmark kan måske i den
forbindelse opfattes som en selv¬
supplerende region.
Der er inviteret foredragsholdere fra
hele verden, som holder forelæsnin¬
ger over temaet og for nogles ved¬
kommende med afsæt i egne projek¬
ter og arbejder.
Christoph Girot, Frankrig og journa¬
list fra Danmarks Radios PR1, Ulla
Strømberg (DK) vil indlede, stille
spørgsmål og sammenbinde fore¬
læsningerne.
Forelæserne er prof., landskabs¬
arkitekt Sven-lngvar Andersson,
redaktør, landskabsarkitekt Thorbjørn
Andersson, Sverige, landskabsarki¬
tekt Michael Van Valkenburgh USA,
landskabsarkitekt Jeppe Aagaard
Andersen, prof., landskabsarkitekt
Tom Simons, Finland, prof., land¬
skabsarkitekt Ole Bettum Norge,
landskabsarkitekt Michael Desvigne,
Frankrig, landskabsarkitekt Hans
Ophuis, Holland, landskabsarkitekt
James Corner, USA, landskabsarki¬
tekt Marc Treib, USA, landskabs¬
arkitekt Andreu Arriola Madorell,
Spanien, landskabsarkitekt Stig Len¬
nart Andersson samt billed- og land
art kunstneren Nancy Holt, USA.
Kongressens forelæsninger vil også
belyse, hvilke andre muligheder, der
findes, når man skal beskrive og
definere en region. Idéer, tanker og

. metoder fra steder, der ligger langt
væk, kan inddrages i en regions
landskabsarkitektur, så nye, interna¬
tionale inspirationer og samarbejds¬
muligheder opstår.
Med en række ekskursioner belyses
danske landskabsarkitekters arbejde.
Hver kongresdag afsluttes med et
fælles arrangement, bl.a. modtagel¬
se på Københavns Rådhus, galla¬
middag på Langeliniepavillonen og
en festaften i Haveselskabets Have
på Frederiksberg.

Holmen

En ny udstilling præsenterer danske
projekter fra private haver, koloniha¬
ver, parker, haver til erhvervsbyggeri,
byens haver og pladser samt statens
kulturhistoriske slotshaver.
Denne udstilling vil senere blive vist
i Orangeriet på Fredensborg.
Der vil desuden i kongresdagene
være en mindre udstilling med land¬
skabsarkitektarbejder fra hele verden.
I forbindelse med verdenskongressen
afholdes en studenterkonkurrence,
hvor studerende fra hele verden del¬
tager. Der er to forskellige temaer
for konkurrencen, dels 'En park i
byen, der reflekterer regionen, den
befinder sig i' og dels 'Et offentligt
byrum med et internationalt udtryk'.
Hertil er allerede tilmeldt cirka 320
personer med i alt 200 projekter.
De bedste forslag belønnes bl.a.
med en pris fra UNESCO og udstil¬
les under kongressen.

Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til:
Danske Landskabsarkitekter
Hauser Plads 32, 3
DK-1127 København K
Tel. 33 33 82 10,
fax 33 91 36 26

Program for verdenskongressen
findes på nettet www.ifla.dk.

Trykte programmer kan, så længe
oplag haves, rekvireres fra
Conventum Congress Service.

Pris for deltagelse er 4.000 kr. for
medlemmer af DL/IFLA og 4.400 kr.
for ikke-medlemmer af DL/IFLA.
Derudover betales særskilt for

deltagelse i ekskursioner og sociale
arrangementer.
Pris for studerende er 1.500 kr.
og for ledsagere 1.600 kr.

Tilmelding:
Conventum Congress Service
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg C
Tel. 33 31 08 47,
fax 33 31 63 99
E-mail: ccs@conventum.dk

AlO
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URBAN GREENING AND LAND¬
SCAPE ARCHITECTURE
INTERNATIONALT FORSKER¬
SYMPOSIUM
I dagene 23.-25. juni 1999 afholdes
på Den Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole et forskersymposium med
titlen 'Urban Greening and Landscape
Architecture'. Symposiet vil fokusere
på det grønne i byen, set fra en
landskabsarkitektonisk vinkel.
Formålet med symposiet er at disku¬
tere aktuel og fremtidig forskning
inden for form, funktion, etablering
og pleje af bynære skove og by¬
træer.

Forskningen vil blive sat i relation til
landskabsarkitekturen, dvs. typisk
blive relateret til f.eks. planlægnings¬
mæssige aspekter.
Forskersymposiet afholdes i forbin¬
delse med 36th IFLA World Con¬
gress, der finder sted i København
26.-28. juni 1999. Verdenskongres¬
sen arrangeres af Danske Land¬
skabsarkitekter (DL).
Baggrunden for forskersymposiet er,
at Forskningscentret for Skov &
Landskab koordinerer et europæisk
forskningssamarbejde, der hedder
Urban Forests and Trees. Urban
Forests and Trees finansieres af Den

Europæiske Kommission under
COST-programmet. COST står for
europæisk samarbejde og koordina¬
tion inden for videnskab og teknisk
forskning. Projektet involverer ca. 80
forskere fra 20 europæiske lande.
Forskersymposiet er ikke direkte
henvendt til praktikere — det er hen¬
vendt til forskere, der arbejder med
det grønne i byen. Arrangementet
gennemføres på engelsk.
Information: Thomas B. Randrup,
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab, tel. 45 76 32 00, eller
E-mail: tbr@fsl.dk
Se også Landskab 1-1999, s. A6

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
15. april. Miljøvenlig græspleje &
ukrudtskontrol.

Temadag om konsekvens af loven
om stop for pesticider gældende
senest pr. 1. januar 2003. Der bliver
set på handlingsplaner og på alter¬
native pleje- og vedligeholdelses-
metoder. Odense.
10. maj. Bæredygtighed og grønne
områder.

Temadag om.erfaringer vedr. bære¬
dygtighed med reference til Herning
Kommune.
25.-28. maj. Bytræer og parker i
Paris.
Den parisiske tradition medtiytræer
og fransk forskning inden for
bytræer samt en række eksempler
fra Paris.

1.-2. september. Det åbne lands
planlægning.
For at forbedre forvaltning af det
åbne lands planlægning og imple¬
mentere en helhedsorienteret land¬
skabsforvaltning belyses aktuelle
problemstillinger i miljø- og land¬
brugspolitikken.
7. oktober. Landskabspleje.
Med udgangspunkt i engelske
eksempler belyses, hvorledes de
stadigt større krav til naturområders
flersidighed kan tilgodeses.
26. oktober. Bytræseminar.
Temaer på årets bytræseminar er:
Beskyttelse, bevaring og værdisæt¬
ning. Nødebo.
22. november. GIS og kommunikation.
Tekniske, organisatoriske og kom¬
munikative aspekter gennemgås på
dette seminar. Gentofte.

Forskningscentret for Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.
E-mail krg@fsl.dk

MOVIUM
13.-14. april. Skog i staden
Kursus i Stockholm om bynær skov.
Kurset ser på plejemetoder, der
tager vare på de træer, der er værdi¬
fulde for miljøet og byens beboere.
Movium, SLU. Box 54. 230 53
Alnarp. Sverige. E-mail:
Anna-CarinOlsson@movium.slu.se

DANSK BYPLANLABORATORIUM
12.-13. april. Trafik- og byplanlægning.
Svendborg.
21.-22. april i Århus og 19.-20. maj i
København. Bypolitik i praksis, kvarter¬
løft og helhedsorienteret byfornyelse.
5.-6. maj. Kommuneplanlægning i små
og mindre kommuner. Kerteminde.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
E-mail: db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

KURSER FRA LANDBRUGETS
CENTER FOR EFTERUDDANNELSE

Landbrugets Center for Efteruddan¬
nelse afholder i foråret 1999 og i
efteråret 1999 kurser for medarbej¬
dere i den grønne sektor.
Emnevalget er bredt og favner lige
fra granit, vand, økologi og pleje af
træer til foto, udlicitering af drifts¬
opgaver og havetrends.
Der afholdes også kurser i kommu¬
nikation, hvor der bliver sat fokus på
skriftligt eller mundtlig formidling,
i brug af internet eller edb, eller i
samarbejde og strategisk planlæg¬
ning.
Der kan søges om 'Orlov til Uddan¬
nelse' til kurser eller kursusdele
med mindst 3 dage i samme uge.

Landbrugets Center for Efteruddan¬
nelse planlægger kurserne i samar¬
bejde med repræsentanter fra bru¬
gerne af efteruddannelsen.
14.-15. april. Kursus P 29:
Landskabsøkologi. Tune Landboskole.
21.-23. april. Kursus Ha 2016:
Kreativ brug og afledning af regn- ■

vand i byen. Tune Landboskole.
10.-12. maj og 15.-17. september.
Kursus Ha 15: Økologisk pleje og an¬
lægsgartneri. Koldkærgård Landbo¬
skole.
7.-9. juni. Kursus U 2123: Skriftlig
fremstilling og faglig formidling.
Tune Landboskole.
16.-18. juni. Ha 8:
Foto - Kursus for havebrugs¬
konsulenter. Tune Landboskole.
23.-25. august. Kursus Ha 40: Have¬
trends. Koldkærgård Landboskole.
30. august-1. september. Ha 2935:'
Brug af granit i byen. Tune Landboskole.
6.-8. oktober. Kursus Ha 29: Plant¬
ning, etablering og pleje af bytræer.
Koldkærgård Landboskole.
11.-13. oktober. Kursus Ha 2741:

Udlicitering af grønne driftsopgaver.
Tune Landboskole.

Endeligt program samt pris foreligger
ca. 2 måneder før kursusstart.

Tilmelding: Koldkærgård Landboskole
Udkærsvej 10, 8200 Århus N
Tel. 86 78 54 55, fax 86 78 54 70
eller Tune Landboskole

Grevevej 20, 2670 Greve
Tel. 43 61 01 31, fax 43 61 06 79

ANDRE ARRANGEMENTER
DAL har forår 1999 arrangeret en
række kurser, også af interesse for
landskabsarkitekter. Oversigten kan
rekvireres ved henvendelse til Arki¬
tekternes Hus på tel. 32 83 69 00.

25. marts. Konference om jordkvalitet
Sidste år blev der - for at eliminere
risikoen for forurening af grundvan¬
det - gennemført forbud mod depo¬
nering af jord i en lang række grus¬
grave. Problemstillingen gav med
rette stor opmærksomhed omkring
jordkvalitet. Spørgsmålet om, hvilke
krav man kan stille til jord, diskuteres
på en konference i Høje Taastrup.
Arr. Dansk Jordforbedring.
Information og tilmelding via e-mail:
solum@post7.tele.dk

15. april kl. 16-21. Byseminarom
Øresundsregionen år 2010.
I Gammel Dok med deltagelse af
Karl Otto Ellefsen, Sven-lngvar
Andersson, Ole Reiter, Mats Olsson,
Gert Wingårdh, Bo Nilsson og Anne
Sophie Becker.

15.-17. april. Dansk Legeplads Kultur.
Dansk Legeplads Selskab afholder

jubilæumskonference - før, nu og i
fremtiden - i anledning af selska¬
bets 40 års jubilæum.
Tilmelding: tel. 33 33 96 97

17.-21. maj. Lake 99
I København afholdes 8. internatio¬
nale kongres om bevaring og forvalt¬
ning af søer. Program kan findes
hjemmeside: www.lake99.dk

19.-21. juli. European heritage inter¬
pretation workshop.
På Bournemouth University afholdes
workshop om, hvordan den europæ¬
iske natur- og kulturarv sikres og
forstås. Information: Dr. Chris Wood,
tel.+44 12 02 59513 eller e-mail
cwood@bournemouth.ac.uk

30.-31. august. Trafikdage på Aal¬
borg Universitet
Trafikdagenes formål er at præsen¬
tere og debattere forskningsresulta¬
ter, analyser og praktiske erfaringer
fra projekter inden for transport¬
sektoren.
Information: Lilli Glad, tel. 96 35 83 75
eller e-mail: Iilli@i4.auc.dk

8.-10. september. Stads- og Kommu¬
negartnerforeningens Årsmøde
SK holder årsmøde i Aalborg i an¬
ledning af, at kommunens parkafde¬
ling fylder 130 år.
Temaet er sikring/bevarelse af byer¬
nes rekreative områder.
Information: SK, tel. 45 81 77 30.

3-DAGES KURSUS:
ØKOLOGISKE ASPEKTER I
LANDSKABSARKITEKTENS
PRAKSIS
Kunstakademiets Arkitektskole til¬
byder et efteruddannelseskursus
med titlen 'Økologiske aspekter i
landskabsarkitektens praksis'.
Kurset ledes af lektor Peter Holst.

Tilmelding: 7. april 1999.
Tid: 5.-7. maj 1999, kl. 9-16.
Sted: Arkitektskolen, Holmen.
Pris: 6.800 kr.

Tilmelding og information:
Efteruddannelsessekretariatet,
tel. 32 68 60 21, fax 32 68 60 31.
E-mail: efu@karch.dk
Se også Landskab 1-1999 s. A2

KONFERENCER, MESSER M M.
19.-21. april. World Conference on
Model Cities. Singapore. Arr. Inst, of
policy studies. Kent Ridge P:0.1088.
Singapore 911103.
24.-26. august. Have & Landskab '99.
Udstilling ved Teknisk Skole i Slagelse.
Arr. Have & Landskabsrådet og

Forskningscentret Skov & Landskab.
27.-29. oktober. Areal 1999. Køln.
'www.koelnmesse.de/areal.
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Arkitekten

KAY FISKER
Forfattere:

Tobias Faber, Nils-Ole Lund,
Kirsten Kant Dovey, Bjorn Linn, Lawrence B. Anderson,

Stanford Anderson.

Kay Fisker blev selv et monument i
dansk arkitektur. Hans praksis, under¬
visning, hans fintmaskede kontaktnet
til verdens førende arkitekter og hans
karismatiske personlighed gjorde ham
til den sidste store faderskikkelse i
dansk arkitektur. Selv gennemlevede
han udviklingen fra nyklassicismen
omkring 1. verdenskrig over den hvide
funktionalisme, og han introducerede
efter krigen, hvad han kaldte den
funktionelle tradition, som endnu
præger dansk arkitektur. Blandt hans
hovedværker kan nævnes Århus Uni¬

versitet, Hornbækhus, Vestersøhus,
Mødrehjælpen, Dronningegården, Det
Danske Institut i Rom m.m.fl.

Rekvirer bogen på telefon 32 83 69 00 eller fax 32 83 69 41.

Format: 24,5 x 30,5 cm.

Indbundet, 256 sider.
Pris: 335 kr. indtil 1. januar 1996.
Herefter 395 kr.

Priserne er ekskl. porto.

Arkitektens Forlag, Strandgade 27A, 1401 København K



STUDIEOPGAVER, INDSTILLINGSOPGAVER,
AFGANGSPROJEKTER
Preben Skaarup

- ved Afdelingfor Landskabs- og Havekunst, Arkitektskolen i Aarhus

På en arkitektskole kan det forekomme ligetil at ville
definere landskabsarkitektens fagområde i forhold til
den almindelige arkitekts. Men det er to sider af sam¬

me sag. Havekunsten kan måske opfattes som nærmere
den frie kunst end bygningsarkitekturen, men mellem
landskabsarkitektur og arkitektur kan der ikke træk¬
kes nogen grænse.

Landskabsarkitekter udgør en veldefineret faggruppe
med en lang tradition i stadig udvikling.

Fagets arbejdsopgaver spænder fra havekunst over

landskabsarkitektur til landskabsplanlægning, og det
er afdelingens mål, at dens studerende skal tilegne sig
indsigt inden for hele dette brede spekter.

Havekunsten er udgangspunkt for den faglige tra¬

dition, og vi ser havekunsten som et laboratorium for
afprøvning af landskabsarkitekturens virkemidler, fra
den mindste skala til den største. Havekunst er i arki¬

tekturen, hvad poesi er i litteraturen.
Begrebet havekunst opfattes meget bredt, og når

det er så ligetil at beskrive havekunst som stilisering
af landskabselementer, så er det omvendt let at forstå

meningen i at se landskabet som en have.
Landskabet er det fælles udgangspunktet for opgaver

på alle niveauer, fra lilleskalaen i haven, over mellem¬
skalaen i arkitekturen til storskalaen i landskabs- og

byplanlægning, som altid har trukket på inspiration og
viden fra havekunsten, der har arbejdet med landskabets
store rum og med tidsdimensionen som en selvfølge¬
lig del af projekternes iscenesættelse. I havekunstens
historie findes måske netop den viden, som planlæg¬
ningen tilsyneladende har så hårdt brug for i dag.

Det er afdelingens opfattelse, at landskabet må for¬
stås som en kompleks helhed af historiske forudsæt¬
ninger og spor, hvor det ikke længere giver mening at
definere by og landskab som modsætninger.

Landskabsarkitekter har lært at se landskabet som

et artefakt, forveksler ikke begreberne landskab og
natur og er derfor i stand til at arbejde fremadréttet
med de komplekse situationer og rum, som opstår i
det nye landskab, i mødet mellem oprindelige land¬
skaber, infrastrukturelle anlæg, bebyggelser, bygværker
og servicefunktioner.

Byparken, landskabselementer og det frie landskabs-
rum ses i dag som de vigtigste muligheder for at give
struktur til eksisterende og nye byvækstområder. Gen-
dannelse og nyetablering af byens strukturer, med
parker, pladser og rum har stået på i en lang periode,

ligesom oversete landskabstræk i byen fremdrages og

nyfortolkes. Tilsvarende må en tilsvarende aktiv strategi
for generobring og nydannelse af hele landskaber ud¬
vikles i de kommende år.

Studieplan
Studieplanen opbygges over en vekselvirkning mellem
kurser, øvelser, seminarer, teoristudier og projektarbejder.
Afdelingen har udviklet en særlig type øvelser, der skal
give de studerende mulighed for med kroppen som

i

målestok, at forstå skalaen i landskabets rum. Andre

øvelser har til formål at øve særlige faglige discipliner
som eksempelvis landskabsanalyse eller form og kom¬
position.

I seminarform diskuteres grundlæggende landskabs¬
arkitektfaglige problemstillinger med input fra fag¬
områder som kunst og filosofi om eksempelvis natur¬

begreb og landskabsopfattelse.
De korte, og lange projektopgaver indgår i studie¬

planen i et forløb, hvor de første to år på afdelingen
indfører den studerende i hele landskabsarkitektfagets
bredde. Der veksles mellem den mindre skala i have¬

kunsten, set i tæt sammenhæng med bygningskunsten,
opgaver i byens rum, og den store skala i landskabs¬
arkitektur og landskabsplanlægning, eksempelvis med
opgaver som byparken, forstadens landskab og det
åbne lands planlægning.

Studieplanen ses altså i et tre-årigt forløb, som be¬
står af to studieår med et sammenhængende og fælles
program for 3. og 4. studietrin, efterfulgt af et tredje
studieår på 5. studietrin, hvor der arbejdes selvstæn¬
digt med selvvalgte opgaver, som i emner og omfang
kan være forberedelse til afgangsopgaven.

Arbejdsmetode
Vi lægger vægt på, at de studerende udvikler faglig og

personlig selvstændighed og kreativitet baseret på en

arbejdsmetode, der sætter evnen til at skitsere højt.
Skitseringen ses som en målrettet analyserings- og af-
prøvningsproces. Og som arkitektens vigtigste arbejds¬
redskab. I sidste ende består udfordringen i at samle
alle spørgsmålene og komme med et svar - projektet.

På en arkitektskole vil lærernes faglige profil og per¬

sonlighed altid være vigtig, og derved indgår 'mester¬
læren' uundgåeligt og nødvendigt som erelement i
undervisningen. Men vi ser det som vores fornemste
opgave at skabe fum til, at den studerende kan- ud-

Afdelingen har udviklet en særlig
type øvelser med temaet: 'kroppen i
landskabet'. Vi har drevet disse øvel¬
ser med stort udbytte, både hvad
angår viden om landskabets æstetik
og om dets formverden. Samtidig er
øvelserne med til at give den særlige
forståelse, som er nødvendig for
landskabsarkitekten, for landskabets
særlige rumdannelser og store skala,
horisont, himmel og lys.
• The department has developed
a special type of exercise: "the body
in the landscape." These exercises
have yielded good results in expand¬
ing a knowledge of the landscape's
aesthetics and formal world. At the
same time, the exercises help devel¬
op the special insight necessary for
understanding the landscape's special
creation of small and large-scale
spaces, the horizon, the sky, and light.
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Lone Severin: a drive-in on Sprogø

vikle og skærpe sin egen faglige profil i sam- og mod¬
spil med lærere og medstuderende i et aktivt, inspire¬
rende og kritisk studiemiljø.

Teknik, konstruktion, materiale

Opfattelsen af havekunst og landskabsarkitektur som
et selvstændigt fagligt område hænger i høj grad sam¬
men med, at der arbejdes med levende vækstmaterialer
og med tiden som dimension.

Afdelingens studerende tilegner sig teknisk land¬
skabsarkitektfaglig viden og erfaring gennem opgave¬

besvarelser, analyser af udførte værker, litteraturstudier
og særlige øvelser og kurser, der sigter på at opbygge
en forståelsesramme, hvori en stadig mere detaljeret
viden om vækstmaterialer, vand, jordbygning og an¬

lægsteknik gradvist kan indpasses.
Forståelse af tid og iscenesættelse over tid som en sær¬

lig dimension i arbejdet med landskabs- og havekunst
opstår i sammentænkning af teknisk og historisk viden.

Fagets teori og historie
Afdelingen tilstræber gennem forelæsninger, kurser og

længerevarende teoriforløb at kvalificere de studerende
til at diskutere og forstå havekunstens og landskabs¬
arkitekturens udvikling og teorigrundlag som baggrund
for dannelse af personlige faglige holdninger.

Arkitekturteori og arkitekturhistorie indgår med vægt
i afdelingens studieplan, selvfølgelig koncentreret om
landskabs- og havekunstens teori og historie. Teorien
opfattes som et redskab til forståelse af havekunst og

landskabsarkitektur og som et grundlag for at kunne
diskutere faglige problemstillinger på et konstruktivt
niveau, og dermed som middel til frisætning af den
enkeltes kreativitet.

Samfundsfag, filosofi, videnskabsteori
Samfundsfag, filosofi og videnskabsteori opfattes på
afdelingen som støttefag til arbejdet med arkitektur¬
teori og arkitekturhistorie. Vi har fat i begreber som

landskabsopfattelse og natursyn, hvor vi trækker på et
netværk af fagfolk fra kunsthistorie, litteratur, filosofi
og andre tilgrænsende fag.

Havekunsten er ikke en fritsvævende disciplin, men

tæt knyttet til samfundsmæssige forhold og forbundet
med vores generelle natursyn. Fordi havekunsten arbej¬
der med en iboende tidsdimension, der er både bagud-
og fremadrettet i et helt andet perspektiv end bygnings¬
arkitektens, formår landskabsarkitekten også at arbejde
med økologien som totalt integreret del af projektet.

Æstetik ogformlare
Æstetik og formlære formidles der til stadighed viden
og meninger om gennem kritikker, analyseøvelser og

teoriopgaver, mens den studerendes bevidsthed yder¬
ligere skærpes gennem arbejdet med projekterne.

Fagets praksis
Vi tror på, at praksis efterspørger kandidater, der be¬
hersker den arkitektfaglige arbejdsproces.

Afdelingen satser på at uddanne landskabsarkitekter,
der er kvalificerede til at gå ud i faget og dér bygge
videre på det fundament af faglig holdning og enga¬

gement, der er skabt gennem studiet.
Vi ser uddannelsen som mere end blot en forberedelse

til arbejdet på tegnestuen. Der skal være fyldt brænd¬
stof på til fortsat faglig udvikling på grundlag af den
holdning til faget, der er formet gennem uddannelsens
fem år.

Den faglige paratviden skal kunne leve op til de krav,
det er rimeligt at stille til en nyuddannet, så selvtilliden
kan være i orden; men vi vægter klart helhedstænk¬
ning, arbejdsmetode og arkitektfagets kreative sider i
undervisningen og ser det som et helt selvfølgeligt
mål, at den studerende forlader uddannelsen med en

selvstændig holdning til fagets samfundsmæssige be¬
tydning og kunstneriske muligheder.

Udfordringen er at turde tro på sig selv og fagets
muligheder, når det nu er sådan, at ingen spørger efter
det, vi kan, før vi har gjort det - altså vist, hvilke stærke
og uundværlige værdier der ligger i enkel havekunst,
ren landskabsarkitektur, klar landskabsplanlægning.
Preben Skaarup, lektor vedAfdelingen for Landskabs-
og Havekunstpå Arkitektskolen i Aarhus,
landskabsarkitekt maa, mdl, pir



Studieopgave: Rasteplads på Sprogø
Opgaven består i at udforme en rasteplads på Sprogø,
der henvender sig både besøgende fra vandet og fra
broen. Indgangsvinklen til opgaven har været de histo¬
riske og landskabelige træk, som har forandret og sat

tydelige spor på øen. Kontrasten mellem det historiske
Sprogø og den nye højteknologiske ø. Forandringen
over tid, bevægelse og uopnåelighed.

Det samlede anlæg består af en stor vandret flade,
en lystbådehavn og to bevægelseslinier. Fladen er delt
i to: en parkeringsflade og en grøn opholdszone. Fladen
fungerer som en samlet enhed, der i den ene ende griber
efter det dynamiske hav og i den anden kiler sig fast i
landet. Parkeringsarealet er asfalteret og indrammet af
en betonmur, der optager faldet ned mod vandet. På
arealet er der plads til ca. 200 biler og 20 lastbiler.

Lystbådehavnen består af en lang mole, der løber i-
gennem bølgebryderen og strækker sig mod horisonten
og det store kik. Bølgebryderen af kampesten er stramt
udformet for at forstærke spillet mellem himmel og hav
og for at give en sammenhæng i anlægget som helhed.

Bevægelseslinier: Den ene linie ligger på tværs af øen

og de øvrige bevægelsesretninger. Dette forstærker be¬
vidstheden om øen og kobler de to meget forskellige
landskabskarakterer sammen i et punkt. Den anden
linie knytter sig til parkeringsfladen. Bevægelseslinierne
henvender sig til fodgængere, som ønsker at gøre et

længere rast. De løber begge fra øens kulturelle kerne
ud i landskabet og fungerer altså som nysgerrigheds-
linier, hvor man får øens og den forskellighed præsen¬

teret, men samtidig bevarer mystikken om Sprogø.
Lone Severin

Studieopgave: Horsens havn - byen til vandet
Opgaven lægger en strategi for byudviklingen på havne¬
arealerne i Horsens for at skabe en bedre visuel og

rumlig sammenhæng mellem by, havn og landskab.
Horsens har som mange af vore jyske fjordbyer gen¬

nemgået en udvikling, der har adskilt den egentlig by
fra det, der var dens forudsætning og primære facade
i historisk tid. Havnen og dens landskabelige kontekst,
der før indgik i et raffineret sammenspil med byen, er

i dag en gold bagside til kulisseagtige handelsgader.
Intentionen er at gendigte byens forbindelse til havn,

fjord og å. Gennem en landskabelig behandling og præ¬

cisering af forløbet mellem rådhus og lystbådehavn
synliggøres vandet på forskellig vis i overensstemmel¬
se med byens struktur.

Ved at omlægge åens løb får byen en sammenhæn¬
gende facade, og der etableres forudsætninger for en

ny udformning af den eksisterende inderhavn. Dette
træk skal styrke oplevelsen af byens landskabelige pla¬
cering på kanten, hvor fjord og å mødes.

Byudviklingen er inddelt fire forløb med hvert sit prin¬
cip, der tager udgangspunkt i byens struktur og det
tilstødende og underliggende landskabs karakter.

Åen bringes ind langs havnevejen. Forløbet tænkes
bearbejdet, så den landskabelige oplevelse af at være

på en flad fjordbund på sydsiden, af byen understreges.
Åen løber derfor igennem en stor siv- og rørskov, der
skal danne en karakterfuld, visuel barriere mod syd
med en præcis horisontlinie. Mod nord ind mod
byen understreges vejens forløb af et pilekrat.

Imellem byen og den indre havnekaj opstår en irre¬
gulær pladsdannelse. Byen møder her havnen og får
en havneplads, en repræsentativ kaj og en lille pier, hvor
de eksisterende bevaringsværdige bygninger, bl.a. den
gamle toldbod, eventuelt kan overgå til kulturelle for¬
mål. Det store himmelrum og fjordens reflekterende

I

lys får her stor betydning i kontrast til den historiske
bys små pladser og snævre gader.

Denne side.

Studieopgave, 1998
Mogens Dueholm: Horsens havn
• This page.
Student project, 1997.
Mogens Dueholm: Horsens harbor

1:20.000

Som forbindelse mellem de indre havnearealer og den
ydre lystbådehavn etableres en bred ensartet promenade.
Det eksisterende industriområde mellem beboelses¬

kvarterer mod nord og havnebassin tænkes gradvist
afviklet og erstattet med beboelse og erhverv. Bebyg¬
gelsen skal veksle mellem private, halvprivate og

offentlige zoner, så byens rekreative liv integreres på
dette attraktive sted. Bebyggelsen viderefører de mar¬

kante gadeforløb i byen mod nord, så der opstår kig
fra byen ned til promenaden og havnebassinet.

I den yderste del af det store havnebassin etableres
en ny lystbådehavn. Denne tænkes at have en struk¬
tur, der tillader et lokal præg og miljø. Det vigtigste
element er den brede træpromenade, der markerer
overgangen mellem aktiviteter på land og på vand.
Mogens Dueholm
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Kunstig ø i Horsens Fjord
Indstillingsopgave udarbejdet afBritta Vestergaard

Kunstig ø i Horsens Fjord
— omdannelse af en losseplads til et rekreativt område
Det danske landskab bærer præg af en intensiv kulti¬
vering og udnyttelse. Udvindingen af råstoffer har
efterladt dybe sår i landskabet. Ligesom lossepladserne
er de et tydeligt vidnesbyrd om, at vi lever i en 'for¬
brug og smid-væk'-kultur. Spørgsmålet er, hvordan
disse områder skal efterbehandles, og hvilken rolle de
skal spille i fremtiden.

Horsens losseplads er en opfyldt landtange i bunden
af Horsens Fjord. Den ligger i tilknytning til den sydlige
bydel, hvor der er mangel på rekreative grønne områder.
Lossepladsen har derfor potentiale for, etapevis, at blive
omdannet til en park. Den fungerer stadig aktivt i dag
og forventes først endeligt afviklet omkring år 2025.

Projektets hovedidé er at understrege lossepladsens
karakter som et kunstig skabt element på tunneldalens
flade. Den fremtidige park skal have et menneskeskabt
udtryk, der fortæller om stedets tilblivelse og historie.
Derfor graves en kanal mellem lossepladsen og kraft¬
varmeværket, så den fremtidige park kommer til at

ligge på en selvstændig ø.
Parken gøres tilgængelig ved hjælp af broer. De

udstyres med færiste, så man f.eks. kan holde får på
øen og bruge dem som et alternativ til almindelig
vedligeholdelse. Langs med Dagnæs bæk etableres en
sti og en gangbro, der forbinder området med bolig¬
området mod øst, som ligger bag industrikvarteret og
havnen. Mod syd udnyttes en allerede eksisterende
sti, som fører ud til Boller skov og slot.

Selve parken består af en stram græsflade mod nord og
et kuperet terræn mod syd. Nordsiden relaterer sig til
havnen og det urbane, mens sydsiden spiller sammen
med det sivbevoksede naturområde. For at hindre erosion

og afvanding af det ca. 45 ha store affaldsareal arbejdes
med en terrænhældning på min. 1:20 og max. 1:3.

Langs nordsiden anlægges en asfaltvej. Den skal
udover at fungere som adgangsvej for lastbiler og ma¬
skiner til lossepladsen også være den fremtidige an¬

komstvej for parkens gæster. Tanken er, at man kan
holde ind til siden og parkere hele vejen hen langs
skråningen, afhængigt af hvor man ønsker at gå op i
terrænet. For at komme op i parken benyttes de køre-
ramper, der forventes etableret i forbindelse med på¬
fyldningen aflossepladsen.

Den åbne, blæsende flade mod nord kontrasteres af

nogle ustrukturerede affaldsdynger' mod syd. De be¬
plantes med pil, så der fremkommer små dalsænkninger
med læ og sol. Dette kunstige bakkelandskab gennem¬
skæres af stier, som fører ned til vadefugleområdet
ved Dagnæs bæk. De tager retning fra linier i land¬
skabet syd for lossepladsen og Dagnæs bæk. Hver sti
afsluttes i et trædæk, der stikker ud i vandet, hvorfra
man kan fiske eller blot sidde og nyde fuglelivet.

Som afslutning af den langstrakte park placeres en
amfiscene. Scenen udføres primært i græs og sten, som
resten af parken. Den far en klassisk udformning, der
favner hele fjorddalens landskab og byder velkommen
til dem, der ankommer til Horsens fra søvejen.
Britta Vestergaard
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Kirkegård ved Tornbjerg Kirke.
Afgangsopgave udarbejdet afSusan Honoré Nielsen
Akademirådets censor: billedhugger Hein Heinsen
Sårlig sagkyndig: landskabsarkitekt Peter Sørensen
Skolerådets repræsentant: arkitekt LeifHøgfeldt
Vejleder: Preben Skaarup

Kirkegård ved Tornbjerg Kirke
Murene omkring kirken fjernes og terrænet, der nu er

parkeringsplads hæves, så det er i plan med kirken og
vejen. Resten af arealet ændres fra kote 15.50 til kote
16.00, så det er i plan med cykelstien.

Parallelt med vejen ligger funktionerne i bånd eller
zoner, der understreger det vertikale udtryk i kirken.
Først parkeringsplads, så bygningsvolumener og sidst
et hækgravrum. Gravrummet strækker sig henover stien
og ind i egeskoven. Det skærer sig ned i skowolumet
og fungerer dermed som hængsel. I skoven ligger et
gravrum. Det er fortrinsvis til urner, mens hækgrav-
rummet har både kiste- og urnegravsteder.

Vinkelret på vejen ligger en flade, som definerer tårnet
og de egendige kirkerum. Fladen er plads foran indgan¬
gen og skaber forbindelse til de andre dele.

Anlægget har to hovedstier. Den ene gennemskærer
hækgravrummet og har forbindelse til pladsen. Den
anden ligger vinkelret herpå og bliver både en forbindelse
gennem kirkegården og en adgangssti til skovrummet.
Stierne i skovgravrummet er smallere og meget geome¬
triske. Når de tilpasses i det svagt bølgede terræn un¬

derstreges formen — gennem kontrasten.
Omkring bygningerne er græs, på gang- og kørefla-

der armeret græs, på parkeringspladsen granitsmåsten
eller lys asfalt. Kirkepladsen er i mørk granit, dog be¬
arbejdes fladen, så indtrykket bliver en flade med
områder af græs og træer. Hovedstierne er befæstede
med brosten i to grå nuancer, skovens stier er i grus.

Kirkens front præges af høje, hvide mure og af kir¬
ken, der skyder sig ud i midten. Bag murene findes
materialegård, uderum til konfirmander samt børne-
gravrum. Grænsen mod syd og vest dannes af et levende
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hegn og mod syd desuden af en række af søjleformede
træer. Disse fortsætter over stien og er et meget synligt
elemént. Gravstedernes ryghække er i taks, 60 cm høje,
bunden er klippet græs med løgvækster. Hækgravrum¬
met deles af en cykelsti, på begge sider af den er et

gitter. Omkring skoven er der en hæk.
Nuværende belysning af selve kirken er omkring

indgangene. Den er ikke oplyst nedefra. Der er arbej¬
det med lyset indefra og ud. Jeg placerer en række
pullertarmaturer på parkeringspladsen. De inddeler
båsene og holder bilerne fra græsset.

Et spejlbassinet knytter sig til kirken, på grund af
et vindue i kirkerummet, der er placeret i gulvhøjde.
Vand og redskaber der bruges i forbindelse med pas¬
ning af gravene er tilpasset gravsystemet. I skoven står
de langs stierne. Bænke står i græsarealet langs muren.
Susan Honoré Nielsen
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Campingplads ved Kalø Vig. Afgangsopgave udarbejdet afLine Fjordside
Akademirådets censor: landskabsarkitekt Torben Scbønherr

Særlig sagkyndig: landskabsarkitekt Peter Sørensen
Skolerådets repræsentant: arkitekt Kirsten Birch
Vejleder: Preben Skaarup

Over havet, under himlen

Stedet er åbent mod himlen, befolket af rejsende. Cam¬
ping er som ferieform fuld af frihed, og campingplad¬
sen er et landskabeligt rum, der skal give mulighed
for midlertidigt ophold.

Campingpladsen er genkendelig som både by, have
og landskab. Det landskabelige rum skal med sin indre
bymæssige struktur kunne bære at være skiftevis be-
og affolket afhængigt af årstidernes skiften. Haven i
landskabet repræsenterer den dyrkede natur, et for¬
enklet landskab, der ved arkitekturens mellemkomst
danner en mellemskala mellem mennesket og naturen.

» * ..

Bakkerne over Kalø Vig ligger højt, herfra bevæger
landskabet sig uroligt bølgende ned mod vandet. Om¬
rådet er karakteristisk varieret, et østjysk landskab præ¬

get af agerjord, tydelige markskel, skov og læplantninger.
Fra oven et collagelandskab.

Campingpladsen passer sig ind i strukturen ved at
være en præcist afskåret form, bestemt af matrikel¬
skellene. Ved at placere udvidelsen på sydsiden af vejen
kommer pladsen til at danne en port i landskabet, et

sæfligt sted, der skaber et kortvarigt brud i illusionen
om at bevæge sig i et åbent landskab.

Pladsen ligger på tværs ned over landskabet, udvidelsen
fortsætter en bavægelse landskabet har sat i gang og

tydeliggør den. Samlet får pladsen en udstrækning og

retning, der gør, at man hele tiden er bevidst om van¬

dets nærvær, gennem udsigter eller styrende retninger.
Den eksisterende plads centrerer sig omkring en

fredet, trelænget bindingsværksgård, den nye plads
fanger de eksisterende servicefaciliteter i og omkring
gården i et langt åbent rum, der spænder ud med går¬
den i den nordlige ende og det nye havbad sydligst.
Rummet fungerer som udspænding og sammenkob¬
ling mellem de to dele af campingpladsen.

Fra vest falder terrænet blødt ned i det åbne rum,

hvor træplantningen på østsiden stopper bevægelsen.
Det åbne rum fremkommer således af, på den ene

side, terrassernes afslutning, og på den anden side, et

skovbryn. Terrasserne er anlagt parallelt med aksen,
der ved dette medspil bliver frataget en del af sin
monumentalitet, de smalle mellemrum bliver mindre

afspejlinger af hovedrummet, der leder mod vandet.
Terrasserne ligger i to dele, adskilt af en foldning i
terrænet, deres afslutning forstærker og præciserer
denne naturlige bevægelse i landskabet.

Det åbne rum afsluttes nederst af havbadet. Sam¬

hørigheden mellem campingpladsen og vandet tyde¬
liggøres ved at lave et tryk i landskabet, der fortsætter
den bevægelse, der er sat i gang helt oppe ved gården.
Denne bearbejdning giver et frit forløb mod vandet,
som derved kommer til at spille en meget væsentlig
for oplevelsen af hele pladsen.
Line Fjordside
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der er i beton, ligger i klipperne, og ved nedgangen, i
græszonen, markeres anlægget blot med betontrin,
der løber ned over terrænet.

På Kullens tange er placeret forskellige aktiviteter
som perler på en snor, f.eks. udvalgte bjergvægge til
klatring, Ransvik café og grotter. Mit anlæg skal være
et supplement til denne aktivitetsrække.

Jeg har givet anlægget en størrelse med en kapacitet,
som svarer til ca. 300 badende gæster. Anlægget er for
alle aldre og indeholder både soppebassin, havbad med
udspringsplateau og polobane. I servicebygningen er
der badstue og depot, f.eks. til dykkerklub.

Badeanlægget ligger parallelt med kystvejen og op¬

tager retningen fra byen. Koblet på kystvejen er en

trappe/rampe-nedgang. Denne har forbindelse til en

trampe bestående af 3 meter brede betontrin, som ind¬
passer sig i terrænet. Trampen lader det eksisterende
terræn løbe igennem på tværs. Ved klippekysten har
jeg placeret en servicebygning, der fungerer som port
til badepladsen. Porten indrammer landskabet, før man

træder ind på pladsen. En sådan indramning forekom¬
mer flere steder i anlægget, ved nedgangen og ved ud-
springsbroen. Pladsen neden for servicebygningen er
skabt ved at etablere en dæmningsmur og fylde op med
sand, så der dannes et opholdsareal. Fra dæmningen
går man via en siddetrappe ned til selve badepladsen,
der er etableret ovenpå klippegrunden. Badepladsen
består af rektangulære, mørke betonblokke, lagt ud i
en flade med en minimal fuge. Ved vandet brydes
pladen i to dele. Den ene falder jævnt, som en feje¬
bakke og tager imod vandet, mens den anden danner
et udspringsplateau. Her er placeret et udspringstårn
og en vippe.

Oppe i klipperne er placeret et soppebassin med en

halv meter dybt vand, som pumpes derop.
Vandstanden på stedet varierer meget. Udsvinget er

normalt 1 meter og maksimalt 3 meter. Det betyder, at

badepladsen oversvømmes ved høj vandstand, vandet
vil dog aldrig stige pver dæmningen og op til service¬
bygningen.

Servicebygningen indeholder fire træmoduler, der
er opstillet på et trædæk. Der er toilet, omklædning,
sauna og depot. Stedet er overdækket af en betonpla¬
de, der understøttes af fem bærende mure, som dan¬
ner skillerum for de fire træmoduler.

Kirsten Larsen

Badeanlæg på Kullen
Til mit afgangsprojekt har jeg valgt at arbejde med et

havbad, som jeg har placeret i et klippefyldt område,
nemlig på Kullen, ved byen Mølle i Sverige. Stedet
giver mig mulighed for at arbejde med begreberne
kultur/natur, idet området ligger ved mødet mellem
det naturfredede klippeområde Kullaberg, havet og
den traditionsrige bade- og turistby Mølle.

Jeg har set det som en udfordring at få et designet
og stramt anlæg til at have et samspil eller modspil med
terrænet. Hvordan griber anlægget ind i landskabet?

Jeg har placeret badeanlægget i forbindelse med kystvejen
og byen for at skabe tilgængelighed til havet for byens
badende. Mine intentioner er at supplere den spontane,

spredte badning, der foregår ved den 'naturlige' kyst,
med et anlæg, hvor rammerne er fastlagte. Havbadet
skal yde en vis beskyttelse mod strøm og kraftige bølger.

Som kontrast til klippelandskabet i og omkring bade¬
området skabes opholdsflader, så stedet bliver tilgænge¬
ligt. Samtidig vil jeg at skabe steder, hvor der opstår
en rumlig afgrænsning. Intimiteten skal stå i kontrast
til udsigten og de store linier.

Jeg har villet udforme et enkelt anlæg, som berører
det eksisterende terræn mindst muligt, så jeg undgår
at sprænge unødigt i klipperne. Dog har jeg placeret
nogle servicefunktioner og opholdsrum på stedet. Jeg
har forsøgt at respektere de forskellige zoner .af buske,
græs og klipper, der løber parallelt med kystvejen, og

indpasset mit anlæg til stedet. Således har jeg valgt at

placere de hårde materialer sammen. Selve anlægget,
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E.T.A. Hofmann-Garten som den
opleves indefra med sølvblad,
Eleagnus på toppen af søjlerne.
Planterne højt oppe og den
kraftige hældning på gulv og søjler
understreger det afsondrede og
urovækkende. Fotos: Torben Dam

BERLIN - EN STUDIEREJSE VÆRD
Torben Dam

Herunder. Overalt i haven, der ikke
er særlig stor, forsætter de mange
symboler, her er det Walter-Benja-
min-Spielplatz, andre steder skærer
jernbaneskinner gennem haven.

• Top. The E.T.A. Hofmann-Garten
from inside with oleander (Eleagnus)
at the top of the columns. The piants
high above and the sharp slope of the
ground and the columns intensify
the isolated and unsettled atmosphere.
Above. The many symbols continue .

throughout the garden, here at
Walter-Benjamin-Spielplatz.

I august 1998 tog en gruppe lærere fra KVL på en
fire dages studietur til Berlin. Formålet var at forberede
studierejser med studerende i 1999 samt at fa ny in¬
spiration og nye impulser som et fælles grundlag for
lærergruppen. En tidligere Erasmusstuderende på KVL
fra Technische Universitet Berlin, Ole Hartmann,

hjalp med at få aftaler i stand og finde de nye, spæn¬
dende projekter. De steder, der er nævnt i denne arti¬
kel, er blot nogle af de steder, vi så, men en del steder
var endnu byggepladser. Der er megen omtale af
Potsdammer Platz i aviser og tidsskrifter, men det er
endnu begrænset, hvad der er at se af landskabsarkitekt¬
faglig karakter. Det gælder også Hamborger og Lehrter
Bahnhof samt Spreebogen Park. I den østlige del af
Berlin er et stort renoveringsprogram for etagebolig¬
områderne fra DDR-tiden sat i gang, de er heller ikke
med i denne artikel.

Miljøhensyn har fået en stor og meget konkret be¬
tydning for alle nyanlæg i hele Tyskland. Ud over
kontante krav til nedsivning af regnvand har afgifter
på bygge- og anlægsaktivitet også betydet, at man skal

erstatte ødelagte naturværdier ved at skabe nye værdi¬
er andre steder. Det medfører, at store nye anlæg kan
financieres. Ved Potsdammer Platz mangler en sådan
park endnu at blive påbegyndt. Nedsivning af regn¬
vand var allerede på dagsordenen, da IBA løb af stab¬
len i 1987. Nu - ti år senere - har det været interes¬

sant at se en ny generation af sådanne anlæg.
Torben Dam, landskabsarkitekt mdl, lektor

Deltagere på studierejsen var lektor Jette Abel,
adjunktJens Balsby Nielsen, ekstern lektor Hans Ovesen,
amanuensis Hanne Christensen og lektor Torben Dam,
alle fra Institutfor Økonomi, Skov og Landskab, KVL.

To bøger fra Callwey Verlag, Stefan Bernard og Philipp
Sattier: Vor der Tiir - Aktuelle landschaftsarchitektur
aus Berlin og Nicole Uhrig: Freiraume Berlin — Ein
Begleiter zu zeitgendssischer Landschaftsarchitektur, der
blev anmeldt i Landskab 5 og 6-1998, giver gode
mulighederfor at opsøge andre, nye projekter i Berlin
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E.T.A. Hofmann-Garten er en af havens symbolladede elementer
På rundturen i museet kommer man også ud i gården, der med
7x7, seks meter høje søjler og en hældning på 10 %, giver en
helt speciel følelsesmæssig oplevelse.
• The E.T.A. Hofmann-Garten is one of the grounds' symbol-
charged elements. A tour of the museum takes the visitor out
into the courtyard, whose 7x7 six-meter-high columns with a
10% tilt provide a very distinctive emotional experience.

Haven ved Det jødiske Museum
Haven ved Det jødiske Museum er lukket og kan
kun ses i forbindeise med museet. Med sin placering
på Lindenstrasse i Kreuzberg ligger haven midt i Ber¬
lin ved siden af Garten am Berlin Museum. Det jødi¬
ske Museum har været længe undervejs og kommet
til at koste meget mere end beregnet. I 1998 var det
endnu ikke helt færdigt. Libeskind har som arkitekt
fået meget omtale af huset. Haven ved museet fort¬
sætter det stærke følelsesmæssige og symbolladede
formsprog. Det kan være lidt vanskeligt at forstå, hvor
meget af udformningen Libeskind har stået for i for¬
hold til de tyske landskabsarkitekter. Der har som

udgangspunkt været en eksisterende have med store

træer, der delvist er bevaret. De- store træer skaber have¬

rummet, og de nye elementer som E.T.A. Hofmann-
Garten og Paul-Celan-Hof giver haven sin særegne

karakter. I 1998 var haven endnu ikke helt færdig,
men selv om den er nært knyttet til huset, kan man

opleve og sanse uden at kende alle de bagvedliggende
historier.

Haven ved Det jødiske Museum
Landskabsarkitekt: Muller, Knippschild, Wehberg
Arkitekt: Daniel Libeskind

Bydel: Kreuzberg
Adresse: Linden Strasse, Holmannstrasse, AlteJakobstrasse
Anlagt: 1998
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Herunder. Paul-Celan-Hof har udgangspunktet for udformningen af belægningen været
en tegning af Paul Celans hustru Giséje med tydelig sammenhæng til vinduerne i bygningen.
Nederst tv. Det jødiske museum af Libeskind er ladet med symboler dekonstruktureret eller ej.
Lyset fra vinduerne, hvis form går igen i haven.
• Below. The paving of the Paul-Celan-Hof was based on a drawing by Paul Celan's wife, Giséle,
and has clear links to the building's windows.
Lower left. Liebeskind's Jewish Museum is charged with symbols, deconstructed or not.
Here light comes in from the windows, whose form is repeated in the garden.



Promenaden skaber på et lille areal
en god kontakt til den naturlige vege¬
tation langs Havel og giver boligerne
et godt friareal lige udenfor døren.
Herunder. Det har været et stærk
ønske at opnå et bymæssigt udtryk
i nye bydele langs Havel. Her har
karréerne fået en form, så gade¬
rummet bliver kileformet og sikrer
kontakt til vandet overalt i bydelen.

Wasserstadt Oberhavel, Quartier Maselake-Halbinsel
Spandau, som ligger i Berlins vestlige del ved floden
Havel, har store industriarealer, der ikke længere ind¬
går i produktionen. Derfor var det naturligt, at man
i slutningen af 80erne foreslog at lave Wasserstadt
Oberhavel, der nu efter murens fald og Berlins status
som hovedstad, har fået nyt liv. En ny bro letter ad¬
gangen over Havel til byen. Industrikoncernerne, der
står som ejere af grundene, deltager aktivt i bygge-
konsortierne.

Quartier Maselake-Halbinsel er planlagt af hollæn¬
deren Kees Christiaanse, hvorefter hver karré er ud¬

ført af forskellige arkitekter. Inde i hver gård er der
et gårdanlæg, hvortil der er offentlig adgang. Man
kan også komme fra gårdene direkte ud på promena¬

den, der løber langs Havel. Karréerne følger vand¬

kanten i afstand på 20 x 30 meter. På promenaden
har Gustav Lange som landskabsarkitekt gjort brug af
få og enkle elementer og materialer, der giver den en

god sammenhæng med mange forskellige funktioner.
Gyngerne, som man også ser i Mauerpark, er place¬
ret, så man kan nyde udsigten og fornemme det ter¬

rænspring, der er ned til vandet ved sommertide.
Der er også blevet plads til en brandvej langs karréer¬
ne, men man er ikke i tvivl om, at dette er fodgæn¬
gernes areal.

Promenade langs Havel
Landskabsarkitekt for promenaden: Gustav Lange
Byplanarkitekt: Kees Christiaanse
Bydel: Spandau
Adresse: An der Havelspitze

Th. Gustav Lange har på samme
måde som i Mauerpark brugt granit¬
blokke som legeredskaber, bænke,
terrænmur og adskillelse.
• In a little area, the promenade
creates good contact with the natural
vegetation along the Havel River and
gives the housing blocks fine recrea¬
tional facilities right outside the door.
Above. The new residential area

along the Havel River was intended
to have a highly urban look. The
blocks were designed to give wedge-
shaped streets and ensure contact
with the water throughout the quarter.
Right. Gustav Lange used granite
blocks here, as in Mauerpark, for

■playground furnishings, benches,
walls in the terrain, and partitions.



Karow Nord

Karow-Nord er en boligbebyggelse i den østlige yder¬
kant af Berlin. De gamle landskabelige strukturer og

vejforhold findes stadig i landskabet mellem de ny by¬
dele, der skyder op. Det kan være svært at orientere
sig på kort og i landskabet, når man skifter fra en lille
■snørklet bivej på landet til brede boulevarder i de nye

bydele. Som alle andre steder i Berlin er det en forud¬
sætning, at regnvand siver ned, hvilket sammen med
overvejelser om at bygge en varieret og afvekslende by¬
del op på få år, gør, at Karow-Nord er interessant at

besøge. Hver gård i Karow-Nord har haft sin egen
landskabsarkitekt, og ganske mange forskellige land¬
skabsarkitekter har været involveret. Det giver en

mangfoldighed, der kan give identitet for beboerne,
men det giver også en vis uro med markante sammen¬
stød i materialer og udformning. For den, som søger

ny inspiration til løsning af byøkologiske problemstil¬
linger, byder Berlin og Karow-Nord på et væld af idéer.
Gabrielle Kiefer og Thomanek har behandlet terrænet

på en spændende måde. De har fået noget interessant
ud af den binding, som nedsivning af regnvand giver
på friarealerne. I perioder om vinteren vil der stå
blankt vand på store dele af græsset, mens vi i august
i en tørkeperiode oplevede, at kun græsset i de laveste
punkter endnu var grønt. Inden idéerne måske over¬
føres til Danmark, er det også værd at erindre om, at
Berlin ligger på en stor sandlomme og mange steder
med en høj grundvandsstand. En interessant modsæt¬
ning til den strategi, man har valgt i Karow-Nord, er
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Kirchsteigfeld, hvor forskellige arkitekter har tegnet

boligerne, og én landskabsarkitekt stod for friarealerne.

Karow-Nord

Landskabsarkitekter: Auepark samt boligblokke: Muller;
Knippschild, Wehberg; blok A + C: Gabriele G. Kiefer;
blok D + G: AG Hermann - Kraft-Wehberg, Ballon-
platz: Ariane Rontz
Byplanarkitekt: Moore, Ruble, Yudell
Bydel: Weissensee
Adresse: Achillesstrasse.

I en bydel med 5000 boligenheder
bliver det til en del regnvand, der op¬
samles på tage og befæstede arealer
i friarealerne. Regnvandet fra veje og
parkeringspladser nedsives ikke.
Midte. Ariane Rontz har med et

grøftemotiv givet den centrale del af
gården sin egen isolerede karakter.
Tv. Thomanek har med et kraftigt,
hvidt cirkelslag skabt en markant
linie i gården, der markerer oppe og
nede i forhold til nedsivning af vand.
• In an urban quarter with 5,000
housing units, quite a lot of rainwater
can be collected on the roofs and

paved areas.
Center. Ariane Rontz used a ditch
motif to give the center of the court¬
yard an isolated character.
Left. Thomanek's powerful white circle
created a distinctive line in the court¬

yard that denotes up and down in
relation to the infiltration of water.
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Overgangen mellem plads og park
markeres af de bånd af fliser og
græs, der ligger som linier langs
Invalidenstrasse, her er der brede
græsbånd og smalle flisebånd.
Th. Invalidenpark er både en plads
med belægninger, vand, lidt græs
samt få træer og en park med græs,
træer og smalle belægninger.
Nederst. Langs kanterne af parken
samler en bred promenade det nye
og det gamle i Invalidenpark.
• The transition between square
and park is denoted by the narrow
strips of tiles and broad expanses
of grass along Invalidenstrasse.
Right. Invalidenpark is both a square
with paving, water, a little grass,
and a few trees and a park with
trees and narrow paving.
Below. A wide promenade along the
edges of the park joins old and new
in Invalidenpark.

Invalidenpark
Invalidenpark er en offentlig park i Berlins centrale
bydel, Mitte. Byen omkring parken er lidt diffus, præ¬

get af store østtyske boligblokke. En stor trekantet
vandkunst kommer til at virke som et vartegn, ikke
kun for parken, men også for forbipasserende Selve
arealet var oprindelig en park for krigsinvalider. Peter
Joseph Lenné tegnede en park her allerede i 1843,
men der var ikke meget tilbage, da Christophe Girot
vandt en konkurrence om udformningen af en park i
1993. Der var dog mange eksisterende træer på area¬

let, der bl.a. var en lagerplads i DDR-tiden. De store
træer giver Girots koncept, der vil være både plads og

park, et godt afsæt. Pladsdelen af Invalidenpark virker
endnu lidt nøgen med små nyplantede tempeltræer,
Gingko biloba. I august 1998 var den lukket for van¬

det i den store vandkunst, hvilket ikke gjorde det lidt
nøgne indtryk bedre. Den næsten symbolske og meget

geometriske overgang mellem plads og park vinder i
høj grad ved, at de eksisterende træer med deres Stør¬
relse giver en god rumlighed- en rumlighed, der savnes

på pladsdelen ned mod Invalidenstrasse.

De eksisterende træer bryder også den meget formelle
geometri med flise- og græsbånd. Græsbåndene star¬

ter som smalle bånd i den pladsprægede del og bliver
gradvist bredere, jo tættere man kommer op i mod
den parkprægede del. Flisebåndene smalner ligeledes,
efterhånden som græsbåndene bliver større.

Invalidenpark •

Landskabsarkitekt: Christophe Girot
Bydel: Mitte
Adresse: Invalidenstrasse, Schamhorststrasse, Schtvarzer Weg
Anlagt: 1997



Mauerpark
Mauerpark ligger, som navnet også antyder, på et areal
langs den tidligere Berlinmur i kanten mellem bydelene
Wedding og Prenzlauer Berg. Arealet er oprindeligt et
baneareal. På vestsiden ligger et stort sportskompleks
med stadion og sportshaller. Det er kun 1. etape af
parken, der endnu er gennemført. Prenzlauer Berg
har meget få parker, og Mauerpark bliver også brug
flittigt. Det kan være vanskeligt at forestille sig, hvad
2. etape skal bidrage med af nye tilbud til parken,
men parken vil blive meget stor. Det er tanken at

inddrage andre landskabsarkitekter end Gustav Lange,
der har stået for 1. etape, i de næste faser.

Gustav Lange har som landskabsarkitekt skabt et
sted, der anderledes end andre nye parker i Europa.
Den rustikke enkelthed ligger tæt op af Landschaft-
park Nord i Duisburg og Naturpark Siidgelånde, som
omtales sidst, men her er det meste skabt af landskabs¬
arkitekten. Udtrykket i Mauerpark signalerer, at stedet
skal bruges, store gyngestativer placeret på bakken
lægger op til aktiv udfoldelse, noget som byens graffi¬
timalere også har gjort. Store grove granitblokke fun¬
gerer som mure, trapper og bænke. Plantevalget er
enkelt og robust med massive udtryk, f.eks. enebær
anvendt som bunddække, der langsomt blander sig
med bøgepur for derefter at afløses af bøgehække.
Birk er plantet i lunde, hvor det tidligere baneareal
hæver sig over den omliggende by på en dæmning.

Mauerpark
Landskabsarkitekt: Gustav Lange
Bydel: Prenzlauer Berg, Wedding
Adresse: Eberswalders Strasse, Gleimstrasse, Scbwedter Strasse

Anlagt: 1994 (1. etape)

Mauerpark lever helt op til sit navn.
Afgrænsningen mod vest er en rest
af Berlinmuren, der nu bruges flittigt
af graffitimalere.
Tv. Det er kun første etape af parken,
der endnu er gennemført. Den bro¬
lagte vej er parkens centrale sti.
Midte. Birk plantet så man opnår en
intim stemning, men også karakter
af ruderat eller tilvokset ruin.
Nederst. Store gyngestativer, granit¬
blokke, et markant plantevalg og ru¬
stik enkelhed giver Mauerpark et helt
andet udtryk end andre nye parker.
• Mauerpark (mauer= wall) truly
lives up to its name. It is bounded on
the west by a remnant of the Berlin
Wall, which is used by graffiti painters.
Left. Only the first stage of the park
has been implemented. The cobble-
stoned road is the park's central path.
Center. Birches were planted to achieve
an intimate atmosphere, but also a
character of an overgrown ruin.
Below. Large swings, granite blocks,
a distinctive choice of plants, and
rustic simplicity give Maurepark a
look completely different from that
of other new parks.
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Variationer i terrænet giver mulighe¬
der både i solskin og i regnvejr.
Midte, øverst. En trægruppe, nogle
sten og en fordybning i terrænet
skaber et nedsivningsareal, der fun¬
gerer også i tørvejr. Overfaldet for¬
deler vandmængden og sikrer, at der
også nedsives i grøften.
Midte, nederst. Et lille vandløb og et
parkbånd deler den nye bydel op i to
dele og giver området struktur.
Nederst. En så kraftig satsning på
nedsivning kræver, at dele af arealet
også fungerer i regnvejrsperioder.
Her kan man forblive tørskoet på en
skrånende plade. MKW var også
landskabsarkitekter ved det jødiske '
museum, og slægtskabet til E.T.A.
Hofmann-Garten fornægter sig ikke.
• Top. Variations in the terrain make
the park accessable in both sunshine
and rain. '

Right. A group of trees, a few stones,
and a depression in the terrain create
an infiltration area that can be used
even in dry weather. The spillway
distributes the water and ensures

that some also reaches the ditch.

Kirschsteigfeld
Landskabsarkitekt: Muller, Knippschild, Wehberg
Byplanarkitekt: Biiro Krier + Partner og Moore, Rubie,
Yudell

Bydel: Postdam — Drewtiz
Adresse: Gerlachstrasse, Sternstrasse, Konrad-Wolf-Allée
Anlagt: 1994-1997

Kirschsteigfeld
Kirschsteigfeld ligger godt på vej til Potsdam i den
direkte modsatte retning i forhold til Karow-Nord,
alligevel er der en sammenhæng mellem de to nye
byområder, idet nedsivning af regnvand er en realitet,
der påvirker udformningen af friarealerne. Muller,
Knippschild og Wehberg har været involveret i begge
bydele, men i Kirschsteigfeld har de været landskabs¬
arkitekter på alle de mange karrégårde. Friarealerne er

varierede, men med fælles træk i form af trævalg og

belægninger, og det giver mod forventning et bedre
indtryk end den store variation i Karow-Nord.

Bydelen bliver delt i to af et lille vandløb. Bydelens
torv ligger også ud til vandløbet og den smalle park,
der findes langs vandløbet. Den bymæssige karakter
virker troværdig, og gårdanlæggene giver en god kon¬
trast med deres grønne udtryk. D? mange biler er

placeret i stueetagen i husene, hvilket giver nogle
grønne gårde uden forstyrrende elementer.

Above. A little stream and a strip of
park divide the quarter into two and
give it structure.
Right. Such a strong emphasis on
infiltration requires that parts of the
area are also usable in rainy periods.
Here people can walk without get¬
ting their shoes wet on a sloping
slab. M.K.W. were the landscape
architects for the Jewish Museum,
and resemblances to the E.T.A.
Hofmann-Garten are undeniable.
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Naturpark Sudgelande
I den sydvestlige bydel Schoneberg ligger den offent¬
lige park Naturpark Sudgelande. Parken er som så
mange andre steder i Berlin præget af anden verdens¬
krig og den kolde krig. Området blev allerede i 30rne
udlagt til en ny stor sydbanegård, men på grund af 2.
verdenskrig blev det ikke til noget. Efter blokaden af
Berlin var det ikke så interessant at satse på togtrafik,
og området blev afspærret. Der har flere gange været

planer om at udvikle området. Først efter murens fald
kom der rigtig gang i planerne. Efter ihærdig indsats
fra miljøaktivister blev nye byggeplaner skrinlagt, og
det kraftigt tilgroede område blev i stedet udpeget som

erstatningspark for de byggeaktivieter, der foregår andre
steder i Berlin. Området er enestående kombination
af natur og banelegeme. Det giver nogle spændende,
næsten symbolske sammenstød mellem kultur og natur.
Landskabsarkitekterne har da også foreslået ikke at

gøre noget ved arealet. Både skinnelegeme og natur
er stærke nok i sig selv. Den enkle sti, der fører igen¬
nem området, er knyttet til skinnerne. Vover man sig
væk fra stien, kan det gamle vandtårn bruges som

orienteringspunkt. Enkle skulpturer har også fundet
vej ud i området, måske fordi de gamle værksteder
huser en gruppe kunstnere, men forhåbentlig kommer
der ikke mange flere skulpturer. Et gammelt lokomotiv,
signalstandere, drejeskiver og andet jernbanegrej er

skulpturer nok.

Naturpark Sudgelande
Landskabsarkitekt: Okocon og Planland
Bydel: Schoneberg
S-bane station: Priesterweg
Adresse: Preller Weg, Priester Weg
Anlagt: 1998

Det gamle vandtårn i jern er orien¬
teringspunkt i et område, hvor kun
en enkel sti fører igennem området.
Her er stien en grussti, der er etab¬
leret mellem skinnerne.
Midte, øverst. Naturen har taget
magten over det gamle jernbaneter¬
ræn. Oplevelsen af natur bliver ikke
mindre af, at den kendte struktur fra
skinnelegemet stadig kan fornem¬
mes overalt.
Midte, nederst. En del af stræknin¬
gen er udført, så man går 40 cm
over terræn på en gitterrist. Det
skåner vegetationen og øger udsy¬
net for den gående. Udformningen
gør stien til én lang togvogn.
Nederst. En viadukt skaber nye over¬
raskelser forude.
• The old iron water tower is the
orientation point in an area crossed
by only one path. Here it takes the
form of a gravel path laid out
between the tracks.
Center, top. Nature took over the old *

railway yard. The fact that the
familiar structure of the tracks can

be glimpsed everywhere does not
diminish the visitor's experience of
nature.

Center, bottom. Part of the path was
placed"40 cm above ground on a
grill. This protects the vegetation
and increases visibility. The design
makes the path one long railroad car.
Bottom. A viaduct provides new sur¬
prises ahead.



LOUISENLUND — en romantisk have i Slesvig

Maleri af Prins Carl af Hessen, da
han blev udnævnt til kongelig dansk
statholder i Slesvig-Holsten.
• A portrait of Prince Carl of Hesse,
when he was appointed Royal Danish
Governor of Schleswig-Holstein.

Asger Ørum-Larsen

Flere danske haver af historisk interesse ligger i dag på
grund af uheldige krige uden for de nuværende rigs-
grænser. Det gælder for eksempel den berømte renæs¬
sancehave Uraniborg på Hven, og det er også tilfældet
med Louisenlund med sin interessante romantiske have

i Slesvig. Denne fyrstlige danske have er i dag næsten

glemt, selv om den har haft stor havehistorisk betydning.
Slottet Louisenlund blev omkring 1770 etableret

som sommerbolig for prinsesse Louise (1750-1831),
kong Christian VII's søster, og hendes gemal, prins
Carl af Hessen, der residerede på Gottorp Slot i Slesvig.
Prins Carl var af tysk herkomst fra Hessen-Kassel, ikke
førstefødt, og han måtte af religiøse og politiske grunde
forlade sit land. Den 12-årige prins blev derfor, med
to brødre, af familieårsager sendt til det danske hof i
København, der var meget anset i Europa, og hvor han
kunne få en protestantisk opdragelse. Prinsen faldt
godt til og blev uddannet ved det danske militær, hvor
han gjorde karriere og som 22-årig blev chef for artil¬
leriet. I 1766 blev prins Carl gift med prinsesse Louise,
men parret forlod for en tid det danske hof, tog til
Hessen-Kassel, hvor de købte et slot og herfra rejste
på studiebesøg omkring i Europa.

Men allerede to år senere, i 1768, blev prins Carl af
Hessen af kongen udnævnt til kongelig statholder i
Slesvig-Holsten med residens på Gottorp Slot, som i
1721 var blevet kongelig, dansk ejendom. Det store
slot var imidlertid noget forsømt. En del af inventaret
og det betydelige bibliotek var ført til København, og
den store italiensk-franske slotspark helt tilgroet. Ikke
at forglemme den berømte globus, som tsar Peter
havde ført til Rusland som krigsbytte.

Prins Carls embede var kun af repræsentativ karak¬
ter, da Slesvig og Holsten blev administreret fra det
Tyske Kancelli i København. Der måtte findes en pas¬

sende sommerbolig, hvor parret kunne dyrke familie¬
livet og deres private interesser, men hvor der også var

plads til hofstaben og til den nødvendige præsentation.
Valget faldt på godset Tegelhave ved landevejen til
Ekernførde og ved floden Sliens sydvestlige bredder.
Kongen gav sin søster, prinsesse Louise, skøde på
godset, som straks blev døbt Louisenlund. De eksiste¬
rende forpagterbygninger blev sat i stand, så parret
kunne flytte ind.

I 1772 blev der endelig mulighed for at bygge det
påkrævede slot, men da var parret ikke til stede, da
prins Carl blev sendt til Norge som overgeneral og

statholder. Det nye slot blev projekteret af J.H. Motz,
der var i tjeneste ved det danske hof i København,
men oprindelig kom fra Hessen og var nær knyttet til
prinsen. Det var en 12-fags enetagers bygning med
mansardtag og i nyklassicistisk overgangsstil af samme

beskedne type som de omkringliggende herregårde.
Over indgangen i det fremskudte midterparti anbrag¬
tes kongens og Louises navnetræk CL med en konge¬
krone over. Omkring 1800 blev slottet udvidet igen
af J.H. Motz, nu kgl. landbygmester. Den aristokrati¬
ske, franske havearkitektur med sine rette linier var

på retur, idet en ny og friere borgerlig haveopfattelse
i

med naturen som symbolsprog omkring 1750 var

begyndt at gøre sig gældende i Europa. Den kom til
Danmark via havne- og handelsbyerne Hamborg og

Altona, som altid har været i nær kulturel kontakt
med England. Men det danske hof i København
kan også her have spillet en rolle med sine engelske
medlemmer. Flere steder i Tyskland så man de første
landskabelige haver og parker, for eksempel i Worlitz.
Prins Carl havde kendskab til dem fra sine rejser.
De nye engelske haveidéer blev ofte formuleret af den
engelske frimurerbevægelse, idet flere af de kendte
havekunstnere var medlemmer af den. Denne bevæ¬

gelse var nu også begyndt at komme til fastlandet.
Prins Carl af Hessen var fra sin ungdom dybt opta¬

get af kristelig religiøsitet, og i 1772 blev han også
medlem af en frimurerloge. Måske tilskyndet hertil af
J.H. Motz, der havde været i bevægelsen længe. Det
prægede prins Carl resten af hans liv. Han steg hurtigt
i graderne og kom til at spille en førende rolle i både
nordisk og også europæisk frimureri. I Danmark var
flere kongelige personer og førende embedsmænd fri¬
murere. Prinsen havde mistet politisk magt, men fik
revanche ved sin virksomhed her. Dette forhold satte

også sit præg på parken ved Louisenlund, som mest
blev præget af denne nye, frie havestil med de roman¬
tiske elementer, der også dybere set var symboler for
frimurernes filosofi.

Det slesvigske landskab med bakker, engflader og

spredte trælunde og den smukke udsigt over Sliens
blå vande var som forudbestemt til den landskabelige
havetype. Landskabsgartner Johan Caspar Bechstedt
plantede fra en rotunde ved enden af slottets tilkør¬
selsvej tre alléer, der spredt førte ind i parken - som
en forkvaklet patte d'oie. Hovedalléen førte ind til
slottets nordlige gavl. Alléerne var reminicenser fra
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Louisenlund. Kobberstik af F. von Kaup, 1804. Nord tilhøjre. Slottet med et mindre formelt haveanlæg ligger mod øst, tæt ved vandet. Fra en rotunde ved enden af slottets
tilkørselsvej fører tre alléer ind i parken. Den landskabelige have indeholdt tidligere forskellige elementer som søjle, eremithytte, stenalter samt, i det nordlige skovparti, et
frimurertårn. Mod vest, højt i terrænet lå mejeriet. III. gengivet fra Historische Garten in Schleswig-Holstein med tilladelse af Verlag Boyens.
• Louisenlund. Engraving by F. von Kaup, 1804. North to the right. The palace and its small formal garden are on the east, close to the water. Three avenues lead into the park
from a rotunda at one end of the palace's access road. The landscape garden previously contained various elements, such as columns, hermitages, stone altars, and a Masonic
tower in the woods on the north. The dairy lay high in the terrain on the west. Illustration from Historische Gårten in Schleswig-Holstein, with the kind permission of Verlag Boyens.

den tidlige repræsentative parkstil og placerede her¬
med Louisenlunds have i en særlig oVergangsstil, der
også havde andre eksempler i Nordeuropa.

Ved slottets facade imod Slien blev anlagt en enkelt
terrassehave med grus, stier og trapper ned ad skrånin¬
gen. I en rotunde i midten blev i 1794 opstillet et

specielt solur. På facadens haveside skabtes et engelsk
anlæg med en stor græsplæne, kantet af buske og med
et væld af blomster. Parkens spredte og eksisterende
skovpartier blev forbundet med alléer, og bugtende
stier førte til de forskellige udsigtspunkter eller inter¬
essante haveelementer.

Prins Carls åndelige søgen bragte ham også i kon¬
takt med bevægelser i Europa indenfor religiøs mysti¬
cisme (okkultisme) og deres talsmænd. Navnlig blev
han draget af den svejtsiske præst Caspar Lavater og
dennes tanker. I 1793 besøgte han Danmark og kom

også til Louisenlund. Endvidere studerede prins Carl
ægyptologi og skrev flere lærde afhandlinger om dette
emne. Man havde i Europa den idé, at det gamle
Ægypten gemte på en skjult livsdom, som det gjaldt
om at udforske. Efter Napoleons krigstogt til Ægypten
(1798) var dette lands gamle kunst, kultur og symbol¬
sprog blevet kendt i Europa til megen beundring og

inspiration.
I Louisenlunds have blev der nu de næste årtier,

sikkert efter en nøje plan og under prins Carls med¬
virken, anlagt flere haveelementer og opført forskel¬
ligt staffagebyggeri', der havde betydning for de fri¬
murersammenkomster, der nu fandt sted i det nye

parkområde.'
En anden type udsmykning i haven, var de mindes¬

mærker for familien, der i tidens løb på passende ste¬
der blev opstillet i parken.

1 Arkitekt Axel Bundsen har

måske medvirket her. Han var

ogsåfiimurer og boede i narheden,
da han byggede herregårds-
bygningen Knoop i Slesvig.
Senere blev Axel Bundsen

arkitektfor storkøbmændene
Peter Clausen Stuhr og Andreas
Christiansen i Flensborg, hvor
han også tegnede haverne og

tilhørende småbygninger.
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Først blev der i 1780 i et skovparti mod nord, ved
den såkaldte Mariehave, opført det runde og mere end
ti meter høje frimurertårn. Det var et bygningsværk,
der havde rødder i gammel europæisk mysticisme.
Den ejendommelige bygning var opført af brædder,
men pudset med kalkmørtel for at give den et mere
solidt og værdigt præg. De tre rum over hinanden var

forbundet med en vindeltrappe, og rummene havde
forskellige grader af belysning, fra dunkelt, fuld dags¬
lys, tårnets åbne platform, omgivet af kreneleret bryst¬
værn. Det nederste rum havde vægdekorationer med
ægyptiske motiver som sfinks, obelisk og pyramide.
Kælderrummet nedenunder var indrettet til et kemisk

laboratorium. Her arbejdede prins Carl og den franske
eventyrer og alkymist grev Saint Germain med farve-
og metaleksperimenter. Sidstnævnte boede i mange år
som gæst på Louisenlund. Tårnets særlige port var

smykket med lotus- og skarabæmotiver.

Louisenlunds frimurertårn

(ældre foto).
Tårnet blev nedrevet til mandshøjde
i 1928, jævnet med jorden i 1948,
og kælderhvælvingerne styrtede
sammen i 1974.
• Louisenlund's Masonic tower

(old photograph).
The tower was demolished to the

height of a man in 1928 and razed
to the ground in 1948. The cellar
vaults collapsed in 1974.

I den sydlige del af haven blev der i en skovkant og

ved en bæk bygget en lille eremithytte. En eneboer
udskåret i træ og med bibel og krucifiks rejste sig op
fra sit leje, nås døren blev åbnet. Bagved lå her oprin¬
deligt en labyrint. Længere væk og oppe på en bakke
blev der bygget en norsk bjælkehytte, vel som et min¬
de om prins Carls norgesophold. Det blev brugt ved
jagtselskaber og var også første samlingssted ved fri¬
murersammenkomsterne. Nedenunder blev der om¬

kring 1801 skabt en lille trekantet sø ved opdæmning
af den tidligere nævnte bæk. Søen sluttede over en

klippekant med et flere meter dybt vandfald.

Ved den sydligste sideallé blev opstillet to runesten,

der i 1796-97 var fundet på egnen. De passede godt
ind i havens fastlagte program. Endelig blev der ca.

1804 opstillet et stenalter ved et gammelt og kroget træ.
Af mindesmærker kan nævnes den seks meter høje

Louise-søjle, der blev opstillet længst imod nordvest
som et point de vue. Det var på Dronning Maries
initiativ i 1782. I den såkaldte 'Mariehave' blev der

anbragt en fem meter høj obelisk som minde for
prinsesse Maries og kronprins Frederiks bryllup på
^ouisenlund 1790.

Der var andet i anlægget, for eksempel flere have¬
pavilloner og siddepladser, skjulte eller frie. Der var

en smuk bro over en bæk, og en iskælder blev bygget
ved køkkenhaven. Et lille landmejeri lå ude i marken
som point de vue for hovedalléen. Her var en testue,

som indgik i havelivet. Endelig fandtes i haven et sted
en såkaldt 'knudesøjle' en særlig frimurersymbolik.

Der findes to planafbildninger af haven henholdsvis
fra 1796 og 1819. C.L.L. Hirschfeld beskrev desuden
Louisenlunds park i sit berømte værk fra 1779-1785.

Alligevel er anlæggets endelige plan, udseende og
indhold ikke helt klarlagt, idet flere haveelementer er

forsvundet. Denne romantiske have er kun lidt ud¬

forsket, og en rekonstruktion vil blive vanskelig. Have¬
anlægget ved Louisenlund er almindeligvis anset for
en romantisk idyl, men var også udtryk for prins
Carls okkulte livssyn.

Prins Carl af Hessen forblev som kongelig statholder
i Slesvig til sin død i 1836, 92 år gammel. Han forlod
sjældent Louisenlund eller Gottorp, men forpagtede
dog i 1784 generalmajor C.F. Classens kanonstøberi i
Frederiksværk, da dets opretter var død. Forbedringer
blev nu indført for de stavnsbundne arbejdere her, og

nye bygninger opført. I 1804 opgav han det og over¬

drog værket til Kronprins Frederik (senere Frederik VI),
hans svigersøn.

Louisenlund blev ved jordindkøb, blandt andet god¬
set Carlsborg, til Slesvigs største landejendom. I 1754
blev det af den daværende ejer omdannet til fidei¬
kommis for familien Lyksborg og blev samlingssted
for den hertugelige og kongelige familie. Det kan
nævnes, at prins Christian (senere kong Christian X)
følte sig stærkt knyttet til slottet og haven.

De to tyske krigsnederlag i 1918 og 1945 fik alvor¬
lige følger for Louisenlund. Fideikommiset blev op¬

hævet, og jord solgt fra. Slottets smukke inventar fra
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prins Carls tid forsvandt, og frimurertårnet i parken
nedrevet (1928). Af praktiske grunde blev Louisenlund
og Carlsborg med parker og 445 ha jord udskilt og

gjort til en eksklusiv kostskole. Parken er derfor i dag
lukket for offentligheden, men kan besøges af interes¬
serede efter indhentet tilladelse.

Louisenlunds romantiske have blev et forbillede for

andre 'engelske' parker i Danmark. Det var meningen
at prinsesse Marie, prinsesse Louises og prins Carls
datter, og kronprins Frederik skulle residere på slottet
i Helsingør Lundehave, som blev omdøbt Marienlyst.
Hofmarskal Johan Bulow lod derfor en tidssvarende
engelsk park anlægge nord for dette lille lystslot.
Slotsgartner J.L. Mansa tegnede haveplanen (1790)
og indrettede blandt andet et vandfald, en Mariekilde,
og byggede i 1791 et 'frimurertårn her efter eksemplet
i Slesvig. Det blev senere nedrevet og har ikke efter¬
ladt sig oplysning om indretningen. Da Johan Biilow,

der også var frimurer, i 1793 faldt i unåde, byggede
han selv Sanderumgård på Fyn og anlagde også her
en romantisk have med den kendte eremithytte.

Også andre af de kendte romantiske parker i Dan¬
mark var tydeligt inspireret af den smukke fyrstelige
have Louisenlund i Slesvig.
Asger Ørum-Larsen, landskabsarkitekt

Anvendt litteratur,

førgen Paulsen: Herregårde i Sydslesvig - en falles kultur¬
arv. Grænseforeningens Årbog. 1985.
Reiner Gerckens: Louisenlund — Ein Garten in Schatten

der Aufklarung. Årsskriftet Nordelbingen bd. 54. 1985.
Heide, Holsten.

Adrian von Buttlar ogMargita Marion Meyer: Historische
Garten in Schleswig-Holstein, Verlag Boyens & Co, Heide.
1996. Bogen, der blev anmeldt i Landskab 2-1997, er i
1998 udkommet i andet, revideret oplag.

Louisenlund set fra Slien.
Gouache af von V. Wassner. 1876.
III. gengivet fra bogen Historische
Garten in Schleswig-Holstein med
tilladelse af Verlag Boyens.
• Louisenlund seen from the Slien
River. Gouache by von V. Wassner,
1876. Illustration from Historische
Gårten in Schleswig-Holstein, with
the kind permission of Verlag Boyens.
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Hovedattraktionen i Christiansens
have blev den berømte spejlgrotte.
Det var et halvt underjordisk byg¬
ningsværk med to indgange og et
ottekantet, overhvælvet rum med
ovenlys. I fem af dette centrale rums
sider var der spidsbuede nicher med
indfattede spejle, 13 i alt, 5 forneden
og 8 foroven. Denne grotte, tegnet
af Axel Bundsen, har tilsyneladende
ikke noget sidestykke i europæisk
havekunst eller arkitektur. Var for¬
målet med denne spejlgrotte at ind¬
fange billeder af det omgivende
landskab med havnen og fjorden?
Eller ved vekslende spejlvirkninger
af fremkalde særlige indtryk og tan¬
ker hos beskueren, som det sker i de
populære spejlkabinetter med gamle
traditioner i europæisk kultur?
• The main attraction in Christiansen-
park was the famous mirror grotto.
It was a semi-submerged structure
with two entrances and an octago¬
nal vaulted room with a skylight.
Five of thé sides of the central room

had niches with Gothic arches lined
with mirrors, five below and eight
above. This grotto, designed by Axel
Bundsen, evidently has no parallel
in European architecture. Was the
purpose of this mirror grotto to cap¬
ture the images of the surrounding
landscape, the garden, and fjord?
Or were the changing mirror effects
intended to evoke special impres¬
sions and thoughts in the beholder,
as in the popular halls of mirrors
that have long traditions in
European culture?

BOGOMTALE Christiansenpark og Alter Friedhof ses højt over Flensborgs havn.
Akvarel af J. Baltzer, detalje, ca. 1850. III. fra bogen
• Christiansenpark and Alter Friedhof can be seen high above
Flensburg harbor. Detail of a watercolor by J. Baltzer, c. 1850.
Illustration from the book.

a- ...

En dansk borgerhave i Flensborg
Christiansenpark og Alter Friedhof i Flensborg
Thomas Messerschmidt: Christiansenpark und Alter
Friedhofin Flensborg. Schriften der Gesellschaftflir
Flensburger Stadtgeschichte, nr. 50. 1997. 108 s., ill.

I 1997 udkom der syd for den dansk-tyske grænse en

monografi om en borgerlig dansk have i Flensborg.
En bemærkelsesværdig begivenhed. Bogens tyske titel
er 'Christiansenpark und Alter Friedhof in Flensborg'.
Forfatteren er den flensborgske kunsthistoriker Thomas
Messerschmidt, og skriftet er udgivet af Gesellschaft
fur Flensburger Stadtgeschichte. Det er nummer 50
af en række skrifter, der begyndte at udkomme i
1992 og vidner om en stor interesse i den gamle fjord¬
by og for dens rige kulturliv gennem tiderne. De fleste
ægte flensborgere er derfor også fortrolige med Chri¬
stiansen-familiens store betydning for byens udvik¬
ling omkring 18,00-tallet. De var blevet hovedrige ved
produktion og handel med sukker fra Dansk Vestindi¬
en og vegetabilsk lampeolie. Det er der allerede skrevet
meget om, ikke mindst om familiens bemærkelsesvær¬
dige engelske landskabshave i byens sydvestlige udkant.
Bogen er en let bearbejdet, forkortet udgave af en magi¬
sterafhandling om Christiansens park og dens forhold
til havekulturen i begyndelsen af det 19. århundrede,
som forfatteren fik antaget ved det kunsthistoriske in-'
stitut under Kiels Universitet. Har denne afhandling om
en have i Flensborg interesse for os havekunsthistorisk
interesserede nord for grænsen? Ja, i-og-for-sig.

Den danske købmands- og fabrikantfamilie var stærkt
dansk-patriotiske og kongetro. Slesvig var den danske
landsdel, som af arvemæssige grunde blev gjort til et
dansk hertugdømme og senere under Helstaten blev
knyttet fast til det tyske Holsten. Endvidere må det
ikke glemmes, at Christiansens arkitekt Axel Bundsen
var fra Fyn og elev af C.F. Harsdorrf. Da Preussen i
1864 erobrede Slesvig fra Danmark, flyttede det me¬
ste af Christiansen-familien til kongeriget, hvor den
bevarede mindet om deres uforglemmelige have i
Flensborg.

Der fortælles i bogen, at Christiansens store park
på 25 ha oprindelig bestod af to adskilte privathaver.
På et bakkedrag lige sydvest for bygrænsen og ca. 50
meter over bytagene lå købmandshusets i øjenfalden-
de oliemølle med bolig og haveanlæg for familien.
Som minde herom findes stadig, ved det nuværende
stadsmuseum,-det helt enestående og gådefulde byg¬
ningsværk, kaldet Spejlgrotten, som er forsynet med
tretten spejle i et ottekantet centralrum.

Længere bagved imod vest, adskilt ved en stribe u-

benyttet jord lå landejendommen Stuhrs mølle, også
med en oliemølle og bolig med en park i engelsk stil
en 'ornamental farm', som det kaldtes i England.

Her findes endnu den såkaldte Mumiegrotte med
en antik mumiesarkofag, der symboliserede livets for¬
gængelighed, typisk for den nye sentimentale og engel¬
ske havestil. Det ægyptiske var også omkring 1800-
tallet på mode i Europa. Dette var blevet skabt af Peter
Clausen Stuhr i 1797, efter hans ophold i England,
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hvor den unge danske købmand var blevet betaget af
det engelske borgerskabs sentimentale natursyn og

revolutionære havestil.

11810 enedes de to haveejere, Andreas Christiansen
og Peter Clausen Stuhr om, på den nævnte ubenyttede
stribe jord imellem deres ejendomme at anlægge en

assistenskirkegård til aflastning af begravelsespladsen
ved St. Nicolai-kirken inde i byen, og derved knytte
de to engelske haveanlæg sammen til en landskabelig
enhed.

Sandsynligvis var det efter mønster fra Worlitz i Des-
sau-Anhalt med et yderligere sentimentalt indhold
og accentueret af Axel Bundsens sarkofagformede kir¬
kegård, et udslag af datidens udtryksstærke såkaldte
'revolutionsarkitektur' fra Frankrig. Bundsens stilrene
og nyklassicistiske kapel, Christiansen-familiens grav¬

hvælving med det pompøse nygotiske mindesmærke,
en jernbaldakin af den tyske K.E. Schinkel samt andre
tidstypiske gravmæler, gav landskabsparken den rette
sentimentale stemning.

Alt blev bekostet af Andreas Christiansen jun. og ind¬
viet i 1813 med en stor festlighed og overdraget til
Flensborgs borgere. Anlægget kendes i dag som 'Den
gamle kirkegård' med soldatergravene fra 1848-51 og

1864, og det var her, at Bissens berømte Istedløve
blev opstillet i 1863 og atter fjernet efter 1864.
Asger Ørum-Larsen

Th. Den danske arkitekt og havekunstner Axel Bundsen, 1768-1832,
malet af broderen Jes Bundsen.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Midte. Christiansenpark og Alter Friedhof i Flensborg.
Thomas Messerschmidt gør i sin bog opmærksom på, at den lange
dråbeform, som kirkegården har, ikke er tilfældig, men inspireret
af den ægyptiske mumiesarkofag, der er et gammelt symbol på
døden. Axel Bundsen må have haft kendskab til den udtryksstærke
såkaldte revolutionsarkitektur, der udsprang i Paris ved slutningen
af 1700-tallet og bl.a. var inspireret af Ægyptens gamle kunst,
som blev kendt efter Napoleons krigstogt hertil.
Farvelagt litografi af von C. Otto, 1849. III. gengivet fra Historische
Gårten in Schleswig-Holstein med tilladelse af Verlag Boyens.
• Right: The Danish architect Axel Bundsen, 1768-1832, painted
by his brother, Jes Bundsen.
Museum of National History at Frederiksborg Castle.
• Center: Christansenpark and Alter Friedhof in Flensburg.
Thomas Messerschmidt pointed out that the long drop shape of
the cemetery was not accidental: it was inspired by the Egyptian
mummy sarcophagus, an ancient symbol of death. Axel Bundsen
must have been familiar with the highly expressive "revolution¬
ary architecture" that emerged in Paris at the end of the 18th
century and was inspired by the art of ancient Egypt, familiar
after Napoleon's campaigns. Colored lithograph by von C. Otto,
1849. Illustration from Historische Garten in Schleswig-Holstein,
with the kind permission of Verlag Boyens.

I Stuhrs mumiegrotte lå en ægyptisk mumiesarkofag af sten,
2,19 m lang og 0,75 m bred. Undersøgelser tyder på, at den er
antik og af græsk inspireret type, fremstillet ca. 400 f.k. i den
fønikiske by Sidon. Der har oprindelig i grottens stendække
været en smal åbning, der slap lys ned på mumiesarkofagens
ansigt. III. fra bogen. Foto 1993.

_ • Sturhr's mummy grotto contained a stone sarcophagus,
2.19 m long and 0.75 m wide. Studies indicate that this Greek-
inspired type was made in c. 400 B.C. in the Phoenician city of
Sidon: A narrow opening in the grotto's stone covering originally
let light fall on the face of the sarcophagus. Illustration from
the book. Photo: 1993.
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Student and graduate projects at the
Department of Landscape and Garden
Architecture, Aarhus School of
Architecture, p. 25
Preben Skaarup
It might seem natural for a school of archi¬
tecture to want to define the landscape
architect's professional field in relation to
that of an ordinary architect. But they are
two sides of the same coin.

Though landscape architecture could be
viewed as freer than architecture, no line
can be drawn between the two. Landscape
architecture is to architecture what poetry is
to literature.

The landscape is the joint point of
departure for projects on all levels, from
small-scale gardens to medium-scale build¬
ing projects to large-scale landscaping and
urban planning commissions. The Depart¬
ment believes that the landscape must be
understood as a complex entity of historical
preconditions and remnants, making it
senseless today to define town and country
as opposites.

The Departments curriculum is an inter¬
play of courses, exercises, seminars, theoret¬
ical studies, and projects. The first two
years present the whole breadth of the pro¬
fession, while the third year is dedicated to
projects. Students are taught to work inde¬
pendently and creatively, with the emphasis
on sketching, a goal-oriented process of
analysis and testing, the architect's most
important tool. Landscape architecture, in
contrast to architecture, works with living,
growing materials and time as a dimension.
Students acquire technical expertise through
studies of the literature, special courses, and
exercises. Several theoretical subjects are
also part of the curriculum: sociology, phi¬
losophy, scientific theory, to supplement
work with the theory and history of archi¬
tecture. Project work also covers aesthetics
and design.

The Department wants to educate land¬
scape architects who are qualified to enter
their profession and will be able to build
upon the foundation laid during their
training. They must believe in themselves
and their profession's potentials, show what
essential values lie in simple garden design,
pure landscape architecture, and clear land¬
scape planning.

The article presents five projects: Lone
Severin: a drive-in on Sprogø; Mogens
Dueholm: Horsens harbor; the dump on
Horsens Fjord; the cemetery-at Tornbjerg
Church; the camping site on Kalø Bay;
Kullen spa.

Berlin - Worth a Study Trip, p. 34
Torben Dam
A group of teachers from the Royal Veteri¬
nary and Agricultural University made a
four-day trip to Berlin in August 1998 to
prepare study trips with students in 1999
and get new inspiration. Only a few of the
many sites they visited are described in the
article, some not yet finished.

One interesting feature was that all new

parks throughout Germany put great
emphasis on environmental aspects.

The garden at the Jewish Museum,
designed by David Libeskind, is open only
to museum visitors. It is difficult to say
how much of it is Libeskind's design, and
how much was the work of the German

landscape architects, who retained some of
the old trees. The E.T.A. Hofmann-Garten
and Paul-Celan-Hof give the grounds their
distinctive character.

Invalidenpark, in the center of Berlin,
was originally laid out in 1843 for war
invalids, but not much of it was left when
Christophe Girot won a competition to
design a new park in 1993. The large trees
in what had been an East German storage
depot in the intervening years were retained
and served as a good basis for Girot's con¬

cept of both a square and a park.
Mauerpark (mauer= wall) is bordered by

the Berlin Wall in what was previously a
railway yard with sports facilities on one
side. Only the first stage of the park has
been laid out, and it is difficult to envision
what the second stage will contribute except
for size. Gustav Lange's design is completely
different from the style of other new Euro¬
pean parks. It is intended to be used, and
the choice of plants is simple and robust,
with juniper as ground cover, gradually
mixed with beech scrub, and then beech
hedges. Birch was planted in groves.

The former industrial area in western

Berlin along the Havel River has been
transformed into a residential district. The

Quartier Maselake-Halbinsel was planned
by the Dutchman Kees Christiaanse and
each block was designed by a different
architect. The courtyards are open to the
public.

Karow-Nord is a housing development
on the eastern edge of the city. A require¬
ment of all new projects is that rainwater
infiltrate into the soil. Every courtyard in
Karow-Nord had its own landscape archi¬
tect, and though the resulting variety cre¬
ates identity, it also gives an unsettled look
because of contrasting materials and
designs. The area does, however, provide a
wealth of inspiration for solving urban ecol¬
ogy problems.

Kirschsteigfeld is in the opposite direction.
The same landscape architects were
involved in both quarters, but in Kirsch¬
steigfeld they designed all the many court¬
yards for the housing blocks. Surprisingly,
the choice of the same kinds of trees and
paving makes a better impression than the
great variety found in Karow-Nord.

Finally, Naturpark Siidgelande is located
in the southwestern quarter of Schoneberg.
Like many other places in Berlin, it was

shaped by World War Two and the Cold
War. The area was cut off when the block¬
ade of Berlin stopped train traffic. Thanks
to lobbying by environmental activists,
plans for housing developments were aban¬
doned and the area was set aside to com¬

pensate for building in other parts of Berlin.

The area is a unique combination of land¬
scape and railroad yard, a confrontation
between culture and nature.

Louisenlund
- a romantic garden in Schleswig, p. 42
Asger Ørum-Larsen
Several Danish manors with gardens of his¬
torical interest now lie outside Denmark's
borders. One of them, Louisenlund Palace,
was built in around 1770 as a summer resi¬
dence for Princess Louise, Christian VII's
sister, and her husband, Prince Carl of
Hesse, Danish Governor of Schleswig-Hol-
stein. The original building on the site was
later extended a number of times.

Louisenlund's garden was a departure
from the aristocratic French rectilinear
style. English members of the Danish royal
family played a part in spreading the
romantic garden, many of its elements in
fact symbols for Freemasonry, since many
leading English landscape architects were
Freemasons, as was Prince Carl.

The landscape in Schleswig - with its
i hills, meadows, scattered groves, and in
Louisenlund, also the Slien River - was per¬
fect for this type of garden. Johan Caspar
Bechstedt planted three avenues extending
from a rotunda at the end of the access

road that led into the park. These avenues
were reminiscences of an earlier formal style
that make Louisenlund's garden a represen¬
tative of the special transitional type found
elsewhere in northern Europe. A simple ter¬
race garden with gravel, paths, and stairs
down the slope was laid out along the
facade towards the river.

An English park with large lawn, rimmed
with bushes and a wealth of flowers, was

laid out on the opposite facade. The exist¬
ing woods were linked with avenues, and
winding paths led to the different points of
interest.

A Masonic tower was built in 1780.
The room at the bottom was decorated with
Egyptian motifs, and the cellar served as a

laboratory for Prince Carl and the French
adventurer and alchemist Saint-Germain.
Other attractions included a hermit's hut,
complete with a carved wooden hermit, a

labyrinth, a Norwegian cabin, a little trian¬
gular lake with a waterfall, several pavilions
and benches, and two genuine runic stones
found on the site. Louisenlund's romantic

garden became a model for other "English"
parks in Denmark, including Marienlyst in
Elsinore and Sanderumgård on Funen.

Germany's defeats in 1918 and 1945 had
serious consequences for Louisenlund. Land
was sold off, the furnishings from Prince
Carl's time disappeared, and the Masonic
tower was demolished.

Louisenlund is now a boarding school
and its park is closed to the public, though
special visits can be arranged.
Martha Gaber Abrahamsen
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INTERNATIONAL LANDSCAPE
ARCHITECTURE STUDENT
DESIGN COMPETITION
IFLA og DL har i forbindelse med ver¬

denskongressen udskrevet en studen¬
terkonkurrence, hvor studerende fra
hele verden deltager.
Der er to forskellige temaer for kon¬
kurrencen, dels 'En park i byen, der
reflekterer regionen, den befinder
sig i' og dels 'Et offentligt byrum
med et internationalt udtryk'.
Præmierne er en UNESCO 1st Prize
for Landscape Architecture
(US$ 3,500), en IFLA 1st Prize
(US$ 2,500), et indkøb (US$ 1,000)
samt hædrende omtaler.
De præmierede forslag udstilles
under kongressen.
Dommerkomiteen består af en re¬

præsentant fra UNESCO; IFLAs Cen¬
tral Regional Vice President; Anne¬
marie Lund, DLs IFLA delegat;
prof. Steen Høyer, Kunstakademiets
Arkitekskole; prof. Ib Asger Olsen,
Sektion for Landskab, KVL og lektor
Preben Skaarup, Arkitektskolen i
Aarhus.

Indleveringsfrist for forslag er
1. juni 1999
Program: www.ifla.dk

PETER-JOSEPH-LENNÉ-PRISEN
1999

Senatsverwaltung fur Stadtent-
wicklung, Umweltschutz und
Technologie i Berlin har udskrevet
den årlige Peter-Joseph-Lenné-pris-
opgave, der har været udskrevet si¬
den 1964. Det er en idékonkurrence
for yngre (under 35 år) landskabs¬
arkitekter og planlæggere, navngivet
efter den berømte tyske landskabs¬
arkitekt Peter Joseph Lenné.
Der er flere opgavemuligheder.

Kategori A
Have- og landskabsarkitektur
Planer 1:500 og 1:200 samt koncept
for planteanvendelse til legeland¬
skab ved Bundesgartenschau 2001 i
Potsdam

Kategori B
Grønt i byen
Planforslag i 1:200 og 1:500 samt
koncept for planteanvendelse for et
friareal midt i byen mellem Bahnhof
Alexanderplatz og Spree

Kategori C
Landskabsplanlægning
Udviklingsplaner i 1:10.000 og
1:2000 samt koncept for plantean¬
vendelse for den vestlige byrand i
Monchengladbach

I tilknytning til prisen uddeles tillige
tre Karl-Foerster-Stiftung-anerken-
delser for forslag, der udviser frem¬

ragende idéer til planteanvendelse.
Program med grundlagstegninger
kan rekvireres fra Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie, IF 231.
Am Kollnischen Park 3,10179 Berlin.
Tel.+49 30 9025 1729,
fax +49 30 9025 1604/1104/1105
mod indbetaling af et gebyr på 35 DM
til Landeshauptkasse Berlin,
konto nr. 58-100. Postbank Berlin,
BLZ 100 100 10, kapitel 14 00,
titel 119 01, underkonto 103
mrk. Lenné-Preis.
Frist for tilmelding er 19. april 1999.
Indleveringsfristen er 19. juli 1999.
Afgørelse medio august, prisover¬
rækkelser 22. oktober, udstilling 22.
oktober til 7. november.
Hver af 1. præmierne for kategori A,
B og C er på 7.500 DM, de 3 mulige
anerkendelser fra Karl-Foerster-

Stiftung på tilsammen 4.500 DM.
Der blev sidste år udgivet et hæfte
med gengivelse af tidligere præmie¬
rede forslag, og landskabsarkitekt¬
studerende Jacob Kamp Jørgensen,
KVL fik i 1998 'Annerkung' for sit
forslag til en kvarterpark i Berlins
centrum.

KONKURRENCE OM
UTTERSLEV TORV

Prækvalifikation - anmodning om
deltagelse senest den 20. april 1999
Københavns Kommune, Bygge- og
Teknik Forvaltningen ønsker at afhol¬
de en indbudt projektkonkurrence
om den fremtidige anvendelse af
Utterslev Torv. Utterslev Torv er be¬

liggende i 'Femkantområdet', et om¬
råde i Københavns Nordvestkvarter,
der er udvalgt til gennemførelse af
et kvarterløftprojekt.
Der påtænkes et deltagerantal på 4
totalrådgivere.
Anmodning om deltagelse er senest
20. april 1999.
DAL/AA er konkurrenceudskriverens
rådgiver i forbindelse med afvikling
af konkurrencen.

Ordlyden af EU-bekendtgørelsen kan
fås ved henvendelse til:

DAL/AA's konkurrencesekretariat,
Strandgade 27A, 1401 København K
Tel. 32 83 69 00, fax 32 83 69 01
E-mail: konkurrencer@dal-aa.dk

KONKURRENCE OM FREMTIDENS
IDRÆTS- OG KULTURBYGGERI
Lokale- og Anlægsfonden har ud¬
skrevet en åben projektkonkurrence
om fremtidens idræts- og kulturbyg¬
geri. Konkurrencen er delt i tre -

parallelle arkitektkonkurrencer:
- nybyggeri af et 'fremtidens forsam¬
lingshus' i Hadsten med tilhørende
udendørs anlæg
- nyindretning af en kedelhal til
idræts- og kulturhus på Frederiksberg
- nyindretning af og tilbygning til et
ridehus samt udformning af tilhøren¬
de udendørs anlæg i Næstved.
Konkurrencens formål er at inspirere
til nye ideer og overvejelser, både i
indhold og udtryk af fremtidens
idræts- og kulturbyggeri, så konkur¬
rencen resultater kan bidrage til'ud-
formning af arkitektonisk nyskaben¬
de idræts- og kulturfaciliteter i det
nye årtusind; faciliteter som er præ¬
get af mangfoldighed og fleksibilitet,
og som i deres skønhed og fantasi¬
fuldhed inviterer til nye former for
idrætslig og kulturel udfoldelse og
muntert og forpligtende samvær
mellem mennesker.
Samlet præmiesum er 1.350.000 kr.
med en 1. præmie på mindst
175.000 kr. i hver af de tre delkonkur¬
rencer. Indleveringsfrist for forslag er
11. maj 1999

PRISOPGAVE
OM BYENS FREMTID

Statens Kunstfonds arkitekturudvalg,
der fungerede i perioden 1996-98,
besluttede i efteråret 1998 at an¬

vende nogle af sine midler til dels at
genskabe forståelsen for byplanlæg¬
ningen som et afgørende vigtigt red¬
skab til at sikre vores byer og land¬
skaber den nødvendige kvalitet, dels
at skabe endebat om byplanlægning
og bybygning som efter manges
mening - også arkitekturudvalgets -

har haft trange kår og nærmest
stået i stampe de seneste år.
Gennem afholdelse af en åben pris¬
opgave håber arkitekturudvalget at
få sat fokus på mange af de aspek¬
ter, der indgår i planlægningen af
vores byer og landskaber.
Prisopgaven udskrives fordi, der til¬
syneladende mangler ideer og visio¬
ner for det bebyggede landskab.
Alt.for ofte ser det ud som om, at
planlægningen af vore byer alene
tager udgangspunkt i kortsigtede
politiske og økonomiske interesser
og ikke ud fra en bevidsthed om, at
de byplanmæssige beslutninger, vi

tager i dag, har konsekvenser for det
fysiske miljø flere hundrede år frem.
Statens Kunstfonds arkitekturudvalg
ønsker med prisopgaven at medvirke
til at fremme interessen for byens
opbygning.
Formålet er at kunne fremkomme
med visionære bud på vore byers
udformning, som tager udgangspunkt
i en arkitektonisk og landskabelig
analyse af de udvalgte byer.
Således kan der skabes grundlag for
udvikling af byatlas, som på et over¬
ordnet plan leverer ideer til byernes
fremtid og fornyelse samt sætter
byudviklingen i særlige problem¬
områder ind i denne sammenhæng.
Resultatet af prisopgaven skal kun¬
ne danne grundlag for diskussioner
både landspolitisk, lokalt og fagligt
om byplanlægningen og vore byers
fremtid her på tærsklen til det 21.
århundrede.

Prisopgaven er udskrevet i samar¬

bejde med kommunerne: København,
Århus, Odense, Korsør og Nuuk, der
er udvalgt som modelbyer for opgave¬
besvarelsen.

Udvælgelsen af disse byer skal ikke
ses som en påpegning af dårlig eller
mangelfuld planlægning de pågæl¬
dende steder.

Prisopgaven har en samlet prissum
på 2,0 mio. kr.
Indleveringsfrist for forslag er 1. juni
1999. Besvarelserne vil blive bedømt
af en dommerkomite bestående af
arkitekt MAA Per Feldthaus, fmd;
borgmester Per Bødker Andersen,
Kolding; journalist Georg Metz; for¬
fatter Peter Poulsen; arkitekt MAA
Lone Wiggers; landskabsarkitekt
MDL Annemarie Lund; arkitekt MAA
Cort Ross Dinesen og professor, ar¬
kitekt MAA Michael Sten Johnsen.
Sekretær er arkitekt MAA Flemming
Deichmann, DAL.

DANMARKSBILLEDE -

LANDSKABETS FORVANDLING I
DET 20. ÅRHUNDREDE
Udstillingen viser eksempler på en
række landskabelige anlæg, der har
præget landet i sidste halvdel af
dette århundrede. Disse anlægstyper
medvirker til at skabe et nyt Dan¬
marksbillede, men kan samtidig ses
i forlængelse af den kulturhistoriske
udvikling i det danske landskab.
Udstillingen med tilhørende katalog er
tilrettelagt og udformet af Kunstaka¬
demiets Arkitektskole, Landskabs-
afdelingen og Byggeriets Studiearkiv.
Information: Anne Grete Ryan.
E-mail: annegreteryan@hotmail.com
Udstillingen Meldahls Smedie.
Danneskiold Samsøes Alle 51.
Holmen.

Udstillingen vises til 5. april 1999,
alle dage kl. 10-17. Gratis adgang.

Modelfoto af kvarterpark
Jacob Kamp Jørgensen
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BILLEDER AF RUM
I LANDSKABER
Til 11. april vises udstillingen 'Billeder
af rum i landskaber' af Christina

Capetillo. Det er en række portrætter
af landskabelige og arkitektoniske .

anlæg i det amerikanske landskab
og den tiende udstilling i rækken af
Arkitekturgalleriets præsentationer
af yngre danske arkitekter.
Arkitekturgalleriets udstillere resten
af 1999 er:

24. april-24. maj: Claudia Carbona
og Claus Peder Pedersen,
29. maj-4. juli: Fuglsang & Mandrup-
Poulsen,

10. juli-22. august: Tanja Jordan og
Linda Taalman,
28. august-10. oktober: Lars Autrup,
Peter Bertram, Niels Grønbæk og
Claus Mandal Hansen,
16. oktober-21. november: Marianne
Levinsen og Anette Dyring Naalund,
27. november-9. januar 2000: Chris
Thurlbourne og Barnabas Wetton.

Dansk Arkitektur Center
Gammel Dok
DK-1401 Strandgade 27B
Tel. 32 57 19 30

www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

PÅ DEN 2. SIDE
- EN REGION TAGER FORM
Til 24. april vises udstillingen 'På
den 2. side'. Den handler om de store

igangværende byomdannelsespro-
jekter i Skåne, hvis raison d'etre er
den faste forbindelse over Sundet
som en både mental og fysisk for¬
bindelse til fremtiden. Med udstillin¬

gen ønsker Dansk Arkitektur Center
at give et indblik i det, der aktuelt
finder sted i bylandskabet på den
svenske side af Øresund, og som om
kort tid vil indgå i en samlet Øre¬
sundsregion.
Når bro og tunnel åbner i juli 2000,
vil det i første omgang være 8 tra¬
fikspor og 2 togspor, som binder
regionens næsten 5 millioner ind¬
byggere sammen.
'På den 2. side' spørger, om det er

muligt .at tale om en Øresundsregi¬
on, og hvad der i givet fald knytter
drømme og forestillinger sammen til
et hele. Væsentlige spørgsmål er i
den forbindelse, om man på den
danske og på den svenske side over¬
hovedet benytter sig af de samme
bymæssige strategier, og om de for¬
skellige demokratiske processer om¬
kring planlægningen af de forandrede
byomgivelser er sammenlignelige.
Udstillingen er resultatet af et sam¬

arbejde mellem Dansk Arkitektur
Center, Øresundskonsortiet og
stadsbyggnadskontorerne i henhold-
vis Helsingborg og Malmø.
'På den 2. side' præsenterer materi¬
ale om broforbindelsen samt gengi¬
velser og modeller af en.række vig¬
tige bygge- og udviklingsprojekter
foruden overflyvningsklip, cd-rom,
og 3D-visualiseringer.
Øresundsbroen - dens tilblivelse og
dens design - danner entré til
udstillingen. Fra Malmø indeholder
udstillingen projektet til Malmo
Hogskola, vundet af de schweiziske
arkitekter Diener & Diener efter en

international konkurrence, der var

knyttet til omdannelsen af hele
Universitetsholmen.

Herudover vises projekter fra kon¬
kurrencen om VSstre Hamnen, mate¬
riale fra Brostaden, der vil blive den
svenske pendant til Ørestaden, samt
projektet 'Porten til Sverige',
Fra Helsingborg præsenteres den i
1999 nyindviede havnefront - en
omdannelse af byens ansigt mod
vandet. En kæmpe havnemodel viser
de deltagende arkitekters bidrag:
Biasberg-Nielsen + White Arkitekter,
Helsingborg, Arkitekturkompagniet,
Goteborg, Tegnestuen Vandkunsten,
København, White Arkitekter,
Malmø, 3 x Nielsen, Århus og
Conekton Arkitekter, Varberg.
I tilknytning til udstillingen udgives
et katalog i samarbejde med tids¬
skriftet Arkitekten. Herudover
udkommer det svenske arkitektur-
tidsskrift MAMA og det danske
Hovedstaden med hver deres sær¬

nummer om Øresundsregionen.
Dansk Arkitektur Center arrangerer i
foråret en række guidede studieture
til Malmø, Lund og Helsingborg.
Endelig danner 'På den 2. side' ram¬
men om et byseminar om Øresunds¬
regionen år 2010. Seminaret finder
sted i Gammel Dok 15. april kl. 16-
21 med deltagelse af Karl Otto Ellef-
sen, Sven-lngvar Andersson, Ole
Reiter, Mats Olsson, Gert Wingårdh,
Bo Nilsson og Anne Sophie Becker
samt MAMA, Hovedstaden og
Arkitekten.

Dansk Arkitektur Center
Gammel Dok
DK-1401 Strandgade 27B
Tel. 32 57 19 30

www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

DEN GRØNNE NÅL
TIL GLENN MURCUTT
Den australske arkitekt Glenn Mur-
cutt er tildelt DAL/AAs Grønne Nål i
1999 for hans inspirerende arbejde
med at skabe miljøbevidst, regional
arkitektur, der i udstrakt grad tager

Vækstlag Jordforbedring Topdressing
Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med sund biologisk aktivitet. Ring for rådgivning.

Varemærker DANSK JORDFORBEDRING
Super-Muld D-Gro A Bold-Mix Vadsbystræde 6 2640 Hedehusene
Svær Super-Muld Fairway-Mix Green-Mix Telefon 43 99 50 20
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hensyn til de lokale klimatiske og
landskabelige forhold og som sam¬
tidig benytter sig af et internatio¬
nalt og dermed for os genkendeligt
formsprog.
Glenn Murcutt besvarer den klima¬
tiske udfordring med arkitektoniske
løsninger, der har vist sig at være
både instruktive og originale.
Hans bygninger er på en gang poe¬
tiske fortolkninger af de oprindelige
australske langhuse og læskure til
fårene og samtidig teknologiske og
rationelle bud på en moderne, mini¬
malistisk arkitektur, der passer ind i
vor tid.
Det fremgår af Glenn Murcutts ar¬
bejder, at han tidligt blev inspireret
af Mies van der Rohe og af den
nordiske modernismes arkitekter;
men i dag ser han alligevel sig selv
som modstander af den stigende
internationalisering, der skaber
ensartede vilkår over hele verden -

uanset klima, natur, kultur og regio¬
nale forudsætninger.
F.eks. er der aldrig air conditioning-
systemer i hans bygninger til trods
for, at der i nogle områder kan blive
temperaturer op til 34 C. Bygninger¬
nes form tilpasses derimod de kli¬
matiske forhold, så den fornødne
køling af luften opnås om sommeren
- og om vinteren må beboerne tage
en trøje mere på, hvis det bliver
nødvendigt.
Glenn Murcutt modtager Den grøn¬
ne Nål 1. oktober på Arkitekturens
Dag, hvor der arrangeres offentlige
forelæsninger både på Arkitekt¬
skolen i Aarhus og i København.
Glenn Murcutt er opvokset dels på
Papua New Guinea og dels i Sydney,
hvor han stadig bor og arbejder.
Arkitekt i -1961 fra Sydney Technical
College, University of New South
Wales. Har undervist både i USA,
Mexico, Europa og New Zealand.
Glenn Murcutt oplever stigende
international anerkendelse og mod¬
tog i 1992 Alvar Aalto medaljen.
Den grønne Nål kan tildeles med¬
lemmer af Danske Arkitekters
Landsforbund/Akademisk Arkitekt¬
forening, som enten alene eller i
samarbejde med en producent, byg¬
herre eller organisation har bidra¬
get til renere teknologi og miljø.
Prisen kan også gives til personer,
der har visioner, har fremsat planer
eller projekter, der viser nytænkning,
og som derved på et mere teoretisk
plan har vist initiativ til forbedring
af miljøet.
Tidligere prismodtagere ér nuværen¬
de kulturminister Elsebeth Gerner
Nielsen, 1995, den norske arkitekt
Sverre Fehn, 1996, arkitekter MAA
Boje Lundgaard & Lene Tranberg,
1997 samt den tyske arkitekt BDA,
professor Thomas Herzog, 1998.

Information: Annette Blegvad, DAL
Tel. 32 83 69 00
E-mail: dal-aa@dal-aa.dk

http://www.dal-aa.dk

ILLUSTRERET BYGGEORDBOG
Mange har længe savnet en bygge-
ordbog, hvor byggebranchens fag-
og specialudtryk kan slås op. Nu
foreligger en sådan: Illustreret bygge-
ordbog, som er et værktøj til hurtigt
og enkelt at finde udtryk og benæv¬
nelser på bygningsdele.
Bogen fungerer således, at man fin¬
der det byggeudtryk, som man står
og mangler, via oversigtstavler, der
er inddelt i henholdsvis udvendige
bygningsdele og indvendige byg¬
ningsdele. Tavlerne fører videre til
et af bogens 29 illustrerede afsnit,
som giver en detaljeret oversigt over
emnet. Kender man på forhånd sit
opslagsord, giver bogen mulighed
for at slå ordet op blandt det alfabe¬
tiske opslagsregisters 3.275 begreber,
som henviser til bogens 141 illustre¬
rede sider. Denne del af bogen fun¬
gerer herudover som et minileksikon.
Ulrik A. Hovmand: Illustreret bygge- .

ordbog. Huset Hovmand. 1998.
192 s., ill. 320 kr.
Kilde: information om byggeri og

planlægning, 2-1999

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Steen Høyer og Annelise Bramsnæs:
Danmarksbillede. Landskabets for¬
vandling i det 20,-århundrede.
Kunstakademiets Arkitektskole,
Landskabsafdelingen og Byggeriets
Studiearkiv, 1999. Katalog til udstil¬
ling. 76 s., ill.
David Reed: Gartengestaltung mit
Naturstein, Mauern, Wasserlaiife
und Terrassen. Bauen ohne Mortel.
ISBN 3-7667-1342-6. Callwey, 1999.
160 s., ill. 49.90 DM.
Johan Ottoson & Patrik Grahn:
Utemiljons betydelse for aldre med
stort vårdbehov. Stad & Land nr. 155,
1998. 98 s., ill. 190 Skr.
Eva Janson & Ann-Britt Sorensen:
Gronare liv fbr allergiker. Informa-
tionsforlaget, Stad & Land nr. 156,
1998.144 s., ill. 280 Skr.

Titti Olsson: Grona skolgårdar. Erfaren-
heter från ett projekt. Stad & Land
nr. 158,1998. 50 s., ill. 150 Skr.
Statens Kunstfond, Udsmykningsud-
valget: Stedet II. Et projekt om frem¬
tidens udsmykninger - hvor og hvor¬
dan? Statens Kunstfond, 1998.
190 s., ill.
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø:
Handlingsplan 1999. 24 s., ill.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

LEJEBOLIGER PÅ DE SMÅ ØER
En af Skov- og Naturstyrelsens op¬
gaver er at forbedre livsvilkårene for
27 små øer i Danmark, og øerne får
hvert år del i de såkaldte ø-støttemid¬
ler, der i 1998 var på ca. 3.5 mio. kr.
Bl.a. på grund af ø-støtten har der
været en befolkningsfremgang på
øerne de seneste par år. Men et af
de største problemer for mange af
øerne er imidlertid, at man ikke kan
tilbyde interesserede tilflyttere en
bolig, bl.a. fordi der ikke er tradition
for lejeboliger. Derfor har Skov- og
Naturstyrelsen nu støttet nogle ny¬
oprettede boligforeninger på øerne
- de første af deres art.

Foreningerne vil f.eks. købe nedlagte
landbrug og indrette stuehusene til
udlejningsboliger, som så kan udlejes
til nytilflyttere. Det kan f.eks. være
til mennesker, der gerne afprøve om
ø-livet er den ønsketilværelse, som

de forestiller sig, inden de tager
endelig stilling og evt. køber deres
egen bolig på øerne. Desuden kan
lejeboligerne bruges til ældreboliger,
til færgepersonale m.m.
Der er netop givet 300.000 kr. i støtte
til boligforeningen på Drejø til ind¬
retning af lejeboliger i en nedlagt
landbrugsejendom, og desuden er
der givet støtte til nye boligforenin¬
ger på Skarø og på Omø til forsøg
på at etablere udlejningsboliger.
Kilde: Essens 1/1999.
Skov- og Naturstyrelsen

TEGNESTUENYT
Landskabsarkitekt Hans Jørgen Niel¬
sen og landskabsarkitekt Eivind Wad
har etableret tegnestuefællesskab i
Skanderborg, idet landskabsarkitekt
Eivind Wad har flyttet sin tegnestue
dertil fra Rønde, hvor han for 5 år si¬
den startede selvstændig virksomhed.
I første omgang vil de fortsat drive
hver sin tegnestue, men samarbejde
på en række områder. Det er hensig¬
ten, at Eivind Wad senere - i år
2000 - skal overtage og videreføre
Hans Jørgen Nielsens virksomhed.
Hans Jørgen Nielsen & Eivind Wad
Adelgade 32, 8660 Skanderborg,
■tel. 86 52 17 77.
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AAA
Ph.D - stipendium ved projektet -
Landbrugsbygninger & - landskab

Ved Arkitektskolen i Aarhus opslås et 3 årigt Ph.D - stipendium
med fokus på landbrugslandskabet, til besættelse pr. 1. juni
1999, inden for det tværinstitutionelle projekt Landbrugsbyg¬
ninger og -Landskab. Projektet ledes af Arkitektskolen i Aarhus
og udføres i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter,
Forskningscentret for Skov og Landskab, Danmarks Jordbrugs¬
forskning, Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Landbohøj¬
skolen, Skov- og Naturstyrelsen, Nationalmuseet, Middelfart og
Langelandsmuseum.

Projektets mål er praksisorienteret og de forventede resultater vil
være et modelkoncept med en række værktøjer og vejledninger,
anvendelige på flere niveauer, der kan bidrage til en kvalitets¬
mæssig høj udvikling af det fremtidige agrare landskab og land¬
brugets bygninger under hensyntagen til produktionsøkonomi¬
ske, æstetiske, institutionelle, landskabsøkologiske og rekreative
målsætninger og vilkår.

Ph.D - stipendium, Landbrugslandskab

Ph.D - projektet forudsættes at indgå som en integreret del af
projektet "Landbrugsbygninger og -Landskab" ligesom et sam¬
arbejde og en faglig afgrænsning i forhold Ph.D - projektet
"Have- og landskabskulturens udvikling i landdistrikt i 1900-
tallet" på KVL og Ph.D projektet "Landbrugsbygninger" på
AAA forudsættes i projektforløbet.

Projektformuleringen skal forholde sig til hovedformålene om
fremme af arkitektoniske kvalitet i landbrugsproduktionens
fysiske rum og det praksisorienterede vejledningskoncept i
formidlingen af forskningsresultaterne til landbrugerne mf.

Der søges arkitektoniske nytolkninger til udfoldelse af landbru¬
gernes rolle som forvalter af landskabet, kulturhistoriske værdi¬
er, regionale karaktertræk i relation til landskabstyperne. Pro¬
jektet kan medtænke konkurrencen om landbrugsarealet til
storlandbrug, skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, vådeenge,
naturgenopretning, og -beskyttelse, energiproduktion, byudvik¬
ling, friluftliv etc.

Ph.D - stipendiet er en 3 årig forskeruddannelse med henblik på
erhvervelse af Ph.D - graden i arkitektur. Tildeling af stipendi¬
um forudsætter relevant kandidateksamen. Det vil være en for¬
del, men ikke et krav, at ansøgere har praktisk erfaring som
landskabsarkitekt.

Ansøgning skal udformes på baggrund af materiale om projektet
Landbrugsbygninger & -landskab og Ph.D - uddannelsen. CV
og relevante bilag vedlægges. Løn ifølge aftale mellem finans¬
ministeriet og AC af 25. november 1997. Basislønnen udgør pt.
brutto kr. 21.082,38 pr. måned. Stipendiaten har pligt til at udfø¬
re pålagte arbejdsopgaver i forbindelse med undervisning mv. i
op til 840 timer for hele perioden. Med mindst 2 års relevant
erhvervserfaring kan ansættelse evt. finde sted som kandidatsti¬
pendiat med overenskomstmæssig løn i 2Vi år.

Materiale om projektet Landbrugsbygninger & - landskab og
Ph.D -. uddannelsen fås hos sekretær Anja'Hansen og nærmere
oplysninger hos lektor Ole Mouritsen, begge telefon 8936 0000.

Ansøgning stiles til Arkitektskolen i Aarhus, Nørreport 20, 8000
Århus C og skal være skolen i hænde senest onsdag den 29. april
1999 kl. 12.00. Mærket "Landbrugslandskab"

MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN
SØGER

LANDSKABS¬
ARKITEKT
I Park- og Vejafdelingen er en stilling som
landskabsarkitekt ledig til besættelse snarest
muligt.
Stillingen er placeret i Anlægs- og Driftskontoret,
Projekteringssektionen og medarbejderen skal være
med til at skabe en "grøn" tråd i vores arbejde med
at gøre byen til en smuk og levende by at være i.
Park- og Vejafdelingen varetager Odense
Kommunes opgaver med trafik, veje, grønne
områder og kirkegårde. Nøgleordene er kvalitet,
miljøbevidsthed og samarbejde med borgerne.

Opgaverne omfatter:
- Udarbejdelse af grønne projekter til anlæg og

renovering af naturområder, parker og veje, her¬
under også prisoverslag, licitationsmateriale og
tilsyn med arbejdets udførelse.

- Samarbejde med øvrige afdelinger og sektioner,
både i og uden for Park- og Vejafdelingen, bl.a.
driftssektionerne og byplanafdelingen.

- Udarbejdelse af grønne projekter til udviklings¬
opgaver, f.eks. klatreplanter på byens facader,
hegnsplantninger i det åbne land.

- Deltage i arbejdsgrupper, hvor du repræsenterer
landskabsarkitektens faglige viden og synsvinkel.

- Konsulentarbejder for selvstyreinstitutioner
(børnehaver og skoler) og evt. andre kommuner.

Personprofil:
- Uddannet landskabsarkitekt
- Veludviklet kreativ sans
- Selvstændig
- Samarbejdsorienteret
- Kunne arbejde struktureret og
- Være i besiddelse af god formuleringsevne i skrift

og tale
- Gerne erfaring fra tilsvarende job
Vi kan tilbyde frie og flexible arbejdsforhold i en
organisation præget af kreativitet og fremdrift.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til
gældende overenskomst mellem Kommunernes
Landsforening og vedkommende faglige organisa¬
tion.

Yderligere oplysninger om stillingen - og Park¬
og Vejafdelingens organisation - kan fås ved
henvendelse til sektionsleder Stig Langsager,
tlf 66 14 88 14, tast 2758.
Der afholdes samtaler i uge 16.

Ansøgningen - bilagt dokumentation for relevant
uddannelse samt tidligere beskæftigelse - bedes
være Odense Kommune,
Personalekontoret, Odense Slot,
5000 Odense C

i hænde senest den 12. april 1999.03.03

Jobnr. 2338 bedes anført på kuvert og ansøgning.



Hegn Porte Låger
Opsættes overalt
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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.
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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.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
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

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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