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• NYANLÆG • SI EN • FLISEN f/OT
• PLANTER • GRÆS
• VFPI IGFHnl PFI QF Ife: I

Vi bygger grønt

Vi bygger Grønt
John F A/S

Nyanlæg og vedligeholdelse

mi
Rosenlundvej 13 • 3540 Lynge

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere
Mobil 40 10 83 74

GrowTek

vejen til en grønnere verden

Plantevægge
- til vertikal kreativitet:

inden- og udendørsløsninger

meget grønt på lidt plads

stort udvalg af planter
"• minimal vedligeholdelse
' udskiftelige moduler
^ kan formes efter behov

Tlf.:+45 70 20 20 71 ■ www.growtek.dk

DANMARKS HAVEKUNST ll-lll
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den romantiske
haves gennembrud i det tidlige 1800-tal frem til
2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
UhO sider

I bind III beskrives havens udvikling i perioden
fra efterkrigstiden frem til vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med ypperlige
gengivelser af planer og smukke fotos af
fotografen Keld Helme-Petersen.

Løssalg pr. bind:
Før 650 kr. - Nu: 399 kr.

ARKITEKTENS FORLAG WWW. A R K F0. D K/S H 0 P



Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Fokdal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER

Tlf. 59 59 53 42 • www.pmalmos.dk
Vi udfører anlæg i hele landet

R MALMOS A/S

Wp
Broenge 25
2635 Ishøj

Tlf. 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81

E-mail:
anlaeg@kroghogmolin.ilk

Bænke af historisk træ
designet af Monica Ritterband
Træplankerne på bænkene kommer fra danske
flådeege og de gamle bolværkspæle på Holmen.
Få hele historien på www.naturehistOry.dk

Bondeskovgaard Savværk
Hestehavevej 40
Osted, 4320 Lejre
Tlf. 46 49 60 27

www.bondeskovgaard.dk

Bondeskovgaard

Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

• vedligeholdelse
• nyanlæg,
• renovering
• plantning,
• beskæring
• totalentreprise
• snerydning
• kloak
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Med Charlotte Ammundsens Plads

er der fremkommet en rå, kølig, konse¬
kvent, overskuelig og funktionel plads
med en stærk identitet.
Københavns Komunes

Bygningspræmiering 2010

DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1. 1401 Kbh K
Tel. +45 33 32 23 54

Daglig leder er Lilian Thomsen
dl@landskabsarkitekter.dk
wiyw. landskabsarkitekter, dk
DL er medlem afDansk Kunstner- ■

råd samt afEuropean Federation for
Landscape Architecture, EFLA, samt af
International Federation of Landscape
Architects, IFLA, www.iflaonline.org

LANDSKAB 2011

Abonnementspriserne er uændrede
for 2011. I Danmark 925 kr.

inkl. moms og forsendelse.
I Norden, Grønland og Europa og

■ resten af verden 584 kr.

Priser uden for DK er eksklusive

moms og porto. Løssalg 100 kr. in¬
klusive moms, eksklusive porto.

IFLAWorld Congress 2011
Scales of Nature —

From Urban Landscapes to

Alpine Gardens
in Zurich, Switzerland
The IFLAWorld Congress 2011
will take place from June 27-29
2011 in Zurich, Switzerland.
Scales ofNature - From Urban

Landscapes to Alpine Gardens
is the theme of the 48th IFLA

World Congress.

Within this context the HSR

Hochschule fiirTechnik Rap-
perswil, University ofApplied
Sciences initiates the Student

Landscape Architecture Design
Competition
Deadline for entries:
March 26th 2011

www.if.a201 l.com

Københavns Kommunes

Bygningspræmiering 2010
Gennem mere end 100 år har

Københavns Kommune præmieret
gode og smukke bygninger og by¬
miljøer, i 2010 disse 6 projekter:
Boligbebyggelsen Havneholmen v.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter
og Schønherr; det C02 Neutrale
Green Lighthouse v. arkitektfirma¬
et Christensen & Co, nyt skolehus
til Bording Friskole v. Dorte Man¬
drup Arkitekter; Bellahøj Svøm¬
mestadion v. Arkitema; ombyg¬
ning afA-huset på Islands Brygge
v. Holgaard Arkitekter A/S samt
Charlotte Ammundsens Plads v.

M.A.R.K.K. Morgen Arkitektkon¬
tor og 1:1 Landskab v.Jacob Kamp.
www. kk. dk/Borger/BoligOgByggeri/
Arkitektur/Bygningspraemiering.aspx

Studielegater fra Nordisk Fond
for Bytræer
Nordisk Fond for Bytræer har i
2010 tildelt landskabsarkitektstu¬

derende Pernille Thomsen et rej¬
selegat til to studierejser til Hol¬
land. Pernille har sideløbende med

sit landskabsarkitektstudie arbejdet
med at udvikle bestemmelsesnøg¬
ler for lindesorter baseret på" mor¬
fologiske og fænologiske karakte¬
rer. Dette banebrydende arbejde
betyder, at man nu med stor sik¬
kerhed kan bestemme lindetræer

til sortsniveau, så man med sikker¬

hed kan supplere plantninger med
træer af samme sort.

Dansk Træplejeforenings pris
til Frederiksberg Kommune
Dansk Træplejeforenings pris 2010
er tildelt Frederiksberg Kommune
for målsætningen om og den kon
krete indsats for, at 'man skal kun¬
ne se et træ fra hver bolig på Fre¬
deriksberg.'
I motivationen for valget lægger
dommerkomiteen vægt på både

— God dialog mellem ekstern eks¬
pertise, borger, forvaltning og po¬
litikere

Foruden parktræerne og de privat¬
ejede træer, står der ca. 6.500 træer
langs vejene på Frederiksberg, som
dermed er uofficiel Danmarks¬

mester i vejtræer målt pr. løbende
kilometer vej.
Inf. Bytræskonsulent, bsc. hort.
Carsten Visler, formandfor
Dansk Træplejeforening,
visler. dtf@mail. dk

Bytræer i gaden, Frederiksberg. Foto: Karsten Klintø

målet, metoden og de konkrete
initiativer.

Der har været særligt fokus på bl.a.
- Stor vejtræbestand, der fortsat
udbygges
- Stor variation i træarter

- Privatejede træer, der er ældre
end 25 år, må hverken fældes el¬
ler beskæres uden kommunens til¬

ladelse.

Årets grønne medlem
Kommunale Park- og Naturforval¬
tere har udnævnt landskabsarkitekt

MDL Charlotte Horn til 'Årets
grønne medlem 2010'. I motive¬
ringen for tildelingen fremhæves
det bl.a., at Charlotte Horn er en

faglig meget kompetent person, at
hun besidder en stor portion ener¬

gi og vedholdenhed, at hun har
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Sandgrundsparken i Karlstad,
Thorbjorn Andersson, Sweco arkitekter.
Sienapriset 2010

KR armaturet er med sine små kompakte mål og runde former,
et klassisk park- og vejarmatur. Armaturet er ideelt til erstatning
af de mange gamle og udtjente armaturer, som er monteret på
de danske villaveje og parkbelysninger. Mange af disse står i for¬
vejen over for udskiftning, når kviksølvlampen udfases fra 2015.

Armaturhuset er lavet af trykstøbte aluminiumsplader, og af¬
skærmningen er i klar PMMA og passer på eksisterende 060
master, både for topmontage og for udlæggerarm. Reflektoren

fås i udgaver for symmetrisk belysning eller en variant for cykel¬
stier. Der fås 2 udgaver på eludstyrssiden. En multiwattsforkob-
ling for kompaktrør fra 26-42W TC-T eller en udgave med E27 for
sparepærer. Her kan en 50W kviksølvlyskilde erstattes af en 32W
sparepære, KR armaturet er nemt at montere og er servicevenligt
i den efterfølgende vedligeholdelsesfase.

www.solar.dk stronger together

fornyet og tilført grønne anlæg i
Varde nye oplevelser. Især er børns
uderum gjort til grønne rum, der
appellerer til alle sanser og stimu¬
lerer til aktiviteter. Charlotte Horn

er i front for grøn planlægning,
der sikrer de grønne naturværdi¬
er og nye rekreative oplevelser, og
hun er en 'ægte kommunalmin-
ded grøn person'. Charlotte Horn
er KPN's repræsentant i juryen for
Dansk Landskabspris.
www.parkognatur. dk

Sandgrundsparken i Karlstad
får Sienapriset 2010
Vid Sveriges Arkitekters årliga
prisgaia i Stockholm i november
utsågs Sandgrundsparken i Karlstad
till årets basta utemiljo och till-
delades Sienapriset.
Sandgrundsparken ligger spekta-
kulårt på en vattenomfluten udde
mitt i Karlstad, i sjålva verket en
sandrevel som packats upp under
de senaste århundradena. Denna

udde har nu gjorts om till en park.

Ur juryns motivering:
"Landskapet på Sandgrund har ut-
vecklats på ett sått som forstårker
platsens egen karaktår.
Parken på udden har fått ett linje-
spel som dramatiserar landtungans
form, dår underbara krokta bloms-
terfyllda dalgångar lockar besokar-
na från den ena stranden till den

andra.

Mellan dalarna finns åsar och in-

bjudande gråsade gradånger och i
siktlinjen syns Klarålvens glitter."

Sandgrundsparkens ansvarige land-
skapsarkitekt år Thorbjorn Anders¬
son, Sweco arkitekter. Parken år
40 000 kvm stor, har haft en an-

låggningskostnad på 20 milj kr och
invigdes i juni i år. Bestållaren år
Karlstad kommun, som har byggt
parken i egen regi.
Som sponsor og i samarbejde med Sveri¬
ges Arkitekter tog Starka i 1987 initia¬
tiv til Sienaprisen, der belønner svenske
udemiljøerfor arkitektur og god hånd¬
værksmæssig udførelse, mvw.starka.dk
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Tate Modern, London. AiWeiwei: Sunflower Seeds 2010. Fotos: Michael Frahm

Havekulturfondens hæderspris
2010

Havekulturfondens hæderspris er
i år tildelt forfatter og forlægger
Claus Dalby for hans inspirerende
og smittende engagement i haver.
Claus Dalby har netop udgivet
en have-skriv-selv-dagbog med
smukke plantenærbilleder, der føl¬
ger kalenderåret og primært fra
hans have i Risskov, samt bogen
Mit haveliv, en bog om hans hold¬
ninger til og principper for haver;
der i høj grad er inspireret af en¬
gelsk havekultur og med eksem¬
pler på engelske haver.
Claus Dalby: Et haveår — min dagbog.
Klematis, 2010. 384 s. 300 kr.
Claus Dalby: Mit haveliv. Klematis,
2010. 352 s. 400 kr.

Rosa Barba European
Landscape Prize to

Mayslits KassifArchitects
The 6th European Biennial of
Landscape Architecture took pla¬
ce on 30 September - 2 October
in Barcelona, Spain with 'Liquid
Landscapes' as its theme. In the
course of the event, the Regene¬
ration of the Tel Aviv Port Pub¬

lic Space project by Mayslits Kas¬
sifArchitects ofTel Aviv, Israel, was
awarded the prestigious Rosa Bar¬
ba European Landscape Prize.
As the jury noted, the architects ha¬
ve created a popular seafront space
for the public in an area that was
neglected for 50 years, managing at
the same time to effect a process of
change for the harbour area.
The jury had to choose from nine
shortlisted projects selected from
about 427 entries concerning a

broad range of landscape architec¬
ture projects in Europe.
The other finalists were as follows:

Nansen Park by Bjørbekk & Lind-
heim - Tone Lindheim

Playa de Poniente Promenade in
Benidorm, Spain, by the Office of
Architecture in Barcelona, Carlos
Ferrater Lambarri, Xavier Marti
Park van Luna, a recreational area
in Heerhugowaard, Holland, by
Bureau Alle Hosper and Berrie
van Elderen

Langedijk Cemetery in South
Scharwoude, Langedijk, Holland,
by Karres en Brands Landscape
Architects

Can Framis Museum Garden in

Barcelona, Spain, by BAAS + EMF
— Jordi Badia Marti Franch
Copenhagen Business School Cam¬
pus in Frederiksberg, Denmark, by
Marianne Levinsen Landskab

Silves Castle Hillside in Silves,
Portugal, by Estudos e Projectos de
Arquitectura Paisajista, Lda - Joao
Ferreira Nunes

Urban Park in the Perello area,

Vilablareix, Girona, Spain, by
Ruisånchez Architects

www. coac. net /landscape /convocatoria.
html

Sunflower seeds

på Tate Modern
Indtil maj 2011 udstiller den ver¬
densberømte kinesiske kunstner
AiWeiwei i den store hal på Tate
Modern i London. Her han han

skabt et betagende landskab, ca.
100 mio. solsikkefrø er lagt i et
tykt lag på gulvet. Dvs., det er sol¬
sikkefrø af porcelæn, udført over
flere år i landsbyen Jingdezhe.
Hvert eneste frø er håndmalet og
således unikt. Associationerne er

mange. Kinesisk porcelæn, kinesisk
afgrøde - Mao som solsikkeblom¬
sten, befolkningen hans 'solsikke¬
frø' — del og helhed. Egentlig var
det meningen, at man skulle kunne
gå hen over solsikkefladen og fyl¬
de sine lommer med frø, men det

genererede (måske) sundhedsska¬

deligt støv. Også et vilkår i Kina.
Anish Kapoors megaform i 2002
og Olafurs Eliassons Weather Pro¬
ject i 2003 blev begge vist sam¬
me sted.

Indtil 2. maj 2010
The Unilever Series:Ai Weiwei

Tate Modern

Bankside, London SE1 9TG

www.tate.org.uk

På sporet af det Skiønne
Udstillingen markerer genåbnin¬
gen af Øregaard Museum efter en
gennemgribende renovering, hvor
det smukke fredede landsted fra

1806 har fået genskabt nyklassi¬
cismens enkle herlighed. Udsøgte
værker af C.W. Eckersberg og Jens
Juel og genstande fra tiden er sam¬
let og formidler fortællingen om

tiden, kunsten og kulturen, som
landstedet Øregaard var en del af.
Museet har netop udgivet en bog
om Øregaard, tiden, kunsten og

bygherrens vestindiske forbindelse.
Øregaard Museum: Øregaard - Tiden,

Kunsten & og den vestindiskeforbin¬
delse. Med bidrag af Sidsel Maria Søn¬
dergaard, Inge Panduro, Hanne Raabye-
magle, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Lone
Rahbek Christensen, Kasper Monrad
m.JL 212 s., 299 kr.
Indtil 29. januar 2011
Øregaard Museum
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup

Danmark dejligst
En af Danmarks betydeligste
landskabsmalere fra guldalderen,
P.C. Skovgaard (1817-75), skabte
med sine motiver af danske som¬

merdage et idealbillede af den
danske natur.

Med særudstillingen Danmark dej¬
ligst gives en enestående mulighed
for at opleve et imponerende ud¬
valg af Skovgaards hovedværker.
Gertrud Oelsner og Karina Lykke
Grand (red.): P.C. Skovgaard. Dansk
guldalder revurderet. 420 s. 348 kr.
Indtil 2. januar 2011
Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71 Toreby, Lolland

Fuglsang Kunstmuseum. P.C. Skovgaard: Udsigt over havet fra Taleren
på Møns Klint, 1851. Privateje. Foto; Ole Akhøj
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INDHOLD s187
177 Fredensborg Slotshave under forvandling

Christine Waage Rasmussen

186 Fredensborg Slotshave - slottet på bakken
Torben Schønherr

190 Fredensborg Slotshave - perler på en snor

Jacob Fischer

192 Fredensborg Slotshave — nutidig barok
Jens Hendeliowitz og Peter Holst

194 Fredensborg Slotshave — bevaring og fornyelse af Brede Allé og parterre
Kirsten Lund-Andersen

196 Fredensborg Slotshave - i denne dronnings tid
Preben Skaarup

198 Bogomtale
Karsten Jørgensen og Vilde Stabel (red.): Ny norsk landskapsarkitektur
Lewis Blackwell: The Life & Love ofTrees
Johan Tell: Trad kan rådda varlden
Poul Erik Brander: Træer og buske i by og land. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning
Mogens Stærk og Kirsten Grønborg (red.): Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord
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Palle Nielsen, Parklandet.
Clausens Kunsthandel

Palle Nielsen — Parklandet

Udstillingen har fokus på et ele¬
ment i Palle Nielsens (1920-2000)
arbejde, som ikke er beskrevet me¬
get: Hans træer. Udstillingen viser,
hvordan træerne optræder og spil¬
ler ind i Nielsens dynamiske, med¬
rivende og ofte tragiske billed-
univers.

Træerne findes allerede i hans tid¬

lige arbejde, men får en fremtræ¬
dende rolle i serierne Drømmebyen
og Parklandet, som han påbegynd¬
te i starten af 1970'erne. Nielsen
har selv nævnt, hvordan træerne

(som andre elementer) ikke er mi-
metisk gengivet, men er skabt ud
fra delvise erindringsbilleder. Det
er tydeligt, at han med denne ind¬
dragen af træerne som et vægtigt
element har været optaget af fine¬
re og andet end træernes funktion
som dekorative elementer.
I forbindelse med udstillingen ud¬
gives en bog: Suzanne Ludvigsen:
De fortryllede træer - Møder med
træerne i Palle Nielsens grafiske værk.
Indtil 8. januar 2011: Parklandet
Clausens Kunsthandel, Toldbodgade 9
1253 København K.

www.clausenskunsthandel.dk ■

Landscape Architecture Europe
Callfor entries to triennial yearbook
Landscape Architecture Europe is
the triennial yearbook ofEuropean
landscape architecture. So far,
two editions have been published,
Fieldwork in 2006 and On Site in

2009.The third book, again an

observation of the current mind¬
sets and corresponding design ap¬

proaches in Europe, is entering its
production phase now and will
be published at the beginning of
2012.The book series aims to be a

standard critical review of the state

of the art in European landscape
architecture.

Submitted projects must be de¬
signed or realized between 2008
and 2010. Priority is given to im¬
plemented designs and, if not real¬
ized, to strategic plans.
All kinds of projects are welcome:
gardens, parks, public spaces, rural
landscapes, town-planning projects
and regional plans.The projects
have to be commissioned projects.
Each competitor can submit a
maximum of 3 projects. Entries are
to consist of a maximum of 6 A4

pages, featuring a text (in English),
Palle Nielsen, Parklandet. Clausens Kunsthandel

drawings, maps, artists impressions
and photographs.
Please submit by email at entry@
landscapearchitectureeurope.com (as a

pdf file, maximum 12 MB).The
data form, downloadable from
www.landscapearchitectureeurope.com /
about.html, has to be submitted
separately.
As for every edition, an indepen¬
dent selection jury will choose
from the projects submitted.
Authors of selected projects will
be asked to provide comprehensive
material in printable high quality
formats and recent royalty-free
photographs.
Closing date 10January 2011
www. landscapearchitectureeurope. com
LAE Landscape Architecture Europe
info@landscapearchitectureeurope.com

Topos Landscape Award 2011
Callfor proposals
Every year Topos presents the
Topos Landscape Award to a team
of landscape architects which is
neither at the beginning of its ca¬
reer nor in the top ranks of the
profession.
We are looking for practices with
excellent completed projects, con¬
cepts and theoretical approaches.
The next Topos Landscape Award
will be presented at the IFLA
Congress in Zurich, Switzerland,
in June 2011.
Please send an email with a brief

description of the proposed team,
the address and web page details.
Nominations not selected this year,

have a good chance to be featured
in one of the upcoming issues of
Topos.
Submissions until 15 December to

Juliane Schneegans,
j.schneegans@topos.de

Otto-Linne Prize 2011

Single-stage, international
ideas competition for students
and recent graduates
The International Garden Show
2013 and the Free and Hanseatic

City ofHamburg, Germany are
hosting the Otto-Linne Prize for
urban landscape architecture in
February 2011. The competition
area in Hamburg city includes the
Bille estuary in the upper harbour
of the Elbe and the adjoining areas.

Those eligible to take part are jtu-
dents and young graduates (up to
39 years old) of landscape archi¬
tecture. Interdisciplinary collabo¬
ration (town planning, architec¬
ture, traffic planning, sociology, art
and literature, etc) is recommend¬
ed. The task is suitable for semes¬
ter work or as a study project.The
competion language is english.
- February 2011 Registration
— September 2011 Submission
- October 2011 Adjudication
— December 2011 Prizegiving
Competition management:
biiro luchterhandt

buero@luchterhandt. de
www.luchterhandt.de

Karin og Georg Boyes Fond
Karin og Georg Boyes Fond yder
støtte til landskabsarkitektstude¬
rendes grupperejser, yngre land¬
skabsarkitekters studierejser og
publikationsvirksomhed inden for
fagområdet. Der gives tilskud fra
fonden én gang om året til uddel¬
ing i marts. Ansøgninger sendes
til fondens bestyrer, advokat Kim
Rosenthai Hansen, Halle, Berg
& Rosenthai advokater, Rødovre
Centrum 205, 2610 Rødovre.
Ansøgningsfrist: 1. februar 2011
www.boyesfond.dk/
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FREDENSBORG SLOTSHAVE UNDER FORVANDLING

Christine Waage Rasmussen

Slots- og Ejendomsstyrelsen har i foråret 2010 afholdt udbud af rådgiverydelsen vedr. genskabelse af BredeAllé
og parterret i Fredensborg Slotshave med forudgående prækvalifikationsrunde. Tretten firmaer bød ind, og fem
firmaer blev udvalgt til udbudsrunden. Som en del af udbudsmaterialet skulle udarbejdes skitseoplæg med for¬
slag til genskabelse/gendigtning afparterre, Brede Allé og Brede Allés afslutning. Efter denne artikel præsen¬
teres alle fem skitseoplæg kort

!

Brede Allé. Foto: Simon Lautrop • Brede Allé. Photo: Simon Lautrop

*

Fredensborg Slotshave er i disse måneder ved
at undergå en forvandling, der i de kommende
år vil betyde store ændringer. Havens hovedak¬
se kaldet Brede Allé og det halvcirkelformede
parterre forøn slottet står for at blive genskabt/
nytolket med udgangspunkt i de historiske teg-
ningsforlæg fra 1760'erne. Den skulpturelle ud¬
smykning i området underlægges også en større
restaurerings- og genskabelsesindsats.

Havens historie

Fredensborg Slotshaves historie går tilbage til
Frederik d. 4.'s tid, hvor havens hovedstruktur
blev grundlagt afJohan Cornelius Krieger.

Krieger forvandlede skov- og naturområdet til
en fornem have med mange fornødenheder og
forlystelsesmuligheder, der hørte sig et kongeligt
lystslot til. Hovedgrebet var syv alléer, der i en
vifteform strålede ud gennem skovpartierne fra
slottets centrum. Foran slottets havefacade blev

anlagt et halvcirkelformet lysthaveanlæg med
parterrer inderst og busketter yderst.

I midten af 1700-tallet lod Frederik d. 5. have¬

anlægget udvikle efter tidssvarende idealer. I et
samarbejde mellem den franske arkitekt Nicolas
Henri Jardin og den danske billedhugger Johan¬
nes Wiedewelt blev det udbygget og omlagt til
en fornem lysthave, hvor billedkunst og have-
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Foto: Simon Lautrop
• Photo: Simon Lautrop

kunst blev bragt sammen i et for Danmark unikt
Gesamtkunstwerk. Hovedgrebet i omlægningen
bestod i udvidelsen af midteralléen til en allé
double med et tapis vert som bund. Otte skulptu¬
rer og to store monumenter blev opstillet til at
understrege det lange, dybe kig ud over landska¬
bet mod Esrum Sø. Den halvcirkelformede lyst¬
have blev omlagt til to enkle græsparterrer, flan¬
keret af fire busketter.

Christian d. 8.lodRudolph Rothe udarbejde
en bevarings- og fornyelsesplan for slotshaven,
som ønskedes omdannet til en 'skovhave'.Rothes

omlægning skulle minimere omkostningerne

ved havedriften og gøre haven mere tidssva¬
rende jf. de romantiske idealer. Rothe hævdede
vigtigheden af at bevare havens grundstruktur
med de syv lange dybe kig. Havens alléer blev
fældet, med undtagelse af Brede Allé og ind-
hegningsalléerne. Parterret blev nedlagt og ud¬
lagt i græs.

Under haveinspektør H.A. Flindt gennem¬
gik skulpturerne en restaurering, der har været
af essentiel betydning for deres bevaring. Par¬
terret blev endnu engang omlagt - denne gang
med tæppebede og en plate-bandes-lignende be¬
plantning langs stierne på parterret.

Havens bevaringsværdier
I 1970'erne var haven i en sådan tilstand, at der
måtte tages nogle beslutninger om, hvordan an¬

lægget skulle bevares og udvikles. Under have¬
inspektør Knud Preislers ledelse blev der udar¬
bejdet en restaureringsstrategi, der sigtede på, at
havens alléer skulle genplantes over tid. Hensig¬
ten var at genskabe grundstrukturen i Frederik
d. 5.'s barokhaveanlæg. Denne strategi forfølger
Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) stadig. I 2009
udarbejdede vi i SES en perspektivplan for at

kortlægge og analysere slotshavens centrale be¬
varingsværdier og for at udstikke nogle retnings-
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Fotomanipulation, der viser Brede Allé, parterret og fire af de øvrige stjernealléer. Foto: SES
• Photo manipulation showing Brede Allé, the parterre and four of the other star avenues. Photo: SES

linjer for, hvordan vi vil arbejde for at sikre dem.
Planens hovedgreb er:
- at bevare og genskabe de primære grundstruk¬

turer fra barokhavens grundlæggelse i 1720'erne
- at genskabe helhederne i det imponerende

Gesamtkunstwerk, som Nicolas Henri Jardin gen¬
nemførte i samarbejde med Johannes Wiedewelt
i midten af 1700-tallet
- at sikre de romantiske landskabsscenarier,

som Rudolph Rothe skabte i midten af 1800-tal-
let, såfremt de kan underordnes de markante ba¬
rokstrukturer og ikke kompromitterer den til¬
tænkte virkning

Anlægget omfatter bygning, have, skulpturer og
landskab og demonstrerer dermed et unikt hel-
hedsgreb, som er kendetegnende for barokken
og for det enestående og meget kunstnerisk vær¬
difulde anlæg ved Fredensborg Slot.

I perspektivplanen har vi fastlagt nogle re-

staureringsfaglige holdninger. Udgangspunktet
er, at SES prioriterer bevarings- og genskabel-
sesindsatsen i Fredensborg Slotshave sådan, at

projekter, der har til hensigt at sikre, afdække og

tydeliggøre de overordnede strukturer, rammer
og helhedsudtryk, går forud for projekter, der
har til formål at genskabe enkeltelementer med

meget høj detaljeringsgrad. Det er vurderingen,
at det restaureringsmæssige greb ikke skal sigte
på at skabe nøjagtige rekonstruktioner eller på at
skabe en museumshave.

Dette skyldes både økonomiske afvejninger
i forhold til anlæg og drift, og ikke mindst den
holdning, at nøjagtige rekonstruktioner er van¬
skelige at udføre grundet utilstrækkelig viden
om det tiltænkte originale udtryk. Ønsket er
derfor at arbejde med bevarings- og genskabel-
sesprojekter i haven ud fra det historiske grund¬
lag og formsprog i kombination med fornyelser
og forenklinger.
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Brede Allé og parterret genskabes
i forenklet form

Som et led i at realisere målsætningen for Slots¬
haven udfærdigede Slots- og Ejendomsstyrelsen
i 2009 en fondsansøgning med en idéskitse til
genskabelse af Brede Allé og parterret i en for¬
enklet form samt restaurering og nyhugning af
den skulpturelle udsmykning.

Begrundelsen for, at turen nu er kommet til
Brede Allé, er den, at lindetræerne efterhånden
har nået deres maksimale levealder. Flere af allé¬
ens træer er inden for dé sidste årrækker væl¬

tet af naturlige årsager eller blevet fældet af sik¬
kerhedsmæssige grunde. Udfaldet blandt alléens
træer er derfor så stort (over 40 %), at helheds-
udtrykket er ved at gå tabt. Det må forventes, at
flere træer må fjernes i den nærmeste fremtid for
at imødegå, at træerne vælter af sig selv og der¬
med udgør en sikkerhedsrisiko.

Istandsættelsen af skulpturerne blev allerede
påbegyndt tilbage i 1986 med indledende billed¬
huggerarbejder. Forfaldet i skulpturerne var da
så fremskredent, at man påbegyndte et arbejde
med at sikre, registrere og afforme skulpturerne.

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene Formaal støttede ar¬

bejdet i den indledende fase af skulpturprojek¬
tet med en donation på 5 mio. kr. i november
2005.

Det samlede projekt, omfattende såvel have¬
anlæg som skulpturer, der udføres i perioden fra
2009-14, gennemføres takket være endnu en ge¬
nerøs donation fra A.P. Møller og Hustru Cha¬
stine McKinney Møllers Fond til almene For¬
maal på 44,6 mio. kr. Det samlede budget for
hele indsatsen er opgjort til ca. 66 mio. kr.
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N.H. Jardins helhedsplan over Fredensborg Slotshave. 1759. Det Kgl. Bibliotek. Kort- og Billedsamlingen. Frederik d. 5,'s Atlas. Bind 37, 24
• N.H. Jardin's comprehensive plan of the Fredensborg Palace gardens, 1759. Det Kgl. Bibliotek. Kort- og Billedsamlingen. Frederik d. 5.'s Atlas. Bind 37, 24

Udbud af landskabsarkitekt-

rådgiverydelsen
I foråret 2010 har Slots- og Ejendomsstyrelsen
afholdt et udbud af rådgiverydelsen med forud¬
gående prækvalifikationsrunde.

Tretten firmaer bød ind, og fem firmaer blev
udvalgt til udbudsrunden. Som en del af ud¬
budsmaterialet skulle der afleveres et skitseoplæg
med forslag til genskabelse/gendigtning af Bre¬
de Allé og parterret. Rammerne, der blev op¬
stillet for skitseoplægget i udbuddets program¬

oplæg, var følgende:

Parterret

Det vurderes som meget centralt, at rammerne
omkring parterret genskabes, så rummet frem¬
træder med en præcis og afgrænset form. Det
overvejes derfor at genskabe Ring Allé, der i sin
tid dannede rammen om parterrets halvcirkel¬
form. Hovedaksen, der leder fra slottet over par¬
terret til Brede Allé, vurderes også at være vigtig
at genskabe, ligesom der ønskes en mere præcis
bearbejdning af overgangen fra slottet til parter¬
replanet. Det synes oplagt at tage udgangspunkt
i Jardins løsning ved at genskabe rampeanlægget

foran slottets havetrappe. Selve parterret og bu¬
sketterne forventes at kunne gives et forenklet
indhold i en udformning, der både respekterer
den nutidige brug og det historiske anlæg.

Brede Allé

Opgaven er at genskabe den helhed, som anlæg¬
get med skulpturer og beplantning var tiltænkt.
Løsningen skal sigte på at genfinde den kunst¬
neriske spændstighed, der var i anlægget i sin tid,
hvor de forskellige elementer var bragt sammen
til en monumental enhed og samtidig kontraste-
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rede hinanden virkningsfuldt. Det er samspillet
mellem den tætte mørke og 'vilde' skov, de for¬
melle alléer og stramt klippede hække, de monu¬
mentale lyse skulpturer, de åbne rum med grøn¬
ne græstæpper og gyldne grusflader, der ønskes
genskabt. Projektet skal tage afsæt i det histori¬
ske kildemateriale, men det er samtidig målet,
at det genskabte anlæg skal være tilpasset vo¬

res egen tid hvad angår drift, tekniske løsninger
samt materiale- og plantevalg. Der skal fastsæt¬
tes målsætninger for allétræer og øvrige beplant-
ningsudtryk.

Afslutningen af Brede Allé
Afslutningen af Brede Allé blev aldrig gjort
færdig, men der foreligger en række forslag til,
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hvordan afslutningen i sin tid blev tænkt løst.
Der ønskes udformet en løsning, så Brede Allés
møde med alléerne i slugten og de tilstødende
arealer kommer til at fremtræde afstemt med det

øvrige anlæg.
Denne del af projektet vil være vor tids bi¬

drag til at komplettere det historiske anlæg, og
løsningen tænkes udført med et nutidigt tilsnit/
formsprog, så anlægget ikke fremstår som en hi¬
storisk pastiche, men står ved sin tid og dog sam¬

tidig underordner sig det historiske udtryk. Det
er centralt, at løsningen ikke på nogen måde
'overdøver' eller Qerner opmærksomheden fra
det helt centrale i anlægget; nemlig slottet, par¬
terret og Brede Allé.

Tilstødende arealer

Som en del af opgaven skal rådgiveren redegøre
for, hvordan overgangen fra parterreområdet til
de omgivende Grønne Kabinetter løses. Det er en
forudsætning, at Den Reserverede Have forbliver
intakt i den udstrækning, den har i dag. Den Re¬
serverede Have indgår ikke i projektområdet, men
koblingen mellem Den Reserverede Have og pro¬

jektområdet indgår i projektet.

Det fortsatte arbejde
Tildelingskriteriet for udbuddet var det økono¬
misk mest fordelagtige tilbud med vægtning på
både pris og kvalitet. Kvaliteten blev vurderet i
forhold til skitseoplægget, på beskrivelse af pro¬
jektforløbet, samt på de bydendes forslag til vi¬
sualisering af projektet i udviklingsfasen og den
tilknyttede formidling til brugerne af haven.
Vinderen af udbuddet blev Schønherr A/S.

Schønherrs skitseforslag rummer et meget
forenklende greb i forhold til det historiske op¬

læg. Forslaget bygger samtidig på en nytolkning
af det historiske udgangspunkt med stærke, enk¬
le, historisk forankrede havearkitektoniske ele¬
menter og virkemidler.

Med udgangspunkt i skitseoplægget er der
en række aspekter, som SES er gået i dialog med
Schønherr om at bearbejde og videreudvikle:
sandstensterrassen, parterrets dekorative udtryk,
rammen omkring parterret og det forenklede
greb i Brede Allé.
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Parterret henligger i dag i en meget forenklet form. Foto: Roberto Fortuna
• The parterre remains today in a very simplified form. Photo: Roberto Fortuna
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N.H.Jardin. Forslag til parterre. Ca.1760.
Dronningens Håndbibliotek
• N.H.Jardin. Proposal for the parterre. Ca.1760.
Dronningens Håndbibliotek

Projektets forløb
Schønherr A/S er nu i gang med udviklingen
af skitseoplægget i et tæt samarbejde med Slots-
og Ejendomsstyrelsen. Projektet følges også af en
ekstern referencegruppe. Gruppen er sammen¬
sat af en række forskellige fagfolk, der kan være
med til at diskutere projekts mange problemstil¬
linger og dermed være med til at sikre kvaliteten
i det samlede projekt.

Det endelige projektforslag vil foreligge ul¬
timo 2010. Anlægsarbejderne går i gang først i
det nye år, hvor de gamle lindetræer vil blive
fældet. Anlægsarbejdet vil foregå frem til ultimo
2011, og haveanlægget indvies i foråret 2012.
Istandsættelsen af skulpturerne blev påbegyndt
i 2009 og vil fortsætte indtil foråret 2014, hvor
det samlede anlæg forventes indviet.

Projektet bliver dokumenteret i form af en
film og en bog. Ønsker læseren på nuværende
tidspunkt mere viden om projektet, kan det an¬

befales at læse dette års udgave af Architectura
hvor stenhugger og arkitekt Mette Marciniak og

mag.art. Karin Kryger redegør for skulpturernes
historie, arkivstudier om skulpturerne og deres
restaurering m.m. Perspektivplanen for Fredens¬
borg Slotshave kan downloades fra www.SES.dk,
hvis man ønsker at fordybe sig i havens historie
og SES' bevaringsstrategier.

Ellers kan det anbefales at aflægge haven et

besøg i dette efterår, hvor man altså vil kunne se
de gamle lindetræer nogle måneder endnu. Det
vil blive et markant indgreb i den gamle have,
og de første år vil anlægget komme til at fremstå
meget forandret. Men så er håbet, at kommende
generationer også vil kunne fornemme et histo¬
risk vingesus, når de besøger Fredensborg Slots¬
have.

Christine Waage Rasmussen,
ph.d., landskabsarkitekt,
Slotst og Ejendomsstyrelsen
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FREDENSBORG SLOTSHAVE
— slottet på bakken

Torben Schønherr

Forslag udarbejdet af SchønherrA/S
Team: Sanne Slot Hansen, landskabsarkitekt MAA,
Sine Boye Villadsen, landskabsarkitekt MDL,
Nina Jensen, landskabsarkitekt, byggeøkonom, landskabsarkitekt MAA,
Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, MDL
Ingeniør:Andersen og Grønlund v. Dan Andersen
Konsulent:Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL
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Slottet på bakken
Fredensborg Slot ligger på en bakke. Dette er
den store fortælling, som bredes ud for besku¬
eren. Slottet som kulminationen på en opstig¬
ning gennem parkanlægget, synliggjort ved al¬
leernes snit.

Det er denne barokanlæggets store fortæl¬
ling, forslaget ønsker at tydeliggøre og forstærke
ved nogle enkle, kraftfulde greb.

Disse fordeler sig således;
1. Terrasse- og rampeanlægget foran slottet

genskabes
2. Slotspartetret vises som ydre form
3. Overgangen til De Grønne Kabinetter vi¬

ses med en hækafgrænsning
4. Brede Allé Styrkes som idé
5. Den skjulte akse

/. Terrasse- og rampeanlægget foran slottet
På Jardins plan fra 1760, visende de centrale dele
af haven, indgår en afslutning mod slottet i form
af et rampeanlæg og en terrasse. Der beskrives
tre ramper, to sideramper og en centralt placeret
rampe. Skråningsanlæggene kan tolkes som jord
med enten græs eller plantninger. Man kan ikke
ud fra det foreliggende materiale afgøre detaljer
og rtiaterialer. Dette åbner op for en tolkning af
det viste.

Overordnet set er det væsentlige ved ram¬

peanlægget, at det beskriver en bevægelse bort
fra slottet, og ikke som nu, hvor bevægelserne i
slotsparterret går mod slottet. Ved at genindfø¬
re rampeanlægget genskabes muligheden for at
fortælle historien om slottet på bakken gennem
hele anlægget.

Vi foreslår en bred terrasse belagt med sandsten
som overgang fra slottets trappe til ramperne.
Skråningsanlæggene beklædes med græs. Den
midterste rampe er 9,2 m bred, og den midterste
sti i parterret er 11,2 m bred for at understrege
anlæggets hovedidé. Hermed er tonen for slots-
parterrets og det øvrige anlægs proportionering,
materialevalg og terrænformidling også slået an.
Skråningsanlæggenes kanter skæres. Skulpturer¬
nes placering bibeholdes og indpasses højde¬
mæssigt. Det kan overvejes, om skulpturerne for
foden af ramperne skal drejes til samme place¬
ring som på Jardins plan.

Mødet mellem slot, slotsparterre og Den
Reserverede Have sker i dag på hjørnet af slot¬
tet. Dette princip fastholdes, men dog således, at
der på terrassen udføres en afgrænsning som et
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smedejernsgitter, der møder en takshæk. Taks¬
hækken fortsætter og danner afgrænsningen
mellem Den Reserverede Have og slotsparterret.
Herved skabes mere luft til rampeanlægget for¬
an slottet og en større sammenhæng med slots-
parterret.

2. Slotsparterret
Slotsparterret tilnærmes en ydre form, som vin
ses på Jardins plan. Formen i de enkelte parterrer
fremkaldes ved lave brede takshække, og histo¬
rien om slottet på bakken fortælles ved en ter¬

rænregulering af selve parterreområdet, så stifø¬
ringen i Ring Allé kommer til at ligge 50 cm
lavere end parterret. Derved opnås, at parterret
synes at hæve sig, og at stien bedre møder Brede
Allé og De Grønne Kabinetter. Ring Allés sti¬

føring videreføres i Den Reserverede Have til
møde med Schambachs Allé. De enkelte parter¬
rerum udlægges med græs og kan senere detail-
bearbejdes. Stiernes udløb i Ring Allés stiføring
markeres med lave trapper udført i sandsten. Alle
stier i parterret inkl. Ring Allés stiføring belæg¬
ges med slotsgrus, og kanter afstikkes. Overgan¬
gen til Den Reserverede Have udføres som en

takshæk, og Den Reserverede Haves nuværende
udtryk bevares og forstærkes.

3. Overgang til De grønne Kabinetter
■Vi foreslår, at overgangen til De Grønne Kabi¬
netter markeres med en takshæk i bredde som

soklen på Norges- og Danmarksmonumenterne.
Takshækken fortsættes ind i Den Reserverede

Have og giver på denne måde en sammenhæn¬

gende afslutning af slotsparterret. Terrænet mod
De Grønne Kabinetter, specielt mod Ballon¬
pladsen, strammes op, så skråningerne fremstår
præcise, og skulpturerne og takshækkene får en
større flade at stå på. I overvejelserne vedrøren¬
de genindførelse afRing Allé foreslår vi, at man
undlader at genindføre denne, da et samlet allé¬
forløb vil være svært at opnå, uden at gribe ind
Norges- og Danmarksmonumenternes fremtræ¬
den, og kan virke fremmed i Den Reserverede
Have.

4. Brede Allé styrkes som idé
Brede Allés store styrke er dens monumentali¬
tet, udtrykt gennem bredden, dobbeltalléerne,
terrænformen, forbindelsen til landskabet, samt
skulpturernes størrelse og tyngde. Dette udtryk
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kan forstærkes markant ved at belægge alle sti¬
forløb med græsmacadam. Herved opnås et rum
med en sammenhængende grøn bund. Stierne i
alléerne markeres ved at ligge en smule lavere,
og opbygningen med skærver og et toplag med
muld blandet med småskærver vil lede vandet
bort på en bedre måde og sikre planterne en
bedre vækst. Dette greb løser ligeledes tilslut¬
ninger fra tværakser på en naturlig måde. Bred¬
der på stier og forløb følger de nuværende.

Brugen af græsmacadam er et andet udtryk
end store grusflader, men vi mener, at barok¬
havens storhed og enkelhed er det væsentligste
budskab i Brede Allé, og at den fine oplevelse
af knasende, gyldent grus opnås i de øvrige ak¬
seforløb. Dog ser vi stadig brugen af slotsgrus
som et alternativ til græsmacadam og mener, at
punktet må indgå i en frugtbar diskussion om
barokhavens fremtidige idémæssige indhold og

udtryk.
Mod skovpartierne indplantes skovbryns-

planter, der holdes beskåret i en lodret linie op
til ca. 4 meters højde.
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5. Den skjulte akse
Et af de ganske særlige træk ved Le Notres su¬
blime anlæg vedVaux LeVicomte er den skjulte
tværakse.

Man bevæger sig fra slottet ud i parken,
bevidst om midteraksen, og overraskes over
tværaksens eksistens, der først åbenbarer sig, når
man er ganske tæt på.

Man bevæger sig ned til denne og kan op¬
leve den som et element, der står alene, uafhæn¬
gigt af slottet og hovedaksen. Herefter kan man

bevæge sig op igen til hovedaksen og afslutte sin
vandring til et vandret plan, hvor den store Her-
kulesskulptur er placeret, og se tilbage mod slot¬
tet, uden at fornemme tværaksen.

Dette greb benyttes i Brede Allés møde med
Dybe Allé og Frederik Madsens Allé.

Ved at sænke Brede Allés forløb til et møde
med Dybe Allé og Frederik Madsens Allé, for
derefter igen at hæve sig til et vandret plan for¬
an det fredede dige, vil beskueren kunne få den
samme berusende overraskelse som i Vaux Le

Vicomte.

Slottet forsvinder, den skjulte akse åbenbares
og er det væsentligste, og slottet kommer igen
til syne, enkelt og storladent. Og som i Vaux Le
Vicomte vil der være en vandret afslutning mod
landskabet. Hertil når det menneskeskabte, uden
for haven er det danske landskab. Lågen i sten¬
diget sløjfes, så adgangen til Brede Allé fremover
sker via Dybe Allé.

Herved opnås den samme overraskende ef¬
fekt i ankomsten fra landskabet, slottet er synligt,
man ledes ned til tværaksen, slottet bliver væk,
for herefter at blive synligt igen i mødet med
Brede Allé.

Plantevalg
Gennem plantevalget tilstræbes at bruge planter,
der vil skabe mest mulig ro i det visuelle udtryk
og samtidig planter, der har været brugt her i
landet siden 1700-tallet.

Der er grundlæggende tre plantningskom-
ponenter i forslaget: fintklippede hække, en for¬
tættet og ret massiv skovrand samt fritvoksende
allétræer.



Græsmacaøam

Klippede hække
De klippede hække anvendes i to versioner, beg¬
ge af aim. taks, dels som lave og brede parter¬
rehække, dels som højere, afgrænsende hække
foran De Grønne Kabinetter. Aim. taks, Taxus
baccata, udmærker sig ved at kunne danne og

vedligeholdes i tætklippede former, der fremstår
som præcise og markante mørkgrønne volume¬
ner,.hvor nålefarven changerer en anelse.

Beskårne skovbryn
For at opnå en fast og rumdannende virkning i
skovbrynet ind mod Brede Allé indplantes nog¬
le få arter, der kan tætne skovkanten, enten for¬
di de er stedsegrønne (taks og kristtofn), fordi
de har en- tæt grenstruktur (hvidtjørn) eller for¬
di de ved beskæring forbliver vinterbrune (bøg).
Desuden indplantes fuglekirsebær og aim. hæg.
Skovbrynet afskæres årligt i en lodret linie over
terræn optil ca. 4 meter. Aim. taks er oprindeligt
hjemmehørende som underskov i blandede løv¬
skove og har allerede fra 1700-tallet været brugt
i haven.

Træer i Brede Allé

Opmålingen (Jardin) viser, at der er ca. 10 m
mellem rækkerne (16 alen) og omkring 7.50 m

(12 alen) mellem træerne i rækkerne.
Afstanden til skovbrynets væg til de yderst

stående trærækker er 6 meter - rummet mellem

de to alléer er 42 m — alleerne er hver 10 meter,

dvs. den samlede bredde er 6+10+42+10+6 =

74 meter. Det ville have været optimalt at gen¬
plante alléen med opformeret materiale fra de
eksisterende træer, men dette vurderes tidsmæs¬
sigt for krævende, men genmaterialet kunne sik¬
res til anden anvendelse i Slotshaven. Som al¬

létræ foreslås derfor Tilia x europaea 'Pallida',
kejserlind, der er et kraftigtvoksende velafprø-
vet træ.

Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, MDL
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Der genskabes et sirbusket med hvidblomstrende buske indrammet af en klippet hæk og et treillageværk.
Ring Allé nyfortolkes med lindetræer, der beskæres tæt til den facon, der findes i de grønne kabinetter
• Ornamental shrubbery was re-created with white flowering bushes surrounded by a pruned hedge and a
trellis. Ring Allé is reinterpreted with lime trees pruned like the form found in the green cabinets.

FREDENSBORG SLOTSHAVE
- perler på en snor

Jacob Fischer

Forslag udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter a/s
Team:Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL,
Torben Møbjerg, landskabsarkitekt MDL,
Rosa Siri Lund, arkitekt MAA og
Caroline Andersen, landskabsarkitekt MDL

Spejlbassinet er omkranset af en bred granitkant ligesom parterrehavnes græsflader. Brede Allés skrånende forløb kan
tydeligt aflæses mod spejlbassinet vandrette flade.Vandspejlet indgår i det overordnede samspil med havens andre van¬
delementer, og set fra slottet trækker vandspejlet himlen ned i haven og refererer til Esrum Sø for enden af aksen
•The reflecting pool is surrounded by a wide granite edging,just like the parterre gardens lawns. Brede Allés sloping
course can be clearly read against the reflecting pool's horizontal surface. The water surface is part of the overall in¬
terplay with the garden's other water elements. Seen from the palace, the water surface draws the sky down into the
garden and refers to Esrum lake at the end of the axis

Spejlbassinet
Parterrehaven

Slotstrappen

Slotsgården

Perler på en snor
• A string of pearls

Stedet og visionen
I Fredensborg Slotshave oplever vi tre forhold,
der dominerer: Det kuperede istidslandskab med
Esrum Sø som det vandrette lavpunkt, de lange
kig mod søen og alléernes stramme opstregning
af skoven.

Vi ser den vigtigste udfordring i slotshaven
som mødet mellem parterrehaven, Brede Allé og
det omgivende landskab. Et møde, der skal være

elegant og dog kontrastfyldt, og hvor parterreha¬
ven og Brede Allé "skal optræde som den styrede,
stiliserede natur, der med overbevisning tegner
hovedaksen i et monumentalt barokanlæg. Den
daglige udfordring i haven er at skabe et have¬
anlæg, der harmonerer med nutidens driftsmæs¬
sige muligheder uden at gå på kompromis med
historien og oplevelsen.

Vi søger i disse udfordringer at genfinde den
kunstneriske spændstighed i barokanlægget og

tilføje en nutidig fortolkning. Vi søger at gen¬
skabe samspillet og rollefordelingen mellem den
tætte skov, de præcise alléer og stramt klippe¬
de hække, de lyse skulpturer, de åbne græstæp¬
per og de gyldne grusflader.Vi søger endvidere
at fuldende Brede Allés begyndelse ved slottet og
dens afslutning mod landskabet med et greb, der
på én gang imødekommer nutidens behov og af¬
spejler respekt for barokanlæggets sjæl.

Perler på en snor
Vores forslag til Fredensborg Slotshave er kon¬
centreret omkring en stram, geometrisk nyfor¬
tolkning af barokanlægget og dets historiske re¬
ferencer. Fra Kongevejen gennem slottets gård



Fra alléen ned mod pladsen ligger der et forløb af halvcirkulære grusstier og granittrin, der Operapladsen er det bindeled, der på en gang afslutter Brede Allé og
kan fungere som tribune eller blot som siddeplads med mulighed for en pause med udsigt kobler slottets haveanlæg til landskabet
• From the avenue down toward the square runs a sequence ofsemicircular gravel paths and granite • The Opera Square is the connecting link that both terminates Brede
steps, which can serve as an amphitheater, or just a seating area to enjoy a rest and the view. Allé and ties the palace garden scheme to the landscape

og ud i Brede Allé tegner en række cirkler aksen
fra slot til landskab og hægter slot sammen med
have og have sammen med landskab. Som perler
på en snor aflægger de en samlet fortælling om

barokanlæggets geometriske hovedtræk og dets
fornyelse med moderne materialer og funktio¬
ner. Sammen med en vitalisering og opgrade¬
ring af havens botaniske indhold giver det slots¬
haven en tilknytning til såvel Fredensborg Slot
som det omgivende landskab.

Den cirkulære figur er sammen med de lan¬
ge kig gennem alleerne et vigtigt element i ba¬
rokhavens markering af uendeligheden. Den
cirkulære form er på en og samme tid begyn¬
delsen og afslutningen, punktet og bevægelsen,
og både i Johan Cornelius Kriger og Henri Ni¬
colas Jardins planer for Fredensborg er cirklen
styrende for den overordnede geometri. I Fre¬
densborg Slotshave tilføjes cirkelformen som tre

nye elementer: Spejlbassinet, den grønne pause og «

operapladsen. Sammen med Brede Allé og de ek¬
sisterende cirkulære elementer på aksen mellem
Kongevejen og Esrum Sø skaber de et nyt forløb
og føjer sig ind i den historiske haves geometri.

Havens krop og rum dannes af planterne.
Lindealleerne, græsfladerne, skovbrynet, busket¬
tet og det forfinede parterre er hovedrolleinde¬
haverne i haven. Hver især præciseres de i for¬
hold til hinanden, så kontrasterne understreges,
og de enkelte elementer giver netop deres særli¬
ge bidrag til haven. Buskettet, i dets oprindelige
form, genskabes i en reference til både barokha¬
vens grundelementer og naboslottet Frederiks¬
borg. Frederik d. IV's monogram er havens op¬

rindelige dekoration, og monogrammet udgør
fortsat et mønster i parterrehaven. Monogrammet
nyfortolkes i både grafisk og botanisk form og
med hvide forårsløg gives en flygtig og foran¬
derlig stoflighed.

Hvid blomstring går igen i både skovbryn,
busket og parterre. Sammen med de hvide mar¬

morskulpturer giver de lyse blomster i skum¬
ringen referencer til det danske landskabs hegn
med hyld, tjørn og mirabel.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL
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FREDENSBORG SLOTSHAVE
— nutidig barok

Jens Hendeliowitz og Peter Holst

Forslag udarbejdet af Peter Holst Arkitektur & Landskab
v. Peter Holst, landskabsarkitekt MAA, MDL og Anne Madsbjerg, arkitekt MAA
og Landscape Visions v. Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt MAA, MDL

Projektets tre hovedelementer er: 1. Parterreha¬
ven — med to ligestillede forslag: parterrehaven
uden indarbejdet helikopterlandingsplads (vand¬
parterre) og med indarbejdet helikopterlan¬
dingsplads; 2. Brede Alle og 3. Afslutningen af
Brede Alle med trappeanlæg.

Parterrehaven

Med udgangspunkt i Jardins planer 1759 og
1763-65 tænkes parterrehavens terrænbehand¬
ling og rampeanlægget ud for slottets facade
genskabt.

Bosquétterne og parterret gives imidlertid et
helt nyt indhold, men overholder proportioner¬
ne fra Jardins planer.

En af hovedtankerne i forslaget er at gen¬

oprette symmetrien i haveanlægget foran slot¬
tes facade, da bosquettet i den reserverede have
ikke er en del af opgaveløsningen. Det foreslås
at plante to høje hække som afgrænsning mod

henholdsvis den reserverede have og bosquet¬
tet foran kirkefløjen. For yderligere at styrke
symmetrien og afskærme den reserverede have,
plantes foran hækkene en række lindetræer, som
på sigt tænkes kasseklippede, som træerne i Kir¬
ke Allé.

De to oprindelige parterrer ændres til et
stort spejlbassin. Vand har i barokkens haver al¬
tid været et yndet element. Dets spejlende effekt,
genspejling af himlens lys og lyden af rislende
vand har været symbolet for liv. Det er ønsket
med etablering af spejlbassinet at give parterret

nyt liv og 'oplyse' slottets nordvendte facade.
Såfremt en helikopterlandingsplads skal

etableres i parterrehaven, foreslås Jardins oprin¬
delige inddeling i to symmetrisk placeret græs¬

parterre anlagt omkring midteraksen. En afJar¬
dins karakteristiske græsrondeller i Brede Allé
trækkes ind midt i parterret og dimensioneres
efter kravene til landingspladsen.

Materialevalg
Forslaget forholder sig i materialevalget til det,
som altid har været karakteristisk for Fredens¬

borg. Trappen ved den genskabte rampe foran
havedøren udføres i sandsten ligesom kanten
omkring bassinet.

Udsmykningen i bassinet udføres i kobber,
som harmonerer med slottets tage. Alle belæg¬
ninger etableres med slotsgrus.

Brede Allé

Alle allétræer i Brede Allé foreslås nyplantet og
skal stå i grusstien. Græsset mellem de store bort-
førelsesscener og trofæerne tænkes klippet og
skal at fremstå som et grønt gulvtæppe, et tapis
vert.

Fra Kongealléen og frem mod Esrum Sø
tænkes udtrykket gradvist mere naturligt. Græs¬
set får lov at vokse, og grænsen til skoven om¬

kring alléen bliver mere diffus.

N.H. Jardins plan, 1759
• N.H.Jardin's plan, 1759

Eksisterende forhold
• Existing conditions

Forslag IA uden helikopterlandingsplads Forslag IB med helikopterlandingsplads
• Proposal IA without the helicopter landing pad • Proposal IB with the helicopter landing pad

ta
f«s • V
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Brede Allés afslutning
Brede Allé er hovedelementet i Fredensborg
Slotshave, barokaksen der forbinder slot og par¬
terre med det store fjerne landskabselement Es¬
rum Sø. Denne hovedakse dramatiseres af et

flydende terrænfald, som starter stille i parter¬
rehaven og bliver lidt mere faldende mod Kon¬
gealléen. Fra Kongealléen bliver faldet kraftigere,
og slottet synker gradvist i jorden.

På tidlige kort og planer synes Frederik
Mads' Allé og Dybe Allé anlagt i en kløft med
mireret fald mod Esrum Sø.

Med de mange udkast og skitser fra 1760'er-
ne og frem er det evident, at man altid har øn¬
sket at opprioritere Brede Allé og føre den
ubrudt igennem mod søen. Man har herved for¬
modentlig fyldt kløften op og afbrudt forbindel¬
sen mellem Dybe Allé og Frederik Mads' Allé.

Da slotshavens jorder ikke længere stræk¬
ker sig ned til Esrum Sø, og havens matrikel i
dag slutter lige nord for Dybe Allé og Frederik
Mads'Allé, har det i dag ikke noget formål at fø¬
re Brede Allé hen over de to andre alléer.

Dét foreslås derfor, at kløften graves igen¬
nem, så der igen skabes sammenhæng mellem
Dybe Allé og Frederik Mads'Allé.Visuelt får det
ingen betydning for det lange udbrudte per¬

spektiv fra Brede Allé mod søen.
Til gengæld vil det give et smuk nyt vue fra

Dybe Allé gennem Frederik Mads' Allé med mi¬
reret fald mod søen og aftensolen, som det ken¬
des fra de andre vestvendte alléer i slotshavean¬

lægget. På kløftens sider etableres et stort dobbelt
'trappeelement', en slags amfiteater, som kan op¬

tage hovedaksens enkelthed og klarhed, modtage
de 'skæve' Frederik Mads' Allé og Dybe Allé og
det omgivende kraftigt kurvede terræn samt for¬
midle overgangen til det store landskabselement
- Esrum Sø.

Denne nye afslutning af Brede Allé vil væ¬

re et nutidigt, men også et stramt element, som
vil have sin egen klare værdi. Afslutningen vil
samtidig være afbalanceret i relation til havens
hovedkomposition: parterrehaven, Brede Allé,
'trappen' og det store naturlandskab.
Peter Holst og Jens Hendeliowitz,
landskabsarkitekterMAA, MDL
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Ny sammenhængskraft
De to lave moduler i parterret, der neden for
slottets trappe- og rampeanlæg breder sig på
hver side af den friholdte midterakse, viderefø¬
res i Brede Allés lange, præcise tapis vert. Det¬
te greb er essentielt, og sammenhængen mellem
slot, parterre og allé genskabes.

Eftersom det historiske parterres udform¬
ning ikke er kendt, kan en rekonstruktion af
dette ikke komme på tale. I øvrigt ville en så-

FREDENSBORG SLOTSHAVE
— bevaring og'fornyelse af Brede Allé og parterre

Kirsten Lund-Andersen

Havens syv radiære akser krydser
alle hinanden i slottets havesal.

Dispositionen for Brede Al¬
lés træer, tapis vert og skulptur¬
er vidner ligeledes om en præcis,
matematisk afsætning. Element¬
erne er — ligesom førnævnte syv
akser — afsat ud fra dette punkt
• The garden's seven radial axes
all cross each other in the pal¬
ace garden room. The disposition
of Brede Allé's trees, tapis vert
and sculptures indicate a precise,
mathematical positioning. The el¬
ements are — like the seven axes —

positioned in relation to this spot AfliMAMaa-t.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i havens hi¬
storie. Jardins plan fra 1759 er inspirationen og

grundlaget for en ny fortolkning og forenkling
af haven. En disponering af bede og busketter,
der tager afsæt i Jardins plan, kan skabe en plan-
og rummæssig sammenhæng mellem slot, par¬
terre, havens grønne kabinetter og Brede Allé.

Forståelse og forenkling
Efter fornyelse afparterret og Brede Allé vil Fre¬
densborg Slotshave kunne opleves som en ba¬
rokhave, hvor hovedtrækkene i Jardins eneståen¬
de anlæg er bragt til veje og synliggjort.

Ved valg af metode og tekniske løsninger
er der foretaget prioriteringer, som matcher de
metoder, der anvendes i dag, uden at der gås på
akkord med havens barokke udtryk, dens ind¬
hold og æstetiske kvaliteter.

Fredensborg Slotshave har mange forskelli¬
ge brugere. Der skal være plads til alle, og til¬
gængeligheden optimeres. Det 20. århundredes
meget systematiske og målrettede restaurerings¬
metode har givet haven dens værdighed tilbage.
Det forestående arbejde med havens parterre og
Brede Allé vil fuldende værket. •

Hovedpunkterne
Hovedpunkterne i forslaget er følgende:
- Rampeanlægget foran slottet gendigtes i

grus, græs og sandstenskanter med udgangspunkt i
Jardins skitse og skulpturernes gældende placering.

— Parterret indrammes af en ny Ring Allé,
tænkt som klippede stammehække i lind.

— Havens nord-syd-gående akse føres igen
fra Brede Allé igennem parterret til slottet.

— Parterret gendigtes med en tydelig tredeling
omkring midteraksen. De to moduler længst mod
øst og vest udformes som høje busketter, der ind¬
rammer slottet og genskaber symmetrien. I. respekt
for den reserverede haves nuværende afgrænsning,
vil det være nok at nyplante hækken langs dette
modul. Ring Allé kan føres videre gennem den
reserverede have, men dette er ikke nødvendigt
for opfattelsen af parterret som et symmetrisk
anlæg. De midterste moduler bliver mellemhøje
busketter, der med nye midterakser knytter de to
grønne kabinetter nord for Ring Allé tættere til
sig. De to moduler nærmest midteraksen er flade
græsparterrer med lave hække og grus. Disse
moduler rækker ud efter Danmarks- og Norges-
monumenterne og binder slottet og Brede Allé
sammen.

—Terrænet i Brede Allé ændres, så hele alléen
får et jævnt fald mod Esrum Sø.

— Brede Allé far en ny afslutning, hvor ter¬
rænet som en bastion skyder sig ud i den gen¬
skabte kløft, der forbinder Dybe Allé med Fre¬
derik Madsens Allé.

— Brede Allés afslutning markeres med et nyt
spejlbassin, som trækker vandets og himlens blå
ind i haven - og gør barokhavens paradigme om

uendelighed nærværende.
— Brede Allé genplantes med lindetræer, og

den afgrænses,mod skoven af hække.
- Med udgangspunkt i skulpturernes pla¬

cering genskabes Jardins tapis vert i Brede Allé
med grusflader og præcise græstæpper.

Udsigten mod landskabet gennem Brede Allé • The view toward the landscape through Brede Allé
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Forslag udarbejdet af Kirsten Lund-Andersen Landskabsarkitekter v. Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL,
Marie-Louise Wanscher, landskabsarkitekt ogJulia Gram-Jensen, landskabsarkitekt MDL;
Niras A/S Planlægning v. Thomas B. Randrup,forretningschef, landskabsarkitekt MDL, ph.d, adj. prof,
Katrine Binzer, landskabsarkitekt MDL, Jacob Bjerre Mikkelsen, stud.polyt.
samt Margrethe Floryan, kunsthistoriker

Tilegn Dem så vidt muligt den ånd, som den, der har tegnet havens hovedgreb, har været i besiddelse af; væn Dem til det, som allerede er skabt; ret på det dårlige, uden
dog at fælde for meget; og hvis De skaber nye elementer, bør disse ikke være så store, endsige storslåede, at de dominerer over det øvrige. Enkle elementer stemmer ofte
bedre overens med en gammel have end rigt udstyrede og specielle motiver. Tilstræb hellere at skabe en behagelig helhed end det at være noget særligt
A.-J. Dézallier d'Argenville, La Théorie et la pratique du jardinage, 1709; 1. del,kap.3.

dan, ud fra de i perspektivplanen indeholdte øn¬
sker om en have med et fornuftigt driftsbudget,
være irrelevant.

Brede Allé fornyes i respekt for Jardins arv.

Og endelig omfatter skitseforslaget et bud på,
hvordan Brede Allé efter mere end 250 år kan

sikres en afslutning, der er i pagt med barok¬
haven og det omgivende landskab. Den nye af¬
slutning gør brug af oktagonen, vandet og det
dramatiske terræfi i et nyt greb, som dels afspej¬
ler Jardins intentioner og d'Argenvilles teorier,
dels bibringer havens brugere en overraskende
ny dimension, set inde fra haven såvel som ude
fra landskabet.

Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL

Visualisering afBrede Allés afslutning set fra øst "Visualization ofBrede Allé's termination seen from east
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FREDENSBORG SLOTSHAVE
— i denne dronnings tid

Preben Skaarup

Forslag udarbejdet af Preben Skaarup Landskab
Team: Preben Skaarup, landskabsarkitekt MAA, MDL,
Helle Blom Mikkelsen, landskabsarkitekt MAA,
Anders Bergmann, arkitekt MAA og
Rikke Storegård Nordmann, landskabsarkitekt MAA

*s •* ■ W
iSiii#

Skovstykker kantet af træer
• Wooded areas bordered by trees

Tapis vert og parterre kantet af træer
• Tapis vert and parterres edged by trees

Jardins helhedsplan, ca. 1760
En usædvanlig smuk plantegning, som stadig
fremtræder helt levende og frisk. Friskheden
skyldes den konceptuelle klarhed, som stråler ud
afplanen. Den umiddelbare læsning af planen vil
være ligesom i Kriegeres plan at se den som en
skov gennemskåret af alléer, men den kan med
mindst lige så stor ret læses anderledes:

'Skoven er skåret op, og hvert af skovstykkerne
kantes af trærækker, som først når stykkerne lægges
sammen danner alléerne'.

Dette er Jardins formelle greb, og for den¬
ne læsning af planen taler udformningen af tapis
vert og parterre, hvor elementerne kantes af træ¬
rækker - på samme måde som skovstykkerne.
Brede Allé kan altså ses som hele rummet mel¬

lem de to trærækker, dér kanter skovstykkerne,

mens de træer, der kanter tapis vert hører til de
enkelte delelementer i tapis vert, hvorfor de hel¬
ler ikke på planen danner to sammenhængende
trærækker.

Parterret

Parterret har i hele haveanlæggets levetid glimret
ved at være det element i havens komposition,
der oftest og mest radikalt har skiftet karakter
— fra sirlig ornamentik til næsten ren, landska¬
belig græsflade.

Gentagelse af en ornamentik, som vi har
mange kilder til, men som vi har mistet kontak¬
ten til og forståelsen for, giver kun ringe mening
- det bliver let musealt og knastør pædagogik.

De kongelige spejlmonogrammer knytter sig
direkte til historien, og de har det helt afgøren¬

de fortrin, at vi forstår dem lige så godt i dag,
som da de blev lavet. Symmetrien fastholdes
med Frederik 4.s monogram i megaudgave på
en ubrudt plæne foran slottet.

Udeladelsen af midtergangen er en logisk
konsekvens af funktionen og en naturlig under¬
stregning af den nødvendige publikumsafstand
til slottes facade. Den samlede græsflade foran
slottet er ligeledes en konsekvens af, at slotsha¬
ven også fremover vil have en sammensat karak¬
ter, hvor det landskabelige og det barokke ud¬
tryk balanceres.

Brede Allé

I Jardins ideale plan udgør grusfladen hele havens
bund, hvorpå både skovstykkerne, kanttræerne,
tapis vert og parterrets grønne tæpper ligger.
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Meget tyder på, at dette ideal aldrig har været
realiseret i Fredensborg, hvor man sikkert har
kæmpet med et begrænset budget både til anlæg
og vedligehold og et bevæget terræn og erosi-
onsproblemer i et regnfuldt klima.

Ved at betragte de to yderste trærækker i
Brede Allé som kantning af de tilstødende skov¬
stykker er konsekvensen, at disse træer skal stå i
græs. De to inderste trærækker i Brede Allé dan¬
ner på Jardins ideale plan bort omkring græs¬
fladerne i tapis vert. Ved at betragte denne bort
som en del af tapis vert kan de inderste træræk¬
ker også stilles i græsflader. Der opnås et klart
aflæseligt tapis vert uden at etablere store sam¬

menhængende grusflader.
Vi ser dette som et konsekvent gennemført

kompromis mellem akvarelplanens konceptuelle
klarhed i forståelsen af træernes formelle funk¬

tion som kantning og traditionens forståelse af
-de resulterende dobbelte trærækker som alléer.

Afslutning af Brede Allé - fra have til landskab
Der er efterladt en række skitser til afslutning

af alléen, der alle synes at pege i en anden ret¬
ning end Jardins runde afslutning på idealplanen.
Disse skitser åbner snarere Brede Allés afslutning
frem for at lukke den.

Brede Allés tapis vert føres over Dybe Allé
mellem to store, helt enkelt udformede støtte¬

mure, hvis placering i forhold til Brede Allé er
bestemt af bredden på tapis vert og i forhold
til Dybe Allé af allérnes skrå skæring med hin¬
anden.

Murene følger faldet på tapis vert, som vide¬
reføres med samme jævne fald over Dybe Allé.
Vores bedste umiddelbare reference vil være de

meget smukke støttemure som landskabsarkitek¬
terne Edith og Ole Nørgård har bygget omkring
hovedaksen gennem DTU i Lyngby.

Fra slotssiden fører flade ramper som brede
grønne gange ned til Dybe Allé. På den anden
side af Dybe Allé fører brede trapper op til tapis
vert igen.

Bevægelsen fra skovens lukkede rum til pla¬
teauets åbne rum vil være både dramatisk og smuk.
Preben Skaarup, landskabsarkitekt MAA, MDL

Øverst og herunder. Brede Allés afslutning
• Above and below: The termination of Brede Allé
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BOGOMTALE

På god vag

Karsten Jørgensen og Vilde Stabel (red.): Ny norsk
landskapsarkitektur. Gyldendal Norsk Forlag, 2010.
Norsk og engelsk utgave. 212 s., 480 Nkr. inkl. porto
i Norge. Kan bestilles via NLAs nettside: www. land-
skapsarkitektur.no

Det borjar tidigt med en golfbana och sådana ar

jag inte så svag for. Men sedan brakar det loss:
Dammanlåggning i Kvilestein, Lofotens fast-
landsforbindelse och turistvågsprojektet. Hår
kommer norsk landskapsarkitektur verkligen till
sin rått, inkånnande tillågg i ett magnifikt land¬
skap, svepande broar i karga fjållmiljoer, råa na-
turstensblock lagda sida vid sida for att forma
våldiga terrasser i ett lika vidstråckt som storsla¬
get landskap dår naturen och det kulturpåverka-
de sammansmålter i en kraftfull forening.

Vi talar om ert bok som Norske Landskaps-
arkitekters Forening (NLA) har sammanstållt
■och som består av de basta resultaten som ri-

tats och byggts under de senaste 20 åren. Unge¬
får 200 projekt skickades in till en urvalsgrupp
och av dessa har plockats ut ett femtiotal pro¬
jekt, vilka presenteras i boken med bilder och
beskrivande texter. Projekten har sammanforts
till fyra olika kategorier; kulturlandskap i for-
åndring, urban miljo, sociala landskap samt by¬
parker. Forfattarna heter Karsten Jorgensen, ru¬
tinerad professor vid Norges Lantbrukshogskola
samt Vilde Stabel, en yngre landskapsarkitekt.
Sjålva redaktorsskapet år intressant genomfort.
Forutom projektdelen, som år en ganska rått-
fram redovisning utan någon speciell problema¬
tisering, har redaktorerna fogat olika roster som
i intervjuform far inleda. Dessa roster kommer
utanfor det egentliga facket; redaktoren for Ar¬
kitektur N, en professor i urbanism, en konstnår
och en landskapsekolog.

Hår stålis norsk landskapsarkitektur infor
tuff kritik och en hel del sanningar sågs. Ingerid
Helsing Almaas konstaterar att norska landskaps-
arkitekter har ett aktivt forhållande till historien,
och melian raderna kan man ana att hon tycker
att forhållandet till samtiden inte år lika medve-

tet. Hon pekar också på att norsk landskapsarki¬
tektur behover utveckla sin formåga att arbeta

Retirostranda, Molde.
Landskapsarkitekt: Molde kommune
v.Arne Strømme

2001
• Retirostranda, Molde.
Landscape architect: Molde municipality
by Arne Strømme
2001

med rumsligheter och att projekten i de urbana
sammanhangen ofta blir plangeometriska snara-
re ån rumsliga. Karl Otto Ellefsen fortsåtter och
slår fast att norska landskapsarkitekter alitid har
varit skickliga i att arbeta med den storre ska-
Ian ute i landskapet på ett sått som nårmar sig
Land Art, men att man i det urbana inte behår-
skar formgivning lika val. Ellefsen menar också
att norsk landskapsarkitektur skulle tjåna på att
utveckla sin idémåssiga sida. Bågge dessa kritiker
pekar på att norska landskapsarkitekter år skick¬
liga på att arbeta i team, har lått for att under-
ordna sig och år inté så upptagna med att såtta
personlig prågel på sina projekt. Detta år positiva
egenskaper men om man vånder på samma re-

sonemang framtonar en bild av att norsk land¬
skapsarkitektur skulle behova en storre grad av

egensinnighet, av sjålvståndighet och att båttre
hantera det gestaltande arbetet for att nå upp till
hogsta internationella nivå.

Jag tycker det år modigt att forfattarna har
låtit dessa roster kommit till tals. Det gor ock¬
så denna bok till något mera ån ett propagan¬
dainstrument. Genom att våga redovisa kritiken
lyckas man fa fram vad som faktiskt kan forbått-
ras och i framtiden skapa ånnu båttre, skarpare
och intressantare norsk landskapsarkitektur. På så
vis blir boken viktig att studera, lara sig av, lyssna
till och kritiken oppnar också synliga vågar for
morgondagens ambitioner.

Har de då rått, kritikerna? Ja, det som hår
nåmnts tycker jag att man. kan ta till sig. I an-
dra frågor år jag mera tveksam. En kritik som
framfors år exempelvis att turistvågsprojek¬
tet befordrar ett vykortlandskap, det pittoreska
får for stort utrymme. Men år inte Norge just
det mest fantastiska av vykortslandskap? År in¬
te det en kvalitet som man har utvecklat bått¬

re ån många andra lander och som dessutom
år relevant? Ånda sedan Petrarca besteg Mount
Ventoux på 1300-talet och senare Kaspar David
Friedrichs målade sina dukar dår pyttesmå mån-
njskor, placerade med ryggen mot målaren, be-
traktar storslagna landskap har naturens våldig-
het varit något som har hjålpt oss att finna vår
plats i tillvaron. Man skulle rent av kalla det for
en ekologisk betraktelse, med dagens språkbruk.

Norsk landskapsarkitektur år att gratulera till
denna bok. En ganska liten yrkeskår har vågat
utsåtta sig for granskning som jag tror man kom¬
mer att ha nytta av. Och man har gett svar på tal
genom att presentera ett antal projekt som fin¬
ner i alia fall mitt intresse. Går man igenom pro¬

jekten kan man konstatera att många av de som
framstållts speciellt under det senaste decenniet
redan har slagit in på den visade vågen: gestalt¬
ningen år mera raffmerad, ett tydligare idéinne-
håll syns. I ett annat av de inledande kapitlen
som beskriver utvecklingen melian 1920-1970
framgår också att denna kompetens finns nårva-
rande i den norska traditionen. Den så kallade

Hydroparken av kontoret Grindaker & Gabriel¬
sen från 1962 visar en formkånsla som gor att
den skulle kunna vara ritad av Garrett Eckbo,
Dan Kiley eller varfor inte Arne Jacobsen.
Thorbjorn Andersson
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Tv. Kvilesteinsdammane i Sogn
Landskapsarkitekt:Valborg Leivestad
1998-2000
• Left. Kvilesteinsdammane pond in Sogn
Landscape architect: Valborg Leivestad

Herunder. Regjeringsparken, Oslo
Landskapsarkitekt: Hindhamar, Sundt & Thomassen AS
1994
• Below. Regjeringsparken, Oslo
Landscape architect: Hindhamar, Sundt & Thomassen AS
1994

jjH

Tv. Akerselva Miljøpark
Landskapsarkitekt: IN'BY;
Oslo kommune, park- og idrettesvesenet;
13.3 Landskapsarkitekter AS (Nydalen), m.fl.
1917-91
• Left. Akerselva Environmental Park

Landscape architects: IN'BY;
Oslo municipality, park and sports department;
13.3 Landskapsarkitekter AS (Nydalen), and others
1917-91
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Th. Don Smith, Eucalyptus, Som et scenografisk
opbygget kulisserum trækker træerne os ligesom
ind i en næsten overjordisk verden.
Alle tre øverste ill. fra The Life & Love ofTrees
• Right: Don Smith, Eucalyptus, in a scenographic
organized scene arrangement where the trees pull
one into an almost supernatural world.
All three above illustrations from The Life & Love ofTrees

Herunder. Dette prisvindende fotografi er kaldt
Tree Cathedral af sin fotograf, Richard Mack.
Det er popler fotograferet i en plantage i Califor¬
nien.Træerne giver associationer til gotisk katedral¬
arkitektur. III. fra The Life & Love ofTrees
• Below: This prizewinning photograph is called Tree
Cathedral by its photographer, Richard Mack.
They are poplars photographed on a estate in Cali¬
fornia. The trees offer associations to Gothic cathedral
architecture. Illustration from The Life & Love ofTrees

To kraftfulde bøger om træer
Lewis BtackwelLThe Life & Love ofTrees. PQ Black-
well Limited, Auckland, New Zealand i samarbejde
med Chronicle Books, San Francisco, 2009. 200 s.

525 kr. ISBN 978-0-47315-095-2. www.pqblack-
well.com, www.chroniclebooks.com. Bogen kan købes i
Books & Company, Sofievej I, 2900 Hellerup

The Life & Love of Trees er en ualmindelig smuk
bog. Det skyldes først og fremmest de storslåede
farvefotografier af træer set fra adskillige og- også
overraskende vinkler. På grund af bogens store
format (31 x 31 cm) ligesom suger billederne
én ind i deres helt utroligt sanselige univers. Det
gælder i endnu højere grad, når billederne bre¬
der sig over to sider.

Billederne er fotograferet af de bedste natur¬

fotografer rundt omkring i verden. De er me¬

get smukke, lige til at hænge op på væggen. Bil¬
lederne har den positive egenskab, at de sætter
fokus på træet som individ. Alene af den grund

er det en vigtig bog. Det er omkring disse fo¬
tografier, den engelske forfatter Lewis Blackwell
væver historier, der bevæger sig på tværs af tid
og sted, alt imens han trækker paralleller mellem
træer og mennesker.

Bogen er på 202 sider og har næsten 100
billeder. Regulære billedtekster optræder bag i
bogen under de samme billeder, her gentaget i
miniformat. Det er meningen, at man frit skal
surfe rundt i tekst og billeder, som man har lyst
til, uden at følge nogen kronologi. Men bogen
er dog alligevel grebet tematisk an med to over¬

ordnede kapitler, der i al deres befriende enkel¬
hed hedder: Life og Love. Life går på det fysiske,
ikke mindst sammenhængskraften mellem træ¬
ernes liv og menneskenes liv. Love på, hvad vi
føler ved træer.

'He who plants a tree, plants a hope' er bo-
gens allerførste sætning. Den er oven i købet dis¬
poneret alene, midt på en højreside over for en
helt blank. Budskabet er ikke til at tage fejl af-

det er en bog, der bygger på engagement og fø¬
lelse. I resten af bogen optræder sådanne state¬
ments nogle gange også med store, fede typer
hen over to sider, som f.eks. 'One way of me¬
asuring a tree is to fall from it'. Det virker nu

noget fjollet. Andre eksempler kunne være: 'He
that plants trees loves others beside himself' el¬
ler 'To plant a tree is to give to everyone'. Bag i
bogen bliver man klar over, at flere af disse sæt¬

ninger i virkeligheden er citater, jævnfør en ci-
tatliste med kildeangivelser.

Blackwells bog er meget pompøs, måske me¬

re end citaterne berettiger til, og hans tekst, der
er sat med meget små typer i forhold til bogens
størrelse, vidner også en anelse om skrivebords-
natur mod en egentlig fingerspidsfornemmelse
for træet som træ. En større skrift til de .store

sider, og citaterne afstemt efter deres egentlige
budskab ville gøre bogen mere seriøs.

Men som øjenåbner, er det en dejlig og in¬
spirerende bog.
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Th. Den kenyanske miljøaktivistWangari
Maathai er ikke politiker, men hun har for¬
stået værdien af træets betydning for men¬
neskets overlevelse. Hun fik i 2004 Nobels

fredspris for at rejse en folkelig bevægelse for
at ny- og genplante træer, som derved kunne
være forudsætningen for liv. Hendes organi¬
sation hedder Green Belt Movement. III. fra
Trad kan rcidda varlden
• Right: The Kenyan environmental activist
Wangari Maathai is not a politician, but she
has understood the value of trees for man's
survival. She was awarded the Nobel Peace

Prize in 2004 for rousting a popular move¬
ment to replant and sow new trees that could
thus provide a basis for new life. Her organi¬
zation is called the Green Belt Movement.

Illustration from Trad kan rcidda varlden

Johan Tell: Trad kan rcidda varlden. Bokfiirlaget Max
Strom, 2008. 1 44 s. 168 kr. (inkl. moms). Forhand¬
les afBog & Reol, Store Kongensgade 59, København.
ISBN 978-917126-139-7. ivww.maxstrom.se

Johan Tells lille bog, Tråd kan rcidda varlden, er

sprængfuld af idéer, alt båret frem af prægtige
farvefotografier til en tekst, der fremstår rap¬

portagtigt maskinskrevet. Oven i købet på en

gammel slidt skrivemaskine. På de 144 sider for¬
deler billederne sig næsten udelukkende på en

højreside, og hvert — eller hvert andet opslag
har en klar overskrift. Det gør, at vi straks fø¬
res ind træets fortryllende verden. Hans ærinde
er dødsens alvorligt, den rapportagtige fremstil¬
lingsform understreger det. Ligesom de delikate
billeder - godt researchet af Jan Pedersen — er

tandsmør på brødet. Det er en vigtig bog.
Bogen vil vise, at der er håb for verden, bare

ved at plante et træ. Det illustrerer forfatteren ret
så overbevisende, om end de mange facts, tal og
beregninger sine steder tager magten fra den fly¬
dende fortælling. Til gengæld er den megen do¬
kumentation modgift mod den lidt frelste tone i
træ-sagen, der ofte høres.

'Trad ar trolleri' er det første, han skriver.
Hvem berøres ikke af en nyudsprungen bøg?
Eller glæder sig over dens farvestrålende efter¬
årsløv? Træ i alle mulige afskygninger? Det viser
han os så med en gennemslagskraft, der gør, at
selv dem, der er dødtrætte af klimaspørgsmålet
alligevel fanges af denne appetitlige bog.

Sammenfattende kan man om begge bøger sige,
at de er skrevet med stor kærlighed til træer. En¬
gagement og viden lyser ud af siderne.

Hvem henvender bøgerne sig til?
Bøgerne henvender sig til alle, der — uan¬

set politisk holdning — vil kunne finde inspira¬
tion. Det gælder også for landskabsarkitekter, ik¬
ke mindst omtalerne af bytræer, der er i fokus i
øjeblikket (og interessen er stor, det viste DL's
høstdebat i oktober). Bøgerne henvender sig og¬
så til alle andre, der kan se fornuften i at gøre
noget for miljøet. Den nødvendige revolution
må komme som en folkelig bevægelse for at bli¬
ve politisk.

Det er to kraftfulde bøger, det skyldes ikke
mindst billederne. Jeg vil ikke sige, at den lidt
hippieagtige entusiasme virker noget uddebate¬
ret, men vi har i mellemtiden haft et internatio¬
nalt klimatopmøde i København 2009, som der
ikke kom ret meget konkret ud af, men proble¬
matikken, som de to bøger belyser, blev ende¬
vendt i denne periode, hvorved nyhedsværdien
i dag er mindsket. Den politiske vilje til virke¬
lig at gøre noget ved klimaudfordringen på top¬
mødet var der jo, når det kom til stykket, ikke.
Måske netop derfor har de to bøger et indbyg¬
get håb for en bæredygtig fremtid, selv om po¬
litikerne ikke magtede opgaven de dage i Kø¬
benhavn. Hvis klodens borgere nu tager sagen i
egen hånd og selv viser vilje til at løse proble¬
merne? Denne vilje kan kun nås gennem oplys¬
ning, og her er de to bøger nogle gode bud. Mest
direkte måske Johan Tells bog.

Bliv ven med dit træ. Bøgerne søger at in¬
dividualisere træet og at registrere det som an¬
det end blot noget rumskabende, men en spræl¬
levende organisme og ikke blot et råmateriale til
træindustrien. At det døde træ også er levende
og fuld af både praktiske og æstetiske mulighe¬
der er selvklart, men det er de levende træers

muligheder, der er i fokus i de to bøger.
Englændernes kriterier for bytræerne i Lon¬

don viser deres respekt for træets individualitet ud
fra nogle værdinormer som, at det skal være væl¬
dig gammelt, vældig stort, have en interessant el¬
ler usædvanlig form, være kulturelt eller historisk
vigtigt og være associeret med en berømt person
eller være særlig vigtigt for fuglelivet. Det er ikke
mange af byens træer, der kan leve op til sådanne
krav. Holdningen er helt modsat den, de planlæg-
.ger med i NewYork, hvor man helt bogstaveligt
har takseret bytræernes værdi i forhold til, hvad
de kan: at de forbedrer luftkvaliteten (værdi: 5,3
mio. dollar), at de har betydning for den energi,
de sparer ved. at mindske behovet for såvel op¬
varmning som nedkølirfg (værdi: 27,8 mio. dol¬
lar), at de absorberer kuldioxid (værdi: 0,8 mio.
dollar), modvirker oversvømmelser (værdi: 36,0
mio. dollar) og endelig, at de forhøjer ejendoms¬
værdien med én procent (værdi: 52,0 mio. dollar).
Resultatet blev, at byens 592.130 træer værdi-

sattes til 122 mio. dollar. Desuden var der flere

utakserbare forhold som f.eks., at der er mindre
kriminalitet i byområder med træer, at patienter
bliver hurtigere raske på hospitaler med vindues-
udsigt til træer, og at der kommer færre patien¬
ter med hudcancer, fordi træer skygger (Tell, s.

102). Måske skal der cool cash tal på bordet, for at
folk helt forstår værdien af træer? Men det er ikke

nok. Der er så mange andre kriterier, også. Ikke
mindst det etisk-æstetiske, som jo egentlig er lige
så håndgribeligt.

Selv om Blackwells bog The Life & Love of
Trees og Johan Tells bog Tråd kan rådda varlden
indholdsmæssigt har samme budskab, så fore¬
kommer bøgerne dog vidt forskellige.

Tells bog er nok mindre i formatet og skre¬
vet med uprætentiøs skrivemaskineskrift, men
man kommer på en eller anden måde nærmere
forfatteren og hans ægte entusiasme. Det er en
journalistisk bog, der er vel researchet og klar i
sit budskab, mange steder med en undertone af
begejstring og humor. Selv om han også doce¬
rer lidt, men det kan vel ikke undgås, hvis man
vil ud med det alvorlige budskab. Gid denne
bog med dens store budskab kunne nå ud til så
mange som muligt. Ikke bare til enkeltpersoner,
men også til regeringer og miljøorganisationer.
I bogens billige pris indgår tillige et sponsorat
til et træ i Afrika. Bogen er allerede blevet en af
de mest skattede miljøbøger i Sverige og solgt i
over 100 000 eksemplarer. Herved er bogen an¬

svarlig for mere end 100 000 træer i Afrika, hvil¬
ket jo giver den en helt anden konkret dimen¬
sion. Den er blevet til en hel skov. Bogen har
modtaget flere priser.

Der er noget særligt med træer. Begge bøger
indledes med et billede af et frø, der har spiret sig
til et lille træ med rødder. Motivet er hver gang fa¬
scinerende og suggestivt: hvilken verden ligger der
ikke i sådan et lille frø. Hvilken glæde er det ikke at

putte sådan et frø i jorden og se det spire. Det, der
spirer er ikke blot et træ. Det er et håb for, at også
vores børn kan trække vejret i fremtiden. I mod¬
sat fald vil guderne blot konstatere, at det der med
menneskeheden var et interessant forsøg, men det
gik altså ikke. Naturen skal nok overleve.
Lulu Salto Stephensen
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Fra venstre. Sorbus aria, akselrøn, ca. 12 m høj, ved Gestelev, Fyn; Sorbus intermedia, seljerøn, ca. 10 m høj, Auning Kirkegård;
Aesculus hippocastaneum, aim. hestekastanje;Tilia platyphyllos, 'Kavaleren', storbladet lind, ca. 80 år gammel og ca. 22 m høj,Årslev, Fyn
Populus x canescens, gråpoppel, ca. 70 år gammel og ca. 25 m høj, nær Rebild ' M
• From left: Sorbus aria, whitebeam, ca. 12 m high, Gestelev, Fyn; '>

Sorbus intermedia, Swedish whitebeam, ca. 10 m high, Auning Cemetery;
Aesculus hippocastaneum, horse chestnut; "
Tilia platyphyllos, 'The Cavalier,' large-leaved lime, ca. 80 years old and ca. 22 m high, Årslev, Funen; , .

Populus x canescens, gray poplar, ca. 70 years old and ca. 25 m high, near Riebild^ 1

Træer og buske
Poul Erik Brander: Træer og buske i by og land. Øko-
logi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning. Forlaget
Grønt Miljø, 2010. 496 s. 496 kr. ekskl. moms.
Bogen kan bestilles fra www.dag.dk

Gennem mange år har bogen Buske og Træer fra
1948 (red.af V. Jensen H.K. Paludan og C.Th.
Sørensen m.fl.) været et legendarisk opslags¬
værk, hvor man kunne fa svar på det meste: de
fleste slægter med tilhørende arter, morfolo¬
gi, dyrkning, produktion, sygdomme samt ikke
mindst beskrivelser af målt højde og drøjde på
enkeltindvider med angivelse af alder og place¬
ring. Men bogen er selvfølgelig (udover at væ¬
re svær at købe), som årene er gået, mangelfuld
med hensyn til nye sorter, frøkilder og nye trus¬
ler i form af nye sygdomme. Poul Erik Brander
har været initiativtager til en ny bog om buske
og træer og er også hovedforfatter. Den nye bog
følger på mange måde den gamle Buske og Træer
op, selv om der er betydelige forskelle. Poul Erik
Brander har gennem 40 år ledet forskningsar¬
bejdet med udvikling og selektion af landskabs-
og haveplanter ved Danmarks Jordbrugsforsk¬
ning (nu en del afAarhus Universitet). Han har
udgivet en lang række videnskabelige beretnin¬
ger og faglige artikler og har tidligere været en
af hovedforfatterne til Havens Planteleksikon og

Planteskolebogen. Poul Erik Brander, der er hor¬
tonom med en botanisk magistergrad fra Lon¬
dons Universitet, var gennem mange år tillige
censor i planteanvendelse ved landskabsarkitekt¬
studiet på det daværende KVL.

Den nye bog, Træer og buske i by og land, er
skrevet over en seksårig periode, bistået af Erik
Nymann Eriksen (tidl. prof. ved KVL med un¬

dervisning i planteskoledrift), Ib Asger Olsen
tidl. prof. ved KVL med undervisning i bl.a.
planteanvendelse), Jens Thejsen (underviser på
Jordbrugets Uddannelsescenter). De tre har både
været støttegruppe, redaktionsudvalg og tekst¬
mæssigt ydet væsentlige bidrag. Herudover er
forfatternes viden suppleret og drøftet med en

lang række fagpersoner inden for forskning, og
der er desuden hentet erfaringer fra det prakti¬
ske liv i kommuner og på planteskoler.

Bogen er skrevet til de fagfolk, der arbejder med
at vælge eller planter træer og buske i byen og
i landskabet. Det er en opslagsbog, der systema¬
tiserer og sorterer opsamlet viden; især er nye¬
re viden og erfaringer ikke før udgivet samlet i
bogform her i landet. I forhold til f.eks. Havens
Planteleksikon er udvalget mindre haveprydsagtigt
og derfor meget snævrere; i forhold til det omfat¬
tende og meget fint beskrivende planteskolekata¬
log Van den Berks On Trees dækker bogen mange
andre vinkler end planters karakteristika. Og især
relaterer bogens sig til danske forhold.

I Træer og buske i by og land er udvalg 56 slæg¬
ter til beskrivelse. Inden for hver slægt beskrives
karakteristika, økologi, klimarelationer, morfo¬
logi, fysiologi, dyrkning, sygdomme og skadedyr
samt arter, sorter og frøkilder. Landskabsarkitek¬
ter vil formentlig først kaste sig over emnerne

karakteristika, dyrkning (herunder evt. etable-
ringsproblemer og tålsomhed over for beskæ¬
ring), arter, sorter og frøkilder. Plantebeskrivel¬
serne er bogens væsentligste og største del.

Bogens anden del består af tabeller, der går
på tværs af slægter og arter. I 18 tabeller opsam¬
les vedplanternes egenskaber, således kan man i
én få støtte til bedre plantevalg, evt. blive op¬
mærksom på alternative muligheder. I en anden
tabel kan man checke beskæringstolerance eller
mangel på samme (der er faktisk meget få slæg¬
ter, bl.a. lind og avnbøg, man kan beskære med
held). En tredie beskriver kroneformer, en fjerde
træer i det åbne land, en femte byens træer, osv.

Bogens tredie del på ca. 60 sider omfatter
ordforklaring. Her gennemgås på leksikal vis
en lang række ord, der præciserer en hidtil ofte
usikker terminologi, så fagfolk i fremover kan se,
om de taler om det samme eller forstår det sam¬

me ved samme ord.

Sidst i bogen er der en liste over danske plan¬
tenavne, så man kan gå ind med et dansk navn

og finde det latinske samt en omfattende littera¬
turliste og en mindre kommenteret bogliste.

Bogen er velillustreret méd fotografier og

tegninger, både af detaljer som knopper, blom¬
ster, frugter og løv, men også af vækstformer.
Landskabsarkitekt Signe Moos Andersen har
tegnet de mere end 200 stregtegninger, hvoraf

især de, der viser træernes vækstform i silhuet
er et stort plus for bogen — inkl. de ledsagende
oplysninger om højde- og evt. breddemålinger.
Det er i det hele taget en meget udmærket bog,
ikke mindst omtalen af mange sorter og frøkil¬
der har været stærkt savnet. Man kan f.eks. læ¬

se sig frem til, at 'Annisse Kirke' er en ny, mere
skurvresistent sort af seljerøn fra Joel Klerks Plan¬
teskole, at der desværre ikke endnu findes navn¬

givne frøkilder af aim. hestekastanje, at 'Stende¬
rup' er en vindfør dansk gråpoppel, og at andre
danske gråpoppeltyper er under afprøvning.

Men jeg kunne have ønsket mig en anden
vægtning i valget afbeskrevne slægter. Jeg ved ikke
i hvor høj grad, det har været diskuteret i redak¬
tionen og af det redaktionelle udvalg. Måske ville
bogen have vundet ved udelukkende at omhandle
træer, så kunne 'buske' komme i en anden bog. Det
siges, at bogen vægter de slægter, som landskabsar¬
kitekter og stadsgartnere anvender. Jeg undrer mig
så over, at vingevalnød (Pterocarya), tulipantræ (Li-
riodendron), korktræ (Phellodendron) og ambratræ
(Liqidambar) ikke er med, når nu skyrækker (Ailant-
hus), tretorn (Gleditsia), tempeltræ (Gingko) og pa¬

godetræ (Sophora) har faet plads i bogen: Flere af de
udeladte træer anvendes som bytræer og kan være
værdifulde i parker og landskabelige haver. Vinca
far til gengæld fire sider, og mange former for Spi¬
raea har bredt sig på seks sider.

Baggrunden for den i bogen fremlagte viden
er i høj grad det arbejde, som Poul Erik Brander
har udført over mange år, herunder en lang ræk¬
ke afprøvninger på forsøgsstationerne i Hornum
og på Blangstedgård, Odense (begge fra 1992 en

del af Forskningscenter Årslev). Sideløbende er
der afprøvet planter flere andre steder, under an¬
dre klimatiske forhold, primært i Vest- og Nord¬
jylland og med hjælp fra de stedlige kommuner.
Fokus har især ligget på anvendelsesmæssigt be¬
tydningsfulde slægter som Acer, Betula, Quercus,
Tilia, Ligustrum, Hedera samt Buxus, og i alt om¬
kring 40 slægter blev efterprøvet.

Trods lidt beklagelse over mangler i slægts-
valgene tror og håber jeg, at bogen vil fa god ud¬
bredelse, specielt i undervisningen af landskabs¬
arkitektstuderende og i praksis på tegnestuer og
i kommuner. AL
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Knud Holscher, have ved eget hus i Holte
• Knud Holscher, garden at own house in Holte

Arkitekternes egne haver?
Mogens Stærk og Kirsten Grønborg:Arkitekternes eg¬
ne boliger - med arkitekternes egne ord. Arkitektsko¬
lens Forlag, 2010. 413 s. 385 kr.

Arkitekternes egne haver, nej, det hedder bogen ik¬
ke; den hedder og handler om Arkitekternes egne
boliger. Men den handler i høj grad også om ha¬
ver og landskaber: om at udforme omgivelserne
omkring boligen, om hvad man kan planlægge
at se ud på inde fra huset og om at placere sig i
landskabet. Bogen er baseret på en snes forelæs¬
ninger, afholdt over en årrække på Arkitektsko¬
len i Aarhus, hvor tyve fremtrædende arkitekter
var blevet bedt om at fortælle om deres egne bo¬
liger og fritidshuse. Ikke kun de huse, de netop
nu boede i, men gerne boliger gennem hele li¬
vet; barndom og ægteskab(er). Og det er blevet
til en hel del,-for arkitekter kan lide at nybyg¬
ge eller genopbygge ruiner og har sjældent (hvis
økonomien vil det) nok i et eller to huse. Således
kommer vi i bogen gennem meget andet end
'traditionelle' arkitekttegnede huse. Det er også
gårde i Jylland, en gedestald på Lesbos, falunrøde
træhuse i Småland og huse næsten beliggende
helt ude i vandkanten.

De deltagende arkitekter er Tobias Faber, Ja¬
cob Blegvad, Nanna Ditzel, Gehrdt Bornebusch,
Knud Friis, Johannes Exner, Ib Møller, Knud

Holscher, Hanne Kjærholm, Ole Palsby, Nils
Madsen, Michael Sten Johnsen, Mads Møller,
Claus Bonderup, Anna Maria Indrio,Jan W. Han¬
sen, Lars Frank Nielsen, Morten Schmidt, Kim
Utzon, Lars Juel Thiis og Helene Bang Nielsen.

Bogen er blevet til ved at omredigere mate¬
rialet fra forelæsningers videooptagelser til skrift.
Det er gjort, så den lidt uformelle taleform i vid

udstrækning er bibeholdt, og illustreret med rig¬
tig mange af forlæsningernes fotografier.

Det er blevet en meget varm og givende
bog. Man oplever meget direkte, hvordan boli¬
gerne og deres indretning virkelig er et livspro¬
jekt, en meget omsorgsfuldt opbygget rede til
familierne. Ud over selve husets arkitektur far
man indblik i levet liv og børn i zinkbaljer, stor
mangfoldighed, vægge tætbeklædte med tegnin¬
ger og malerier eller bare ultramarinblå, man¬
ge Thonet-stole, men også arvestykker, utallige
PH- og Le Klint-lamper og ovenikøbet potte¬
planter i vindueskarmene.

Lysten og trangen til at bygge selv, at fa fing¬
rene helt ned i mørtelspanden og kærligheden
til materialerne er uomgængelig. Disse arkitek¬
ter vil kende deres materialer.Vi hører om spe¬
cialfremstillede, håndsmedede søm og hjemme-
kogt svenskrødt.

Det er let at forstå, hvorfor arkitekterne er

opsat på at finde huse med den rette beliggen¬

hed og udsigt, og at de vil lægge huset optimalt
på grunden eller i landskabet. Men det er over¬

raskende, at de taler så meget om deres haver,
og at de også her dykker ganske langt ned i ma¬
terialerne. Gehrdt Bornebusch udtrykker me¬

get direkte sin glæde ved landlige haver og vi¬
ser flere af dem, ved firlænget gård og fiskerhus.
Lars Juel Thiis og Helene Bang Nielsen bruger
'Sypigehuset' i Sondrup som fritidshus. I denne
landhave nær Horsens Fjord har de med inspi¬
ration fra Sven Hansen og Gunnar Martinsson
plantet rumdannende, lave hække for at skabe

geometriske og afgrænsende rumforløb, og de
værner om havens gamle æbletræer, Bodil Neer-
gård og Bøghs Citronæble. Andre haver er enk¬
lere, men alligevel overvejende grønne. Knud
Holscher har (med Svend Kierkegaard) udfor¬
met i sin have i Holte med spejlbassiner og lavt
vedbenddække. Også Knud Friis' gårdhave ved i
Brabrand er lavmælt og bare smuk.

Bogen dokumenterer en højt udviklet epo¬
ke i dansk boligkultur, hovedvægten ligger fra
1960'erne og op, men gennem barndomserin¬
dringer kommer man langt tilbage i 1900-tallet.
Og også vidt omkring, da de fleste har skiftet
bolig en del gange, herunder prøvet at bo i be¬
rømmede bebyggelser som Kingohusene, Søn-
dergårdsparken o.l. Det er en herlig bog, der har
meget at fortælle landskabsarkitekter. AL

Inger og Johannes Exner,
egen villahave i Århus
• Inger and Johannes Exner,
own villa garden in Århus

Knud Friis,
gårdhave ved eget hus i Brabrand
• Knud Friis,
garden court at own house in Brabrand

Lars Juel Thiis og Helene Bang Nielsen,
have ved 'Sypigehuset' i Sondrup, Horsens
• Lars Juel Thiis and Helene Bang Nielsen,
garden at 'sewing maid house' in Sondrup, Horsens
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SUMMARY

Fredensborg Palace Garden
undergoing change, p. 177
Christine Waage Rasmussen

The Fredensborg Palace Garden is
in the process of being transformed,
a process that in the years to come
will imply extensive changes. The
garden's main axis, known as Brede
Allé, and the semicircular parterre
in front of the palace will be re¬

created/reinterpreted based on the
historical drawings from the 1760's.
The sculptural decorations in the
area will also be subject to exten¬
sive restoration and re-creation ef¬

forts.

Fredensborg Palace Garden's
history goes back to the period of
Frederik IV, when the garden's main
structure was established by Johan
Cornelius Krieger. Krieger trans¬
formed the forest and nature area to

a fashionable garden with the ne¬
cessities and pleasure opportunities
worthy of a royal country palace.
The main theme was based on seven

avenues, which fanned out through
the forest from the center of the pal¬
ace. In front of the palace's garden
facade, a semicircular pleasure gar¬

den was established with inner par¬
terres and outer bushes.

In the middle of the 1700's,,
Frederik V had the garden devel¬
oped according to the contempo¬
rary ideals. In a collaboration be¬
tween the French architect Nicolas

Henri Jardin and the Danish sculp¬
tor JohannesWiedewelt, it was ex¬

panded and transformed to a fash¬
ionable pleasure garden in which
art and garden art were brought
together in an, in Danish terms,
unique Gesamtkunstwerk.The
main feature of the transforma¬

tion consisted of the expansion of
the middle avenue to an allé dou¬

ble with a tapis vert as a floor. Eight
sculptures and two large monu¬
ments were erected to underscore

the long, deep view out over the
landscape toward Esrum Lake. The
semicircular pleasure garden was
converted to simple grass parterres
flanked by four groups of bushes.

ChristianVIII commissioned

Rudolph Rothe to produce a pres¬
ervation and renewal plan for the
palace garden, which he wanted to
transform into a 'forest park.'

Under the auspices of park inspec¬
tor H.A. Flindt the sculptures were

restored, which has had a vital im¬

portance in their preservation, and
the parterre was again altered.

In the 1970s, the garden was in
such poor condition that a decision
had to be made as to how it should

be preserved and improved. Under
park inspector Knud Preislers lead¬
ership, a restoration strategy was

produced that aimed at replanting
all the avenue trees over a period
of time. The goal being to re-create
the basic structure of Frederik V's

baroque scheme. This strategy is still
being followed by the Palace and
Properties Agency (SES). In 2009,
we in SES developed a perspective
plan in which the main features are:
- to preserve and re-create the

primary basic structure from the es¬
tablishment of the baroque garden
in the 1720's
- to re-create the main features

of the impressive Gesamtkunstwerk
that Nicolas Henri Jardin estab¬
lished in collaboration with Johan¬
nesWiedewelt in the middle of the

1700's
- to safeguard the romantic

landscape scenarios that Rudolph
Rothe created in the middle of the

1800's, as long as they respect the
distinctive baroque structures and
do not compromise the intended
effects.

The lime trees along the Brede
Allé avenue have reached their

maximum age.Within the last few
years, several of them have fallen
due to natural causes or were felled

for safety reasons.

The renovation of the sculpture
was started already in 1986 with
the initial sculptor work.The decay
of the sculpture was so advanced
that one started work in safeguard¬
ing, registering and casting models
of them.

The entire project including
both the garden scheme and the
sculpture, which will be carried out
between 2009-2014, was made pos¬
sible due to a generous donation
from the A.P. Møller and Hustru

Chastine McKinney Møllers Foun¬
dation for almene Formaal of 44.6

million kroner. The total budget for
the entire effort is estimated to be

ca. 66 million kroner.

In Spring 2010, the Palace and
Properties Agency opened tenders
for consultant services, which start¬

ed with a pre-qualification round.
Thirteen firms submitted ten¬

ders, and five were chosen for the
final round. As part of the tender
material, it was required to submit
a sketch proposal for the restora¬
tion/re-creation of Brede Allé and

the parterre.
The framework was as follows:

The Parterre: It is considered to

be an important condition that the
setting around the parterre be re¬
stored so that the space appears
with a precise and determined
form. Thus considerations are open
for the re-creation of Ring Allé,
which once formed the frame

around the parterre's semicircular
form. The main axis, which leads
from the palace across the parterre
to Brede Allé, is also considered im¬
portant to re-create, just as there
is a desire for a more precise treat¬
ment of the transition from the pal¬
ace to the parterre level.

Brede Allé: The task of re-creat¬

ing the entirety of the scheme with
sculpture and landscaping was in¬
tended. The solution should aim at

reestablishing the artistic suppleness
that the scheme possessed when the
different elements were gathered as
a monumental whole and still con¬

trasted each other in an affective

fashion. It is the interplay between
the dense darkness and the 'wild'

forest, the formal avenues and the

stringently pruned hedges, the mon¬
umental pale sculpture, the open

spaces with green grass carpeting
and the golden gravel surfaces that
one wants to see re-created.

The termination of Brede Allé was
never completed. A solution for this
is asked for, so that the meeting of
Brede Allé with the avenues in the

hollow and the adjacent areas will
be in harmony with the rest of the
scheme.

The adjacent areas: As part of the
task, the consultants were asked to

account for how the transition from

the parterre area to the surrounding
Green Cabinets will be solved.

Further work

The allocation criteria for the ten¬

ders was the most economically

advantageous tender with empha¬
sis on both price and quality. The
quality was evaluated in relation to
the sketch proposal, the descrip¬
tion of the project process as well
as the tender's proposal for a visu¬
alization of the project in the de¬
velopment phase and the accom¬

panying presentation to the users
of the gardens. The winner of the
tender round was Schønherr A/S.

Schønherr's sketch proposal
contains a very simple approach in
relation to the historical situation.

The proposal is also based on a
new interpretation of the histori¬
cal background with strong, simple
historically rooted garden architec¬
tural elements and effects.

Based on the sketch proposal,
there are a number of aspects that
SES has opened discussions on
with Schønherr for treatment and

further development; The sand¬
stone terrace, the parterre's decora¬
tive expression, the setting around
the parterre and the simplified ap¬

proach to Brede Allé.
SchønherrA/S is now in the

process of developing the sketch
project in close collaboration with
the Palace and Properties Agency.
The project is also being followed
by an external reference group.
The group is made up of a number
of different professionals, who can
contribute to discussing the project's
many problems and thereby ensure
the quality of the total project.

The final project proposal will
be completed at the end of 2010.
The construction workers will
start in the new year, when the old
lime trees will be felled. Construc¬

tion work will continue until the

end of 2011 and the garden scheme
is planned for completion in the
spring 2012. The restoration of the
sculpture started in 2009 and will
continue until spring 2014, when
the entire scheme is planned for
completion.

The project will be document¬
ed as a film and a book. The per¬

spective plan for Fredensborg Pal¬
ace Gardens can be downloaded

from www.SES.dk, if one wishes to

go in depth with the gardens histo¬
ry and SES' preservation strategies.
Pete Avondoglio

204 LANDSKAB 8 2010



Udstillingen MANmadeENVIRONMENT i Norsk Form, Oslo

MANmadeENVIRONMENT

på DAC
MANmadeENVIRONMENT er

en udstilling af ny nordisk land¬
skabsarkitektur, som fokuserer på,
hvordan fagområdet kan bidrage
til bærekraftig udvikling.
Miljø- og klimaudfordringer er i
dag helt centrale problemstillinger

i by- og regionsudvikling verden
over. Udstillingen viser et bredt
spekter af nyere nordiske land¬
skabsarkitekturprojekter, hvor fæl¬
lesnævneren er, at alle projekter
har nyskabende indfaldsvinkler, så¬
vel set i et nordisk som i et inter¬

nationalt perspektiv. Udstillingen
MANmadeENVIRONMENT

er et nordisk samarbejdsprojekt,
ledet af Dansk Arkitektur Cen¬

ter og Norsk Form, med bidrag fra
Sverige, Finland og Island.
Udstillingen vistes i efteråret i
Oslo og åbnes på DAC i februar.
Til udstillingen er udgivet et kata¬
log, der sagtens kan flæses uafhæn¬
gigt af udstillingen.

Julie Sjewall Oftedal (red.): MiwMade
Environment. New Nordic Scopes.
Norsk Form, 2010. 96 s.

www.norskform.no

FUNKTION
DESIGN
KVALITET
Inventar til det offentlige rum
formgivet af førende arkitekter
og designere.
Fremstillet af holdbare kvalitets
materialer i bedste håndværks¬
mæssige standard.

outdoor

www.inventarrum.dk tlf+45 75564700 Håndværkervej 14 DK-7000 Fredericia
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Ny adjungeret lektor ved
Skov & Landskab, KU
Landskabsarkitekt MDL Peter

Becht er for en femårig periode
udnævnt til adjungeret lektor in¬
den for 'Applied Urban Open
Space Planning and Design' ved
Skov & Landskab, KU.
Peter Becht arbejder i krydsnings-
feltet mellem urbane og land¬
skabelige miljøer. Han har stået i
spidsen for en række præmierede
landskabs-, byrums- og byudvik-
lingskonkurrencer. Feriehusområ¬
det Bønnerup Strand og det cen¬
trale byrum Østervold i Randers
er eksempler på præmierede pro¬

jekter, udført inden for de seneste
år. Peter Becht har mange års er¬

faring fra TegnestuenVandkunsten,
Algreen & Bruun, som afdelingsle¬
der i arkitektfirmaet Arkitema og
fra undervisning på Sveriges Land-
brugsuniversitet i Alnarp. I dag har
han sin egen virksomhed Becht
Landscape Architecture.
www. si. life. ku. dk/Nyheder/

To nye professorer på Kunst¬
akademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskole har

faet to nye professorer, nemlig ar¬

kitekt, lektor, ph.d. Anders Abra¬
ham i Arkitektur med Kunstnerisk

Udviklingsvirksomhed som særligt
ansvarsområde og arkitekt, lektor,
ph.d. Mette Ramsgaard Thomsen i
Arkitektur med Digitale Teknolo¬
gier som særligt ansvarsområde.
De to arkitekter har begge omfat¬
tende international forskningserfa-
ring og et stort internationalt net¬
værk. Anders Abraham har studeret

arkitektur, dels ved Kunstakademi¬
ets Arkitektskole, dels ved Coop¬
er Union i NewYork, hvor han

tog sin afsluttende eksamen. Der¬

udover har han en ph.d.-grad fra
Kunstakademiets Arkitektskole.

Mette Ramsgaard Thomsen er ud¬
dannet arkitekt fra Bartlett School

ofArchitecture i London og har
en ph.d. samme sted fra.
Inf. www.karch.dk

Modtagne publikationer
Fra Kvangård til Humlekule. Med-
delser fra Havebrugshistorisk Sel¬
skab nr. 39, 2009. 54 s. Hoved¬
artikel om Bispebjerg Hospitals
haver af PeterWagner og Henrik
Permin. www.krnngaard.dk
Dekorative træer og buske med
spiselige frugter. DJF Havebrug nr.
179. Udgivet af Institut for Have¬
brugsproduktion. Det Jordbrugsvi¬
denskabelige Fakultet. Aarhus Uni¬
versitet. 20 s. www.landogliv.dk
Claus Dalby: Et haveår - min dag-
bog.Klematis, 2010. 384 s. 300 kr.
Claus Dalby: Mit haveliv. Klematis,
2010, 352 s. 400 kr.
Julie Sjøwall Oftedal (red.): Man-
MadeEnvironment. New Nordic

Scopes. Norsk Form, 2010. 96 s.
Stefan Darlan Boris: Urban skov

og landskabsinfrastruktur. Ph.d-
afhandling. Institut for By og

Landskab, Arkitektskolen Aarhus,
2010. 176 s. Med engelsk summary
Martin Keiding (red.): Nye en¬
familiehuse/New Single-Family
Houses - Made by Nordic
Architects. Arkitektens Forlag, 2010.
119 s. Dansk/engelsk. 295 kr.

Modtagne kataloger
Birkholm Planteskole a /s

Sortimentskatalog — fra efterår
2010. Plantekatalog med plantebe¬
skrivelser. Dertil 75 års jubilæum
med jubilæumsskrift. Nyheder er
bl.a. Betula-sorterne B. albosinen-

sis 'Fascination' og Betula nigra

'Heritage', en ny bunddækken¬
de plante, Rhus aromatica Nordic
Carpet og Acer x San. Indledning
med fotografier af store træplant¬
ninger, f.eks. SEB bank,Vejleåpar-
ken i Ishøj, motorring 3,Vangede¬
vej i Gentofte og Stadens entré i
Malmo.

Inkl. dansk-latinsk indeks. 354 s.

www.birk-holm.dk

P. Kortegaards Planteskole
Sortimentskatalog 2010/2011
Plantekatalog med plantebeskri¬
velser. Indledning med fotografier
af store træplantninger, f.eks. Fæl¬
ledparken og Øster Allé i Køben¬
havn, Rigsarkivet og Tivoli Con¬
gress Center ved Kalvebod Brygge,
Kgs. Have i Odense, Odense Havn,
Østre Kirkegård i Randers og Sel-
chausdal,Vestsjælland.
Inkl. dansk-latinsk indeks. 346 s.

www. kortegaard. dk

Hjorthede Planteskole
Barrodsplanter 2010-11.Til hæk
& have, skov & læhegn, vildt- &
landskabsbeplantning. 30 s.

www.hjorthede.dk

Splendor Plant
Katalog 2010. Planteskole lige
nord for Kullen med spændende
sorter bl.a. af Hortensia og Sam-
bucus, S. nigra Black Beauty og S. ni¬
gra Black Lace, af Sorbus, såsom S.
aria 'Gigantea' E, S. 'Astrid' E samt
stauder i store potter. 216 s.

www.splendorplant.se

Vannuci Piante

Katalog 2009-10. 432 s. En af ver¬
dens største planteskoler. Speciale
i formklippede træer og mediter¬
rane træer..

www.vannucipiante.it

GaLaBau 2010

Den tyske pendant til vores Have
og Landskabsudstilling i Slagelse,
GaLaBau (Garten, Landschaft,
Bauen), afholdes hvert andet år i
Niirnberg. I år blev den interna¬
tionale fagmesse for grønne, urba¬
ne friarealer afholdt for 19. gang.
Gennem årene har den vokset sig
så stor, at man ikke kommer uden
om at anføre nogle nøgletal. I år
var der 1.075 firmaer repræsente¬
ret. De kom fra 29 lande, en stig¬
ning på 10% i forhold til 2008. Et
forventet besøgstal på godt 60.000
er sikkert realistisk. I 2008 var der

62.000 besøgende, hvoraf de 8%
kom fra lande uden for Tyskland.
Udstillingen lagde beslagpi 10 af
de 12 haller som Niirnberg mes¬
secenter består af. Et samlet ud¬

stillingsområde på omkring 30 ha
(50 fodboldbaner). Hertil kom de
udendørs arealer, der rummede ud¬

stilling af arbejdende maskiner til
anlægsarbejde og vedligeholdelse.
Shuttle busser bragte de besøgende
rundt mellem udstillingerne uden¬
dørs. Gode travesko er obligatorisk
ved besøg på mega-udstillinger
som denne.

Er Niirnberg så altid en messe

værd, som et gammelt ordsprog
påstår? Niirnberg Messe er blandt
de 20 største i verden. Som første¬

gangsbesøgende bliver man nemt
frustreret. Hvor skal man starte,

hvordan skaber man sig det for¬
nødne overblik, og hvordan skal
man prioritere mellem alle de
mange udstillere og produkter,
men ikke mindst, kan man inden
for den afmålte tid finde den be¬

rømte nål i høstakken, nyheden
der gør turen besværet værd. .

Der var ingen tegn på økonomisk
krise at spore på udstillingen.Væk- .
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info@urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com
tel: +45 35352100

sten i den tyske økonomi er da og¬
så oppe på det højeste niveau, siden
demonstranter skubbede Berlin¬

muren omkuld, og de to tysklande
for netop 20 år siden, den 3. okto¬
ber 1990, kunne underskrive trak¬
taten om landets genforening. En
økonomisk pinefuld proces fulgte,
som først nu har bragt Tyskland til¬
bage som Europas økonomisk stær¬
ke lokomotiv.

Tendenser og nyheder
Første indtryk af udstillingen er

ganske overvældende. Hal 1 inde¬
holdt 90 udstillere, som viste ud¬
styr til legepladser. Der var ar¬
rangeret en konkurrence om den
bedste indrettede legeplads (præ¬
miesum 10.000 EUR). En af de
parametre, der blev vægtet højt, var
tilpasningen til lokaliteten. En an¬
den begivenhed var et show, der
fokuserede på, hvordan legepladser
for unge over 11 år skal udformes,
for at være interessante for den of¬

te oversete gruppe af unge.
Vinderen af konkurrencen kan ses

på GaLaBaus hjemmeside.
Som det fremgår af ovenstående er
GaLaBau ikke blot en omfattende

udstilling af produkter. Organisa¬
tionerne bag GaLaBau udstillingen
ser også på udviklingen inden for
fagområdet. European Landscape
Contractors Association, ELCA,
(Danmark er et af de 22 medlems¬
lande) og Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau,
BGL, har således sammen valgt
at fokusere på den internationale
tendens; at fremme det tværfaglige,
samarbejde mellem bygherre, land¬
skabsarkitekt og gartner.
Dette år blev præmien tildelt Tjek¬
kiet for dette tværfaglige samar¬

bejde.

På udstillingen afvikles endvidere
finalen, hvor landskabsgartnere fra
hele landet dyster om titlen som
German Champion Team.Vinde¬
ren skal repræsentere Tyskland på
verdensmesterskaberne i anlægs¬
gartneri.
GaLaBau uddeler også en medalje
for det mest nyskabende produkt,
eller metoder, der kan revolutio¬
nere anlægsarbejder eller vedlige¬
holdelsesarbejder i landskabsanlæg.
Et kvalitetsstempel inden for den
grønne sektor. GaLaBau-Innova-
tions-Medalje 2010 gik til firmaet
ScoS GmbH for deres Kickbacks -

Ballspielwånde. En sektionsopdelt
boldvæg der kan benyttes i det ur¬
bane miljø og på fodboldbaner for
træning af boldfærdigheder. Sam¬
tidig kan den forsynes med klatre-
greb på bagsiden og benyttes som
en ca. 2,5 m høj klatrevæg.
Se mere på www.scos.de eller kon¬
takt Sportsbyg A/S, 2640 Hedehu¬
sene, der forhandler produktet.

Lege- og fitnessredskaber
Robinie og stål var flittigt brugt i
de udstillede legeredskaber. Fini¬
shen var, måske ikke overraskende,
meget høj på de udstillede redska¬
ber. Legeredskaber med indbyg¬
get elektronik, der udfordrer bør¬
nene i hurtighed, styrke, smidighed
og koordination var ligeledes ud¬
bredt. Overgangen fra børnenes
balanceredskaber til udendørs mo-

tionsredskaber for børn og voksne
samt redskaber til genoptræning
af ældres motorik var umiddelbart

svær at fa øje på, hvilket må ses

som en fordel. Motion bør være en

livslang følgesvend for alle.Vaner
grundlægges ofte i barndommen.
Da børn samtidig gerne vil efter¬
ligne de voksne, er der begrundet



håb om, at denne trend er vejen
frem for en sundere livsform.

Noget der kan fange børnenes in¬
teresse, som spillekonsoller og
PC'er gør det i dag.
At sikkerheden også var i højsæde,
fremgik af de mange firmaer, der
udstillede faldunderlag af forskel¬
lige materialer, ikke mindst i form
af gummibelægninger.

Golf
Golfsporten var repræsenteret med
100 udstillere inden for design,
konstruktion og vedligeholdelse
samt greenkeeperforening og det
tyske golfforbund.

' Træpleje og træklatring
En af nyhederne på GaLaBau var,
at man i år havde inviteret træple-
jebranchen med på udstillingen.
På en stor stand kunne publikum
følge en løbende række af demon¬
strationer inden for træklatring,
redning, nedfiring af træstammer.
Det hele blev omhyggeligt de¬
monstreret, og der var mulighed
for selv at forsøge sig ud i kunsten
at klatre 20 m op ad et tov, som
var fæstet oppe under loftet i ud¬
stillingshallen. Desværre havde ud-

stillingsarrangørerne ikke formået
at samle alle træplejefirmaerne i
samme hal, så det var svært at dan¬
ne sig et samlet overblik.Til gen¬
gæld savnede man ikke noget på
udstyrssiden. Alt var repræsenteret,
fra beklædning og sikkerhedsudstyr
og reb, karabiner, save til specialar-
tikler inden for hurtig rådmåling
af træstammer (www.iml.de),
krone-stabilisering og jordspyd
til forankring af træer, der plan¬
tes med klump for at undgå op-

bindspæle, som altid udgør et ved¬
ligeholdelsesproblem. De ca. Vi m
lange jordspyd er nok ikke anbefa¬
lelsesværdige i blæsende egne som
Danmark. Risikoen for at øde¬

lægge trærødderne, når halvdelen
af spydets slås op i bunden af rod¬
klumpen kan også være et pro¬
blem. Så findes der andre egnede
metoder til underjordisk sikring af
rodklumper.
Andre udstillere viste redskaber

til forbedring af jordbundsforhol¬
dene omkring træer. Med tryk¬
luft kunne der injiceres forskellige
bioaktive dyrkningssubstrater, my-
korrhizza, gødning, hygroskopiske
materialer (Arpolith) til at forbed¬
re jordens våndressourcer.

Eller der kunne skabes et bedre

luftskifte i jorden ved hjælp af lod¬
rette luftkanaler fyldt med granu¬
later af Leca eller mineraler af vul¬
kansk oprindelse.
Tyskland har en lang tradition for
træpleje. Borgerne går ikke af vejen
for at demonstrere, hvis udviklin¬
gen kræver fældning af gamle træ¬
er. Det oplevede Stuttgart for ny¬
lig. Her demonstrerede 30-50.000
mennesker imod, at en planlagt æn¬

dring af banegården ville afsted¬
komme, at mange hundredårige
træer skulle fældes i den nærlig¬
gende slotspark. Det kom til uro¬
ligheder med politiet, og over 100
personer blev såret, primært bed¬
steforældre og skoleelever. Det spe¬
cielle ved demonstrationen var, at

alle samfundslag var repræsenteret,

og at op mod 10% af byens voksne
befolkning deltog.

Anlægsprodukter
Produkter til anlæg og indretning
af have- og landskabsrum fyldte
tre haller eller ca. Vs af det samlede

udstillingsareal. Materialer til be¬
lægninger er altid godt repræsen¬
teret med store stande på disse ud¬
stillinger.
Tendensen går i retning af store
betonfliser, som betonfirmaet og
DL's sponsor Stelcon præsenterede
på udstillingen. Firmaet har mere
end 90 års erfaring med fremstil¬
ling af betonfliser. At tyskerne kan
noget med beton, vidner vel også
de tyske anlæg fra anden verdens¬
krig om.
Betonfliser med præget overflade
sås på flere stande. Mange kender
sikkert det registrerede varemærke
Bradstone, men at de også frem¬
stiller betonfliser, der ligner jern¬
banesveller til forveksling, er sik¬

kert nyt for nogle, ligesom fliser
der om natten bliver selvlysende,
når den om dagen genererede lys¬
energi frigives. Stenene, der er grå
om dagen, kan om natten opleves i
hvide, gule grønne eller blå farver.
Produkterne kan ses hos firmaet

Kann, www.kann.de
Fugeprodukter og drænbeton som

underlag for fliser var også rigt re¬
præsenteret. Natursten og belæg-
ningsklinker repræsenterede den
dyre ende af spektret, men der var
ingen deciderede nyheder blot tal¬
rige eksempler på raffinerede sam¬
mensætninger.
Firmaet Triooo viste talrige anven¬

delsesmuligheder for gambioner,
trådnetbure fyldt med granitsten.
I Tyskland benyttes de åbenbart til
alt, fra plantekummer til ca.10 cm

tynde havehegn, eller hvor der i
forbindelse med udvendig efteriso¬
lering af huse afsluttes med en så¬
dan udvendig stenvæg i stedet for
en skalmur. Oplevelsescentret Na¬
tur Bornholm, tegnet af Henning
Larsen, er et hjemligt eksempel
hvor gambioner er benyttet som
facadebeklædning med stor effekt i
en tykkere udgave.
Badesøer er et udbredt fænomen

i Tyskland. Nye teknologiske fil¬
tre gør det i dag muligt at anlægge
store søer, uden der nu er behov
for de store rodzoneanlæg, som
man brugte i starten. Her var der
også mange firmaer repræsenteret,
som gav hver deres bud på indret¬
ning og drift.

Vedligeholdelse
På driftssiden var det fascinerende

at se det store opbud af fjernsty¬
rede græsklippere. Store rotor- og
slagleklippere, der kunne force¬
re stigninger på op til 50% uden
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dog også at besøge selve Niirnberg,
hvis historie går tilbage til 900-tal-
let. Den har meget at byde på. Er
kendt for sin fabrikation af legetøj,
'Niirenbergkram'. Måske mindre
kendt som hjemsted for fremstil¬
lingen af Faber Castell og Staedt-
ler blyanter, men interessant for de
af os, der stadig kan huske, hvad en
2B bruges til.
Kejserborgen fra romertiden, der
troner højt over byen, samt den im¬
ponerende bymur, der er en afmid¬
delalderens største forsvarsværker

i Europa, vidner om, at Niirnberg
var et politisk center i middelalde¬
ren. Denne tidligere storhedstid var
medvirkende årsag til, at nazistpar¬
tiet valgte byen til deres propagan-
daparader. Et areal på 11 kvadrat¬
kilometer blev udlagt til at rumme
partiets monumentale bygningsvær¬
ker. Kun to imposante bygningsvær¬
ker nåede at blive opført. Tribunen,
der er én kopi afPergamon Alte^
ret, og den hesteskoformede Kon¬
greshal, der leder tankerne hen på
Colosseum i Rom. I dag rummer
kongreshallen dokumentationscen¬
tret for nazitiden og er stedet, hvor
Ntirnberg-processerne blev afholdt
i efterkrigsårene. I udkanten af dette
besynderlige, men natursmukke om¬
råde ligger så det moderne messe¬

center, Niirnberg Messe.
I centrum af byen ved det tyske Na¬
tionalmuseum ligger Kartåusergasse
(Strasse der Menschenrechte, fra
1993), sopi rummer 30 store søjler,
hver forsynet med en af de 30 artik¬
ler i menneskerettighedserklæringen.
Niirnberg med dens halve million
indbyggere er en interessant by.-
Fuld af kontraster og med en lang og

broget historie. Ikke kun messecen¬
tret og GaLaBau er et besøg værd.
Tage Kansager

Niirnberg
Fagmesser giver muligheder for at
opdatere ens materialekendskab el¬
ler blive klog på udviklingen inden
for entreprenørmaskiner o.l. Det
anbefales at sætte god tid af når
det drejer sig om GaLaBau. Husk

problemer, hvad enten de kørte
på larvebånd eller aim. dæk. Med
et prisniveau som for en alminde¬
lig traktor skal disse maskiner sæl¬
ges på deres manøvredygtighed,
samt på, at de bidrager væsentlig til
et bedre arbejdsmiljø. Støj og ry¬
stelser, som optræder i de førerbe-
tjente græsklippere, findes ikke, når
maskinen styres via en trådløs be-
tjeningspult.Vedligeholdelsen bør
altid tænkes ind i projektet. Med
udviklingen inden for fjernstyre¬
de maskiner kan stejle skråninger,
som dem i Frederiksborg Slotsha¬
ve, måske snart vedligeholdes på en
nemmere måde.

Ukrudt i belægninger er en af de
kommunale driftsafdelingers sto¬
re problemer, efter sprøjteforbudet
trådte i kraft. På udstillingen viste
det hollandske firmaWave (www.
WaveWeedcontrol.eu) deres maskine,
som ved brug af næsten kogende
vand og sensorer kun rammer
ukrudtet og ikke hele belægnin¬
gen. Herved kan driftsomkostnin¬
gerne holdes nede. I gennemsnit
bruger maskinen 100 1 diesel på en

arbejdsdag, eller hvad der svarer til
40-50 øre pr. kvm inkl. arbejdsløn.
Nogle af de store europæiske plan¬
teskoler viste også flaget med flotte
indendørs tableauer. Men på dette
område er vores danske udgave i '
Slagelse mere levende og hyggelig
at besøge, måske ikke mindst fordi
det hele er samlet og foregår uden¬
dørs i et i forvejen grønt miljø.

De holder i selskab med både nybyg og stolte håndværkstraditioner. Så
hvis dit hus/projekt har en historie, kan vores teglklinker fortælle med.
De holder i valget af råstoffer. For her er ingen kunstige tilsætningsstof¬
fer, naturen ikke vil tage tilbage.

Og de holder til det danske klimas luner. Takket være tysk skiferler og en
hård brænding får stenene en tæt struktur, og den holder dem smukke
gennem regn, frost og dagligt slid.

Hent inspiration på vores hjemmeside
www.teglklinker.dk BRi"'" EFFENTnMUfl O T C kl ENQR08
eller kontakt os på tlf 65916430 TEN

Hos Steffen Sten får du teglklinker, der holder. Og det handler om meget
mere end levetid.

Fokus på det åbne land
Kommuneplanlægning og landbruget

Sådan udpeges fremtidens landbrugsområder
Landbrug og landskab

Vi ses den 11.-13. januar

Plantekongres 2011
www.plantekongres.dk
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Nyhed
Huse i Tibirke Bakker

Tibirke Bakker er ikke kun enestående på grund af sine store
landskabelige værdier, men også fordi man her finder landets
første eksempel på et planlagt sommerhusområde, hvor udvik¬
lingen af både landskab og bebyggelse har været styret ved
hjælp af servitutter og fredninger. Bogen giver en introduktion
til områdets udvikling og helheden i landskab og bebyggelse. Dg
først og fremmest indeholder bogen en samlet kortlægning af de
70 huse, der i 2010 ligger i Tibirke Bakker.

Thorkel Dahl

Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
212 sider, helbind med overtræk, 22,5 x 29,5 cm

Bigt illustreret (ca. 35D fotos og 70 tegninger)

Pris: 300 kr.

Abonnementspris: 255 kr. (spar 15 %)

Pris: 295 kr.

Abonnementspris: 251 kr. (spar 15 %)

Nyhed
Nye enfamiliehuse / New Single-Family Houses
- Made by Nordic Architects
Bogen præsenterer og kommenterer et udvalg af nye nordiske
enfamiliehuse. Både skræddersyede villaer, typehuse og for¬
skellige eksempler på ombygning og udvidelse af eksisterende
huse. Huse af nyere dato, tegnet af Tham & Videgård, Cornelius
& Woge, Mads Møller, Martina Eriksson, Valbæk Brørup, Merete
Lind Mikkelsen m.fl.

Hed. Martin Keiding
Arkitektens Forlag
120 sider, 24,2 x 22 cm

Bigt illustreret, dansk/engelsk udg.



Kig ind og se de mange gode tilbud på

www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 15 % rabat på alle bøger i butikken på
www.arkfo.dk/shop (udsalgsbøger undtaget).På denne side ses månedens særtilbud til abon¬
nenter af Landskab. Tilbuddet er gældende til og med 30. januar 2011. Forsendelse inden for
Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Møbler med mening
Dansk Møbelkunst 1840-1920.

Om fremragende møbelkunst fra en glemt periode
Bogen er skrevet og tilrettelagt som et opslagsværk, den indeholder over 700 illu¬
strationer med nye fotografiske optagelser, et væld af smukke tegninger og uddy¬
bende billedtekster. Lettilgængelig og letlæselig for alle som interesser sig for
kulturhistorie, design og dansk møbelkunst.

Furniture with Meaning
Danish Furniture 1840-1920

A two-volume work on outstanding furniture from a forgotten age.

The book is written and structured as a reference book and contains more than

700 illustrations, including new photographs, a wealth of beautiful drawings and
informative captions. Easy to read.

Pris: 945 kr. /75B DKK excl. VAT
Særtilbud: 662 DKK / Special Offer: 530 DKK excl. VAT

Rummets Arkitektur - Arkitekturens Rum

En introduktion til Europas arkitekturhistorie
Bogen giver en bred beskrivelse af rummets kulturhistorie, og med udgangs¬
punkt i denne sammenhæng beskrives arkitekturens historie.

The Architecture of Space - the Space of Architecture
A Historical survey

This book offers a broad account of the cultural history of space, and of the
history of architecture in this light.

Pris: 598 kr. / DKK 419 excl. VAT
Særtilbud: 478 kr. / Special Offer: 335 DKK excl. VAT

europas
stork
haver

Europas store haver - Atlas over historiske planer
Dette pragtværk viser de originale, oprindelige planer til Europas smukkeste haver.
68 af Europas fineste haver og parker er gengivet med smukke reproduktioner af de
vigtigste planer og tegninger.
Pris: 995 kr.

Særtilbud: 697 kr.

Great European Gardens - Atlas of historie plans
This beautiful book depicts the original plans for Europe's most beautiful gardens and
parks. 68 of the finest European gardens are featured with beautiful reproductions of
the most important plans and drawings.
Price: DKK 796 excl. Vat

Special Offer: DKK 557 excl. Vat
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