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SK-nyt
Stads- og Kommunegartner¬
foreningens bestyrelse:
Lena Månson, formand; Per
Glad; Knud Green; Peter Bjør-
no Jensen; Steen Ove Gelsing,
næstformand; Jørn Pedersen,
kasserer. De fire førstnævnte er

ordinære medlemmer, de to
sidste associerede medlemmer.

Bestyrelsens ansvarsområder
fordeler sig således:
Lena Månson: overordnet mål¬

sætning og Nordisk Parkkon¬
gres 1994. Steen Ove Gelsing:
samarbejde med DL og DJVK.
Jørn Pedersen: regnskab og

budgetkontrol. Per Glad: kon¬
takter til Kommunalteknisk
Chefforening og faggruppe,
Friluftsrådet, Nordiske rela¬
tioner. Knud Green: kontakt
til Have- og Landskabsrådet,
intern kommunikation. Peter
Bjørno Jensen: kontakter til
Kommunalteknisk Chef¬

forening og faggruppe, Fri¬
luftsrådet.

Repræsentation i udvalg:
Landskabs redaktionsudvalg:
Peter Bjørno Jensen.
IFRA: Tove Christensen.

Frøkildeudvalget: Hans Jørgen
Anhøj.
Forskningcentret for Skov &
Landskab, bestyrelsen samt
det rådgivende udvalg i Afd.
for Park og Landskab: Lars
Østerbye.
Plantnævnet: Henning
Møberg.
Statens Kåringsudvalg for
Landskabsplanter: Lars
Østerbye.

Dansk Byplanlaboratorium:
Børge Clausen.
Dansk Legepladsselskab:
Mogens Andreassen
Fonden for Træer og Miljø.
Tove Christensen.
Have- og Landskabsrådet:
Knud Green.

Brolæggerprisen 1994
Roskilde Kommune modtog i
juli Brolæggerprisen 1994 som
anerkendelse for en række pro¬

jekter, hvor man i særlig grad
har udnyttet de muligheder, der
findes ved anvendelse af granit
i belægninger.

Bedømmelseskomiteen har
især lagt vægt på gågaderne
Skomagergade, Gullands-
stræde og Karen Olsdatter-
stræde, der blev indviet sidste
sommer, men også Roskildes
nye busterminal og Jernbane¬
gade er indgået i bedømmel¬
sen. Gågaderne er projekteret
af landskabsarkitekterne i
Roskilde Kommunes park¬
afdeling, mens Charlotte
Skibsteds tegnestue står for
busterminalen. Selve brolæg¬
ningen i gågaderne er lagt af
P.P. Brolægning.

Der er kun anvendt to slags
belægningsmaterialer til ga¬
derne: svenske, slidte chaussé¬
sten og 30x30 cm betonfliser
med frilagt granitoverflade.

Oldermand Søren Rasmus¬

sen fra Brolæggerlauget mo¬
tiverede bl.a. tildelingen med
følgende: 'I Roskilde har I for¬
mået at bevare en byplan, der
forbinder fortid og nutid. I har
i den indre bykerne skabt et
fint gågadenet i samarbejde

med byråd og handlende.
Brolæggerfaget er et mindre
håndværk, men i dag igen i
fremgang, ikke mindst fordi
der arbejdets kreativt og be¬
vidst med belægningerne. Bro¬
læggerne har i Roskilde været
stillet over for opgaver, der
stiller store krav og udfordrer
faget, og som vi her kan se er
indfriet på bedste måde.'

Brolæggerprisen indstiftedes
ved Brolæggerlaugets 100 års
jubilæum i 1986 og er tidligere
tildelt landskabsarkitekt Edith
Nørgård, Vilhelm Wohlerts
tegnestue, Odense kommune,
landskabsarkitekt Charlotte

Skibsted, projektleder John
Petersen, landskabsarkitekt
Torben Michelsen, Københavns
Havnevæsen og Ærøskøbing
Kommune.

Roskilde ny gågader præsen¬
teres i Landskab 6-1994.

Krakamarken
Krakamarken omkring Brus¬
gård Produktionshøjskole er
igangsat efter en idé af billed¬
huggeren Jørn Rønnau

De første værker blev skabt i
1992. 16 kunstnere, bl.a.
Richard Harris, David Drew,
Alfio Bonnano, Annette Hol¬
densen, Jørn Rønnau, Britt
Smelvær, William Louis Søren¬
sen, Ole Videbæk og Bent
Winkler deltog.

I august i år afholdtes sym¬

posiet ExNATURA 2, hvor nye
arbejder - med støtte fra bl.a.
Kulturfonden - er udført

gennem en to ugers periode af
seks nye kunstnere: Patrick
Dougherty og Karen McCoy,

USA, Judy Mcintosh Wilson,
New Zealand, David Kinane,
Irland, Anette Bendixen og

Mogens Otto Nielsen,
Danmark.

Til og med september udstil¬
les skitser, tegninger, modeller
mm. på Brusgård, mens vær¬
kerne på marken står indtil de
bukker under for naturens

gang eller eventuelt bygges op

på ny.
Krakamarken. Brusgård

Produktionshøjskole.
Brusgårdsvej 25. Randers.
Tel. 86 44 72 88.

Gammel Dok
11. september til 23. oktober:
Arkitekten Vilhelm Lauritzen -

en nordisk modernist. En ud¬

stilling om Vilhelm Lauritzens
arbejder 1920-60.

18. september til 6. novem¬
ber: Fra kyst til kust. En udstil¬
ling af konkurrenceprojekterne
til Øresundsforbindelsen.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Alle dage 10-17, ons. dog
10-20. Tel. 31 571930.

<2* RANDERSVEJ 96. 9500 HOBRO TLf. 98 51 0C
0< 86 45 29 14 , GIRO 7 67 18 22

MAXIRULLER
Maxiruller er yderst fordelagtige når der skal anlægges eller repareres:

Græstørv
i brede ruller,
-nyt og rationelt

□ Fodboldbaner, målfelter.
□ Golfbaner, fairways,

teesteder.
□ Parker og grønne områder.
□ Erosionskontrol på

skråninger.

□ Nyanlæg v. institutioner.
□ Udenomsarealer ved

erhvervsbygninger og
nybyggeri.

□ Reparation af plæner efter
entreprenørmaskiner mv.

Græstørven fås i 2 typer:
Sports Turfline &
Golfmaster Turfline

iredde: 75 cm !
ængde: 20-25 ni.

PRODANA
Se P"> „,

FÅBORGVEJ 248 • BOX 84 • DK-5250 ODENSE SV TLF. 66170024 • FAX: 66176969
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Nyhavn - Tradition og fornyelse

Nyhavn Boulevard

P

nmr

.å basis af den velkendte Nyhavn serie har arkitekt Alfred Homann

designet fire nye armaturer: Nyhavn Boulevard, Nyhavn væglampe maxi,

Nyhavn pullert og Nyhavn pendel maxi.

Armaturerne er konstrueret og udviklet ud fra

de velprøvede og gode principper, der er

kendetegnet for Nyhavn: en klassisk og

harmonisk belysning med et selvstændigt og

afklaret formsprog, der lysteknisk giver et

afskærmet og nedadrettet lys. Den nye generation af Nyhavn armaturer

vil, sammen med de velkendte produkter i Nyhavn serien, kunne give

nye muligheder for designmæssige helhedsløsninger - inde og ude.

Nyhavn Boulevard kari leveres i klasse II. Nyhavn væglampe maxi og

Nyhavn pullert forventes at kunne leveres i klasse II fra sommeren 1994.

Kontakt Louis Poulsen, Lysteknisk Servicecenter, for yderligere informa¬

tion, eller rekvirer Nyhavn specialbrochure.

louis
poulsen Lysteknisk Servicecenter ■ Telefon 31 31 01 31 ■ Telefax 31 31 06 70



:9€9.

»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stort format, 200 sider
og mangefarveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER
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Samtale med Sven-Ingvar Andersson Af Karen Permin

Sven-Ingvar Andersson er født i august 1927
på en gård i Sodra Sandby, dengang en lille
landsby nordøst for Malmø. I dag er lands¬
byen vokset til boligby for universitetsbyen
Lund.

Farsslægten er skånske bønder, moderens
slægt i generationer slagtere, som sammen
med den lokale smed var med til at ændre
landsbysamfundet, da jernbanen i 1905 kom
til Sodra Sandby. Da slagteren blev grossist
og smeden fabrikant, og deres arbejde og
økonomi kun delvis var bundet til lokal¬
samfundets sociale struktur, ændredes de¬
res status og livsførelse. Men så satte land¬
brugskrisen i 30'erne grænser for familier¬
nes økonomiske formåen. Og galt gik det, så
galt at Sven-Ingvars forældre som nygifte og
forpagtere på svigerfaderens gård i Sodra
Sandby også fik økonomiske problemer, da
de skulle overtage gården. Men de unge over¬
levede og blev, da økonomien bedredes, og i
kraft af gårdens størrelse og familiens status
i lokalsamfundet i stand til at opfylde nogle
af de ambitioner, som de begge havde med
hjemmefra.

Det starter i det små
Du skriver i bogen om C. Th. Sørensen, at
han som dreng ikke deltog i det fysiske ar¬
bejde på forældrenes landejendom. Var du,
som han, også mest tilskuer til bedriften?
- Nej, jeg hjalp til på gården i alle mine fe¬
rier. Hakkede kartofler, lugede roer og hjalp
i høsten med at køre korn i hus. Men jeg
kunne ikke klare opgaver, der krævede stærk
fysisk udfoldelse, på grund af en stofskifte¬
sygdom, jeg fra 7-8 års alderen behandledes
for. Men i mindre målestok var jeg optaget af
jord og planter og havde allerede som fem¬
årig min egen lille, cirkulære have omkranset
af marksten. Og da jeg blev lidt ældre, fik jeg
en større have, som udvikledes i takt med
min mors kyndige rådgivning. Interesseret
som hun var i blomster, dyrkede hun alt,
hvad veninderne i miles omkreds kunne fra¬
lokkes af planter.

Også jeg havde mange planter i min have
og husker endnu min fortvivlelse, den dag
hækkene blev klippet, og mine Lilium can-

didum, der lige skulle til at blomstre, røg
med i farten.

Studieår

Skolegang og valg af uddannelse?
- De første fire år i den lokale skole lærte jeg
hurtigt at læse, men var til gengæld ret umu¬
lig til fysiske udfoldelser.

I gymnasieårene i Lund var jeg meget op¬
taget af kunst og alle former for kunsthånd¬
værk, fx keramik og batik, og blev af tegne¬
læreren rådet til at blive billedkunstner, men
da jeg ikke havde direkte kontakt til kunst¬
neriske miljøer, valgte jeg i stedet at blive
havearkitekt. Sandt at sige kendte jeg ikke
meget til uddannelsesforløbet, men nok til
at betragte den højere svenske havebrugsud¬
dannelse som utilstrækkelig for en æstetisk
interesseret student og kommende havearki¬
tekt.

Du skal vide, at på det tidspunkt krævede
man fire års praktisk gartneruddannelse, to
års ophold på en gartnerskole og helst prak¬
tik i udlandet, før man kunne optages på
Alnarp. Et uddannelseskrav jeg fandt al¬
deles urimeligt. Efter at have drøftet sagen
med Alnarps rektor startede jeg mit eget ud¬
dannelsesprogram. Gik et år i gartnerlære,
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immatrikuleredes på Lunds universitet, hvor
jeg studerede botanik, genetik og kunsthi¬
storie og afsluttede studierne med den to¬
årige hortonomuddannelse på Alnarp, hvor
jeg lærte om planteanvendelse, anlægstek¬
nik og økologi.

Lærere på Alnarp
Skønt uddannelsen på Alnarp ikke havde
universitetsstatus, var der vel kvalificerede
lærere iblandt?
- Hovedlæreren i landskabsarkitektur, Sven
Hermelin, var en god pædagog med megen
forståelse for arkitektur, kunst, natur og

økologi. Han var landets fineste havearki¬
tekt og udviklede faget mere i retning mod
landskabsplanlægning gennem sit praktiske
arbejde med de store naturretableringer ved
udbygning af vandkraft og vejanlæg. For
mig var det værdifuldt at være student på
Alnarp i Sven Hermelins undervisningsår,
som var hans sidste, og året efter at få Per
(Pelle) Friberg som nyansat lærer i havearki¬
tektur. Pelle var et friskt pust, med rige erfa¬
ringer fra sin studietid på Kunstakademiets
Arkitektskole i København og fra sin ansæt¬
telse i København Kommunes byplandirek¬
torat, som på det tidspunkt arbejdede sær¬
deles ekspansivt. Med en friskhed og vægt¬
ning af landskabsarkitekturens tilknytning
til byplanlægningen var hans undervisning
fantastisk inspirerende.

Men jeg husker også andre af Alnarps læ¬
rere, videnskabsmænd som på en eller anden
måde var blevet stoppet i deres akademiske
karrierer, men fungerede som gode under¬
visere og virkelig satte søgelyset på den mo¬
derne teknologis indflydelse på den globale
situation og problemer som sandflugt, ero¬
sion og rovdrift i jord- og skovbrug.

Alt i alt fik vi ved en bred indføring i fa¬
gets forskellige discipliner et undervisnings¬
tilbud, som jeg ikke tror var ringere end
dagens.

Tegnestuepraktik i Stockholm
og Helsingborg
- Da jeg var færdig med studierne i Lund
og på Alnarp, rejste jeg til Sven Hermelins
tegnestue i Stockholm, hvor jeg arbejdede
et par år. Men snart savnede Karin og jeg
Skåne , og da jeg syntes, der skete for lidt
på Sven Hermelins tegnestue og vidste, der
var en stilling ledig i Helsingborg Parkvæ¬
sen, hvor Arvid Bengtsson var chef, beslut¬
tede vi at rejse nærmere familien og gode
venner.

Arvid Bengtsson var en af Sveriges be¬
tydeligste parkchefer. Et socialt engageret
menneske, meget optaget af børns leg, og
den første i Skandinavien, der forstod C.
Th. Sørensens idé om skrammellegeplad¬
sen, som da næsten var glemt i Danmark.

Tro det eller lad være, den ene danske kom¬
munalforvaltning efter den anden kom på
besøg til Helsingborg for at se, hvordan man
i Sverige lavede byggelegepladser, som de
hed på svensk.

Bengtsson fik snart bestyrelsesposter,
først i den svenske legepladsorganisation,
senere i International Playground Associa¬
tion, hvis præsident han var en lang år¬
række. At færdes med Arvid Bengtsson og
få indblik i en parkforvaltnings daglige ar¬

bejde og ledelsesprincipper var særdeles giv¬
tigt. Han havde en meget realistisk indstil¬
ling til havearkitektfaget og et sikkert æste¬
tisk blik.

Tegnestue i Helsingborg
- Men efter en tid fik jeg lyst til at prøve
kræfter for mig selv. Sagen var den, at der
på det tidspunkt ikke var en eneste privat¬
praktiserende landskabsarkitekt i miles om¬
kreds, og at al nødvendig projektering kla¬
redes i fritiden af parkcheferne i de større
byer. De havde alle god kontakt til lokale an¬
lægsgartnermestre, som med lidt mundtlig
instruktion og uden vore dages omfattende
licitationsmateriale udførte havearkitektens
visioner.

At starte for sig selv var et dristigt spring,
da jeg ikke havde et eneste projekt på tegne¬
bordet, og kun var »hyret« til at anbringe
nogle plantekasser uden for en butik i Hel¬
singborg. Men hurtigt fik jeg kontakt med
skånske arkitekter og i første omgang op¬
gaver i hele Sydsverige. Senere strakte tegne¬
stuens arbejdsområde sig fra Kiruna i nord
til De Kanariske Øer i syd. Her lavede vi et
avanceret projekt, som ganske vist aldrig
blev udført, til et turistområde på Gran Ca¬
naria.

Mine samarbejdspartnere var meget åbne
over for det arbejde, jeg som landskabsarki¬
tekt kunne bidrage med. Men skal sandhe¬
den frem, fik jeg nok de første opgaver, fordi
jeg var en god tegner og i stand til at ud¬
trykke mine ideer smukt.

Kontakten over Sundet
I Kraks blå bog kan man læse, at du fra
1959 til 63 både har egen tegnestue i Hel¬
singborg og samtidig fungerer som lærer
på Kunstakademiets A rkitektskole i Køben¬
havn. Hvordan hænger det sammen?
- Selv om der skete meget i Sverige, var det
dog Danmark og havearkitektuddannelsen
på Akademiet, interessen samledes om. Og
da Helsingborg ligger tæt på København,
var det nærliggende at søge faglig kontakt
over Sundet. Jeg skrev derfor til Dansk
Havearkitektforenings styrelse og spurgte,
om jeg kunne deltage i deres medlemsmø¬
der. Og til C. Th. Sørensen, som jeg allerede
havde truffet i 1949 på en havearkitektkon¬

ference ved Hindsgavl, for at høre, om jeg
kunne deltage i undervisningen på Akade¬
miet.

Havearkitektforeningen gav et afvisende
svar. Og C. Th. svarede, at han ikke kunne
optage mig som studerende, men havde brug
for mig som hjælpelærer, da der var mange
svenske studerende på afdelingen. At jeg
tidligere havde sendt C.Th. min opgave i
kunsthistorie fra Lunds universitet, kan må¬
ske være en forklaring på hans reaktion. I
hvert tilfælde viste han interesse for min
afhandling om Johan Hårlemann. Denne
samarbejdede med Nicodemus Tessin d.y.
om bl.a. andet Kungstrådgården i Stock¬
holm.

Lærer på Akademiet
- Så jeg startede som lærer ved Afdelingen
for Havekunst på Kunstakademiets Arki¬
tektskole to hele dage om ugen, samtidig
med at jeg passede tegnestuen i Helsing¬
borg. Men efter et par år var jeg parat til at
opgive undervisningen, fordi jeg måtte op
klokken fem om morgenen for at nå frem til
tiden. Men så skete der det uventede, at C.
Th. fik lov til at forfremme tre lærere til lek¬
torer. Efter prøveforelæsninger i Akademi¬
ets festsal fik Morten Klint, Åge Nicolaisen
og jeg derved en mere formel placering på
skolen. Mens mine medlærere boede i Kø¬
benhavn og kunne indrette deres arbejdsdag
efter undervisningens faste timetal, var jeg
bundet til skolen fra morgen til aften. Og det
blev en gevinst for mig. Jeg spiste dagligt fro¬
kost med C. Th., der fortalte engageret om
sine mange interessante opgaver, om hvad
der skete i samfundet, om landskabsarki¬
tektfaget og om, hvordan Arkitektskolen
fungerede. I sandhed den bedste form for
videreuddannelse jeg kunne få.

Professor på Kunstakademiets
Arkitektskole
- Og langsomt blev jeg pålagt flere og flere
opgaver. Var ambitiøs på fagets og egne
vegne og endte meget mod min vilje som
professorkandidat, da C.Th. Sørensens stil¬
ling skulle genbesættes i 1963.

Skal jeg fortælle hvordan det gik til ved
professoransættelsen? I alle kredse såvel på
Akademiet som blandt havearkitekter og ar¬
kitekter betragtedes Ole Nørgård som C.
Th.s selvfølgelige efterfølger. Han var jo
uden sammenligning den landskabsarkitekt,
som hele den danske arkitektstand, myndig¬
heder og bygherrer havde den største tillid
til. Den eneste, der var uenig, var Ole Nør¬
gård, der prioriterede sin velfungerende teg¬
nestue højere end professoratet i havekunst.

Som konsekvens heraf pegede C. Th. og
Ole Nørgård på mig som kommende profes¬
sor - en stilling jeg bestemt ikke følte mig
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moden til at varetage. Desuden havde jeg de
samme betænkeligheder som Ole Nørgård.
Og selv om jeg havde pædagogiske evner,
mente jeg nok at have større evner som pro¬

jekterende landskabsarkitekt. Ikke blot fag¬
ligt, men også familiemæssigt, ville det give
problemer at flytte til Danmark, hvis jeg
sagde ja til at søge professoratet. Karin,
Beata og jeg befandt os godt i Helsingborg,
havde eget hus, boede nær familien og en
god omgangskreds, hvorimod vi ingen per¬
sonlige kontakter havde i København, og
vores 6-årige datter måtte i dansk skole.

Alle argumenter til trods søgte jeg stillin¬
gen uden større entusiasme. Sjuskede med
ansøgningen og mødte mere eller mindre
uforberedt til prøveforelæsningerne. Jeg be¬
svimede tre gange den første dag.

Den første forelæsning skulle behandle et
opgivet emne, som var Frederiksborg Slots¬
have. I den lagde jeg vægten på en kombina¬
tion af den sanselige oplevelse og de kunst¬
historiske paralleller til arkitektur. Under
næste dags forelæsning over selvvalgt emne

- om byens torve og pladser - var jeg så
elendig, at man gav mig lov at holde fore¬
læsningen siddende. Bedømmelsesudvalget
traf hurtigt en afgørelse og meddelte sam¬
me eftermiddag, at professoratet var mit.

Et års tid endnu rejste jeg mellem Helsing¬
borg og København. Så fik vi med gode ven¬
ners hjælp en lejlighed i Øster Søgade. Lej¬
ligheden var så stor, at vi de første mange år
kunne have tegnestue på adressen. Tegnestu¬
en i Helsingborg overlod jeg til mine med¬
arbejdere med Roland Swård som leder.

Tegnestuen i København
- Lidt efter lidt, fik jeg kontakt med den
danske arkitektstand og mine første sam¬

arbejdspartnere blev arkitekterne Johannes
Exner og Erik Korshagen. Dette betød, at jeg
måtte have fast hjælp på tegnestuen. Som
den første ansatte jeg landskabsarkitekt Ib
Asger Olsen, der både havde hortonomud¬
dannelsen fra Landbohøjskolen og den to¬
årige overbygningsuddannelse fra Arkitekt¬
skolen, samt praktisk tegnestueerfaring fra

Erik Myginds tegnestue. Med Karin som
økonomichef og en kvindelig sekretær gik
det de første år udmærket med at have bolig
og tegnestueadresse fælles.

Men da vi efterhånden fik flere opgaver,

slog jeg til, da Finn Monies tegnestue i Store
Kongensgade blev ledig, og udvidede med¬
arbejderstaben med Steen Høyer, Annelise
Bramsnæs, Svend Algren og senere Annelise
Bruun.

Og opgaver både små og store strømmede
stadig ind. Så mange at det begyndte at kni¬
be for mig at følge med, da jeg udover pro¬
fessoratet i havekunst også var blevet dekan
på Arkitektskolen. Derfor overlod jeg i 1972
tegnestuen til mine medarbejdere og flyttede
hjem til Øster Søgade. Og her i samarbejde
med arkitekter og landskabsarkitekter som
Odd Brochmann, Peter Brogaard, Johan
Otto von Spreckelsen, Vibeke Dalgas, Steen
Høyer og Henrik Pøhlsgaard deltog i kon¬
kurrenceprojekterne Karlsplatz i Wien, La
Defense og La Villette i Paris. Nu oversvøm¬
medes vores private hjem af så mange planer
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Ulrikedal er et kollegiebyggeri fra begyndelsen
af 60'erne. Arkitekten Hans Westman havde

formet anlægget som en storkarré, en pærefor¬
met borg af bygninger med en stor grønnegård.

Jeg omgav det hele med asketræer og under¬
plantning affjeldribs, og lod blomsterne, bær¬

buskene og valnøddetræerne følge bygninger¬
nes indadvendte facader. Græsslettens store

skala transponeredes ned til børnenes størrelser
ved indelukker af liguster.

Vedpæreformens stilk var et højt hus med
restaurant og mødelokaler. På det brede nord¬

vendte fortov, som næppe ville kunne bruges
til ophold, plantede jeg et grønt relief - meget

inspireret af Jean Arp. Jeg passede det med
regelmæssig klipning til det fik sin form, og nu

siger havemanden, at det er såre nemt at holde.
»Det gælder bare om at have tre par bukser på,

før man går ind mellem tjørneplanterne.
Og er vi i tvivl, så kigger vi på en gipsplade,

som vi har i varmekælderen.«
■ Ulrikedal is a hall of residence stemming

from the early 1960s. Architect Hans Westman
constructed a targe block, a pear-shaped

fortified edifice with a large verdant courtyard.
I surrounded it all with ash and underplanting

of Ribes Alpinum, and allowedflowers,
bushes ofedible berries and walnut trees to
align with the interior face ofbuildings. By

using enclosures made with privet I transposed
the grand scale of the plain to child size.

By the pear's peduncle was a tall building
containing a restaurant and meeting facilities.

On a broad pavement facing north,
not a likely spot in which to pause to relax, I

planted a verdant relief inspired by Jean Arp.
I trimmed it regularly until it gained its proper

shape, and the gardener now says it is easily
tended. »All one needs to do is to put on three
pairs of trousers before entering the hawthorn

shrubbery. And if in doubt, we take a look
at a plasterboard model that we keep in the

boiler room.«

3g modeller, at jeg igen måtte have tegnestue
ude i byen - denne gang i lokalefællesskab
med Box 25 og med Henrik Pøhlsgaard som

tegnestueleder.

Hvordan foregår samarbejdet på tegne¬
stuen?
- Efter min opfattelse kan man ikke samar¬
bejde uden gensidig respekt for hinanden, så
enkelt er det. Men jeg har aldrig lagt skjul
på, at tegnestuen er min, og at jeg som leder
er den, der tager de afgørende beslutninger.
Men spørger du mine nuværende og tidligere
medarbejdere, kan det godt være de giver et
mere nuanceret billede af mig som chef.

Opgaver i ind- og udland
Du harformodentlig haft både gode og dår-
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lige projekterpå tegnestuen. Har du nogen¬
sinde sagt nej til at løse en opgave?
- Erfaringsmæssigt kan en opgave se aldeles
uinteressant ud i begyndelsen og senere blive
en succes. Mens det modsatte også kan være
tilfældet. Det er hændt, at jeg har afvist en

opgave, hvis jeg opdagede, at bygherren ville
bruge mig - ikke på grund af min faglige
kunnen, men på grund af min professorsta¬
tus og autoritet. Jeg har aldrig gået i byen
efter opgaver, opgaverne er altid kommet til
mig.

Hvilke projekter prioriterer du højt, og har
du en privat rangliste?
- Det er svært at sige, hvad der lykkedes
bedst, og hvad der var mest inspirerende at
arbejde med. Men skal jeg komme med et

bud, synes jeg, at mit bidrag til verdensud¬
stillingen i Montreal i 1967 var blandt de
ypperste - på grund af dets overordnede
greb og interessante måde at videreudvikle
C.Th. Sørensens ovaler på.

Men også renoveringen af Brunnsparken
i Ronneby i anledning af byens 600-års ju¬
bilæum i 1987 står mit hjerte nær. I første
række handlede det om en restaurering af
Brunnsparken, rammen om Brunnskållan,
hvis jernholdige vand havde helbredende
virkning. Jeg fik lov til at udvide opgaven til
en byplanmæssig disposition af kurstedet
med dets mange velbevarede bygninger.

På dette sted var de naturlige forudsæt¬
ninger så markante, at vi ved en rendyrkning
af landskabet opnåede de allerbedste resul¬
tater. Desuden blev der mulighed for meget

detaljeret at anlægge en serie karakterfulde
haver, som indgår som delkomponenter af
en større helhed: dufthaven, den japanske
have, rosenhaven samt vand- og kanalhave¬
anlægget.

Dufthaven er et meget komplekst plante-
anvendelsesprojekt og kunne godt have væ¬
ret et land art projekt, hvis de 150 tre-fire me¬
ter høje betonsøjler i et præcist geometrisk
mønster havde fået lov til at stå nøgne. Men
da haveanlægget skulle give parkens besø¬
gende en ægte haveoplevelse, blev søjlerne
tilplantet med duftende slyngplanter, og jor¬
den dækket af duftende urter.

Når du spørger hvilke opgaver, der er lyk¬
kedes bedst for mig, må jeg sige, det er sær¬

ligt tilfredsstillende at løse en opgave, som

på forhånd betragtes som en umulighed.
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For Helsingborgs Museum lavede
jeg i 1965 en udredning om den
lille herregård Fredriksdals histori¬
ske haver. Det blev til en registre¬
ring, en analyse og en ret så detal¬
jeret masterplan. Trin for trin er
den blevet gennemført, sådan at
de 200 år gamle løvgange er blevet
renoveret, en urtehave, en kafé¬
have og et nyt parterre er blevet
anlagt i godt samarbejde mellem
museumsledelsen og byens park-
forvaltning. I løbet af de 20 år jeg
var rådgiver på Fredriksdal, fik vi
også genskabt den meget store
frugt- og køkkenhave. Alt gik
godt til den dag, jeg ville skaffe lys
og luft til den engelske have ved at
fælde nogle store træer...
Billederne viser den lille urtehave

og lavendelparterret, der består af
lutter cirkler. Det må siges at være
en nyskabelse på historisk grund¬
lag.
m For Helsingborg Museum in
19651 completed a study on the
historic gardens ofFrederiksdal,
a small estate. Registration,
analysis, and a fairly elaborate
master plan were the result. Step
by step, the plan has been carried
out so that, in agreeable collabo¬
ration with the management and
the council's park administration,
I have renovated its 200 year old
arbours and established a herbal
garden, a café garden and a new
parterre. In my 20 years as consul¬
tant at Frederiksdal we also
recreated a large vegetable garden
and orchard. All went welt until
the day I planned to infuse the
English garden with air and tight
by felling some huge trees...
These pictures show the small
herbal garden and the lavender
parterre consisting entirely of
circles. Re-creation on historic
terms.
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■ For the World Exhibition of Montreal 19671 outlined a terraced plateau for Alexander Calder's giant sculpture, with which I was very pleased.
I didn't particularly mind the fact that it was never completed, for what I was asked to devise was a sculpture garden to match the Scandinavian
pavilion designed by Erik Herløw. This garden is a labyrinth, a giant parterre formed by concrete barriers, two metres tall, with fluting as on a
Grecian column. The tops of the walledforms are a grass carpet on peat.
Surprisingly, Svend Algren, our landscape architect in charge, found that my rough sketching was perfectly elliptical. Among the sculptures was
Robert Jacobsen's 'Loki and His Brothers' - and a red fire hydrant. The tatter was real but gave rise to some confusion among sophisticated visitors.

ca. 1:1000

Rekonstruktionen af Uraniborgs haver på
Hven er et eksempel herpå. Et virvar af for¬
hindringer - historiske, fortolkningsmæs-
sige og anlægstekniske - spærrede vejen. Så
viste en løsning sig alligevel mulig, da jeg
fandt ud af, at man kunne nøjes med at
restaurere en mindre del og lade som om,

Tycho Brahe var midt i byggeprocessen. Den
svenske Rigsantikvar mente, at det historiske
anlæg samtidig skulle kunne fungere pæda¬
gogisk, og dermed kom der penge på bordet
og arkæologer involveredes i arbejdet.

Karlsplatz i Wien, La Defense i Paris og Mu-
seumplein i Amsterdam er de største uden¬
landskeprojekter, du har lagt navn til de se¬
nere år. København fik i samme periode
Amaliehaven, et prestigepræget dansk pro¬

jekt, planlagt af en belgier. Er du som land¬
skabsarkitekt blevet brugt i Danmark?
- Det kan måske forekomme lidt besynder¬
ligt, at jeg inviteres til Wien, Paris og Am¬
sterdam som projekterende landskabsarki¬
tekt, mens jeg ikke har haft opgaver i sam¬
me størrelsesorden i København. En forkla¬

ring er, at jeg i udlandet kan optræde med
langt større autoritet, end jeg kan her i Kø¬
benhavn, og at danskerne mere ser mig som
professor i havekunst end som projekte¬
rende landskabsarkitekt.

Tilsyneladende er din tegnestue ikke så lille
endda, men stor nok til at kunne påtage sig
store opgaver i dit fødeland?
- Mange opgaver er der ikke tale om, men
for øjeblikket har tegnestuen tre i Skåne.

Havnetorvet i Helsingborg, hvor jeg fik et
fint samarbejde med trafikplanlæggere,
byplanlæggere, stadsarkitekt og medarbej¬
dere i parkforvaltningen er allerede afslut¬
tet. For øjeblikket er jeg i Lund i gang med
et gade- og torveprojekt, som hænger sam¬
men med jernbanestationen og en bustermi¬
nal. Endelig har jeg fået en opgave i Malmø,
hvor Gustaf Adolfs Torg skal omlægges.

På trods af mange forskellige synspunk¬
ter, interesser og myndigheder lykkes det
som oftest at koordinere samtlige særinter¬
esser og få en fysisk helhed ud af det.

Apropos godt samarbejde vil jeg lige
nævne, at jeg i forbindelse med udformnin¬
gen af Sankt Hans Torv fik et meget positivt
samarbejde med Københavns Kommune og

modtog megen anerkendelse for min rolle
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Til verdensudstillingen i Montreal 1967 tegnede jeg et trappeformet plateau til Alexander Calders kæmpeskulptur, som jeg blev meget tilfreds med.
Det var helt i sin orden, at den ikke blev udført, for det jeg var blevet bedt om var at tegne en skulpturhave til den skandinaviske pavillon, som
arkitekt Erik Herløw stod for. Haven er en labyrint, et kcempeparterre, formet af2 meter høje betonskcerme med kannelurer som på en græsk søjle.
Indmaden er et græstæppe, der ligger på tørv.
Det var en overraskelse, at Svend Algren, der var sagsarkitekt, fandt, at formerne på mine skitser passede nøje til ellipsens geometrisk bestemte
kurvatur. Blandt skulpturerne var Robert Jacobsens 'Loke og hans brødre' - samt en rød brandhane. Den var ægte nok, men skabte nogen usikkerhed
blandt det mere avancerede publikum.

som billedhuggeren Jørgen Haugen Søren¬
sens medspiller.

Ledetråden i dine arbejder?
-1 projekteringen handler det om forvirring
og oprydning. Forvirringen er en del af pro¬
cessen. Forenklingen er for mig ikke målet,
men midlet til at opnå et resultat. Resultatet
må gerne være komplekst, men på den anden
side synes jeg ofte, at en løsning er stærkest,
hvis den er enkel, og under projekterings¬
fasen kan forstås af andre end mig selv.

For at opnå det ønskede resultat tvinges
jeg til en intellektuel bevidsthedsgørelse og
til at tydeliggøre både over for mig selv, de
studerende, mine medarbejdere og bygher¬
ren, hvad målet er. Før der er orden i tin¬
gene og hensigten klar, er jeg urolig.
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Med Henrik Pøhlsgaard som en meget
engageret sagsarkitekt har jeg siden 1983

arbejdet med kurstedsparken i den svenske by
Ronneby. Området er på 85 hektar, og vi har
arbejdet med alt, fra de byplanmæssige sam¬

menhænge tilpapirkurvene og stauderne.
De naturgivne forudsætninger er enestående,

og det er arbejdsbetingelserne også. Borgmeste¬
ren Roland Andersson (nej, han hører ikke til

min familie) har vist sagen stor interesse og
besluttede, at renoveringen afparken skulle

markere byens 600 års jubilæum i 1987.
Vi begyndte med at grave noget sumpet jord

væk, sådan at der blev søer, som de gamle
rhododendronbuskadser kunne spejle sig i.

Byens borgere blev glædeligt overraskede over
det hurtige og smukke resultat, og dermed

var vejen jævnet for »de 1000 rosers have«,
dufthaven og den japanske have.

■ With Henrik Pøhlsgaard acting as a very
enthusiastic landscape architect in charge I

have been working, since 1983, on the Swedish
Ronneby resort. The area comprises 85 hectares

and we have been involved in everything from
town planning context to wastepaper bins and

perennials. The countryside is unique, as are
the conditions under which we work. The

mayor, Roland Andersson (no relative of mine)
took great interest and decided that renovation

of the park would be a way to celebrate the
town's 600th anniversary in 1987. By removing
an area ofswamp we created lakes, where one

could see the reftection of the pre-existing
rhododendron bushes. Ronneby residents

rejoiced in the fast and beautiful result, and
the way was pavedfor the Garden of 1000

Roses, a Garden ofFragrance, and a Japanese
garden.

1. Ronnebyåen, 2. Indkørsel, 3. Parkering, 4. Brunnshus, 5. Slette, 6. Søerne, 7. Rhododendron,
8. Brunnshallen med rosenhave, 9. Brunnskilden, 10. Naturskole, 11. Brunnshotellet,
12. Tennisbaner, 13. Forårshave, 14. Trollsjo, 15. Taksskov, 16. Den japanske have, 17. Dufthave,
18. Bøgeskov, 19. Dyrefold, 20. Scene, 21. Ravine, 22. Wienerkafé.
m 1. Ronneby stream, 2. Entrance, 3. Parking, 4. Spring house, 5. Plain, 6. Lakes,
7. Rhododendrons, 8. Rose Garden, 9. Springhead, 10. Nature school, 11. Hotel, 12. Tennis courts,
13. Spring garden, 14. Lake, 15. Yew wood, 16. Japanese Garden, 17. Garden of Fragrance,
18. Beech wood, 19. Animal park, 20. Arena, 21. Ravine, 22. Viennese café.

Skønt jeg på mange måder er utrolig stor¬
snudet, har jeg generelt en ydmyg holdning
til opgaven, forstået på den måde, at hver ny
opgave må løses ud fra sine særlige forud¬
sætninger, og at man tålmodigt må vente
på, hvilken løsning forudsætningerne fører
til.

Jeg tager ingen chancer og arbejder ikke
ud i den blå luft, men er jeg kommet frem til
en løsningsmodel, jeg kan stå inde for, har
jeg også så megen selvtillid, at jeg præsente¬
rer den for bygherren, også selv om den ikke
er, hvad han havde forestillet sig.

Enhver der kender min egen have i Skåne
vil vide, at jeg også er tilhænger af kom¬
pleksitet. Dufthaven i Ronneby, som jeg tid¬
ligere fortalte dig om, er et andet eksempel
på dette.

Hvordan bruger du jord, vand, sten, planter
og farver som kunstnerisk udtryksmiddel?
- Det har jeg ingen forudfattede meninger
om, i landskabsarkitektur som i arkitektur
er det vigtigt at vide, hvilken effekt man øn¬
sker, det enkelte produkt skal give. Sammen¬
lignet med andre lande har Skandinavien -

og måske allermest Danmark - tradition for
at arbejde omhyggeligt med materialerne.
Når funktionalismen aldrig blev så outreret i
Danmark, skyldtes det blandt andet, at man
aldrig glemte følsomheden for materialerne.
Det gælder også i havekunst.

Uddannelse i Danmark
Da havearkitekterne i 1931 startede Dansk
Havearkitektforening og frigjorde sig fra
den anlægsgartneriske indflydelse, manife¬

sterede faggruppen sig dermed som et selv¬
stændigt fagområde, der havde ambitioner
om at arbejde i en større målestok. Men ud¬
dannelsesmæssigt skulle der gå mere end 20
år, før fagområdet fik sine egne lærestole.
På Kunstakademiets Arkitektskole blev C.
Th. Sørensen i 1954 udnævnt til professor
i havekunst og efterfulgtes i 1963 af Sven-
Ingvar Andersson. På Arkitektskolen i År¬
hus blev Sven Hansen i 1976 udnævnt til pro¬
fessor i have- og landskabskunst. På KVL
blev Georg Georgsen i 1961 professor på an-

lægslinien, i 1963 efterfulgt af Georg Boye
og i 1972 af Jørn Palle Schmidt, da som
professor på Institut for Have og Landskab.
Senest er landskabsarkitekt Ib Asger Olsen
blevet udnævnt til professor i landskabsar¬
kitektur ved Sektion for Landskab.
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Hvordan vurderer du landskabsarkitektud¬
dannelsensfremtidigeforløb og muligheden
for en kombination afuddannelsen på de to
københavnske skoler?
- Landskabsarkitektur er en midtimellem

disciplin, som består af arkitektur, kunst,
økologi og sociologi. På udenlandske lære¬
anstalter kan man som overbygning til basis¬
uddannelsen i arkitektur, skovbrug og so¬

ciologi blive uddannet som landskabsarki¬
tekt. Hvis de studerende blot har lært at

samarbejde og forstår at respektere de dele
af fagområdet, som de ikke behersker, er jeg
ikke bekymret for at møde landskabsarki¬
tekter med forskellig uddannelsesmæssig
baggrund.

Men når det gælder Danmark, er jeg no¬

get i tvivl om, på hvilket niveau uddannel¬

serne skulle sammenlægges, hvis man fore¬
stiller sig, at uddannelserne på Arkitektsko¬
len og KVL blev koordinerede. Jeg mener
fortsat, det er udmærket, at KVL har den
store økologisk baserede uddannelse, men

synes, det er lige så vigtigt, at der udklæk¬
kes folk fra en skole med et arkitektonisk

og formgivningsmæssigt udgangspunkt, og

vigtigst af alt, at der i begge uddannelses-
modeller indbygges en gensidig faglig re¬

spekt for hinandens kunnen.
At bevare de to skoler som selvstændige

uddannelsessteder for landskabsarkitekter
udelukker ikke, at de studerende kan bytte
skole et års tid i undervisningsforløbet. En
løsning som måske kunne knyttes til bache¬
lorsystemet. Selvfølgelig må antallet af ude¬
fra kommende studerende tilpasses den egne

institutions studieforhold, gæsterne må ikke
blive i overtal. Men en eller anden ordning
måtte man vel kunne finde frem til.

I et afdine skriftlige indlæg skelner du mel¬
lem landskabsplanlægning, landskabsarki¬
tektur og havekunst?
- Den opdeling var resultatet af situationen
på Arkitektskolen omkring 1970, da stu¬
denteroprøret var på sit højeste, og den over¬
ordnede institutopfattelse var den, at land¬
skabsarkitektur var uinteressant, med min¬
dre den nærmede sig byplanlægning i stor
målestok, samt at havekunst var asocial. Jeg
var ikke modstander af regionplanlægning,
men kunne på den anden side ikke betragte
fagområdet så ensidigt og valgte i stedet at
beskrive landskabsplanlægning, landskabs-
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Når man for tiden taler om

tidsmaskiner, der med avanceret
mekanisk og elektronisk teknik vil

give en illusion af en længst for¬
gangen tid, tænker jeg, om der er

noget mere effektivt end et gen¬
skabt historisk haveanlæg. Der er

rummet, duftene, farverne, måske
lydene affugle og vand - og man

står midt i det.

Efter genskabelsen afDamsgaards
1700-talshave glædede museums¬

direktøren mig med at sige, at den
tid aldrig var kommet ham

nærmere end der. Alligevel var
den bygget på en mere usikker
dokumentation, end vi havde

adgang til, da vi arbejdede med
Tycho Brahes Uraniborg.

Der er mange grunde til, at kun en

fjerdedel afdet meget mærkelige
renæssanceanlæg er genskabt. En
er ønsket om at give et fuldstæn¬
dig sandt billede ned til mindste

detalje af 1500-tallets have. Hvis
løsningen var blevet en markering

af hovedformerne over hele
anlægget, ville den besøgende jo

kunne tro, at det var sådan, Tycho
Brahes have havde været, og var

så blevet bekræftet i sin fore¬
stilling om gamle tiders grovhed.

Nu inviteres den besøgende i
stedet for til at multiplicere med
fire. Det skal de fleste nok klare,

m Whenever mention is made of
the time machine whose

mechanical and electronic techni¬

que will give us an illusion of
times long gone by, I wonder, Can

there be anything more effective
than a recreated historic garden?

Here is the space, the smell,
the colours, perhaps the sound of

birds and water - and you are

right in the middle of it.
After the reshaping ofDams-

gaard's 18th century garden in
Norway, the director of the

museum made me happy by saying
that never had he felt closer to the

period than there. This work,
however, was founded on even less
certain documentation than what

we had access to in working on

Tycho Brahe's Uraniborg.
There are several reasons why only

a fourth of this, very peculiar,
Renaissance design was recreated.

One is our wish to reproduce a
16th century garden in the

minutest detail. Ifour aim had
only been to mark its main forms
throughout, visitors might think
that this is-what Brahe's garden
was like, and would have their

preconceived ideas of the coarse¬
ness of old confirmed.
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Inspireret afBarcelonamodellen og som et led i rehabiliteringen afNørrebro besluttede Københavns kommune at sanere trafikken på Sankt Hans Torv.
Statens Kunstfond tilbød en skulptur af Jørgen Haugen Sørensen og knyttede mig til projektet. En sponsor bidrog via Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse og forlangte en vandkunst. Det blev min opgave at ryste disse dele på plads, og løsningen blev såre enkel - Jørgens kæmpeskulptur i en
vandpyt med vandstråler direkte fra befæstelsen. Vi bevarede et smukt lindetræ på sit oprindelige niveau. Det gav et kontrapunkt til lunken.
Der er cykelstativer, nye lindetræer, en belysningsmast med guldspir og en lille støttemur, som er blevet den foretrukne siddeplads, men de største
problemer, som Henrik Pøhlsgaard og Lise Schou havde at tage sig af, ligger i den bløde kotering og i alt det stads, der er under jorden,
m Taking inspiration from the Barcelona Model for the reinvigoration of Nørrebro, the Copenhagen authorities decided to realign the traffic at Sankt
Hans Torv. The Arts Council offered them a sculpture by Jørgen Haugen Sørensen and appointed me, A sponsor, contributing via the prestigious old
'Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse', demanded a fountain. My task was to combine these elements, and my solution was very simple:
Haugen's giant sculpture in a puddle with jets spewing directly from the paving. We left an old lime on its original level. This counterpointed the
cavity. There are bicycle racks, new lime trees, a lamp stand with a golden spire, and a small wall, which became a favourite spot for outdoor seating.

arkitektur og havekunst som ligeværdige
dele af en helhed.

Landskabsplanlægning er planlægning i
den store skala og sammenlignelig med by¬
planlægning. Landskabsarkitektur handler
oftest om udformningen af byens ubebyg¬
gede områder, og havekunst grænser til den
frie kunst og svarer til poesien i litteratu¬
rens verden. Som professor på afdelingen
var jeg ansvarlig for, at at alle tre dele respek¬
teredes, og lod lærerne tage ansvaret for
hvert sit område i undervisningen. Med min
personlige holdning er det naturligt, at jeg i
undervisningssituationen fortrinsvis har be¬
skæftiget mig med havekunsten.

Var det etproblem for dig, dafagbetegnelsen
ændredes fra have- til landskabsarkitekt?

- Nej, men jeg var urolig for, hvad navne¬
ændringen, der faldt sammen med studen¬
teroprøret, ville føre til, og jeg syntes, det
var en ulykke, hvis den danske havearkitekt¬
tradition gik fløjten. I selve navnet var der
lagt op til en naturimiterende holdning, helt
i strid med C.Th. Sørensens og G. N. Brandts
opfattelse af landskabsarkitekturen, og det
skønt Brandt i vore dage fremstilles som
naturentusiast - en vurdering jeg ikke deler.

Der var mange aspekter i et sådant navne¬
bytte. Ved enhver forandring til det bedre, er
der en risiko for, at det traditionelt gode går
tabt.

Hvordan afspejles tidens kulturelle og sam¬
fundsmæssige forhold sig i uddannelsesfor¬
løbet?

- Al undervisning må tilpasses de eksiste¬
rende samfundsforhold , men man må for¬
holde sig kritisk til de givne betingelser.

Faget generelt
Italien, Frankrig og England har hverpå sin
måde lagt navn til epoker i havekunstens hi¬
storie. Hvilket land lægger navn til det 20.
århundredes havekunstneriske formsprog?
- Det er det for tidligt at sige noget om. Jeg
kunne pege på Amerika eller nævne Frank¬
rig, som i 20'erne og igen i 90'erne arbejder
havekunstnerisk meget præcist. Men vælger
jeg det økologiske, falder øjnene på Tysk¬
land, som helt tilbage til 20'erne arbejdede
langt mere progressivt på dette område, end
man i hvert tilfælde i Danmark har villet
indrømme.
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I forlængelse af en indbudt konkurrence i 1990 projekterede vi i 1992 det centrale område ved havnen i Helsingborg, hvor den østvestgående akse
fra det middelalderlige befæstningstårn Kårnan ned til kysten skærer det nordsydgående strøg langs havnen. Sagen var blevet aktuel efter en kæmpe-
satsning, hvor jernbanen blev lagt i tunnel, og en stor terminal blev opført, hvor bus-, jernbane- og færgetrafik er knyttet sammen.
Over jorden var opgaven at præsentere byens image, som gerne skal passe til begrebet »Perten ved Sundet«, på et sted, hvor motorkøretøjer, cyklister
og strejfende turister strømmer i alle retninger. Med den opfattelse, at tydelighed er den første forudsætning for trafiksikkerhed, og at symmetri
er særlig effektfuld i den henseende, formede jeg skæringen ved hjælp af to fladeformer med 8 meter i diameter. De blev beklædt med blå keramiske
fliser afBetty Engholm på Antoni Gaudis facon og overrislet med vand. For at kommefolkeviddet i forkøbet kaldte vi dem »blåbærkagerne«.
Ligesom i de fleste havnebyer er kajerne høje, hvad der gør havnebassinernes vand lidet synligt, hvis man ikke opholder sig tæt ved kajen. En ring af
jernrør, som tre stråler sprøjter udfra, gør vandet synligt og hjælper turisterne ti! at finde et sted at lade sig fotografere. Lave mure af massiv granit
skærmer mod den gennemgående trafik og giver solvendte siddepladser. Erik Vikerstål har tegnet en usædvanligt smuk pavillon, som giver turist¬
information. Henrik Pøhlsgaard og Kerstin Johansson har arbejdet med sagen i god og frugtbar kontakt med de mange tjenestemænd i kommunen.

I. Stenbocksstatuen, 2. Stenbockskrydset,
3. Jårnvågsgatan, 4. Centraltorvet, 5. Kungs-
torget, 6. Kungstrappen, 7. Terminalen,
8. Inderhavnen, 9. Lysmaster, 10. Pullertlamper,
II. Blå keramik, 12. Granitmure med bænke,
12. Nye piletræer, 14. Eks. træer, 15. Flagspil,
16. Vandkunst, 17. Pullerter med kæde,
18. Kiosk, 19. Cykelparkering, 20. Parklamper,
21. Fodgængerovergange, 22. Brostens-
befæstelse, 23. Betonfliser, 24. Cykelstier.
m 1. Stenbock monument, 2. Stenbock intersec¬
tion, 3. (Railway street), 4. Central square,
5. Kungstorget, 6. Kungstrappen, 7. Terminal,
8. Inner Harbour, 9. Lamp posts, 10. Bollard
lamps, 11. Ceramicfountains, 12. Breakers:
granite walls with benches, 13. New willow
trees, 14. Existing trees, 15. Game with flags,
16. Fountain, 17. Bollards with chain, 18. Kiosk,
19. Bicycle parking, 20. Park lamps, 21. Zebra
crossings made with dark and light granite,
22. Sett paving, 23. Concrete flagging,
24. Alphalted bicycle paths.
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■ Following work on a competition to which we were invited in 1992, we projected the central area at the Helsingborg harbour, where an east - west
axis starting from Karnan's medieval fortified tower intersects with the north - south passage along the harbour. The railway was led through a
tunnel and a targe terminal was established to accomodate several branches of traffic, busses and trains as welt as ferries. Above ground the task was
to present the town's image, preferably to match its epithet ofPearl by the Sound, in a spot where motorists, bicyclists and roaming tourists convene
from all directions. Assuming, first, that safety presupposes clarity and that symmetry is decisive, I designed the junction as two flat shapes, each
having a diameter of8 metres. Betty Engholm in Antoni Gaudian manner tiled them in blue andflooded them with water. To anticipate popular wit
we ourselves called them 'blueberry pies'. As in most towns with a harbour, quays are high, which means that water in the actual harbour is hardly
visible at all unless you stand close to the quay. A ring made of iron pipes, out of which spring three jets, makes the water visible and helps tourists
find a place to photograph one another. Low massive granite walls shield the area against motorised traffic and allow for outdoor seating in the sun.
Erik Vikerstål has designed an exquisite pavilion, which houses the local Tourist Information. Henrik Pøhlsgaard and Kerstin Johansson have been
working productively with the City's many officials.

LANDSKAB 5 -1994 113



114

Da Jørgen Haugen Sørensen i
1988 blev indbudt ti! en konkur¬
rence om »forskønnelse« afNorra
Universitetsområdet i Lund, blev
han af udskriverne stimuleret til at
»ta' sig af det hele« og at gå i sam¬
arbejde med en landskabsarkitekt.
Man valgte vores forslag med et
ensemble af mægtige skulpturer
inden for en ring afkridt og tre
flere hundrede meter lange slange¬
volde, hvorafden ene endte som
en bygning for studenterne - et
kæmpeslangehovedforstår sig.
Efter en lang tænkepause beslut¬
tede man at bygge noget meget
større, et »kårhus« på 6.000 etage¬
meter. Arkitekterne Goran Måns-
son og Marianne Dahlbåck tog
mig som landskabsarkitekt, det
svenske statens kunstfond blev
aktiveret. Resultatet er nu tre store

skulpturer og en 100 meter lang
kridtbue ved en bygning, som er

omgivet af en udtryksfuld terræn¬
behandling, der indbefatter et
amfiteater med plads til 2-10.000
tilhørere. Det har været fascine¬
rende at samarbejde med Jørgen
og at se, hvordan en sag forandres,
og en idé holdes levende gennem
et langt forløb. På tegnestuen har
Henrik Pøhlsgaard og Jacob
Fischer arbejdet med den helt
afgørende terrænprojektering i tæt
samspil med arkitekterne.
* When Jørgen Haugen Sørensen
in 1988 was invited to join in a

competition concerning the
'beautification' ofLund's
northern university area, he felt
encouraged to deal with 'every¬
thing', collaborating with a land¬
scape architect. The committee
chose our proposal incorporating
an ensemble ofgiant sculptures
within a ring of limestone pebbles
and three meandering ramparts,
several hundred metres long, one

of which was to end in a students'
house as - a snake's head. After a

good round of contemplation this
house became a larger construc¬
tion - a 6,000 square metre Stu¬
dent Assembly House. Architects
Goran Månsson and Marianne
Dahlbeck accepted me as land¬
scape architect, the Swedich Arts
Council was activated, and the
outcome was three large sculptures
and a limestone band, 100 metres

long, at a building enclosed by an
expressive setting which includes
an amphitheatre seating up to
10,000 people. Henrik Pøhlsgaard
and Jacob Fischer back in the
office projected the terrain.
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Når økologi og formgivning forenes, bli¬
ver resultatet god landskabsarkitektur. Men
lige nu sker der rundt omkring i verden en

polarisering mellem formgivning og øko¬
logi.

Tydeligst i USA, hvor man på visse uni¬
versiteter ensidigt fokuserer på økologi, og
andre steder kun arbejder med land art
projekter og rendyrker den spektakulære
formgivning uden at interessere sig for øko¬
logiske og sociale forhold.

Kombinationen af det økologiske, æsteti¬
ske og sociale er ikke bare dansk, men lige så
meget karakteristisk for den skandinaviske
holdning. På den baggrund kan det godt
være, at Skandinavien vil komme til at give
det vigtigste bidrag til fremtidens landskabs¬
arkitektur.

Selv om jeg mener, at nogle danske land¬
skabsarkitekter i 70'erne forsømte den form-

givningsmæsssige side af faget, så vil jeg til
gengæld fastholde, at den økologiske for¬
ståelse altid har præget dansk landskabs¬
arkitektur af den enkle grund, at danske
landskabsarkitekter indtil begyndelsen af
70'erne har haft en gartnerisk baggrund og
dermed en grundlæggende økologisk for¬
ståelse.

Er landskabsarkitektur samtidsorienteret?
- Det mener jeg, men det er ikke ensbety¬
dende med, at landskabsarkitektur som an¬

dre kunstarter altid skal være spejl af sin
tid. Landskabsarkitektur skal gerne ville
noget selvstændigt. Da billedkunsten i en

periode så det som sin vigtigste opgave, at

vise hvor håbløst alting var, kom havekun¬
sten i klemme. At dyrke rådne tomater for
at vise luftforureningens konsekvenser er
efter min opfattelse at gå for vidt.

Bliver der brug for landskabsarkitekter i
fremtidssamfundet?
- Ja, i stigende grad. Det drejer sig om for¬
holdet mellem komponenter og helheder.
Der er fagfolk, der er dygtige til at projek¬
tere, administrere og designe delkomponen¬
ter. Det vil sige bygninger, veje og udstyr. Og
andre, der som planlæggere kan lægge den
overordnede strategi og funktionsplan for
byernes omdannelse og udvikling.

Derimellem er der brug for nogen, der kan
komponere helheder med komponenterne,
og som kan give den overordnede planlæg-
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ning et menneskeligt ansigt. Der skal skaf¬
fes sammenhæng mellem husene, mellem
husene og terræn, mellem byens kompo¬
nenter og landskabet. Og det er oplagt en

opgave for landskabsarkitekter at klare.
Drager man paralleller til udlandet, er det

blandt andet på dette område, franske land¬
skabsarkitekter fører sig frem. Og i mindre
målestok den samme opgavetype jeg arbej¬
der med i Amsterdam, hvor jeg forsøger at
holde bygningselementer, mellemrummene
mellem husene og parkstrukturen sammen
til en arkitektonisk helhed.

Hvad landskabsarkitekter derimod ikke
kan påtage sig, er ansvaret for den globale
økologiske planlægning. Opgaver af den art
kræver langt mere, end faget kan klare alene.
Det er i orden at være ambitiøs, men ambiti¬
onerne må ikke være større, end faget har
mulighed for at honorere.

Administration og organisation
I tredive år har du været leder af Land-
skabsafdelingen, en kortere periode dekan
på Arkitektskolen og i 35 år haft egen tegne¬
stue med mange ansatte. Hvilke evner skal
en leder have?
- Den teknisk/administrative del af arbej¬
det har jeg aldrig været god til og fået an¬
dre til at klare. Derimod har jeg i al beske¬
denhed været en god lytter, problemløser og

beslutningstager. En leder, som ikke har de
egenskaber, er kommet på en gal hylde.

Du har også taget dig tid til organisatorisk
arbejde. Har været svensk IFLA delegat,
styrelsesmedlem i Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter, medlem afNaturfred¬
ningsrådet, Akademiraadet, Havneudval¬
get og nu sidst Ørestadsrådet for blot at
nævne nogle af de vigtigste tillidshverv, du
har haft. Er det opgaver, du mere eller min¬
dre har følt dig presset til, eller er det af in¬
teresse for sagen?
- IFLA arbejdet påtog jeg mig, fordi jeg
betragtede det som en god måde at skaffe
internationale kontakter på. Og fordi jeg
allerede som studerende og yngstemand var
med på IFLA kongressen i Stockholm i 1952
- og på den efterfølgende ti dages rundtur
aldeles respektløst diskuterede med have¬
kunstens koryfæer fra hele verden.

Mit arbejde i DLs styrelse betragtede jeg
mest som en sur pligt, men også som et ven¬
ligt skulderklap af mine danske kolleger.

Min aktive medvirken i de forskellige råd
har en noget anden karakter. I Akademiraa¬
det, Statens rådgiver i kunstneriske spørgs¬

mål, har jeg gjort en indsats - ikke ud fra
snævre, faglige synspunkter, men på bag¬
grund af den komplekse virkelighed, som
landskabsarkitekturen er en del af. Øre¬
stadsrådet er et rådgivende organ besluttet

af Folketinget. Rådets fem medlemmer er

udpeget af Miljøministeriet med repræsen¬
tanter for naturfredning, kunst og planlæg¬
ning. Vores vigtigste opgave har været at
rådgive Ørestadsselskabets direktør om pro¬

gramformuleringen til den internationale
konkurrence, der i april 1994 er udskrevet
omkring Ørestaden.

I alle tilfælde kan jeg sige, at det er en
kombination af pligt og af glæden ved at
kunne bidrage med mit fags kompetence.

Scenograf
Er legebarnet i dig en nødvendig modpol
eller medspiller til professionalismen i din
hverdag?
- Jeg mener, det er en del af det faglige, og
at god havekunst og landskabsarkitektur al¬
tid er et spørgsmål om iscenesættelse. Rent
formelt og æstetisk er der ingen grundlæg¬
gende forskel på at arrangere nogle blom¬
ster i en vase og at planlægge en park eller
bydel. Det er et spørgsmål om komposition,
og om hvordan materialet anvendes efter
eksisterende skalaforhold.

Iscenesættelse handler altid om rammen

for menneskers ageren i et scenisk miljø. Af
den grund mener jeg, at der en tæt sammen¬

hæng mellem iscenesættelse og planlægning
af fysiske omgivelser. Tænk på de kinesiske
parker, hvor mennesker a la Tryllefløjtens
sceneri løber rundt med lygter mellem træ¬
erne, og på de engelske parker, som oprinde¬
ligt var beregnet til jagt og ridning.

Som landskabsarkitekt ved jeg j o, at resul¬
tatet af mine faglige overvejelser og beslut¬
ninger først kan ses om 50 år. Men med tem¬
porære løsninger har jeg den tilfredsstillelse
at få en oplevelse her og nu - om det så bare
er med en buket blomster i min stue.

Jeg har engang forsøgt at beskrive for¬
holdet mellem den europæiske og den ja¬
panske have, som forholdet mellem scene og
sceneri. Hvor sceneriet er statisk og betrag¬
tes passivt af tilskueren, er scenen rummet,
hvor mennesker lever, opholder sig og spiller
sine roller. God scenografi har en rummelig¬
hed, hvor sætstykkerne spiller sammen med
skuespillernes bevægelser.

Er du kunstner?
- Jeg betragter mig mere som æstet end som
kunstner. Kunst er forbundet med et ud-

tryksbehov, som ikke nødvendigvis behøver
at have med æstetik at gøre. Æstetik er ev¬
nen til at kunne administrere den fysiske vir¬
kelighed på £n sådan måde, at der opstår en
følelse af velbehag. Æstetik kan udvikles,
men ikke læres.

Brobygger
Mens C. Th. Sørensen i sit faglige virke blev
brobyggeren mellem havearkitekter på den

ene side og arkitekter, byplanlæggere og så¬
gar naturfredningsfolk på den anden, har
du udvidet brobyggerrollen internationalt?
- Hvor meget mit internationale, faglige
engagement betyder, må du spørge andre
om. Men jeg husker tydeligt, hvordan Georg
Boye og jeg i fællesskab græmmedes over
vore danske kollegers manglende interesse
for IFLA-arbejdet og for, hvad der iøvrigt
skete udenfor Danmarks grænser. Fagligt
havde mine danske kolleger nok i sig selv,
men et kvart århundrede senere er verden
blevet en anden, og ikke bare jeg, men en

lang række yngre kolleger er nu engageret
i internationalt samarbejde, ligesom flere
landskabsarkitekttegnestuer har projekte¬
ringsopgaver uden for landets grænser.

Du har arkiveret dit skånske og tillagt dig
en tillempet dansksvensk sprogtone. Var det
nødvendigt?
- Da jeg efter min prøveforelæsning i Aka¬
demiets festsal hørte professor Palle Suen-
son sige: »Den unge mand havde en me¬

get sympatisk fremtræden og holdt en glim¬
rende forelæsning, men jeg forstod ikke et
ord af, hvad han sagde«, var jeg parat til
på en eller anden måde at tydeliggøre mit
sprog.

Den tredie alder
Hvad laver du i din fritid?
- Hvad er fritid? Et vidt begreb og let nok at
definere, hvis man har et præcist ansættel¬
sesforhold med en klar opdeling af arbejde
og fritid. I lyset af min store interesse for
landskabsarkitektfaget er det vanskeligt for
mig at opleve noget uden straks at relatere
det til faget. Kald mig fagidiot, hvis du sy¬
nes.

En anden side af sagen er, at jeg er resul¬
tatsøgende. Og det kan lige så vel handle
om at bage ,et brød, som at luge ukrudtet
væk i min have på Marnas. Når jeg i efter¬
sommeren 1994 slutter som professor på
Kunstakademiets Arkitektskole, får jeg for¬
modentlig mere tid til egen disposition og
håber at kunne genoptage tegning, gå mere
i teater og til koncerter og være mere sam¬
men med Victor, mit barnebarn. Få orden
på Marnas hus og have, invitere masser af
gæster og lave god mad. Derimod regner jeg
ikke med at få læst ret meget, fordi mine
øjne ikke er hvad de har været.

Og det ærgrer mig lidt, fordi jeg har stor
lyst til at fordybe mig i antikkens verden.

Karen Permin, landskabsarkitekt, mdl
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GustafAdolfs Torg i Malmø er byens mest brugte offentlige rum. Samtidig som det ligger meget centralt, er det
spidsen på en grøn kile, som takket være den geniale byplanlægger Biilow-Hube når helt ud til badestranden
ved Øresund. Ligesom Karlsplatz i Wien er det et sted som både vil være torv og park, og som har nogle gamle,
meget smukke træer som styrende udgangspunkt.
Forprojektet er nu vedtaget, Lise Schou arbejder med detaljeringen i nært samarbejde med kommunens tjene¬
stemænd i Malmø - og vi er alle sammen enige om, at resultatet skal blive det bedste, vi har lavet.
■ The Malmø Gustav Adolph's Torg is this town's most popular, most used public space. Central to the town,
it is also the apex of a green wedge which, thanks to Bulow-Hiibe the brilliant town planner, reaches all the way
towards the beach at Øresund. Like the Vienna Karlsplatz, this is a park as well as a public square, and its very
old and very beautiful trees are a guiding principle for the design.
Our initial pre-project has been approved, Lise Schou is working out details in dose collaboration with Malmø
local government officials - and we all agree that we want this task to be the best we have accomplished.
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Marnas hus er min skrammellegeplads siden 1955. De fire meter høje høner, der løber rundt i haven, er blevet verdenskendte, men jeg kan nu engang
meget godt lide skildpadderne - og blomsterne. I havekunsten ligesom i livet kan man ikke vælge mellem de store glæder og de små.
m Mama's house since 1955 has been my adventure playground. Thefour metre hens positioned here have become world famous, but I do also like
the turtles and the flowers. In garden art, as in life, there is no choosing between great and small pleasures.



 



Summary

A Conversation with Professor

Sven-Ingvar Andersson
Portrait of a Landscape Architect, p. 97
By Karen Permin
Sven-Ingvar Andersson was born in August
of 1927 on a farm in Sodra Sandby, then a
mere village north of Malmø, Scania.

'I was a gardener's apprentice for a year
and then was accepted into Lund Univer¬
sity, where I took botany, genetics, and his¬
tory of the arts; I completed my studies by
taking a two year diploma as a landscape
architect at the prestigious Alnarp Universi¬
ty, learning, above all, about ecology, about
landscaping techniques, and about how to
use plants. Following Lund and Alnarp 1
joined Sven Hermelin's practice in Stock¬
holm and worked there for a couple of
years. Then, under Arvid Bengtsson for a
while worked for Helsingborg Parks.

Establishing my own practice was a great
leap but I soon made contact with Scan-
ian architects and was given assigments
throughout southern Sweden. Later, my

practice came to work throughout a region
extending from Kiruna in the far north to
the Canary Islands in the. south. In 1959
I began teaching at the Department of
Landscape Architecture at the Copenhagen
Academy of Fine Arts, and in 1963 became
professor. Little by little I made contact with
Danish architects and Johannes Exner and
Erik Korshagen became my first collabora¬
tors and Ib Asger Olsen my assistant; Steen
Høyer, Annelise Bramsnæs, Svend Algren,
and Annelise Bruun were later to join the
staff. Banding with architects and landscape
architects such as Odd Brochmann, Peter
Brogaard, Johan Otto von Spreckelsen, Vi¬
beke Dalgas, Steen Høyer and Henrik Pøhls-
gaard I contributed to undertakings such
as the Vienna Karlsplatz and in Paris La
Défense and La Villette.'

Whatprojects range high withyou, and have
you got your own list offirsts?

'It is hard to say what was most successful
and what I found most inspiring. But I do
think that my contribution to the Montréal
World Fair of 1967, on account of its per¬
vasive concept and interesting elaboration
of C.Th. Sørensen's ovals, is among the
most exquisite. The renewal of the Ronne-
by Brunnsparken undertaken to commem¬
orate that town's 600th anniversary in 1987
is close to my heart too. Initially requested
to restore the Brunnsparken, in which the
ferruginous, therapeutic Brunnskållan is
set, I was allowed to extend my work to in¬
clude some urban development planning
of the resort and its many well-preserved
buildings.

Its Garden of Fragrance is very complex as
far as use of plants is concerned: if its 150
3-4 metre columns of concrete were allowed
to stand naked within their precise pattern of
arrangement, then this might have been land
art. But since the site was intended to seem

garden-like, the columns were planted with
fragrant creepers, and the ground covered by
fragrant herbs.

I must say, though, that it gives me spe¬
cial pleasure to acccomplish a task which
people consider impossible offhand.

Our reconstruction of the Uraniborg
Gardens on the island of Ven is a good
example. A plethora of historical, interpre-
tational, and technical impediments barred
our progress. And then a solution appeared
as soon as I realised that we might restore a
minor section and pretend that Tycho Brahe
took part in the process.

At present, my practice is working on
three assignments in Scania, the Havnetor-
get in Helsingborg and in Lund a street-and-
space project which is part of an under¬
taking that includes the railway station and
the bus terminal. Finally I have been given
an assignment in Malmø, whose Gustav
Adolfs Torg is to be reorganised. One of
my few Copenhagen jobs was Sankt Hans
Torv; it was gratifying to work with the
Copenhagen authorities, and my friction-
less cooperation with sculptor Jørgen Hau-
gen Sørensen received much praise.'

Is there a golden thread to your work?
'Projecting is about confusion and clari¬

fication. Confusion is part of the process.

Simplification, for me, is not the goal but
the means to an end. The end may well be
complex but on the other hand I often think
that a solution becomes more powerful the
simpler it is so that while I'm projecting
others may understand.

In order to obtain the desired result I
am forced to be intellectually aware and to

make it clear to myself, to my students, my
staff and to the client what the goal is. Until
things are organised and the intention clear,
I am nervous.

Although arrogant and spoilt in many
ways, I generally feel humble before any task
in the sense that each new task has its own

basics, and that it's necessary patiently to
wait and see what solutions present them¬
selves on the foundations available. I take no

chances but once I have arrived at a solution
that I trust, I am confident enough to present
it to the client, even if it is not exactly what
he had in mind.

Anyone who knows my own garden in
Scania will know that I'm all for complexity
as well. The Garden of Fragrance at Ron-
neby that I mentioned earlier, is another
example.'

Is the playful child inside you the necessary
counterpole or antidote to your everyday
professionalism?

'I think all good architecture and artistry
involving the garden is a form of sinogra¬

phy. Aesthetially and formally, the planning
of a park or a section of a town is just like ar¬

ranging flowers in a vase. What we're con¬
cerned with is composition, how to use the
material. Scenography is about how people
act in a scenic space. The planning of our

physical environment is a form of scenogra¬
phy. Think of Chinese parks, for example,
where people would stroll among trees carry¬

ing lamps, and of English parks, originally
designed for hunting and riding.

The result of some of my deliberations
will not be in evidence until 50 years hence.
But temporary solutions are satisfying, if
nothing else, then in that a bouquet of
flowers may be cut and put in my lounge.

I would like to adduce a difference be¬
tween static scenery and dynamic scene. The
latter is spatial: set pieces act in unison with
the movements of actors.

. I consider myself an aesthete rather than
an artist. Art engages with a need for self-
expression, which does not necessarily in¬
volve aesthetics. Aesthetics is the ability to
steward and manage our physical reality
so as to produce pleasure. It is possible to
develop a sense of aesthetics but such a
sense cannot be taught.'

Ellen Miriam Pedersen

Tidligere publicering afde viste projekter i
LANDSKAB

Ronneby Brunn: 1987 s. 172-173, 1990 s. Sl-5,
1992 s. 65-66

Uraniborg: 1993 s. 113
Mamas have: 1976 s. 180-184, 1981 s. 156, 1992
s. 68
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BUR-rapport:
Byøkologi i Tyskland
Arkitekt m.a.a. Claus Bech-
Danielsen har udarbejdet en

rapport »Byøkologi i Tysk¬
land« for Byggeriets Udvik¬
lingsråd, BUR.

Han peger på de væsentlige
forskelle i opfattelsen af økolo¬
gisk byggeri, der er mellem
Danmark og Tyskland, og som
det er vigtigt for de danske
byggevirksomheder at kende,
før de søger ind på det tyske
marked.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.

« « l»k
mmi JMt mn
nit !■■! iiiv
mi aam iar
'■r^w «■>
AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

I Tyskland er der stor inter¬
esse for at »bygge grønt«. I Se-
natsforvaltningen, afdelingen
for økologisk byggeri, mener
man, at økologien først vil slå
endeligt igennem i byggeriet,
når miljøafgifter og andre øko¬
nomiske styringsmidler gør den
konkurrencedygtig.

Rapporten »Byøkologi i
Tyskland« er udgivet af Bygge¬
riets Udviklingsråd, Stormgade
10, 1470 København K. Pris
150 kr. fra tel. 45 76 73 73 eller
33 3 7 92 28.

Rapport om byggeri
og økologi
Bygge- og Boligstyrelsens rap¬
port »Byggeri og økologi - Sta¬
tus over dansk boligbyggeri«
opsamler resultaterne fra en
række udviklingsprojekter, der
siden 1987 er igangsat med ud¬
gangspunkt i Brundtlandrap¬
porten og regeringens hand¬
lingsplan for miljø og udvik¬
ling. Rapporten indeholder en
status over økologisk boligbyg¬
geri i Danmark. Den beskriver,
hvordan udviklingsprojekter og

forsøgsbyggeri kan medvirke til
at fremme indsatsen inden for
4 områder: Byggematerialer og

konstruktioner, energi, vand og

sortering af affald. For frem¬
tidige projekter foreslås, at der
tages forskud på den politik,
som forventes at slå igennem
på længere sigt. Målet med de
fremtidige projekter bør fortsat
være at søge at realisere de
energi- og miljøpolitiske mål,
som er opstillet i forskellige
sammenhænge. F.eks. Energi¬
plan 2000 og Miljøstyrelsens
Handlingsplan for renere

teknologi og genanvendelse.
Rapporten peger også på, at

en del af arbejdet bør ligge i at
foretage helhedsbetragtninger
for at finde frem til gode løs¬
ninger. Byggeriets miljøbelast¬
ninger er fortsat størst i drifts¬
fasen og projekter, der frem¬
mer en økologisk bygningsdrift
bør derfor prioriteres højt.
Projekterne skal indhente vi¬
den, hvor den mangler, eva¬
luere og informere om resulta¬
terne.

For hvert af de 4 indsats¬
områder beskrives, hvordan
udviklingen er gået og hvilke
resultater, der er opnået.

Men der er også peget på
andre vigtige elementer: Inte¬
gration og kredsløb; beboer¬
inddragelse; økonomiske per¬

spektiver og ideer til fremtidige
projekter.

Udvikling og resultater er

belyst med eksempler fra byg¬
gerier i hele landet.

»Byggeri og Økologi - status
over dansk boligbyggeri«, er

udarbejdet for Bygge- og Bo¬
ligstyrelsen af civilingeniør

Når grønne arealer mangler kraft til
sikring af en solid og god vækst, er
jordforbedring ofte den eneste
løsning.

Ved tilførsel af Dan-Gro, A kompostmuld gen¬
skabes og vedligeholdes det naturlige miljø
- og jorden får en naturlig chance.

Dan-Gro, A er fyldt med mikroorganismer, der
medvirker til at skabe omsætning i jorden.

Dan-Gro, A indeholder en mængde naturlige næ¬
ringsstoffer, der virker som gødning.

Dan-Gro, A indeholder Mykhorrizasvampe, der
forsyner væksterne med de vigtige, uorganiske
næringssalte - især fosfor.

Dan-Gro, A har et højt humusindhold.

Dan-Gro, A er drøj i brug. 5m2 ødelagt jord kan
renoveres med bare lm3 kompostmuld.

Dansk Jordforbedring ApS
Vadsbystræde 6, Vadsby, 2640 Hedehusene
Telefon 43 99 50 20
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Dorthe Bechmann, Statens
Byggeforskningsinstitut, SBI.
Pris 175 kr. fra tel. 45 7673 73
eller 33 37 92 28.

Byøkologiske
Miljøministerens byøkologi¬
udvalg anbefaler:

1. Etablering af en byøkolo¬
gisk tilskudsordning.

2. Planlægning og gennem¬
førelse af 3-5 større byøkologi¬
ske demonstrationsprojekter.

3. Etablering og drift af et
nationalt byøkologisk viden-
og formidlingscenter.

Anbefalingerne står i den be¬
tænkning, som Det rådgivende
udvalg om byøkologi har ud¬
givet.

Udvalget er et tværministeri¬
elt embedsmandsudvalg med
deltagelse fra Energiministe¬
riet, Boligministeriet, Trafikmi¬
nisteriet og Miljøministeriet
suppleret med repræsentanter
fra Kommunernes Landsfor¬

ening og Københavns Kom¬
mune. Desuden er to særligt
sagkyndige fra Danmarks
Tekniske Højskole og Statens

Byggeforskningsinstitut med¬
lemmer af udvalget.

Udvalget blev nedsat i maj
1993 og fik 8 måneder til sit ar¬

bejde. Udvalgets opgave var at
definere begrebet byøkologi og

tilvejebringe et overblik over
ministeriernes initiativer og til¬
skudsordninger af betydning
for bymiljøet og en byøkolo¬
gisk miljøindsats. Dette over¬
blik ligger til grund for de an¬

befalinger udvalget er kommet
med i betænkningen.

Ud over de 3 ovennævnte an¬

befalinger er udvalget kommet
med en række anbefalinger til
de ministerier, der er omfattet
af udvalgsarbejdet. Alle disse
anbefalinger har til formål at
supplere de initiativer af betyd¬
ning for bymiljøet, der allerede
er taget.

Byøkologiske anbefalinger -

Betænkning fra Det rådgi¬
vende udvalg om byøkologi,
104 s. 95 kr. fra tel. 33 3 7 92 28.

Fingerplanen
»Skitse til Egnsplan for Stor¬

københavn« er nu genoptrykt,
fotografisk, efter den 1. udgave
fra 1947.

Hermed er det vel nok mest

berømte og betydningsfulde
stykke danske byplanlægning
efter den 2. verdenskrig gjort
tilgængeligt for nye genera¬
tioner af planlæggere og andre
interesserede.

Skønt aldrig formelt god¬
kendt af nogen kompetent
myndighed har fingeplanens
hovedprincipper dannet ud¬
gangspunkt for Københavns-
egnens egns- og regionplaner,
og selv i 1990'ernes nyeste
regionplaner for Hovedstads¬
amterne og i Københavns kom¬
munes kommuneplanforslag,
er der referencer til Finger¬
planen.

Det er først og fremmest den
grundige analyse og klare argu¬
mentation vedrørende snart

sagt alle storbyens fysiske ele¬
menter og deres funktion, der
har virket overbevisende og
ledt frem til planens hovedidé:
Hånden med de udspilede
fingre. Dertil kommer, at frem¬

stillingsformen med talrige
store og små illustrationer var

forbilledlig m.h.t. hvordan
man kan servere ellers svært

tilgængeligt stof i den prakti¬
ske planlægning.

Fingerplanen, »Skitse til
Egnsplan for Storkøbenhavn
1947«, fotografisk genoptryk.
142 sider i A4-format, rigt
illustreret samt med et 5-farvet
folde-ud kort. Endvidere ved¬
hæftet et 10 siders engelsk
resumé udarbejdet af det da¬
værende Egnsplankontor
1948-49. Pris 150 kr.

Byens offentlige rum
Fra det byplanhistoriske semi¬
nar, juni 1992, har Vibeke
Dalgas og Poul Strømstad redi¬
geret rækken af indlæg om
»Byens offentlige rum, taget i
videste forstand«. Den første
del af seminaret omhandlede
det store perspektiv og belyste
emnet ud fra titler som: »Det

offentliga Rummet, den ge-
mensamma Vårlden« (Johan
Mårtelius), »Det offentlige
rum i købstæderne før det in-

Naturligt design
BÆNKE
BORDE

PAPIRKURVE
PULLERTER

SPÆRREBOMME
TRÆHULRISTE

TRÆBESKYTTERE
SLYNGPIANTESTATIVER

FIAGSTÆNGER
CYKELSTATIVER

OVERDÆKNINGER
CYKELSKURE

BUSSTOP
TRAPPESTEN
GITTERRISTE

rm
Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75 56 22 99

Veksø Sverige
Box 2]2
S-442 23 Kungalv
Tel. +46 30 39 19 50

Veksø Norge
Torget 6
N-2000 Lillestrøm
Tel. +47 63 80 32 37
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Gartner¬
uddannelse

Kontinuerlig afvikling af følgende gartnerkurser:
• Fællesgartnerisk grundkursus og basiskur¬

sus for anlægsgartneri.
• Anlægsgartnerteknikuddannelsen fordelt på

4 kurser.
• Jord- og plantelinien fordelt på 3 kurser.
• Specialkurser inden for mindre- og større

gartnermaskiner, plantebeskyttelse, sten¬
tilhugning, motorkædesav, græs I og II, kva¬
litetsbevidsthed , samt edb.

Gratis undervisning og ophold med fuld forplejning.
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og rejsegodt¬
gørelse i henhold til gældende regler.
Brochure, kursusplan og yderligere oplysninger om
uddannelserne kan fås ved
henvendelse til:

AMU-Center
»Sandmosen«
Sandmosevej 55, 9460 Brovst.
Tlf. 98 235255

- et center for arbejdsmarkedsuddannelser.

BB-belagt
- gennemtænkt kvalitet
i beton og natursten

Beton
Belægningssten, fliser,
græsarmeringssten, kantsten,
trappeelementer, støttemure,
pullerter og
vandrender.

Natursten
Brosten, chaussésten,
mosaiksten, kantsten m.m.

ISIS

Når kravet er belægninger med særpræg
og et smukt helhedsindtryk, skal der
kæles for detaljerne.
BB's alsidige og gennemarbejdede
belægningsserier og tilbehør gør det let¬
tere at skabe smukke belægninger.
-nu og i fremtiden...

Lillemosevej 1, Sterkende, 2640 Hedehusene
Telefon 42 13 88 44

dustrielle gennembrud« (Poul
Strømstad), »Byens offentlige
rum 1860-1920« (Poul Tuxen),
»Modernismens og funktio¬
nalismens byrum 1920-1950«
(Elith Juul Møller). Anden del
handlede om tiden efter 1950:
»Den besværlige urbanitet«
(Bo Granlund), »Bymidtens
udvikling fra 1950 til i dag«
(Jan Gehl), »Det offentlige
rum fra 1950 til i dag« (Poul
Erik Skriver), samt »Fra Hugo
til Baratloo - via Aldo« (Gre¬
gers Algreen-Ussing. Hæftet
afsluttes med to paneldiskus¬
sionsindlæg ved Arno Victor
Nielsen og Kurt Sinnerup.

Byens offentlige rum,

Byplanhistorisk note nr. 27. 84
sider i A4-format, illustreret.
Pris 80 kr.

Viborg er Årets Miljø¬
kommune 1994

Viborg er valgt, fordi man på
overbevisende måde har sam¬

menkoblet miljøforbedrende
aktiviteter med jobskabelse for
unge. I de seneste 3-4 år har
150 unge været beskæftiget
med vandmiljøprojekter af
kortere eller længere varighed.

Forud for projekterne delta¬
ger de unge i et »åmandskur-
sus« med en af landets førende

biologer som underviser. Med
dette kursus og et sikkerheds¬
kursus som baggrund, forestår
de unge vandløbsvedligehol¬
delser og vandløbsrestaurering,
herunder fjernelse af eksiste¬
rende spærringer.

Et større areal i kommunen
er udlagt som natur- og kultur¬
område med titlen »Den '

Grønne Kvadrant«. Som be¬

skæftigelsesprojekter er der her
anlagt stier m.m. En tidligere
uldfabrik er under restaurering
og skal anvendes om center for
kultur- og naturaktiviteter.
Desuden er det for nylig beslut¬
tet at indrette en landbrugs¬
ejendom som produktionshøj¬
skole med temaet »Miljø og

jordbrug«. Med den overbevi¬
sende indsats, der er gjort for
at sammenkoble miljøindsats
og ungdomsbeskæftigelse er

Viborg en velfortjent vinder.
Tidligere vindere af »Årets

Miljøkommune« er: Silkeborg,

Odense, Videbæk, Hillerød og

Sønderborg.

Have & Landskab '95

Organisationerne inden for
det grønne fagområde repræ¬
senteret ved paraplyorgani¬
sationen Have & Landskabs-
rådet arrangerer for anden
gang en fagudstilling sammen
med Forskningscentret for
Skov & Landskab.

»Konstant tilbydes mange

forskellige produkter til dem,
der professionelt beskæftiger
sig med projektering, anlæg
eller forvaltning af grønne om¬
råder. Målet for udstillingen er
at give de besøgende en mulig¬
hed for at vurdere produkterne
i de rette miljøer og helst også i
funktion. Salget af stande er
startet med planteskolerne. Al¬
lerede nu har 20 af de mest

fremtrædende planteskoler til¬
meldt sig. Det er på nuværende
tidspunkt allerede en fordob¬
ling af tilmeldinger i forhold til
det antal, der var med i den
første udstilling i Gram i
1992,« udtaler projektleder
Palle Kristoffersen.

Udstillingen afholdes den
6.-7. september 1995 sammen
med Slagelse kommune på
Jernbjerggård, som er Teknisk
Skole Slagelses jordbrugs¬
afdeling.

Nærmere oplysninger: Have
& Landskabsrådet, Linde Allé
16, 2720 Vanløse. Projektleder
Gertjuhl. tel. 31 74 94 00.
Forskningscentret for Skov &
Landskab, Skovbrynet 16, 2800
Lyngby. Projektleder Palle
Kristoffersen, tel. 45 93 12 00,
biltel. 30 32 11 29.

Konferencer, messer mm.
13.-14. oktober. 44. danske

byplanmøde: De andres
planer?. Dansk Byplanlabo-
ratotium. Tel. 33 13 72 81.

29. nov.-l. dec. Golf Course

Europe. Paris. Michael Forde.
6a Hart St., Henely-on-
Thames, Oxon RG9 2AU.

Sektion for Landskab

Ny adresse: Sektion for Land¬
skab, KVL. Rolighedsvej 23.
1958 Frederiksberg C. Tel.
35 28 22 50, fax 35 28 22 05.
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K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GARDSANERING

IMAGINE APS
3460 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:
LANDCADD

'forhandler af:

AutoCad

AutoVision

3DStudio

POINT

Rådgivning, undervisning og
firmaspecifikke tilpasninger.
Kontakf: ark. m.a.a. Cornelius Kurz
Tel.: 4582 3222, Fax: 4582 3220

fmy

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

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

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



Langtidsvirkende gødninger
Sikre udbytter og optimal plantevækst
med ringe belastning af naturen:
Det logisk opbyggede Plantacote-System
tilbyder en kulturrigtig gødskning,
der også er skånsom overfor omgivelserne.

Aurania
Tom Hundevadt Nielsen
Rådgivning og salg
Gartnervænget 1
DK-6091 Bjert
Telefon: 75 57 22 69
Telefax: 75 57 29 94

Ring eller skriv til os,
og vi sender Dem grat«
flere informationer.

i = Reg. varemærke for AGLUKON Spezialdiinger GmbH, Tyskland


