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DL-NYT

Generalforsamling og
DL-Sponsorforums årsmøde
Den 26. marts kl. 16.30 afholder DL
sin årlige generalforsamling.
Sted: Roskilde Kommune, Forsynings-
afd.. Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Forud for generalforsamlingen -

kl. 9.15-15.00-afholder DL-sponsor-
forum sit årsmøde - Fokus på Ros¬
kilde: visioner, planer og nye steder.
Årsmødet belyser byudvikling i Ros¬
kilde Kommune, byrumspolitik, park¬
politik og de grønne visioner for
udvikling af Roskilde.
Sted: Roskilde Golfklub, ekskursion i
bus begynder ved Lejre St. kl. 9.15.

Deltagelse: Gratis for medlemmer af
DL, pris for ikke-medlemmer er 500 kr.
ekskl. moms. DL medlemmer har for¬
trinsret. Udførligt program:
www.landskabsarkitekter.dk

Danske Landskabsarkitekter, DL, er

medlem af European Foundation for
Landscape Architecture, EFLA og af
International Federation of Landscape
Architects, IFLA.
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22
www.landskabsarkitekter.dk

40-ÅRS JUBILÆUM PÅ KVL
I anledning af at lektor Jette Abel -
og også landskabsarkitektstudiet -
kan fejre 40-års jubilæum ved Sektion
for Landskab, KVL afholdes reception
fredag-2. april fra kl. 14.00 på Rolig¬
hedsvej 23, Frederiksberg.
Alle er velkomne.

TILLYKKE MED DAGEN
75 år

Inger Birgitta Olesen, 22. april

70 år
Torben Michelsen, 12. maj

60 år
Lone van Deurs, 8. april
Svend Kierkegaard, 18. april -

Susanne Struch, 4. maj

50 år
Lars Erik Nielsen, 14. april
Charlotte Horn, Varde Kommune,
5. maj
Birgitte Errboe Poulsen, 14. maj
Dan Olsen, Hillerød Kommune,
15. maj

KURSUS I SAMARBEJDSFORMER,
LEDELSESTÆNkNING- OG RED¬
SKABER
DL afholder kurset i to moduler hhv.
9., 10., og 11. juni samt 17. september.
I takt med øget fokus på fornyelse
af vores demokratiske kultur opstår
begreber som netværkstegnestuer,
løstkoblede netværk og projektorga¬
niserede samarbejder. Disse begre¬
ber peger på en forandring af arki¬
tektens og landskabsarkitektens
traditionelle rådgiverrolle hen mod
en rolle som partner i demokratiske
processer med mange beslutnings¬
dygtige aktører.
Udviklingen betyder, at arkitekter og
landskabsarkitekter ofte står over for
en udvikling af kompetencer inden
for dialog-, proces- og projektplan¬
lægning, nye ledelsesredskaber, samt
nye juridiske og praktiske forhold.
Kompetencer inden for processer og
især dialog handler ikke kun om fag¬
lige kompetencer men i høj grad om
menneskelige kompetencer, og der
synes at være et behov for udbre¬
delse af redskaber, der kan under¬
støtte en udvikling i dette felt.
Kurset søger at give den enkelte
redskaber til at indgå i og påvirke de
aktuelle samarbejds- og ledelsesre-
lationer samt belyse de samfunds¬

mæssige udfordringer ved denne
udvikling.
Kurset tilbydes i to moduler, fordelt
mellem 1. dag med overskriften
samarbejdsformer og 2. dag med
ledelsestænkning og -redskaber.
Kurset kan gennemføres samlet el¬
ler modulerne kan vælges enkeltvis.
Kurset er tilrettelagt af DL i samar¬

bejde med PLR.

Modul I om samarbejdsformer har
til formål at give forståelse for, og
indblik i tidens netværk og samar¬
bejder, projekt- og procesplanlæg¬
ning. Ydelse, tilbud og ansvar ved
indgåelse af samarbejdsaftaler
samt eksempler på markedsføring
introduceres.
Dette modul afholdes i
Island Brygges Kulturhus, Kbh,
onsdag 9. juni 2004 kl. 9.00-17.30

Modul 2 om ledelsestænkning- og
redskaber har til formål at introdu¬
cere og drøfte nyere ledelsestænk¬
ning og -redskaber, at give deltager¬
ne indsigt i coaching som tænkning
og forholdemåde samt en grund¬
læggende træning i at anvende
coaching som samtaleform og ud-
viklingsredskab.
Dette modul afholdes hhv. Skælskør

Lystskov og Islands Brygges Kultur¬
hus, København 10.-11. juni og 17.
september.

Tilmeldingsfrist:
Modul 1: inden 27. maj
Modul 2: inden 10. maj
Modul 1 & 2: inden 10. maj

Se www.landskabsarkitekter.dk
under DL nyt.
MM

KONKURRENCE OM DEN
ISLAMISKE HAVE
Københavns Kommune har udskrevet
en konkurrence om 'Den islamiske
Have' i Valbyparken, København.
Programmet kan ses på
www.vejpark.kk.dk/studenter
konkurrence/index.htm MM
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DIALOG MED LANDSKABER — har landskabet en sjæl?

Lone van Deurs

Mobilitet som moderne livskrav

En af hjørnestenene i den moderne udvikling er kravet
om mobilitet på en tryg, komfortabel og hurtig måde.
Det moderne menneske vil have mulighed for at be¬
væge sig fra sted til sted, hurtigt ud og hurtigt hjem igen.
Det er ikke nomadens flytten sig efter mad'og over¬

levelse, men det rastløse moderne menneskes søgen

efter grænser, nye oplevelser, ting i kufferten, fortælle¬
stof og livsindhold.

Flere og hurtigere biler kræver brede lige veje, broer
og parkeringsanlæg, store og mange fly kræver flere
og længere landingsbaner, signalmaster, bygninger og

tilkørselsanlæg. Behovet for bevægelse og uendelige
rækker af oplevelser slynger nye visuelle bånd gennem

landskaberne, trækker streger over himmelhvælvet og

tilfører mange nye lyde. Der indgås en ny og meget

synlig dialog med naturens egne landskabsformer,
terrænbevægelser, beplantning, lys og lyd. Tekniske
anlæg af mange forskellige slags tilføjer landskaberne

nye oplevelser og omformer landskabsbillederne og ud¬
vikler samtidig menneskenes landskabsopfattelse og

syn på, hvad der er attraktivt og skønt.
Denne diskussion om landskab og teknik blev ført

allerede i 1913, hvor den fartglade Johannes V. Jen¬
sen, der var en stor beundrer af den moderne teknik,
skrev i et indlæg i Kritisk Revy. 'Man kan ikke leve i
et museum uden at have noget at leve af, forvandling
må til, ethvert andet synspunkt er absurd og sentimen¬
talt', og han fortsatte 'I udviklingen er der et spon¬
tant element, som samtiden ikke kan have blik for'.

Naturfredningsfolkene rasede over dette moderne hær¬
værk, fabriksskorstene, elmaster, brede veje og broer
spolerede den natur, som de mente sig udset til at be¬
skytte mod misrøgt. De repræsenterede en konservativ
og meget statisk opfattelse af naturen, hvor de betrag¬
tede al ny ageren i landskabet som direkte overgreb,
der skulle forhindres. Modernisten Johannes V. Jensen
svarede igen ved at sige: 'Når teknikken indenfor sit

Elmaster på kornmark, Midtsjælland.
De elmaster, som gav anledning til
så mange protester, da de blev rejst,
fjernes nu igen. Bliver landskabet
rigere, når de er væk?
• High-tension pylons in a wheat
field, Mid-Zealand. The pylons,
which caused so much commotion
■when they were erected, will now
be removed. Will the landscape be
better when they are gone?
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væsens begrænsning er sat i funktion og ellers glemt, så
vil landskabet komme til sin ret igen. Vi vil se det i et
andet tempo og have lejlighed til at se mere deraf, vi
vil blive nødt til at udvide rammerne for vores skøn¬

hedssans, men at jordens almindelige udseende skulle
forringes ved teknikken, ville være en lige så forældet
følemåde, som man i sin tid skældte parker og haver
forfærdeligt ud for deres orden i modsætning til sko¬
vens formentlige mangel derpå.'

At tale om jordens almindelige udseende synes at
være et noget luftigt begreb, som selvsagt kan opfattes
på mange forskellige måder. Det almindelige udseen¬
de er det, som vi kan huske det fra vores barndom, er

det, som vi ser det på guldaldermalerierne, er det en

drøm om noget, der aldrig har eksisteret, eller er det
bare en banal fastholdelse af verden i går og en almin¬
delig modstand mod enhver forandring?

Landskabet kan måske meget mere, end vi tror
Der graves tusindvis af tons grus bort fra overfladen og

derefter genskabes en slags kopinatur som en efter¬
følgende undskyldning, en slags bodshandling over
for den forstyrrede natur. Store landskaber lægges øde
ved at pøse 'parcelhuslava' ud over dem, hvorefter de
små nyskabte haver og veje bliver fyldt op med grønt.

I det meste af verden opfatter mennesket, at det
har ejendomsret til jorden, den tilkæmpes, overtages,

handles, beskattes og udnyttes. At eje indebærer en u-

ligh'ed mellem ejeren og det ejede, og ejeren skal som

udgangspunkt ikke spørge genstanden, her naturen,
om lov til at handle, det kan frit gøres i henhold til
gældende plangrundlag og eventuelle andre bindinger,
som samfundet har besluttet sig for. Måske er det netop
denne idé om ejendomsret, der forhindrer et udvidet
og meget mere nuanceret syn på, hvordan mennésket
kan agere i sit landskab. Et samspil, hvor landskabet
også får lejlighed til at ytre sig, kan uden tvivl føre til
helt nye og overraskende landskabsudtryk hvor tingene
kan få mulighed for at eksistere i kraft af hinanden.

Hvis vi nytænkte vores muligheder i forhold til
landskabet og virkelig indgik i fordomsfri og sansen¬

de dialog med det, kunne der skabes nye dynamiske
spændingsfelter. Netop der, hvor natur og kultur mø¬

des, opstår muligheden for, at noget uventet øg over¬

raskende kan opstå. Mennesket skal ikke undskylde
sin tilstedeværelse, men gøre sig umage for at agere med
en ideel stræben, som bærer udover tiden og som til¬
fører kurlstneriske vibrationer til 'jordens almindelige
udseende'.

Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl, pir

Øverst tv. Signalmaster, Nuuk.
Menneskets krav til at kunne bevæge sig hurtigt og bekvemt
fra sted til sted er blevet en markant medspiller i landskabet.
• Top, left. Signal masts, Nuuk.
The need of people to move quicker and conveniently from one place
to another has become a characteristic feature of the landscape.

Nederst. Sikker sans for funktion, materiale, teknik og landskab kan
tilføre særlige oplevelsesværdier.
Fra venstre: Trappe på Sri Lanka, stengærde på Færøerne og den
kinesiske mur.

• Below: An unerring sense of function, materials, technology and
landscape can contribute special qualities of experience.
From left: Steps on Sri Lanka, stone wall on the Faeroe Islands and
the Great Wall of China. •
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LIVETS TOP - DET MODERNE LANDSKAB Lone van Deurs

Upernavik, forårsstedet, den milde ø med de gode
landingssteder og fantastiske fangstmuligheder, var

stedet man søgte hen, når isen brød op og der igen
kunne sejles langs kysten.

I dag en af Grønlands nordligste byer med 1.200
indbyggere og ni bygder spredt rundt på skærene. I
alt omkring 3.000 mennesker lever på kanten af ha¬
vet mellem is og fjelde i nærkontakt med et landskab,
som de har beboet og overlevet i, siden Thulefolket
vandrede gennem kommunen i årene 1150 til 1200.

I 1772 blev der grundlagt en koloni, Upernavik var

nu ikke længere forårsstedet, men helårsstedet, hvor
kolonister forsøgte at leve og overleve de næsten umu¬

lige vilkår. Kontakten med omverdenen var sporadisk,
og kolonien blev flere gange helt opgivet, naturen var

for fjendsk, det var nærmest håbløst at finde en balan¬
ce mellem natur og kultur. Bosætningen skuttede sig
på det lave næs på øens sydspids og trak ikke store

spor i landskabet. Menneskets dialog med landskabet
var spagfærdig, det var landskabet der talte højt og

mennesket udnyttede de naturgivne muligheder. For-
syningsbåden ankrede op udenfor kolonien, kajakker¬
ne og konebådene gled ind mellem skærene, her var

ingen havnemole, allerhøjst en lille sommerbro og en

portal af et par hvalribben. Adgangen fra hus til hus
var små trådte stier og depotpladsen lå på de nøgne

klipper.

ifKiiiii!«"""
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I 1995 besluttede Grønlands Landsting, at der skulle
bygges syv nye lufthavne i Grønland, og en af dem
skulle ligge i Upernavik. Den gamle klassiske helikopter
S 61, som kunne lande på et mindre plateau lige uden
for byen, skulle nu afløses af et Dash-7 fastvingefly,
der stillede krav om en asfalteret landingsbane, 799
meter lang og 30 meter bred og dertil sikkerhedszoner,
så alt i alt en vandret flade på 860 meter x 70 meter.
En fremmed form i det fjeldtakkede landskab mellem
is og hav, hvor der intet sted findes en bare nogenlun¬
de vandret flade af den størrelse, og hvor der var tradi¬
tion for, at man underordnede sig landskabet.

Upernavikøen var ikke et oplagt sted for en landings¬
bane, men udviklingen pressede på, Upernavik skulle
være en brik i den moderne infrastruktur, den skulle

nyde godt af teknikkens fremskridt. Ud fra de givne
forudsætninger var den eneste mulighed for placering
at lægge landingsbanen som en vandret stav hen over

øens toppunkt kaldet 'Livets Top' lige oven for byen.
Et drama begyndte, i løbet af tre arbejdssæsoner (maj

til november), og i løbet af 85.000 mandetimer blev
der sprængt 400.000 m3 fast fjeld væk, og 'Livets Top'
mistede ved den lejlighed de øverste 25 meter. Øens
profil blev for altid forandret. En snorlige vandret linie
afslutter .nu byen mod himlen og en præcis grå sten¬

skråning af store grove sprængstykker beklæder den før
så varierede fjeldside. Her er ingen forsøg på bløde

overgange, her mødes byen og landingsbanen uden
omsvøb og attraplandskaber. En kæmpe skulptur bygget
af mennesker i menneskenes land. En skulptur, der ikke
bare ligger der med form og fylde, men en skulptur
der tiltrækker liv, støj, fornyelse og moderne tider.

Et moderne menneskeskabt landskab, Upernaviks
nye puls, byens park, hvor der er mulighed for at gå
op og skate, løbe på rulleskøjter, cykle eller bare nyde
udsigten de dage, der ikke kommer fly. 860 meter
lækker asfalt lige oppe under himlen med udsigt til
hav, fjeld og sejlende isfjelde, og med kaffeautomaten
lige inden for i ankomst-/afgangshallen.

Inuit, mennesket udviklede et natursyn, som byggede
på en balance, en ret mellem mennesker og andre
dele i naturen, en forestilling om at mennesket er lige
med dyrene og med mange landskabsfænomener.
Det fortælles, at når man sejlede blandt store isfjelde,
skulle der sidde en trommesanger foran i båden for at
underholde isfjeldene, så de ikke fandt på at styrte sig
ned over båden og knuse den (Egede 1939b).

Alt i Inuits verden er besjælet i den forstand, at det
har en vilje, altså kan isfjeldets gode opførsel tolkes
som et udslag afvelvilje. Naturen er for Inuit et subjekt
og må derfor ikke behandles som et objekt, meget u-

lig den europæiske tankegang, som opfatter naturen
som et objekt.
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Er landingsbanen i Upernavik en slags hybris mod
landskabet, og er der nu kun at vente på, at nemesis
dukker op for igen at skabe balance? Eller er landings¬
banen netop udtryk for den gode balance, som kan
skabes, når mennesket virkelig gør sig umage for at

indgå i en ligeværdig dialog med naturen?
Det gamle navn, som fjeldet har haft, så længe no¬

gen husker, 'Livets Top', fordi man den 5. februar fra
dette punkt kunne se solens første stråler efter den
lange mørketid, har nu fået endnu en symbolsk betyd¬
ning. Det er stadig fra denne top livet kommer en i
møde, nu er det Dash-7 maskinerne, der bringer liv,
fornyelse og forandring, selvfølgelig som altid i tæt

samspil med naturen, som stadig skal tages i ed, hvis
planen/flyplanen skal kunne gennemføres.

At opleve denne store menneskeskabte form, den præci¬
se sorte flade med sine påmalede koder i form af hvide
streger midt i det store fjeldlandskab, svævende lige
over havet og med himlen som nærmeste nabo, fylder
eri med en fornemmelse af, at her er balancen fuldendt.

Landskabet har afleveret et lille stykke fjeld, og har til
gengæld fået et teknisk flot og præcist afleveret stykke
landskabskunst, ikke for meget, ikke for lidt,' men netop

det, der var passende, så både låndskab og menneske
stadig holder en ligeværdig balance med hinanden.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdlpir
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Upernavik Lufthavn, Grønland, Upernavik
Bygherre: Grønlands Lufthavnsvæsen
Joint Venture: NUNA-Konsortiet
Byggeperiode: 1998-2000
Ingeniør: Rambøll & NIRAS
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EN LASTBILHUGGERPLADS
PÅ MIDTSJÆLLAND Lone van Deurs

Midt i det sjællandske landskab, hvor Åmosen slutter
sine flade enge, og motorvejen pløjer sit spor fra Sorø
til Ringsted, ligger rester af et gammelt landbrugsland.
Engang driftige gårde, fra dengang hvor 30-40 tønder
land var en anseelig gård med både karle og piger. Der
var liv på landet, heste og senere traktorer pløjede sig
forår og efterår gennem mulden og forvandlede land¬
skabet fra brunt til grønt, og når høsten var i hus, igen
fra gult til brunt. Der var en forståelig dialog mellem
landskab og menneske. Så tog fanden ved det hele,
maskinerne blev større, gårdene blev større, og de små
brug med den dårlige jord blev marginaliserede. Parolen
lød enten koncentreret dyrkning eller, find på noget
andet.

En driftig mand med hang til handel, udvikling og
fantasifuld tænkning slog sig på at opkøbe udslidte
lastbiler, især militæret var en god kunde. 'Det er jo
synd, når de lastbiler bliver skrottede, er der 15 gode år
tilbage i dem', en absolut ressourcerimelig tankegang.
Han købte op og stillede lastbilerne i bundter på sin
mark og begyndte at istandsætte de bedste, skille de
dårligste ad og satte en handel i gang med både ind¬
land og udland. En forretning med succes, langt bedre

indtjening og beskæftigelsesmuligheder end det nu

efterhånden hårdt pressede landbrug.
Landskabet ændrede helt karakter, et virvar af røde,

blå, grønne og gule lastbiler hensat i tilfældig orden
møblerede den tidligere rolige markflade. Grimt rod
mente de fleste, klagerne tårnede sig op, og myndig¬
hederne måtte forholde sig til dette kaos midt i bonde¬
landet. De formelle tilladelser var i orden, så det var

det landskabsæstetiske udtryk, der skulle finde sit nye

formsprog, og her begyndte en mærkelig drøftelse om

pænt og grimt mellem en lang række professionelle
planlæggere.

Første krav var den kommunale byplanlægger, der
anbefalede, at der blev skærmet med poppelrækker.
Inden sagen nåede videre, overtog en anden kommu¬
nal byplanlægger sagen, og planen med poplerne blev
kasseret med begrundelsen 'ikke egnstypisk'.

Næste forslag var at skjule hele lastbilroderiet i en

slags skov, en bræmme af blandet løvskov i hvis midte,
der kunne gemme sig en mark med lastbiler. Så fandt
amtet ud af, at der i regionplanen ikke var udlagt skov-
rejsningsarealer i området, så kommunen måtte opgive
sit løsningsforslag.
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Bygherre: Sjællands Lastvognsopbug A/S Fulby. Sorø
Landskabsarkitekt: Lone van Deurs
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Den endelige løsning blev en seks meter høj jordvold
omkring hele roderiet. Volden skal tilplantes, og efter
byplanarkitektens krav skal der sættes rækker af hvid¬
tjørn på toppen. Amtet ønskede for at mildne lidt på
dette store bygningsanlæg i det flade landskab, at hjør¬
nerne blev slørede med skovplantning, dog så små are¬

aler, at de ikke kunne kaldes skov og dermed komme
i konflikt med skovrejsningsplanerne.

Og sådan blev det, de grimme lastbiler skjules bag
jordvolde så høje, at der virkelig bliver noget at se på.
En mærkelig landskabsfortælling med en mærkelig
slutning.

Al tale om dialog med landskabet set i sammenhæng
med samfundsudvikling, nytænkning omkring objekt,
rum og dynamik blev fejet omkuld med paragraflæs¬
ning og magtfulde kampe mellem forskellige ønsker om
at skjule det, som alle embedsfolk var enige om: 'last¬
biler på en mark er grimt', og de skal gøres usynlige.

Egentlig er lastbiler ganske flotte, ethvert barn har
adskillige af dem i småstørrelse, og jubler henrykt, når
de mødes i fuldskala. Der er noget betagende ved al
den kraft, de store hjul og de enorme former, en con¬
tainer på hjul, måske fuld af de herligste varer.

Lastbiler gør velsagtens stor nytte i vores mobile
verden, og vejene, de skal køre på, opfattes som for¬
nuftige, bare de er sikre og brede nok. Men når last¬
bilen går på pension og samles sammen med andre
udslidte, så opfattes den som grim og skal for enhver
pris skjules.

En frigørelse fra traditionel tankegang vil m'åske
kunne tilføre landskabet nye facetter og fortælle en
historie om, hvordan mennesker og landskaber kan

indgå i et nyt samarbejde, der nu ikke mere handler
om bondens køer, korn og efterårspløjning, men om

pladskrævende tekniske installationer, som er en logisk
følge af det livsmønster, vi har besluttet os for at

gennemføre.
Det kan overvejes, om trangen til at skjule måske

skal forsøges erstattet af modet til at synliggøre.
Rod som en dynge af tilfældigt opstillede lastbiler

på en mark, kan i en kort tid opfattes som en sjov og
anderledes landskabsoplevelse, men tilfældige lastbiler
på en tilfældig mark dag ud og dag ind, er bare sjusk
i landskabet. De gamle flade marker med plads til de
lange kig, ro og langsom rytme er forsvundet fra dette
sted. Virkeligheden har ændret natur, en ny balance
og en ny forståelighed skal søges.

Hvis der blev præsenteret lastbiler i smuk orden, op¬

stillet efter farve, størrelse, ma^rke eller hvilket ord-
ningsprincip, der nu kunne forekomme mest udtryks¬
fuldt, så ville rækken af lastbiler kunne opfattes som

et smukt og fortællende billede. Ærlig snak om land¬
brugets udvælgelse af jorderne, en beretning om det,
der blev tilovers og om nogle af det moderne livs nye
omdriftsformer.

Måske kunne man opstille en kæmpe transparent

skærm, gerne 8-10 meter høj. På denne klare skærm
påsættes billeder af lastbiler i overstørrelse og i smuk
orden. Et kæmpebillede, en billedfortælling, der kun¬
ne dække for lastbilskrottet bagved, og synliggøre det
moderne liv på landet, den redelige historien om,
hvordan mennesket i dag indgår helt nye brugsaftaler
med det, der engang udelukkende var marker.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdlpir
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TRAFFIC
Torben Schønherr

Hvad er natur? Er en bil natur? Svaret er ja, fordi alt, hvad
en bil består af, er hentet i naturen, altså: Bilen er natur.

Med denne forholdsvis enkle konstatering, er det
havekunstneriske arbejdsfelt udvidet passende i forhold
til områder, hvor bilen og beslægtede transportmidler
bevæger sig og står stille. Veje, gader, parkeringsplad¬
ser, You name it, pissegrimt og meget effektivt.

11% af Tyskland består af belagte flader, mennesket
bruger ca. 10% af sin hjernekapacitet, vi står op hver
morgen og går på arbejde, alt er som det skal være. De
efterfølgende projekter skal forstås på denne baggrund.

Rundkørsel i Århus nord

En rundkørsel, der blot er dette: en rundkørsel med

lys. Derfor er lyset det bærende element, det særlige;
resten giver jo sig selv, man skal køre rundt. Lyset er

et gridnet bestående af wirer med ophængte Køben-
havneramaturer. Gridnettet holdes på plads og i høj¬
de af fire skråtstillede gittersøjler forankrede med wire
for at minimere konstruktionerne. Det giver en rolig
flade af lys, næsten som en stjernehimmel.
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Belysning afrundkørsel, Lisbjerg Erhvervspark, Århus. Anlagt 1998
Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab v. Torben Schønherr
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Margrethe Pladsen i Århus
De næste to projekter er forsøg på en tilbageerobring
af det tabte rum.

Margrethe Pladsen er beliggende mellem Scandina¬
vian Center og Musikhuset i Århus. Under halvdelen
af pladsen er der parkeringskælder. Derfor opstod tan¬
ken om 'lufthække', som kunne gå på tværs af kørsels¬
retningen og erstatte træet som element. Lufthækkene
fungerer som espalierer for slyngplanter og har belys¬
ning indbygget. Lufthækkene er udformet i samarbej¬
de med billedhuggeren Erik Heide.

Fladen er befolket med stave af betonfliser i vil¬

kårlige retninger i samspil med lufthækkene. Parke-
ringsbåsene var tænkt markeret med trafiksøm. Dette
blev senere ændret til bølgede striber, folk parkerede
for poetisk, og det gav for lidt penge i kassen.

«
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Parkeringsplads ved Scandinavian Center, Margrethe Pladsen, Århus. Anlagt 1994
Landskabsarkitekt: Scbønherr Landskab v. Torben Schønherr. Kunstner: Erik Heide



Parkeringsplads og taghave ved højhus i Århus
Betingelser; totalentreprise og minimal indflydelse på
udførelsens kvalitet. Det, man kan se ned på fra høj¬
huset er parkeringspladsen og lidt længere væk en tag¬
have over et parkeringshus.Taghaven består af græs, en

opholdsplads og små ellipseformede bakker, hvorpå
der står kirsebærtræer. Bakkerne giver plads til træer¬
nes rodnet. Ellipseformen vandrer ned på parkerings¬
pladsen som termoplast med et udstandset P tilfældigt
placeret. I parkeringsbåsene er opstribningen erstattet
af bogstavet P, der fylder båsene ud, ligeledes udført i
termoplast. Billedet skifter konstant i forhold til an¬

tallet af parkerede biler.

40 landskab 2/04



Parkeringsplads ved Prismet, Silkeborgvej, Århus. Anlagt 2001
Landskabsarkitekt: Scbønherr Landskab v. Torben Schønherr



Bumpet
Vi støder på det overalt, så at sige, det hastighedsdæm¬
pende trafikbump.

Ud for Hunderupskolen i Odense skulle udføres et

sådant bump, børnene skulle helst ende som voksne.
Det blev til et skulpturprojekt bestående af en skulptur
i skolegården (skitse af billedhuggeren Erik Heide), en

portal og bumpet, alt udført i råjern. Bumpet er 30
*

meter langt og 30 cm på det højeste sted. I råjernet ud¬
skæres med en laser bogstaver, som hæves ca. 1.5 cm

over fladen. Bogstaverne danner tilsammen et digt på
ca 7.000 bogstaver.

Hvis gud er gud / og det du vidstel og ikke det du troede
osv. osv., og busscaufføren kunne på denne måde lige¬
som optage digtet i sig gennem sin arbejdsplads.

Og der kunne ligge små vandpytter og glimte i p og
o og v og e osv osv.

Desværre blev skolen nedlagt.
Torben Scbønherr, landskabsarkitekt maa, mdl
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Bump ved Hunderupskolen, Odense. Forslag 1998
Landskabsarkitekt: Scbønherr Landskab v. Torben Schønherr, S. Kunstner: Erik Heide



FYRRE ÅR PÅ KVL

Jette som nyuddannet kandidat
• Jette, as a new graduate

Prof. Georg Georgsen var den store
inspirator for det første hold stude¬
rende
• Professor Georg Georgsen was a
great source of inspiration for the
first group of students

satte lærerkræfter. Der var heller ikke mange stude¬
rende, dét følgende år resulterede i to kandidater.

Men siden har det udviklet sig til hold på 40-50
studerende - og flere lærere er kommet til.

Du har med et meget stort fagligt og personligt en¬

gagement været en central figur i denne udvikling.
Alle studerende har haft dig i havekunstens historie og

de fleste også i nutidig landskabsarkitektur, og de to

fag blev dit ansvarsområde, da styrelsesloven blev lavet
Hm, og du blev ansat som lektor. Mere end 1000 nye

studerende blevet indført i faget gennem din under¬
visning. Din påvirkning gennem årene har været stor.
Man mærker, at dit engagement i faget og i de stude¬
rende kommer fra hjertet. En vigtig del af din under¬
visning foregår på byvandringer og ekskursioner, hvor
du med stor energi overvinder alle vanskeligheder for
at nå de udvalgte faglige mål. I de senere år indgår
udenlandsekskursioner til europæiske haveanlæg som

en vigtig del af studiet det første studieår. I år går tu¬
ren til Paris, hvor du næsten er på hjemmebane.

Havekunstens historie har altid stået dig nærmest.
Du har i mange år været med i ledelsen af Havebrugs¬
historisk Selskab, heraf de seneste år som formand.
I dette arbejde har du haft stor nytte af dit brede kon¬
taktnet, og medlemmerne har kunnet nyde godt af
din ansvarsfølelse i den omhyggelige planlægning af
arrangementer og ekskursioner. Du har selv holdt
foredrag og skrevet talrige anmeldelser og artikler til
Havebrugshistorisk Selskabs årsskrift og til Landskab.
En stor indsats ligger i dit medforfatterskab til guiden
Historiske haver i Danmark fra 1997.

Du har rejst meget og skabt mange gode kontakter
til landskabsarkitekter i udlandet. De kender dig, og

vi, der er kommet efter, får hilsener med tilbage.
Lysten til at rejse har sikkert medvirket til dit orga¬

nisatoriske engagement som dansk delegat for Fore¬
ningen af Danske Landskabsarkitekter i European
Foundation for Landscape Architecture (EFLA) og i
International Foundation for Landscape Architecture
(IFLA). En kort periode, fra 1985-87, var du interna¬
tional sekretær for IFLA. I denne sammenhæng har
du været pioner, du rejste til møder og konferencer
længe før, internationalisering for alvor kom på dags¬
ordenen.

Interessen for de historiske haver har desuden bety¬
det medlemskab af Den Danske Nationalkomité under

ICOMOS (International Council on Monuments and

Til Jette Abel - fyrre år - fagets første dame fejres
Det hele begyndte med en cykeltur ad alléen. For enden
ved Frederiksberg Runddel lå Det Kgl. Haveselskabs
Have. I de lave, gule bygninger havde havearkitekt
Georg Boye tegnestue. Ham skulle du tale med, du
ville være havearkitekt. Ingen erhvervsvejledning kun¬
ne hjælpe dig dengang, hvor der nok eksisterede for¬
skellige muligheder, men ikke en rigtig uddannelse
hverken på Landbohøjskolen eller på Kunstakademiet.
Tidspunktet var velvalgt. Georg Boye arbejde den¬
gang i slutningen af 50erne sammen med en kreds af
fagfolk på at få startet en uddannelse på Landbohøj¬
skolen eller snarere en deling af havebrugsstudiet, så
der blev en selvstændig anlægslinie - Ha-linien - til¬
tænkt dem, der ville være havearkitekter. Boye modtog
dig på tegnestuen med stor venlighed, har du fortalt,
og opfordrede dig til at søge optagelse selv om det end¬
nu var uklart, om uddannelsen ville komme i gang.
Det kom den. Det første hold startede i september
1960. Du blev indskrevet og fik studienummeret Ha 1.
Cykelturen til Haveselskabets Have blev starten på
din professirøelle livsbane.

Studiet varede dengang 3 år og 7 måneder - der
var ingen slinger i valsen - de der gennemførte gjorde
det på normeret tid. Det blev til otte havebrugskandi¬
dater fra anlægslinien i marts 1964. Georg Boye lagde
straks beslag på dig, fra 1. april var du ansat som viden¬
skabelig assistent på afdelingen, hvor han i mellem¬
tiden var blevet professor.

På meget kort tid skulle du skifte rollen som den
flittige og dygtige elev ud med rollen som lærer. Ud
over professoren og dig var der kun enkelte løst an-

44 Landskab 2/04



Sites) og af den internationale komité for historiske
haver under IFLA/ICOMOS. I forlængelse af dette
arbejde har du medvirket til den danske oversættelse
af Firenze-chartret, der har stor betydning for arbejdet
med at bevare historiske haveanlæg.

Rejseaktiviteterne har resulteret i en overdådig lys¬
billedsamling, der udgør et grundelement i dine fore¬
læsninger og foredrag. Din hjælpsomhed er stor, når
andre skal afsted. Man går ikke forgæves til dig, hvis
man har brug for et rejseråd, for at låne et dias eller for
tips om interessante haver. Du kan altid bidrage og vil
gerne dele din viden. Uden for dit kontor - som er
en historie helt for sig selv - ligger bøger indbydende
lagt parat til selvstudier, som et apropos til dine fore¬
læsninger.

På Landbohøjskolen har du påtaget dig en lang ræk¬
ke administrative opgaver. En årrække var du institut¬
leder og gennemførte med stor ansvarlighed og demo¬
kratisk sindelag de mange møder, hvor VIP, TAP og

studerende var sikret indflydelse gennem den den¬
gang gældende styrelseslov. Og i perioden 1992-97
var du studienævnets formand.

Gennem de mange års arbejde med afdelingens ledel¬
se og din omhyggelige varetagelse af kollegiale pligter
har du aflastet dine kollegaer for mange administrati¬
ve opgaver. Det har du gjort, fordi du har pligtfølelse
- i dkg en lidt overset dyd. Du har ikke altid fået tak,

men ofte flere pligter. Beskedenhed og uselvisk ildhu er

karakteristisk for dig. Det er trofasthed mod kolleger
og venner og mod de faglige idealer, du fik med dig
fra starten, også. I vanskelige perioder har din vedhol¬
denhed været en stabiliserende faktor på afdelingen
og for uddannelsen.

1 de seneste år er opgaven med at registrere og ud¬
vikle afdelingens tegnings- og billedarkiv blevet stadig
mere aktuel. Det er et stort og vigtigt arbejde at få det
store materiale registreret og gjort tilgængeligt. Du har
holdt sammen på arkivmaterialet, og forhåbentlig kan
du, når arbejdslivets forpligtigelser og gøremål kommer
på afstand, finde tid og lyst til at tage registrerings-
opgaven op og på den måde yde et vigtigt bidrag til
den faglige historie, vi som landskabsarkitekter i dag
bygger videre på.

Gennem fyrre år har du, Jette været et omdrejnings¬
punkt for landskabsarkitektuddannelsen - en uddan¬
nelse, som KVL i dag udbyder med stor succes. Du
skal hædres for din indsats gennem fyrre år for faget.
Vi ønsker dig tillykke med jubilæet.
Susanne Guldager, Kirsten Lund-Andersen og

jens Balsby Nielsen, landskabsarkitekter mdl

Der er reception den 2. april kl. 14.00 på
Skov & landskab, Rolighedsvej 23, Frederiksberg C,
hvor alle er velkomne

Tusculum, studierejse til Italien 1997.
Jette Abel og lektor Lis Park.
• Tusculum, field trip to Italy, 1997.
Jette Abel and associate professor
Lis Park.
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IN MEMORIAM

Nordisk møde i Finland 1978
- i Maj-Lis Rosenbroijers have
Fra venstre Karen Permin, Eivor Bucht,
Juha Rainio, Trygve Sundt, Christina
Laurén, Camilla Rosengren, Par
Soderblom, Maj-Lis Rosenbroijer,
Kasper Opdal og Henrik Fog-Møller
• Nordic meeting in Finland 1978
- Maj-Lis Rosenbroijers garden.
From left Karen Permin, Eivor Bucht,
Juha Rainio, Trygve Sundt, Christina
Laurén, Camilla Rosengren, Par
Soderblom, Maj-Lis Rosenbroijer,
Kasper Opdal and Henrik Fog-Møller

Redan som liten flicka dromde Majken om att bli trad-
gårdsarkitekt. Hqii inleddc sina studier vid Helsingfors
universitets agro-forstvetenskapliga fakultet och fortsatte
studierna i Kopenhamn. Hon var en av C.Th. Søren¬
sens få och utvalda 'kvallsstuderanden. Tillbaka i Finland

grundade hon sin tradgårdsplaneringsbyrå 1957. .

Maj-Lis Rosenbroijer: Rækkehushave Suvanto, Hagalund, 1955
• Maj-Lis Rosenbroijer: Rowhouse garden Suvanto, Hagalund, 1955

Majken var kand for sin spontanitet. Nar hon 1958
deltog i en nordisk tradgårdsplaneringstavling bearbe-
tade hon lange på ett forslag for att några dagar fore
inlamningen få nya idéer. Hon lamnade in bagge for¬
slagen och vann forstå och tredje pris.

Många av Majkens arbeten finns presenterade i
Havekunst och Landskab. I nummer 1/66 i Havekunst

presenterade hon planerna for en upprustning av Gull-
randa park, som ursprungligen planerats av Svante
och Paul Olsson. Bland andra,stora arbeten kan nam-

nas omgivningen kring Saima kanal, dar hon fortsatte
tradgårdsarkitekt Jussi Jannes arbeten efter hans dod
1967 (Havekunst 2/70).

1 borjan av sin karriår, på 1950-60-talet, planerade
hon mest privattrådgårdar. En valplanerad tradgård
skulle enligt henne vara enkel med klara linjer. Hon
var mycket noga med att material- och vaxtval skulle
harmoniera med byggnaderna och naturen. Ofta an-

vande hon vilda vaxter, men kunde som blickfång fore¬
slå exotiska arter som t.ex. valnot, alpros, klippstånds
och astilbe (Villa Green, Havekunst 8/68).

Naturen och skargården inspirerade Majken i plane-
ringsarbetet. I sina planer sokte hon få fram platsens

Landskabsarkitekt Maj-Lis Rosenbroijer
4. marts 1926 — 11. november 2003

Finsk landskabsarkitekturs 'grand old lady Maj-Lis
Rosenbroijer er efter flere års svigtende helbred død i
sit hjem i Hagalund 77 år gammel.

Maj-Lis - Majken kaldet - var i nordiske og inter¬
nationale fagkredse en kendt person. Som formand i
den finske havearkitektforening og Finlands officielle
repræsentant i IFLA i begyndelsen af 70erne samt i
perioden 1966-74 som finsk redaktør af Havekunst
var der rig anledning til at træffes i faglige sammen¬

hænge. Det nordiske forenings- og tidsskriftsamarbejde
beroede ofte på enkeltpersoners professionelle og en¬

gagerede indsats. Majken var et sådant menneske.
Danmarks Radio havde for nogle år siden en ud¬

sendelse, der hed 'Glæden ved' — en udsendelse hvor
mennesker af forskellig observans fortalte om stort og

småt.

Når jeg mindes Majken, husker jeg hendes glæde
over naturen, hendes faglige stolthed, og begejstring
for finsk kunst og arkitektur - og for finsk design, når
det var allerbedst. Og glæden over Marimekkos kjoler
og skjorter og Alvar Aaltos smukke vaser smittede af i
det Perminske hjem.

Og havearkitekt var hun i ordets oprindelige betyd¬
ning — havde stor formsans og sikker viden om jord
og planter - lagde vægt på stedets identitet og kon¬
takten mellem hus og have.
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Når det blir vår igen
skaljag oppna alla fonster
ta solen in och sjålv gå ut
siitta mig i morgonsolen
på den varma trappan utav tra

trånga ut en hel lång vinter
oppna migfor ljuset, varmen, solen
oppna migfor hoppet och for lyckan
att det snart blir vår igen
M-LR

Maj-Lis Rosenbroijer: Villa Green, Borgå. 1969
• Maj-Lis Rosenbroijer: Villa Green, Borgå, 1969

sjal - 'genius loci'. En av hennes målsåttningar var att
utveckla den finska trådgården. Den finska naturen
framhåvde hon genom att som byggmaterial anvånda
sten och tra som markmaterial samt vilda finska vaxter

som blåbar, ljung, mjolon m.m. (Villa Green, Have¬
kunst 8/68, Tra i trådgården, Havekunst 8/75).

Stora planeringsprojekt på 70-90-talen var omgiv-
ningarna vid bl.a. Satakunta centralsjukhus i Bjorne-
borg, Jorvs och Bolarskogs sjukhus i Esbo, Anjalan-
koski kraftverk, Nokias huvudkontor i Kågelviken i
Esbo samt presidentens tjanstebostad Talludden i
Helsingfors (Landskab 5/95).

Majkens sista stora utstållningsplanering var vårtråd-
gårdsutstallningen 1997 i Helsingfors måsscentrum
och hennes tema 'Månbron' våckte stor beundrån,.

Majken var en glad och slagfårdig manniska och all-
månt omtyckt person. Vi år många som saknar henne.
Christina Laurén och Karen Permin

Maj-Lis Rosenbroijer: Talludden, Helsingfors, 1993.
Have til præsidentboligen
• Maj-Lis Rosenbroijer: Talludden, Helsingki, 1993.
Garden at the presidential residence
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Dialogue with landscapes - Do landscapes
have a soul? p. 25
Lone van Deurs

One of the cornerstones of modern devel¬

opment is the demand for safe, comfortable
and quick mobility. Modern man desires
the possibility of moving rapidly from place
to place. It is not a question of the nomad's
wandering in search of food and survival, but
the restless modern persons search for new
borders, new experiences, items in their
baggage, narratives and a meaning with life.

Increasing numbers of faster cars require
wide, straight roads, bridges and parking areas.
More and larger airplanes require more and
longer runways, signal towers, buildings and
traffic paths. The need for movement and a

never-ending series of experiences creates new
visual bands through the landscape, and draws
lines across the heavens and adds many new
sounds. A new and extremely visible dialogue
is created between natures own landscape
forms, vegetation and light and sound. This
discussion about landscape and technology
was started as early as 1913, when speed
enthusiast Johannes V. Jensen, who was a

great admirer of modern technology wrote,
"One cannot live in a museum without having
something to live off, change is a necessity,
any other attitude is absurd and sentimental."

To discuss the earths ordinary appearance
seems rather intangible, and obviously can
be perceived in many ways. The most com¬
mon appearance is that which we remember
from our childhood, that which we experi¬
ence in early 19th century paintings, that
which is a dream of something that never
really existed, or is it just a hackneyed
attachment to the world of yesterday and
an ordinary resistance to change?

If we took a new approach to our oppor¬
tunities in relation to the landscape, and really
engaged in an unbiased and sentient dialogue
with it, a new and dynamic potential could
be created. Especially there where nature
and culture meet, opportunities arise where
something unexpected and surprising could
occur. Man should not excuse his existence,
but strive to act with an idealistic endeavor,
which lasts in time and provides artistic vibra¬
tions to "the earths ordinary appearance."

The summit of life - the modern landscape,
p. 28
Lone van Deurs

Upernavik is one of Greenland's northern¬
most towns, with 1,200 inhabitants and nine
settlements spread out across the islands. In
all about 3,000 people live on the edge of
the sea between ice and mountains in near

contact with the landscape. In 1995 the
Greenland Landsting decided that seven new
airports should be built on Greenland, and.
one of them should lie in Upernavik. The old
classic helicopters, S 61, which could land on
a small plateau on the edge of town were to
be replaced by a Dash-7 fixed-wing aircraft,
which required an asphalt runway, 799 meters
long and 30 meters wide as well as the neces¬

sary safety zones. An alien form in the craggy
landscape, where there are almost no horizon¬
tal surfaces of that size, and where there is a

tradition for adapting to the existing landscape.
Based on the given limitations, the only pos¬
sibility of placing a runway was as a horizontal
strip across the island's summit, a place called
"The summit of life" just above the town.

During three work seasons and with
85,000 man-hours, 400,000 cubic meters

of rock was blasted out, and "the summit of
life" lost its upper 25 meters. The island's
silhouette was thus altered for ever. A wind¬
ing horizontal line now terminates the town
toward the sky and a precise, grey slope
consisting of the large dynamited rocks now
covers the previously so varied mountainside.
A huge sculpture, built by humans in a land
of humans. A modern, man-made landscape,
Upernaviks new pulse, the city's park, where
there is now the opportunity to roller skate,
bicycle or just enjoy the view, on days when
there are no visiting aircraft.

A truck junkyard in Mid Zealand, p. 32
Lone van Deurs

In the middle of the Zealand landscape,
where the highway plows its path from Sorø
to Ringsted, lies the remains of an old farm.
An enterprising man with a propensity to
trade, started buying old worn-out trucks.
He placed these in groups in his fields and
began to repair the best of them, junk the
worst and began selling them both at home
and abroad. A successful business, with a far
greater profit and work opportunities than
the gradually hard pressed agriculture. The
landscape completely changed character, and a

disarray of red, blue, green and yellow trucks
cluttered the previously peaceful fields. Most
people considered it to be an ugly mess, com¬
plaints poured in and the local authorities
were forced to react to this chaos. The muni¬

cipal planners recommended that the area
be screened off with rows of poplar trees.
Another municipal planner rejected this
idea as it was not "typical of the region." The
next proposal was to hide the confusion of
trucks with a new forest, which in the middle
of could be a hidden field, full of trucks.
Finally the county discovered that the regional
plan did not provide forest establishment areas
so this idea was also abandoned. The final
solution was a six-meter high earth embank¬
ment around the entire area, and according
to the city planners requirements, it should
be topped by rows of hawthorn. In order to
subdue the effect of this huge complex in
the flat landscape, the county asked that
the corners be diffused by forest groves, but
in such small areas that they could not be
considered a forest and thus be in conflict
with the forest establishment ordinances.

Traffic, p. 35
Torben Schønherr

What is nature? Is a car nature? The answer

is yes, as everything that the car consists of
comes from nature, thus: the car is nature.

With this somewhat simplistic ascertainment,
the garden artist's area of work is suitably
amplified in relation to the areas where the
car and similar means of transportation exist
in static and active forms. Roads, streets,

parking lots, you name it, incredibly ugly
and very effective. 11 % of Germany consists
of paved surfaces. People only uses about
10% of their brain capacity, we arise every
morning and go to work, all seems normal.
The following projects should be under¬
stood in this context.

Roundabout at Århus nord
A roundabout, which is simply: a roundabout
with light. Therefore the light is the sup¬
porting element, the special; the rest is given,
one should drive around. The light is a grid
consisting of wires with suspended Copen¬
hagen fixtures. The grid is supported by four,
oblique trussed columns anchored by cables to
minimize the structure. This provides a com¬
posed plane of light, almost like a starry sky.

Margrethe Plads square in Århus
The next two projects are attempts to recap¬
ture lost spaces. There is a parking garage
under half of the Margrethe Plads square.
Thus the idea arose of creating an "air hedge,"
running across the traffic direction and
replacing the trees as an element. The air
hedges serve as elevated trellises for creepers
and have integrated lighting. The surface of
the square is characterized by staves of con¬
crete pavers running in random directions
in an interplay with the air hedges. The
parking areas were originally planned to be
marked by metal studs. This was later chan¬
ged to wavy lines, as most motorists were
somewhat creative in their parking.

Parking place and roofgarden at a high-rise
building in Århus
Conditions; a general contractor and a mini¬
mum of influence on the quality of work.
From the high-rise one can see down on the
parking lot, and somewhat further off: a roof
garden over a parking garage. The roof garden
has elliptical hills. The ellipse wanders down
onto the parking lot as a thermoplastic surface
with stamped-out Ps. The parking dividing
lines were replaced by the letter P, which fills
the entire space, and is also made of thermo¬
plastic. The view is constantly changing
depending on the number of parked cars.

The bump
We find them almost everywhere, the speed
reducing traffic bump. One of these bumps
was planned outside the Hunderup school in
Odense. The result was a scheme consisting
of a sculpture in the schoolyard, a gateway
and the bump, all made of unfinished steel.
The bump is thirty meters long and a max¬
imum height of thirty centimeters. Letters
were laser-cut out of the steel and raised 1.5
centimeters over the .surface. There are seven

thousand of these letters, which make up a
poem. Small puddles occur and reflect light
in the p, o, v and e's, etc.
Pete Avondoglio
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DET KONGELIGE DANSKE
KUNSTAKADEMI - 250 AR
Det kongelige Danske Kunstakademi,
der fik sin første fundats i 1754, om¬
fatter Det Kongelige Akademi for de
Skønne Kunster - hvis virksomhed
udøves gennem Akademiraadet -
og Kunstakademiets skoler:
Arkitektskolen, Billedkunstskolerne
og Konservatorskolen samt Kunst¬
akademiets Bibliotek.
Kunstakademis 250-års jubilæum
31. marts 2004 fejres med en lang
række aktiviteter.
Hele året 2004 betragtes som jubi¬
læumsår.

Oplysninger om Akademiet findes i
Beretning om Akademiet, der udar¬
bejdes hvert tredje år. I forbindelse
med jubilæet udgives et trebinds
værk 'Kunstakademiet 1754-2004'.

Og Arkitektur, Byplan og Landskab
har særudgivelser i forbindelse med
jubilæet. Arkitektur 1 og 2 er dispo¬
neret periodisk som udstillingen i
Meldahls Smedie og beskriver '250
års dansk arkitektur'.
I Byplans temahæfte (august 2004)
om arkitektur og byplanlægning be¬
lyses perioden med fem fremragen¬
de eksempler.
Landskabs temahæfte om havekunst

og arkitektur (september 2004) præ¬
senterer for hver 25 års-periode et
repræsentativt eksempel, som ikke
har været særligt uddybet. Redak¬
tionsgruppen består af lektor Jette
Abel, professor Sven Ingvar Anders¬
son og redaktør Annemarie Lund.

PROFESSORFORELÆSNINGER
PÅ KUNSTAKADEMIETS
ARKITEKTSKOLE - 250 ÅR
8. marts kl. 17: Perioden 1754-79
Prof. Jens Kvorning: Fredriksstaden

10. marts kl. 17: Perioden 1779-1804
Prof. Steen Høyer: Liselund

15. marts kl. 17: Perioden 1804-29
Prof. Carsten Juel-Christiansen:
Wiedevelt, Abildgaard, C.F. Hansen

17. marts kl. 17: Perioden 1829-54
Prof. Carsten Thau: Thorvaldsens
Museum

22. marts kl. 17: Perioden 1854-79
Prof. Gregers Algreen-Ussing: Univer¬
sitetsbiblioteket og J.D. Herholdt

24. marts kl, 17: Perioden 1879-1904
Prof. Jan Søndergaard: Tidens teknik¬
begejstring (Københavns Rådhus,
Middelgrunden m.m.)

29. marts kl. 17: Perioden 1904-29
Prof. Nat Chard: Film om Stærekas¬

sen, Grundtvigskirken og Faaborg
Museum

29. marts kl. 18: Perioden 1929-54
Prof. Tage Lyneborg: Kai Gottlob og
Lukaskirken

14. april kl. 17: Perioden 1979-2004
Prof. Anders Brix: Tegnestuen Vand¬
kunstens boligbyggeri

14. april kl. 18: Perioden 1954-79
Prof. Boje Lundgaard: Jørn Utzon og
perioden som helhed

Danneskjold-Samsøes Allé 51-53,
1435 København K

UDSTILLINGER-250 ÅR
Charlottenborg Udstillingsbygning
Med Kærlig Hilsen -

Kunstakademiets 250-års jubilæum
6. maj - 6. juni

Det Danske Kunstindustrimuseum
De industrielle ikoner: Design Danmark
5. marts -15. august
www.kunstindustrimuseet.dk

Statens Museum for Kunst
Clinch - Danske kunstere markerer
Kunstakademiets 250-år jubilæum
1. april - 28. november
www.smk.dk

Thorvaldsens Museum
Af den rette støbning. Gensyn med
Thorvaldsens afstøbningssamling
24. marts 2004 - 13. februar 2005

www.thorvaldsensmuseum.dk

Kunstforeningen
EXIT
29. maj - 11. juli
www.kunstforeningen.dk.

Den Fries Udstillingsbygning
Forårsudstillingen
3. - 25. april 2004
www.denfrie.dk

Kunstakademiets arkitektskole
Tid og rum

Inspiration og læring på
Kunstakademiet i 250 år
6. marts -18. april

Arkitektskolens uddannelse har
siden Akademiets stiftelse i 1754
været tæt forbundet til de øvrige
kunstneriske uddannelser på Aka¬
demiet. Den nuværende og fremti¬
dige udvikling af uddannelsen hviler
på dette fundament af gensidig
inspiration. I afsnit af 25 år fortæl¬
les de 250 års historie med tegnin¬
ger, fotografier og effekter af for¬
skellig art. V

Kunstakademiets Arkitektskole,
Meldahls Smedie

Danneskjold Samsøes Allé 51-53
www.karch.dk

DET FREMMEDE
GULDMEDALJEKONKURRENCE
2004
Med det formål at fremme kunstarter¬
ne arkitektur, skulptur og maleri samt
belyse disse kunstarters muligheder
og grænser har det Kongelige Aka¬
demi for de Skønne Kunster 1. marts

2004 udskrevet guldmedaljekonkur¬
rence for yngre kunstnere:
Guldmedaljekonkurrencen 2004
'Det fremmede' for arkitekter, bil¬
ledhuggere og malere.
Deltagere skal være danske stats¬
borgere eller have fast bopæl i
Danmark og være under 40 år -
dvs. født efter 1. februar 1965.

Konkurrencens i. etape:
6 legater å 50.000 kr. til rejser til
Istanbul, Tokyo eller Grønland
Ansøgningsfrist 14. juni 2004 kl. 13.
Danske arkitekter, billedhuggere og
malere, som er født efter 1. februar
1965, kan inden mandag 17, maj
2004 kl. 13 ansøge om et rejselegat
på 50.000 kr., der skal anvendes til
en rejse til enten Istanbul, Tokyo
eller Grønland. Rejsen skal være af
mindst 3 ugers varighed og være
afsluttet senest 31. december 2004.

Konkurrencens 2 etape,
Guldmedaljekonkurrencen:
De 6 udvalgte kunstnere skal beskri¬
ve deres opfattelse og oplevelse af
'det fremmede' i et konkret værk,
der vil kunne vises på en eventuel
senere udstilling.
Besvarelser skal afleveres senest

tirsdag 1. februar 2005 kl. 13.00 på
Akademiraadets kontor.
Besvarelserne skal foruden værket
indeholde en 'formidlingsdel', evt.
bestående af tekst (på dansk), skit¬
ser, foto og lign., der kan anvendes
i et evt. katalog.
Konkurrenceudvalget, der består af
arkitekten Kristine Jensen, billed¬
huggeren Jesper Rasmussen og
maleren Malene Landgreen,.
bedømmer og indstiller til Akade¬
miraadet, som træffer afgørelse om
uddeling af medalje og pris.
Akademiets lille guldmedalje an¬
vendes som præmie, og kun ét for¬
slag kan præmieres. Med tilkendel¬
se af guldmedaljen følger en pris
på 100.000 kr.
Akademiraadet offentliggør udfal¬
det af bedømmelsen og træffer af¬
gørelse om, i hvilket omfang og på.
hvilken måde materialet udstilles.
Nærmere beskrivelse, almindelige
betingelser og programmet findes
på www.akademiraadet.dk
Akademiraadet
Kongens Nytorv 1, Postboks 9042
1022 København K
Tel. 33 74 49 10, fax 33 15 68 41
info@akademiraadet.dk

Miljø f eksisterende boliger

Industri.

Ophængning.

Gennemtænkt og komplet.

Rustfrit net.

Offentlige pladser.

Gratis kataloger
www.inoxline.dk £

Jakob Inox Line
W Christmasvej 20 Q
DK • 7000 Fredericia
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F« +45 75 94 12 58
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Pressen skrev:
»Man kan ikke forestille sig
nogen smukkere bog om
emnet.«

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet bind
af Danmarks Havekunst bliver

folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest sam¬

menhængende værk vi har om
Danmarks havekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

DANMARKS HAVEKUNST I-
Hakon Lund Lulu Salto Stephensen Annemarie Lund
bind i

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

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennem¬
brud 1 begyndelsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th.
Sørensens tidlige værker.

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og
funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte
et bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i land og by til villahaver.

Bestillingskort

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1
DK-1415 København K

Tlf: +45 32 83 69 70

Fax: +45 32 83 69 41

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

Undertegnede ønsker at bestille
O Danmarks Havekunst l-lll Pris: 1800,- kr.

.O Danmarks Havekunst Bind II. Pris: 650,- kr.
O Danmarks Havekunst Bind III. Pris: 650,- kr.
Prisen er inklusive moms excl. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Gade/vej:
Postnr.: By: :

O American Express O Eurocard
O Visa O Dankort

Kortnummer: ••• : ■■■■■

Kontrolcifre: Udløb måned/år: .

O Mastercard O JCB

O Girokort bedes tilsendt

Dato:.

24,5 x 34 cm

lait 1286 sider.
Indbundet i helshirting

Pris komplet:
1800,- kr.

Pris løssalg. Bind ll-lll
650,- kr.
pr. bind

w post
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Underskrift: ; : Tlf:..;.:...
OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVÉRT

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1

+ + + 0110 + + +

DK-1045 København K



projekt I studiestræde 24, københavn design: sten nielsen
carlo scarpa-prisen 2004
tilkongenshus mindepark
I anledning af at den internationale
Carlo Scarpa-prisen 2004 overrækkes
til Kongenshus Mindepark, afholder
Fondation Benetton i samarbejde
med KVL, KA og Det italienske Kultur¬
institut et seminar om natur,, viden¬
skab og fredning.
Programmet indeholder korte indlæg
afprof. Ib Asger Olsen, prof. Steen
Høyer, prof. Jørgen Primdahl, Else-
Marie Bukdahl, Mette Haakonsen
og ark. dr. Domenico Luciani.

Festauditoriet på Landbohøjskolen,
Den gamle hovedbygning
Bulowsvej 13, Frederiksberg,
Mandag 10. maj kl. 13.00

forarets arrangementer
på fyn
Forårets tema: Fondsmidlers ind¬

flydelse på udvikling af projekter

Torsdag den 29. april 2004 kl. 19.30
på Odense Slot, Indgang C:
EU-projekter i Odense Kommune
Odense Kommune har en høj rate af
succes, når Miljø- og Teknikforvalt¬
ningen søger om midler til projekter
1 internationalt samarbejde. Indtil nu
er 3 projekter igang og 3 projekter
godkendt i EU.
Souschef i Park- og Vejafdelingen
Jeremy Dean fortæller om sine er¬
faringer med at udarbejde projekt¬
ansøgninger. Desuden vil 3 projekt¬
ledere fortælle om igangværende
projekter: Civilingeniør Troels Ander¬
sen, Park- og Vejafdelingen fortæller
om Target 2, landskabsarkitekt Helle
Baker, Park- og Vejafdelingen fortæl¬
ler om The Liveable City og biolog
Allan Bruus fra Odense Vandselskab
as fortæller om Odense Water City.

Jubilæumstur til Tallinn
2 - B. juni 2004
I foråret 2004 har Fynske Planlæg¬
gere eksisteret i 25 år. Det første
arrangement blev afholdt den 8. maj
1979. Studieturen planlægges i
samarbejde med Det danske Kultu¬
rinstitut i Tallinn.
Jane Vestergaard, tel. 65 97 31 20
jve@odense.dk

ifla central region
conference in prague
may 3-5 2004
The title is 'New Landscapes for Old
Structures and New Structures in
Old Landscapes' and enables to
seek balance between conservation
and development.
Organizer: CZLA - Czech Landscape
Architects at the Landscape and Gar¬
den Society in co-operation with

Mendel University of Agriculture and
Forestry Brno, Faculty of Horticulture
in Lednice, Czech Technical Univer¬
sity in Prague, Faculty of Architecture,
Czech Chamber of Architects.
kancelar@szkt.cz www.szkt.cz
For electronically registering,
detailed information and prices
www.iflaprague2004.cz

efla- nla conference
in oslo june 10-12th
Themes:

Making today's landscapes a resource
for the future.
The European Landscape Conventi¬
on and the 6th Environmental Action

Landscape architecture as a tool to
a sustainable development of the
European landscapes

Organiser:
European Foundation of Landscape
Architecture (EFLA) together with
Norske Landskapsarkitekters fore¬
ning (NLA)

Thursday 10 June, friday 11 June
and Saturday 12 June. Sunday 13
June: Guided tour.

Information: EFLA secretariat or

Secretary General Trygve Sundt
Rue Washington 40 Postboks 153
B 1050 Brussels N-1378 Nesbru

efla.feap@skynet.be
trygve.sundt@st-landskap.no

41 st. ifla world congress
in taiwan

september 4th-12th
The Taiwan Landscape Architects
Society In Taiwan is hosting the
41st IFLA World Congress on Sep¬
tember 4th to 12th, 2004 in Nantou
Taiwan.

ifla student design compe¬

tition, themes & prizes
1. Integration and Harmony In Land¬
scape Architecture
2. Urban landscape and public
works, Indigenous community plan¬
ning and cultural landscape, Recre¬
ational and landscape conservation
and Waterfront developments and
Ecological Techniques.
1st Prize (UNESCO Prize): 3,500 US$
& Certificate
2nd Prize (Zvi Miller's Prize): 2,500
US$ & Certificate
3rd Prize: US$ 1,000 & Certificate
4th Prize: Three Merits Award &
Certificate
Deadline of Submission:
All entries should be received
before 18:00 p.m. July 15, 2004.
www.ifla2004.com.tw

urban-reflection.com
lrtfeBHirbaivisfleetlan.com ■ tlf. ? 1 oo Dl



OM EUROPAS HAVELITTERATUR
Fra 1500-tallet, dvs. middelalderens
slutning, spirede i Europas kulturlan¬
de en ny litteratur frem, som udvik¬
lede sig i de følgende århundreder,
fik stor betydning og blev til megen
glæde for mange mennesker.
Det drejer sig om havelitteratur. Bag¬
grunden herfor var opfindelsen af
bogtrykkerkunsten, den kristne refor¬
mation i Nordeuropa og etablerin¬
gen af den almindelige skoleunder¬
visning i slutningen af århundredet.
Dette rejste kravet om, at den helli¬
ge skrift, Biblen, blev oversat til de
nationale sprog og i så billige udga¬
ver, at alle kunne få adgang til den.
De første folkelige bibler blev publi¬
ceret fra 1530, og Geneva-biblen,
som kom i utallige oplag, i 1560.
Biblen blev folkenes åndelige autori¬
tet. De lærte at læse ved at studere
dens fortællinger og studere dens
etiske krav. Adam og Eva i Edens
Have gav havedyrkningen en religiøs
betydning.
Den første havelitteratur, urtebøger¬
ne og de egentlige havebøger be¬
gyndte at udkomme fra 1530-50.
Urtebøgerne hørte under hushold¬
nings-litteraturen og henvendte sig
mest til husmødrene i familierne.
De blev skrevet af protestantiske
forfattere og heri blev urterne navn¬
givet og beskrevet, ligeledes hvor de
fandtes, hvordan de dyrkedes og
deres nytteværdi, samt ikke mindst
helbredende virkning.
På den tid fandtes endnu ikke læge¬
stand, som kunne bistå den almin¬
delige befolkning. Og urtebøgerne
blev ofte forbudt på grund af deres
protestantiske oprindelse og tilknyt¬
ning til 'kloge koner'. Bøgerne blev
indsamlet og forlangt brændt af-
udgiverne. Den første urtebog i
Skandinavien var Henrik Smiths En
skøn loestig ny Urtegaard, der udkom
i Malmø i 1546.
De egentlige havebøger blev skrevet
af forfattere, mest protestanter med
en jævn uddannelse. Dvs. ikke som
man kunne forvente af tidens plan¬
teeksperter, idet de ikke følte det
som deres opgave.
På baggrund af egne erhvervede er¬
faringer fortaltes i et jævnt sprog om
anlasg af haver og glæden ved egen
dyrkning af urter, blomster og frugt.
Disse gamle havebøger handlede
kun om havedyrkning, medens en
anden gruppe også behandlede
andre emner som madlavning, grene
af landbruget osv.
Havehistorikere har udpeget den
første egentlige havebog i Europa.
Denne bog udkom på fransk i Lyon i
1565 og senere i Paris i 1570, og
den havde titlen L'Agriculture et
maison rustique, på dansk Landbrug
og landhus. Tidligere, i 1554, var

bogen trykt på latin i Italien med tit¬
len Pædium Husticum. Forfatteren

var Charles Estienne', som var af
den berømte franske bogtrykkerfami¬
lie Estienne, mest kendt under det
latinske navn Stephanus. Charles
Estienne var lægeuddannet og hav¬
de tidligere skrevet om landbrugs¬
forhold. Han døde i et parisisk
fængsel, fordi han var huguenot.
Bogen blev derfor udgivet af hans
svigersøn, J. Lie'bault som også var

læge. Bogen blev en succes og kom
hurtigt i nye oplag. 11566 blev den
oversat til hollandsk, i 1580 til tysk.
Og endelig i 1600 til engelsk. Men
den udkom aldrig på et skandina¬
visk sprog.
Bogen L'Agriculture et maison rus¬

tique er inddelt i seks kapitler. Kun
to kapitler handler om haven, de
resterende om andre former for

landbrug, eksempelvis biavl, kanin¬
avl mm. På ægte renæssancevis
inddeles haven i fire partier med en
midtergang ud fra huset. Køkkenur¬
ter og blomster dyrkes tættest ved
huset, og frugthaven ligger længst
borte.
Den tyske havehistoriker C.A. Wim-
mer gør i sin bog Geschichte der
Gartentheorié fra 1989 udførlig re¬
de for Estiennes haverådgivning.
Om de tidligere nævnte urtebøger
må tilføjes, at der i vor moderne tid
igen er opstået interesse for de
middelalderlige urter på grund af
deres kulinariske, kosmetiske og
helbredende kvaliteter.
De tidlige havebøgers dilemma var,
at havebogsforfatterne vidste for
lidt om botanik - og botanikerne
næsten intet om havedyrkning.
11600-tallet blev nogle af have¬
bøgerne udgivet som havealmanak¬
ker eller -kalendere, hvori der
måned for måned blev beskrevet de

nødvendige arbejder i haven. Det
skyldtes, at folk dengang stadig tro¬
ede på betydningen af stjernernes
stilling ved tiden for såning eller
plantning i haverne. I samme århun¬
drede kom der desuden flere bøger
om haver særlig for kvinder. Der
kom også de første bøger specielt
om frugtdyrkning.
Den første havebog i Skandinavien
udkom i København 1647 og hed
Horticultura Danica, skrevet af gart¬
nerforfatteren Hans Raszmussen.
Block.
1700-tallets århundrede var revolu¬
tionernes og oplysningens århun¬
drede: Det gav forøget interesse for
al litteratur, også om havebrug, og
værker herom udkom som komplet¬
te håndbøger, haveleksikaer eller
sågar encyklopædier. Der kom. også
store, kostbare værker om botanik
(Linné), illustreret med håndkolore¬
rede plantebilleder. Disse bøger er i
dag bibliofile samleobjekter. Nævn¬
te bøger var ofte beregnet for

særlige udvalgte lokale grupper af
store ejendomsbesiddere (for
eksempel i England) og udkom som

subskripsionsværker, der blev betalt
på forhånd, og hvor subskribenter¬
nes navne var vedføjet på liste
indeni.
Det første havebrugsleksikon i
Skandinavien kom så sent som i
1902.
11800-tallet kom de første europæ¬
iske havetidsskrifter. Også de føren¬
de aviser begyndte at bringe
havestof i spalterne. Det gav kon¬
kurrence og ny inspiration til have¬
bøgerne.
11800-tallet blev også de fleste
nationale haveselskaber stiftet.
Rundt omkring i havelandene blev
også stiftet lokale haveselskaber,
der samlede de haveinteresserede
til blomsterudstillinger o.I.
Det Kongelige Danske Haveselskab
blev således grundlagt i København
1830. Der udviklede sig en stigende
interesse for havehistorie, f.eks. om
de første gamle havebøger, som
blev samleobjekter og bibliografe-
ret.

1900-tallet, det netop afsluttede
århundrede, var præget af de to
katastrofale krige, og haver og par¬
ker blev mange steder omlagt til
dyrkning af grøntsager og passet af
kvindelige gartnere. Derfor kom der
til disse nye fagfæller særlige have¬
bøger. Efter århundredes to katastro¬
fale krige blomstrede interessen
igen op i Europa for haver og have¬
bøger, og det voldsommere end
nogensinde. Et væld af havebøger
belyste alle sider af havekultur.
Interessen for havekunst fik sit en¬

delige gennembrud, og der kom
mange værker om dens historie.
Bøgerne om særlig populære blom¬
stergrupper som roser, tulipaner,
chrysantemer osv. kunne nu illustre¬
res med gode farvefotografier, der
fremhævede deres særlige skønhed.
Der kom nu også særlige havebøger
for børn. De skulle vække deres in¬
teresse for havearbejde og for have¬
kultur.
Ikke bemærket af forskerne, have¬
bøgerne er som et microcosmos af
samfundslivet i Europas havelande.
Den engelske havehistoriker, Martin
Hoyle, gør i sit tobindsværk,
Gardeners Delight og Bread and
Roses fra 1994 og 95 2 opmærksom
på det ejendommelige forhold, at
der er et skarpt og uoverstigeligt
svælg mellem skønlitteratur og
havebogslitteratur.
Ingen havebogsforfatter, hvor popu¬
lær eller læst han eller hun ellers

er, anerkendes af de skønlitterære
forfattere. I England, Europas stør¬
ste haveland, kendes således kun
en forfatterpersonlighed, der aner¬

kendes i begge kredse, Vita Sackville-
West. Men de skønlitterære nævner

nødig hendes havebøger. Hoyle gør
også opmærksom på havebrugets
undervurderede betydning i økonomi
og politik. Han nævner to eksempler,
de berømte 'plantejægeres' betyd¬
ning for udviklingen i tredielandene
og den frie engelske havestils ud¬
bredelse i takt med Englands sejre
over stormagten Frankrig, hvis be¬
rømte havekunst blev udkonkurreret.
Martin Hoyle antyder i bøgerne sin
tro på, at bedre forståelse af have¬
litteraturen er på vej.
Asger Ørum-Larsen

Noter:
1. Se artiklen om Charles Estiennes

bog i The Oxford Companion to Gar¬
dens, 1986, s. 178
2. Martin Hoyles bøger udkom på
Plato Press, London

GRØN UDSTILLING I 2005

Rammerne omkring den næste store
grønne udstilling er nu faldet på
plads. Skov & Landskab, Maskinleve-
randørerne, Danske Anlægsgartnere
og Dansk Planteskoleejerforening er
blevet enige om at gå sammen om
en grøn udstilling i 2005 og 2007.
Det skal ske i samarbejde med alle
de øvrige grønne organisationer, der
ønsker det.
Efter den nye aftale bliver der kun
én og samme grønne udstilling, der i
2005 holdes i Slagelse efter det
koncept der kendes fra Have &
Landskab.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Kjell Nilsson, tel. 21 20 51 53
Lars Arup, tel. 40 42 66 39
Peter Schjøtt, tel. 75 77 25 52
Henning Kristensen, tel. 40 32 77 35

MASTER OF LANDSCAPE
ARCHITECTURE
A master's programme is offered
jointly by the universities of Nurtin-
gen (D), Weihenstephan (D) and
Rapperswil (CH).
The course is open for young profes¬
sionals as well as for graduate stu¬
dents and leads to the academic

degree MLA/Master of Landscape
Architecture. The course sets an

emphasis on designing in a land¬
scape context and web-supported
project work in international teams.
The course language is English.

Information www.imla.de
Deadline for applications:
15th of Mai 2004



Kirkegårdskonsulent
i Viborg Stift

Hvervet som kirkegårdskonsulent er ledigt og ønskes besat snarest muligt med en landskabsarkitekt
eller lignende med erfaring med og særlig interesse for kirkegårdsanlæg og kirkers omgivelser.

Hvervet omfatter rådgivning over for stiftets menighedsråd, provstiudvalg, Stiftsøvrigheden og
Kirkeministeriet om udvidelse og nyanlæggelse af kirkegårde, opførelse/udvidelse af bygninger på kir¬
kegårde, ændret indretning af eksisterende kirkegårdsanlæg og istandsættelse af diger m.v. samt
beskyttelse af kirkers og kirkegårdes omgivelser.

Af Kirkeministeriets instruks for kirkegårdskonsulenter fremgår blandt andet at konsulenten ikke må
påtage sig projekteringsopgaver vedrørende stiftets kirkegårde, medmindre Kirkeministeriet undtagel¬
sesvis tillader det.

Der må påregnes en betydelig rejseaktivitet i stiftet, der omfatter ca. 285 kirker og kirkegårde i 27
kommuner (11 provstier) i Viborg, Ringkøbing og Nordjyllands amter.

Vederlaget udgør for tiden 350 kr. pr. sag, hvori konsulenten afgiver udtalelse til brug for de kirkelige
. myndigheder. Rådgivningsmøder med menighedsrådene honoreres med en timebetaling på 684 kr.

excl. moms (pr. 1. januar 2003). Kørsel godtgøres efter de gældende statslige regler herom.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos stiftsfuldmægtig Anders Nordbo eller stiftskontorchef
Bodil Abildgaard, tlf. nr. 86 62 09 11.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet og sendes til:

Viborg Stiftsøvrighed . Bispegården . Domkirkestræde 1 . Postbox 289 . 8800 Vibqrg

således at ansøgningen er fremme senest mandag den 19. april 2004.



Mod os på light+building
Frankfurt 18.-22. april
hal 3 stand C50

Praktiske, vandalsikre og effek¬

tive. Louis Poulsen Lightings

pullerter er designet med fokus

på både styrke og funktion.

Dekorative om dagen, praktiske
om natten. Repetitiv placering

giver en effektiv og virkningsfuld

belysningsløsning.

light+building

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S ■ Nyhavn 11 • Postboks 7 • 1001 København K
Tlf.: 33 14 14 14 ■ Fax: 33 14 17 10 • belysning@lpmail.com • www.louis-poulsen.dk


