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DL NYT
DL medlem: Går du glip af noget?
Det gør du, hvis du ikke pr. e-mail,
modtager DL NYT, der kommer ca. 2
gange om måneden. Her står der nyt
fra DL. Og der bringes også nyt fra
ind- og udland. Hvis du ikke modta¬
ger DL NYT går du derfor glip af
både fagligt relevant nyhedsstof,
konkurrenceannonceringer, kursustil¬
bud, konferenceannonceringer, stil¬
lingsopslag og meget andet af rele¬
vans for dit faglige virke. DL NYT vil,
for de fleste nyheders vedkommen¬
de, fremover erstatte Medlemsinfor¬
mation, og KUREREN udsendes nu
kun to gange om året, hhv. med
dagsorden og referat for den årlige
ordinære generalforsamling.
Tilmelding: send en mail med
besked om, at du gerne vil sættes
på mailinglisten til
dl@landskabsarkitekter. dk

Når nyheden omhandler fagligt stof
sendes den til samtlige mailadresser
i mailinglisten. Omhandler udsendel¬
sen en stillingsannonce sendes den
udelukkende til de mailadresser, der
er private, dvs. ikke til mails hos
arbejdsgivere.
Ønsker du derfor at modtage stil¬
lingsannoncer, skal du derfor sende
din private mailadresse til DL.

LANDSKABER I FLÆNG
DL-SYMPOSIUM 25. NOVEMBER

Symposiet fokuserer på en i tiden
foranderlig landskabsdefinition, på
sammenhæng mellem landskab som
begreb såvel som de fysiske land¬
skaber, der skabes. Landskabsbegre-
bet bruges i flæng - fra politiske,
økonomiske og sociale landskaber
over kontorlandskaber til bosæt¬

nings-, rekreations- og infrastruktur¬
landskaber. Tilsammen 'landskaber i
flæng'. Der sættes spørgsmålstegn
ved ansvaret for det sociale rum og
fremtidens landskab i en tid, hvor
landskabet til stadighed urbanise¬
res, byen designes landskabeligt, og
hvor den rumlige skala og infrastruk¬
tur vokser markant. Behov for ny for¬
ståelse af landskabsbegrebet og by-
land-relationen synes afgørende.
Symposiet bevæger sig i en dialog
mellem det ideale og det reale land¬
skab (indre drømme, tanker, ideer og

ønsker om og til landskabet og den
fysiske virkelighed med voksende
skala, social og åkonomisk ulighed).
Hvis vores landskabssyn og -forstå¬
else ændres, må man spørge til om
nuværende metoder er gode nok og
på højde med de nutidige og fremti¬
dige udfordringer? Ligeledes hvordan
steder i fremtiden kan rumme men¬

neskers referencer og behov for det
genkendelige - i takt med at kon¬
teksten for vores færden og forstå¬
else udvides i en global og abstrakt
virkelighed? Hvordan vi tackler ba¬
lancen mellem stagnation og vækst?
Samt hvordan reception, perception
og konception kan bidrage til nye
visioner for det danske landskab i
lyset af regionale planer i Danmark?

Spørgsmål til indlågsholderene
lyder: Er landskabsbegrebet foran¬
derligt?, Er kontekst mere end for¬
ankring til et specifikt sted?, Har
landskabsarkitekturen en særlig til¬
gang, rolle og ansvar for det sociale
rum i en tid, hvor landskabet til sta¬
dighed urbaniseres, indtages og for¬
andres markant?, Hvad betyder det
nutidige og fremtidige landskabsbil¬
lede for menneskets (ur)behov, Er
vores metoder til forandring i stor
skala gode nok i lysets af begrebets
og kontekstens markante foran¬
dring?, Er forholdet mellem sans¬
ning, erkendelse og ideudvikling
som metode vigtig ift. visionen for
det danske landskab i forbindelse
med nye planer og regioner i 2007?

Uddrag af program
Modtagelse og introduktion v. Hanne
Bat-Finke, DL's bestyrelse
Behov: Forvaltning af Guds og Men¬
neskets natur v. Carsten Bach Niel¬
sen, teolog, lektor v. Århus Universi¬
tet. Arbejder bl.a. med forskning om
europæisk kultur og identitet.
Materie: Hvad er udgangspunktet
for at arbejde med landskabet v. Tor¬
ben Schønherr, landskabsarkitekt,
Siden 1984 indehaver af Schønherr
Landskab, med kontor i Århus,
København og Stavanger.
Relation: Hvad kan æstetisk praksis
og videnskab bidrage med til sam-
fundsudfordringerne? v. Henrik
Oxvig, kunsthistoriker, adjunkt på
Kunstakademiets Arkitektskole.

Arbejder med arkitekturvidenskab,
mulighederne for at skabe viden¬
skab dm og med kunst- og arkitek¬
turkonception. Har fokus på arkitek¬
turologi - mulighederne for at lade
rumanalyse, fænomenologi, episte-
mologi og sprogvidenskab fundere
en videnskab om og med kreativitet.
Dialog
Provokation: Seascape into Landsca¬
pe-from Line Zero to Ground Zero
v. Hettie Pisters, landskabsarkitekt,

førsteamanuensis ved AHO, Arki¬
tekt- og Designhøgskolen i Oslo og
tegnestuen hp-LANDSKAP. Tildelt dr.
graden med bogen 'Landscape
Design and the Challenge of Nature'
i 2002.
Cancer Alley - Cultural Mapping of
Landscape of Risk v. Kristine Syn-
nes, arkitekt, lektor og koordinator
ved AHO. Har skrevet bogen 'Archi¬
tecture of Risk' samt om kulturfors¬
tåelse inden for landskab- og arki¬
tektur.

Dialog
Udfordring: Landscape from now on
- about hybrid spaces and space
pioneers v. Klaus Overmeyer, land¬
skabsarkitekt, indehaver af studio uc

Klaus Overmeyer, Urban catalyst,
Berlin. Agerer i et spændingsfelt af
transformationsprocesser, tegnet af
den nutidige byudvikling, et felt,
hvor den gængse friarealplanlæg¬
ning alene kommer til kort. Har
udviklet nye værktøjer til at imøde¬
komme de nye landskabsudfordrin-
ger i samfundet.
Prolog: Landskabsinfrastruktur -
landskabet 2030? v. Rikke Munck
Petersen, landskabsarkitekt, indeha¬
ver af Tegnestuen mupLA. og Ph.D.-
studerende ved Kunstakademiets
Arkitektskole. Undersøger via pro¬
jektet 'landskabets transformation'
ny forståelse, skalaforhold og til¬
gængelighed i den store skala. Gen¬
nem studier i udvalgte geografiske
områder i Danmark undersøges fysi¬
ske ændringer i landskabet samt
redskaber til dialog og visioner
for/med disse forandringer.
Dialog og afslutning
Derefter symposium ad libitum -

Juleknas, druer, ost og vin med
musik, sted annonceres kl. 16.05
For DL's medlemmer og deltagere af
symposiet.

Symposiet henvender sig til land¬
skabsarkitekter, arkitekter, plan¬
læggere og andre, der interesserer
sig forandringer i samfundet.
Sted: Island Brygges Kulturhus
Dato: Fredag 25. november 9.30-16
Pris for deltagelse i symposium:
1750 kr. for medlemmer af DL, AA
samt SK. Pris for ledige: 1200 kr„
studerende 900 kr. Pris for deltagel¬
se i Symposium ad libitum: 250 kr.
Beløb er ekskl. moms. Betalingsfrist
18. november 2005.

Tilmeldingen er bindende. Ved
afmelding efter 10 dage før afhol¬
delse betales fuld deltagerpris.

Tilmelding ske skriftligt og senest
18. november 2005 DL's sekretariat:
pr. mail dl@landskabsarkitekter.dk
eller pr. brev til Maria Miret, DL
Skt. Peders Stræde 39 3. sal
1453 KbhK

DL KURSUS:
NYE SAMARBEJDSFORMER
Formål
Formålet med kurset er at give for¬
ståelse for og indblik i tidens net¬
værk og Samarbejder, projekt- og
procesplanlægning samt ydelse, til¬
bud og ansvar ved indgåelse af
samarbejdsaftaler. Desuden introdu¬
cerer indlægsholderne eksempler på
markedsføring via hjemmesider og
medier. Kurset søger at give den
enkelte deltager redskaber til at ind¬
gå i og påvirke de aktuelle samar¬
bejdsrelationer, samt belyse de
samfundsmæssige udfordringer ved
denne udvikling.

Uddrag afprogram
Udfordringer i fagets nye struktur v.
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Professionelle netværk i fremtiden v.

Andreas Lykke Olesen
Dialog, projekt- og procesplanlæg¬
ning v. Lisbeth Nørskov Poulsen
Partnering, ansvarsfordeling og
andre projektaftaler, herunder sam¬
arbejdsaftaler og l/S v. Flemming
Andersen
ABR 89 Tilbudsgivning, andre ydel¬
sesbeskrivelser og rådgiveransvars¬
forsikring under de nye samarbejds¬
former v. Knud W. 0. Larsen
Sted: Island Brygges Kulturhus
Dato: Mandag 7. november 2005
Tid: 9.30-16.00
Pris for deltagelse er 2.700 kr. for
medlemmer af DL og AA. Pris for
ledige og studerende er 2.200 kr.
Pris for øvrige deltagere er 3.200 kr.
Beløbet er ekskl. moms.

Kurset er tilrettelagt af Danske
Landskabsarkitekter i samarbejde
med PtR og AA.

Tilmelding til DL's sekretariat
skriftligt og senest 21. oktober:
pr. mail dl@landskabsarkitekter.dk
eller pr. brev til Maria Miret, DL
Skt. Peders Stræde 39 3. sal
1453 KbhK

NORSK BYGGESKIKS PRIS 2005

Bisgaard Landskabsarkitekter i sam¬
arbejde med Ola Roald AS Arkitek¬
tur og FuthArk ANS, Re Kommune
samt entreprenører tildelt Bygge-
skiksprisen 2005 for byggeriet Rår-
åstoppen Barneskole, Re Kommune i
Norge. Prisen uddeles en gang årligt
til bygninger og bebyggede arealer,
som i udførelse, materialebrug, ud¬
formning og samspil med sted og
miljø kan bidrage til at hæve, forny
og udvikle den almene byggeskik.
Ved tildelingen fremhævedes skov¬
anlæggets fine tilpasning og ud¬
formning af udearealerne samt det
varierede og spændende samspil
mellem inde og ude. MM



LA.N D SKAB 6/05
landscape

Oktober 2005

Redalctør
Annemarie Lund, ansv. landskabsarkitekt MDL
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10, 1.
DK-1415 København K
Tel. +45 32 83 69 46. Fax +45 32 83 69 40
landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Søren Bøgeskov, fmd.,Caroline Andersen,
Anja Boserup Qvist, Stine Cecilie Brink,
Jacob Kamp, Arendse Kjærulff-Schmidt
Lulu Salto Stephensen
Islands repræsentant: Einar E. Sæmundsen
Finlands repræsentant: Malin Blomqvist
Norges repræsentant: Knut Bjørgum
Sveriges repræsentant: Per Andersson

Elispedition
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10, 1.
DK-1415 København K
Tel. 32 83 69 70. Fax 32 83 69 41
Giro 9 00 31 34

eksp@arkfo.dk

Annonceafdeling
Steffen Petersen, sp@arkfo.dk
Per Christenen, pc@arkfo.dk
Lone Andersen, la@arkfo.dk
Tel. 32 83 69 69

Abonnementspriser for 2005
Danmark 790 kr. inki. moms. og forsendelse.
Grønland, Norden og Europa 696 kr.
Øvrige udland 766 kr.
Priserne uden for Danmark er ekskl. moms

og inkl. forsendelse
Pris pr. nummer 100 kr. inkl. moms
Landskab udkommer med 8 numre om året

Landskab udgives af
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med
Arkitektens Forlag. Landskab udgives med
støtte fra Kulturministeriets bevilling til
almenkulturelle tidsskrifter.
Danske Landskabsarkitekter
Sankt Peder Stræde 39,. 3. sal
1453 København K
Tel. +45 33 32 23 54
www.landskabsarkitekter.dk

Landskabs artikler og illustrationer må. ikke
gengives helt eller delvis i andre blade og
tidsskrifter uden tilladelse.
Produktion P.J. Schmidt, Vojens
Forside Dahlia i Haveselskabets Have

ISSN 0023-8066

Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

Nordtyskland- en studierejse, 129
Kristine Jensen

Konkurrrence om banegårdspladsen i i Kolding, 136

Konkurrrence om Axeltorv i Næstved, 138

Konkurrrence om Nordsjo Kirkegård i Helsinki, 140

SK fylder 50 år, 142
Hans Ove Pedersen

Havekulturfondens Hæderspris: Motivering og tak , 148
Thomas Randrup og Ib Asger Olsen

Konkurrence om den nye villahave, 150

Summary, 152
Pete Avondoglio

Diverse, A42, A45, A46, A47, A48

Skøngartneri og ærkeengle. Jubilæum i Det kongelige
- Verdens næstældste haveselskab fylder 175 år, 146
Lulu Salto Stephensen

danske Haveselskab

A43
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NORDTYSKLAND en studierejse Kristine Jensen

I marts 2004 gennemførte tegnestuen en studietur til
Nordtyskland, med en rute fra Hamburg ned over

Osnabriick til Duisburg og Diisseldorf. I Hamborg så
vi frejdige kulturhuse og ikke så frejdige nye havne¬
områder. Mængder af kinesisk granit koblet op med
europæisk harmonisering og gennemført med ratio-
nalitetsfanatisme. I Osnabriick det teatralske Felix

Nussbaummuseum af Daniel Libeskind og Kalkriese-
parken af Gigon og Guyer. Ved Rhinen i Duisburg
Bernd Langes parkpromenade af hvide spor, mens

Duisburg Nord af Peter Latz er et stort park-, kultur-
og rekreationsprojekt. Hvor mægtige nedlagte industri¬
områder gradvist omdannes ved hjælp af plante-'aku-
punktur'. Landskabsarkitekten Latz metode 'design by
handling the existing' er en hyperinteressant proces¬

suel landskabsomlægning, der dirigeres mellem form
og formløshed. I Diisseldorf er byens arealer ført helt
frem til Rhinflodens brede bred via bekostlige trafik¬
omlægninger, og endelig så vi det sarte Insel Hombroich
nogle fa kilometer uden for byen. I Duisburg Teater
hænger Yves Kleins sagte, store og symmetriske ud¬

smykninger fra 1959. Sammlung Grothes Kiippers-
miihle i en af Herzog og de Meuron ombygget indu¬
strimølle indeholder en stærk samling af den unge

tyske kunst. En række megastore værker af'die junge
Wilde' med alle kunstfyrsterne Penck, Luperz, Richter,
Baselitz, Polke og Immendorff. Samt betagende stjerne¬
billeder af Amsel Kiefer, malet med olie og frøkapsler
på bly og lærred. Stjernerne refererer til Holocaust. 60 år
efter er krigen stadig totalt nærværende i tysk liv, tato¬
veret ind i hver eneste lillebitte bid af landet, tydeligst i
den fysiske bymasse. Kunst og industri har siden mid¬
ten af 50erne haft en enorm betydning for landets
mentalitet og økonomi. Den tunge industri er afviklet i
dag, mens pengeomsætningep inden for kunst er den
største uden for USA. Tyskland er bilernes land, hvor
man laver dem og kører i alt og til alt, i et delta af mo¬

torveje. Det synes paradoksalt nok at være det mest
amerikaniserede af alle Europas lande. En hybrid mellem
gennemført rå modernitet og vemodig Heimat.

Studieturens program kan downloades fra tegnestuens

hjemmeside www.kristinejensen.dk

Herover. Peter Latz, Duisburg Nord
• Above. Peter Latz, Duisburg Nord
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Plan af insel Hombroich, optegnet af Kristine Jensens Tegnestue
• Plan of Insel Hombroich, drawn up by Kristine Jensens Tegnestue

1. Tårn
2. Labyrint
3. Café
4. Høje galleri
5. Grå pavillon
6. Orangeriet
7. Scheune pavillonen
8. Tadeutz pavillonen
9. 12-rumshuset
10. Sneglen
11. Kassehuset
12. Atelieret

0 Baglandet
^ Lavlandet

Den gamle have

Tårn og lavland • Tower and lowlands

Insel Hombroich - en kunstpark ved Neuss
I omegnen af rhinbyen Dusseldorf ligger forstæder og

småbyer pletvis imellem rester af landbrugsjorder og

tidligere industrianlæg. Neuss er sådan et stykke mo¬

derne småby/forstad et europæisk no-where/any-where
landskab. Ved udkanten af byen drejer man fra ved
den forgangne raketstation og kører langs selvsåede
træhegn mellem sommergyldne eller vintergrønne
bygmarker. Her er ingen hjælp fra kunstmuseernes
sædvanligvis usædvanligt store skilte - man tvinges til
selv at finde vej. Den ender i en grusparkering uden
særlig status eller modtagelse og snart falder tiøren:
Skyheden, afsondringen og den tilbagetrukne tilværelse
er en del af filosofien bag denne mærkværdige park.

Stiftung Insel Hombroich er i dag en større institu¬
tion med et udvidet kompleks, der omfatter flere sa¬

tellitter. Men den oprindelige' park ved floden Erft
er stadig kernen i det knap 80 hektar store anlæg, der
omfatter en landskabelig park og 12 hermetiske huse.
Parken fordeler sig egentlig i tre afdelinger - et åbent
lavland omkring floden, resterne af en tæt tilgroet
gammel have og et mindre højdedrag som bagland.

Man kommer ind i parken fra nord på højdedraget,
med udsigt sydøst over parkens afgrænsning, flodlejet.
Derfra vender man næsen nedover lavlandet og den
første bygning, Tårnet.

Det er kunstneren Erwin Heerichs bygninger, der
binder parken sammen. Bygningerne er en slags folies,
selv om begrebet forekommer en anelse for let, når vi

130 Landskab 6/05



taler om tunge teglhuse. 12 huse med smukke navne.
Individuelt udformet efter strenge geometriske kom¬
positioner: Tårn, Labyrint, Cafe, Høje Galleri, Grå
Pavillon, Orangeriet, Scheune og Tadeutz pavillonen,
12-rumshuset, Sneglen, Kassehuset og Atelieret. Ma¬
terialerne er de samme. Genbrugstegl - grå, røde og

rosa i betrækket. Med hardcore galvaniserede vindues-
profiler og døre. Glas i taget. Kølige hvide interiører
med klangbund af hvide sydlandske marmorgulve.
Grandiøse, akademiske og arkaiske. Formelle på en
næsten bagstræberisk facon. Fordi de også er nøgterne

og husmandsagtige. I bogstaveligste forstand er det
både højt og lavt, en odysse mellem meningsinvaderet
modernisme og meningstømt kitsch.

Bernhard Kortes park er ikke organiseret ud fra et

helhedsgreb. Parkens struktur er knap mærkbar, den
synes at opstå baggrund af en synergi, der findes i
parkens eksisterende træk af parkrum, landskabstyper,
haverester og landbrugsindustri. Stedvist forsynes med
præcise og uprætentiøse nedslag af geometriske plant¬
ninger. Plantninger, der bevares og nyplantes og skydes
helt tæt på bygningerne.

Som besøgende bevæger man sig på en rundtur i
parkens stier, fra nord, sydøstover, ind over lavlandet,
drejer sydvest, tilbage over midtlandet og op over høj¬
dedraget, inden man igen skuer over næste afsnit af
flade engarealer og pileplantede vådområder. For til
slut at gå i cafeen med den herligste mad: Brød, æg,
kartofler, fedt, løg, smør, svesker, æblemos, rosinbrød,
te, kaffe, vand.

De smukkeste partier i parken er selvfølgelig de
steder, hvor huse og park indgår en alliance af mod-
og medstillinger, kontraster, symbioser og symmetrier.
Der, hvor park og huse smelter i spejlbilledernes
funktion og mystik. Tårn mod lavland, flodens paral¬
lelle glidninger ved Det høje Galleris lange linjer.
Orangeriets buler i refleksion til den gamle haves
buler af buksbom. Labyrintens indre, der fortsættes i
ydre fortløbende hække. Kantinens grusterrasse, der
dryppes af mørkgrønne havestole mellem huler af
mørkgrønne hængeask. På trods af indlysende for¬
skelle kan et familiemateriale altså skabes af både
DNA og adoption.

Høje galleri • High gallery

Nederst tv. Cafeen og bierne. Nederst tir. Orangeriet og den gamle have
• Bottom left: The café and the bees. Below right: The orangery and the old garden



Udsigtstårn og udstillingsbygning
• The observation tower and
exhibition building

Opgang udsigtstårn
• Stairway in observation tower

Kalkriese/Varusschlacht - et besøgscenter/
arkæologisk park ved Teutonerbjergene
Kort før Osnabriick, hvor man via lange flade stræk¬
ninger har vænnet sig til motorvejens vægtløshed, rejser
Teutonerbjergene sig mod nordvest-sydøst. Det er teu-

toburgerskovenes højdedrag 15 km bredt og 110 km
langt, ^angs Rhinens, grænser fra Xanten over Teuto¬
ner-bakkernes skove lå romernes nordligste poster på
kontinentet. Omkring 1989 fandt en britisk amatør¬

arkæolog det endelige og afgørende fund, der afdække¬
de en gammel myte. Historien var sand: Et par tusinde
teutonere' eller germanere, under ledelse af høvdingen
Varus, nedslagtede i år 9 en hel romersk armé. Vårus-
slaget havde kostet henved 10.000 romerske mænd
livet. Enhver der har set Ridley Scots film 'Gladiator'

kan koble filmens første kolde scener til identiteten af

Varusslaget i Osnabriick.
Parken i Kalkriese er tegnet af Annette Gigon og Mark
Guyer i 2001, på baggrund af en international kon¬
kurrence. Anlægget består af en række servicebygnin¬
ger, et større parkanlæg og en udsigts- og udstillings¬
bygning. Bygningen er en L-form, der skyder den ene

vinkel 40 meter i vejret som udsigtstårn. Mens den
anden vinkel, den horisontale, der står på søjler, inde¬
holder udstilling. Udsigt og indsigt.

Farve- og materialevalget er gennemført. Koden er

den mørke orangerøde farve, der er gennemgående i
alt. I eksteriøret såvel som i interiøret, og som skaber
en klar kontrast til parkens grønne flader - sommer

og vinter.
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Indgang vertikal udstillingsbygning • Entrance to the vertical exhibition building
Alle anlægs- og bygningsdele er lavet i stål med for¬
skellige overfladebehandlinger. Der anvendes corten-

stål såvel som almindeligt stål, der ruster, samt stål,
der har stærke overfladebehandlinger, med rødbrune
eisenglimmer'-farver. Stålet anvendes i de forskellige
fremtrædelsesformer afhængigt af funktionen. Facader
i corten, som hele plader. Gangflader i ubehandlede
massive plader. Trapper og indendørsbelægninger i
samme overfladeteknik som jernbaneinteriører, med
karakteristiske auberginefarver.

Projektet er et mønstereksempel i formidlingens
svære kunstart. På flere forskellige måder og på flere af
hinanden uafhængige niveauer har hele formidlingsdelen
været med til at strukturere og disponere anlæggets
'arkitektur. Der er således etableret forskellige indgange

>
mm m
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Se-pavillonen og romerstien
• The 'see' pavilion and the
Roman path

Teutonervseggen
• The Teuton wall

til historien: En fortolkning med et scenografisk ni¬
veau, et arkæologisk/rekonstruktionsniveau samt et

pædagogisk og endelig et kommenterende niveau.
Det scenografiske lag er det første, man møder, idet

hele parkens struktur er opbygget som en fortolkning
af begivenheden, som en scenografi over slaget. Besø¬
gende bliver dermed inddraget som deltagere. Germa¬
nernes spyd danner således en slags væg mod højde¬
draget, der symboliserer germanernes skjul. Rundt
om i parken findes sådanne historier: Romernes tabte
'skjolde' er parkeris sti, der ligger som en metafortæl¬
ling om slaget, hvor romerne løb for livet.

Det arkæologiske lag møder man midt i parken.
Inden for et stort indrammet felt, er der nedfældet et

to metef dybt snit i landskabet, kranset af rustrøde
spunsvægge. Hele feltet er strippet helt ned til det op¬

rindelige kulturlag, som en rekonstruktion af det 'ori¬
ginale' landskab, hvor slaget fandt sted.

Det pædagogiske lag samles i den store L-formede
bygning, hvor man både kan få udsigt ud over land¬
skabet og indsigt i historien. Udsigtsdelen rejser sig i

Indgang det arkæologiske snit • Entrance to the archaeological section



Oversigtsfoto landskabet • Overview photo of the landscape

Landskabet i det arkæologiske snit • The landscape in the archaeological section

den vertikale del, udsigtstårnet, mens den horisontale
del indeholder udstillingen om Varusslaget og de arkæ¬
ologiske fund.

Endelig er det kommenterende lag etableret som tre
folies af cortenstål, strategisk placeret i parken som

pauser i fortællingen. Pavillonerne er navngivet Se, Hør
Spørg/Føl. Se-pavillonen leger med anskuelsesperspek-
tivet: Ser-du-hvad-du-ser-eller-ser-du-det-du-tror. Før

enhver synssans ligger opfattelsen, idet alt som bekendt
afhænger af øjnene, der ser. Pavillonen er et sort rum

med et hul i siden: Et camera obscura mod omverden.

Høresansen udfordres i den næste pavillon, der prydes
af et overdimensioneret 'tegneserie' hørerør på toppen
af pavillonen. Et rør, der oversætter - ja, vkterlig over¬
sætter de delikate lyde udefra til en anden verden.
Endelig i den sidste pavillon sættes kommentaren i
relief til nutiden. På 24 tv-skærme vises nonstop bil¬
leder af nuværende krige - og lige her indfinder af¬
magtsfølelsen sig. Samtidig elimineres afstanden mellem
en fjern fortid og den præsente nutid.
Kristine Jensen, landskabsarkitekt maa, mdl
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KONKURRRENCE OM BANEGÅRDSPLADSEN 11 KOLDING
Kolding Kommune udskrev novem¬
ber 2004 en indbudt projektkon¬
kurrence om udformningen af
Banegårdspladsen i Kolding.
Konkurrenceområdet var opdelt i
tre afsnit, hvorafområdet mellem
Fredericiagade og den nuværende
Banegårdsplads havde 1. prioritet.
Til at deltage i konkurrence varfor-
håndsindbudt tre teams og tre blev
udvalgt efter en prækvalifikation.
Dommerkomiteen bestod afborg¬
mester Per Bødker Andersen, by¬
rådsmedlem og næstfmd i Teknisk
Udvalg Iver Pedersen, byrådsmed¬
lem ogfmd. i Kulturudvalget Dan
Nielsen, byrådsmedlem, find. i
Plan- og Miljøudvalget Margit
Vestbjerg, teknisk dir. Hans-Jørgen
Bøgesø, stadsbibliotekar Kirsten
Sparvath. Fagdommere udpeget af
AA var landskabsarkitekt mdl,
maa Peter Holst og landskabsarki¬
tekt mdl Marianne Levinsen.
Dommerkomiteens rådgivere var
anlægs- og driftschefGunnar Han¬
sen, afdelingslederforprojektafde¬
lingen Niels Christian Mikkelsen,
arkitekt Merete Høgsaa, projekt¬
afdelingen, afdelingslederfor byg¬
ningsafdelingen Erik Boye.
Konkurrencesekretær var arkitekt
maa Bent Kolind.
Alle seks teams indsendte forslag,
og alle forslag blev vurderet som
konditionsmæssige og som følge her¬
afoptaget til bedømmelse.
Dommerkomitéen bedømte først
forslagene udfra det højst priorite¬
rede bedømmelseskriterium:
det arkitektoniske og planmæssige/
funktionelle indhold. Herefter
åbnedes deltagernes kuverter med
anlægsøkonomiske overslag inkl.
honorartilbud. Dommerkomitéen
indkaldte i løbet afbedømmelses-
forløbet repræsentanterfra Slots- og
Ejendomsstyrelsen, Kulturarvs-
styrelsen samt Vejle Amt med hen¬
blik på atfå en vurdering affor¬
slagene i relation til Slotssøen.
Endvidere blev rådgivende ingeniør¬
firma COWI inddraget i en dybere¬
gående vurdering afanlægsøkono¬
mien knyttet til realiseringen af
forslag 3. Dommerkomitéen udpe¬
gede i enighedforslag 2 som det
bedste forslag og dermed som vin¬
der afkonkurrencen. Hvert team
modtog 85. OOO kr. ekskl. moms i
vederlag.

Uddrag afdommerbetænkning
De indkomne forslag til udformning af tre sammen¬

hængende byrum mellem Banegården og Slotssøen for¬
deler sig i tre grupper. Den første gruppe omfatter
forslag 2 og 6. Begge forslag samler de tre rum til en
helhed. Projekterne har behandlet belægningen (gulvet)
og de væsentlige rumelementer (beplantning og be¬
lysning) med henblik på at opnå én samlet arkitekto¬
nisk oplevelse. Den anden gruppe omfatter forslag 3
og 4, som deler konkurrenceområdet i to pladser. En
'Banegårdsplads' med sit eget arkitektoniske sprog og
en 'Biblioteksplads', der kontrasterer med et andet
arkitektonisk udtryk. Den tredje gruppe er forslag 1
og 5. Forslagene bygger på linier og retninger, som
forstærkes via trærækker og flisemønstre. Denne korte
karakteristik viser, at Kolding Kommune har fået en

vifte af muligheder til bedømmelse.

Pladsens disponering
Pladsen stiger vindskævt op mod Fredericiagade for
derefter at falde, ligeledes vindskævt, ned mod Slots¬
søen. Disse 'skæve' forhold har givet vanskeligheder
og muligheder for interessante løsninger.

I gruppen af 'helhedsforslag' er forslag 6 det mest
konsekvente med hensyn til terrænbehandlingen.
Fladerne er klart og enkelt koteret, og især trappean¬

lægget ved søen er sikkert løst. De runde øer skyder sig
ud som vandrette flader og bliver til et samlende motiv.

Det andet 'helhedsforslag', forslag 2, bygger på at
samle pladsen véd at bruge trafikpladsens asfaltflade
som det sammenbindende, 'poetisk' bearbejdede gulv¬
materiale. Et materiale, der er føjeligt, og som derfor
indordner sin kotering til at modtage pladsens eksi¬
sterende træer, vandkunst mv. Det er vigtigt for pro¬

jektet, at disse elementer lever videre i den nye plads.
Den 'billigere' asfaltflade levner plads til ekstraordi¬
nær belysning og kunst.

Forslag 3 deler pladsen kraftigst op. Søen trækkes
ind foran biblioteket og hen til Banegårdspladsen.
Dette er en løsning, hvor første etape bliver uklar, og

forslaget er afhængigt af de følgende etaper. Selve
Banegårdspladsen er udformet formelt og stramt og
kontrasterer voldsomt til 'Søtorvet' foran biblioteket.

Forslag 4 foreslår ligeledes at kontrastere de forskellige
delpladser mod hinanden. En niche med bænkeplads,
en dobbelt træræ'kl^e og en vandplads (vandpyt). De
enkelte delafsnit er smukt løst, men sammenkoblingen
udebliver. Etapedelingen er diskutabel og taber kvali¬
tet, fordi den baserer sig på nedrivning af posthuset og

etablering af en ny busterminal.

I forslag 1 bliver pladsens akse og retning fra Bane¬
gårdspladsen mod søen til motivet. Det fejres med et

rytmisk belægningsmønster langs Slotsmøllens facade.
Selve pladsen foran biblioteket udlægges som en
vandret brugsflade omkranset af en græsskråning.
Et motiv, som virker lidt fjernt fra pladsens urbane
stemning.

Forslag 5 udspænder pladsen med træer (kastanier),
et kraftigt træ, hvis stammer og tætte løv vil markere
sig på pladsen. Træerne både deler og samler pladsen.
Funktionelt virker pladsen kun delvist godt disponeret,
og den mangler afsæt i det oprindelige, og projektet
er uvenligt over for etapedelingen.

Belægning, beplantning og belysning
Overfladerne er i de fleste projekter overvejende belagt
med granitmaterialer, suppleret med grus og græs.

Kendte materialer, som for granittens vedkommende er

slidstærke og robuste, men også til en kvadratmeterpris,
som kan belaste økonomien. Forslag 2 adskiller sig på
dette punkt fra de øvrige forslag. Projektets asfaltflader
bearbejdes med forskellig mekanisk påvirkning og med
farvetilslag, og det vil fremtræde med overflader og teks¬
tur, som ikke før er set i pladssammenhæng.

De fleste forslag vælger at bruge et mindre sortiment
af robuste by- og vejtræer. Det virker enkelt og smukt,
især fordi hovedparten af forslagene angiver mange
mønstre og elementer i belægning og aptering.

I projekterne 2 og 6 er det særligt interessant, at be¬
lysning og aptering synes at forstærke hinanden. Begge
forslag er eventyrlige i deres aften- og natbelysning. Red.

Vinderforslag. Forslag 2 udarbejdet afSLA landskabsarkitekter v.
Stig L. Andersson. Medarbejdere: Lisbeth Westergaard, Jonas Rune
Sangberg og Karen Margrethe Krogh. Model: Daniel Ludwig og
Peter Larson.

Forslag 1 udarbejdet aflandskabsarkitekt maa mdl Charlotte
Skibsted. Medarbejdere: Landskabsarkitekter mdl Karin Corfit-
zen, Dea Wissenberg og Helle Hagelund:Arkitektfirmaet Nielsen
og Rubow A/S v. Carsten Thure Nielsen.
Forslag 3 udarbejdet afBirk Nielsens tegnestue v. landskabs¬
arkitekt maa Frode Birk Nielsen. Medarbejdere: landskabsarki¬
tekter maa Birthe Urup Nygaard, Lasse Vilstrup Jensen, Lene
Gundahl Sørensen og Sanne Slot Hansen. Belysning: Gunver
Hansens Tegnestue
Forslag 4 udarbejdet afGBL, gruppen for by & landskabsplan¬
lægning aps. Projektgruppe: Jens Dybbro (sagsarkitekt), Sødde
Clemensen, Helle Blom Mikkelsen og Torben Gade.
Forslag 5 udarbejdet aflandskabsarkitekt maa, par, mdlJeppe
Aagaard Andersen. Medarbejdere: Jeppe Aagaard Andersen,
Hanne Gundelach Kjeldsen, Virginie le Gojfic og Pippa Eyres.
Forslag 6 udarbejdet afErik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen
Arkitekter. Medarbejdere: landskabsarkitekt mdl, arkitekt maa
Erik Brandt Dam, arkitekt maa Nicolai Bo Andersen og stud.
arch. Lars Mortensen. Landskabsarkitekt maa, mdl Steen Høyer.
Konsulent: Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter.
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Vinderforslag, forslag 2
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Om vinderforslaget tv.: 'Projektets intention om at 'holde' folk på pladsen virker overbevisende i
relation til dét sted, forslagsstillerne formår at præge så karakterfuldt, frodigt og stærkt'
• About the winning proposal, left: "The project's intention of 'keeping' people on the square appears
convincing in relation to the place that the architects manage to make so characteristic, lush and strong"
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KONKURRRENCE OM AXELTORV NÆSTVED
Næstved Kommune udskrev i april i
samarbejde med Næstved Byforum,
Næstved Handelsråd, Næstved City¬
forening og AA en åben idekonkur¬
rence om den fremtidige udformning
afAxeltorv. Konkurrencens mål var
atfi skabt et smukt og harmonisk
byrum, der sikrer, at Axeltorvfir
tilført den magiske tiltrækningskraft,
som byens centrale pladsfortjener,
dvs. nogle arkitektoniske ogfunktio¬
nelle kvaliteter, der medvirker til at

'byens hjerte'får klare visuelle og
funktionelle oplevelser.
Der indkom 66forslag til konkur¬
rencen, hvoraf63 blev optaget til
bedømmelse.
Dommerkomiteen bestod afrepræ¬
sentanterfor udskriverne samt tre
fagdommere udpeget afAA: arki¬
tekter maa Anne Katrine Lotz og
Peder Duelund Mortensen samt

landskabsarkitekt maa, mdl Lea

Nørgaard. Dommerkomiteens
rådgivere var teknisk direktør Jacob
Madsen, vejingeniør Jens Vagn Terp
Nielsen, plan- og miljøchef arkitekt
maa, Jean-Pierre van Tittelboom,
byplanlægger, arkitekt maa, mdl,
Eva Sara Rasmussen

Konkurrencesekretær var arkitekt
maa Flemming Deichmann, AA
Præmiesummen på 350. OOO kr. for¬
deltes således:

Forslag 54795 tildelt 1. præmie
150.000. Udarbejdet afArkitektfir¬
maet Sven Allan Jensen a/s, Ålborg.
Medarbejdere: Mario Hesse, Martin
Fieide, Esben Colding Broe og Oanh
Thi Nguyen. I øvrigt har medvir¬
ket: Robert Mogensen, Claus Otto
Nielsen og Niels Flurup
Forslag 77347 tildelt 2. præmie
75. OOO kr. Udarbejdet aftegnestuen
Kompozit, Århus v. arkitekter maa
Mette Blicher Folmer, Jakob Neder¬
by og Troels Kestner Olesen.
Forslag 88554 tildelt 2. præmie
75. OOO kr. Udarbejdet afarkitekter
maa, mdl Sophie Sahlquist og Anne
Bøttiger, København. Rådgivende
kunstkonsulent arkitekt maa Chri¬
stina Prip
Forslag 12005 indkøbtfor 25.000 kr.
Udarbejdet afSlot + Krath Arki¬
tekter v. Sanne Slot Flansen og Line
Krath. Konsulenter: Sektor 4 ved
arkitekt maa Jeppe S. Mortensen
Rådgiver: Arkitekt maa Søren Leth
Forslag 46022 indkøbtfor 25. OOO
kr. Udarbejdet afErik Brandt
Dam+ Nicolai Bo Andersen Arki¬
tekter v. arkitekter maa Erik
Brandt Dam, mdl og Nicolai Bo
Andersen samt arkitektstuderende
Lars Mortensen.
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Uddrag afdommerbetænkning
Det er væsentligt, at handelen på og omkring Axeltorv
vedbliver at være et aktiv for livet i midtbyen. Han¬
delen i storcentrene i byens udkant giver Axeltorv og

hele bymidten markant konkurrence på detailhandelen.
Dette medfører fare for, at bymidten 'tømmes' for men¬

nesker og indhold. Derudover har det stået klart for
dommerkomiteen, at det vindende forslag måtte be¬
sidde en vis robusthed. Hermed forstås, at forslaget må
være åbent for, at de justeringer og forandringer, en plads
som Axeltorv nødvendigvis hele tiden udsættes for, kan
ske uden at de bærende ideer i forslaget sættes overstyr.

Blandt forslagene findes mange og meget forskellige
strategier for løsning af opgaven, begrundet i forskel¬
lige opfattelser afAxeltorv både som byrum og som
ramme om de mange funktioner, der nævnes i pro¬

grammet. Der er dog en række overordnede strategier,
der genfindes i en del projekter. Inden for disse stra¬

tegier er der stor variation i, hvordan torvets enkelte
elementer er behandlet - hvad der er fjernet eller flyt¬
tet, hvor meget der er bevaret, hvad der er tilført, og
hvordan byrummet indrettes.

Et tema for en stor gruppe projekter er 'det åbne torv'.
I disse forslag foreslås det at rydde Axeltorv helt eller
delvis for det eksisterende, faste inventar og belægning.
Flere af disse forslag fjerner også de eksisterende træ¬
rækker helt, og flytter parkeringsnedkørslen væk fra
selve torvet. I det helt åbne rum, der derved frem¬

kommer, bliver belægningens karakter og kvalitet
selvsagt et meget væsentligt element.

Bedømmelseskriterierne var originalitet i det samlede
koncept, samspil mellem torvets funktionelle indhold
og torvets visuelle fremtræden, balance mellem det
æstetiske indhold og det praktiske i torvets daglige drift,
fleksibilitet i torvets anvendelsesmuligheder, realistisk
forslag i henseende til anlægs- og driftsudgifter.

Dommerkomiteen har fundet, at det på denne
baggrund ikke er muligt at afgøre, om en bestemt
strategi er 'rigtig'. Det er derfor i høj grad de enkelte
projekters egne kvaliteter, der har været afgørende for
udpegningen af de præmierede projekter.

Dommerkomiteen har enstemmigt udpeget forslag
nr. 54795 til vinder åf konkurrencen og anbefaler det
til realisering. Forslaget besvarer konkurrencens for¬
skellige problematikker med et smukt og helstøbt for¬
slag, der med stor sensitivitet forløser mange af de
rumlige og funktionelle muligheder, Axeltorv besidder.
Der argumenteres præcist'og slagkraftigt for forslagets
overordnede strategi: at åbne pladsen. Forslaget er prag¬

matisk, og økonomiserer elegant med sine virkemidler,

og det skønnes, at det på trods af den relativt bekoste¬
lige granitbelægning vil være økonomisk realistisk.

De to 2. præmieforslag afspejler en deling mellem
det sikkert og overbevisende gennemførte forslag og
det originale, anderledes tænkte forslag.

Forslag 77347 præmieres for sit sikre og tydelige
rumlige greb, der er gennemført i både helhed og de¬
talje. Forslagets funktionelle opdeling skaber nogle
faste rammer på torvet, der virker gennemtænkte og
relevante for de torveaktiviteter, der kendes i dag.
Den foreslåede rumlige underdeling er fulgt helt til
dørs, og understøttes af 'lyskilder' i belægning og

belysning, der inviterer ind til torvet fra de omkring¬
liggende gader.

Forslag 88554 præmieres for sit forslag om at gøre
Axeltorv til en scene for moderne bykunst - kunst der
arbejder med virkemidler som lys, lyd og vand i det
offentlige rum. Et sådant levende og åbent 'kunst¬
museum' ville kunne skabe opmærksomhed langt ud
over Næstveds grænser. Forslagets indretning af torvet
virker på én gang fast og foranderligt, robust og me¬

get sensitivt over for den kunst, der ville kunne frem¬
stilles på, og til, Axeltorv.

De to indkøb forfølger hver især sin strategi meget
konsekvent.

Forslag 46022 åbner torvets rum helt, og fokuserer
på en kvalitetspræget og delikat belægning. Med fine
virkemidler antyder forslaget, både beliggenheden i
nærheden af Susåen og dele af Næstveds historie.

Med indkøb af forslag 12005 ønsker dommerkomite¬
en at fremhæve det mest konsekvent gennemførte og

gennemarbejdede af de mange økonomisk set urea¬
listiske, men særdeles nyskabende, opfindsomme og

spændende forslag, som har givet anledning til gode
diskussioner om torvets fremtid i dommerkomiteen. Red.

Indkøb udarbejdet afSlot + Krath Arkitekter



2. præmie udarbejdet aftegnestuen Kompozit

1. præmie udarbejdet afArkitektfirmaet Sven Allan Jensen

Om 1. præmieforslaget: 'Forslaget besvarer konkurrencens forskellige problema¬
tikker med et smukt og helstøbt forslag, der med stor sensitivitet forløser mange
af de rumlige og funktionelle muligheder, Axeltorv besidder. Der argumenteres
præcist og slagkraftigt for forslagets overordnede strategi: at åbne pladsen'
• "The proposal addresses the competition's different problems with a beautiful,
coherent scheme,,which with great sensitivity expresses many of Axeltorv square's
spatial and functional possibilities. The argumentation for the proposal's basic
strategy is precise and effective: to open the square"

2. prxmie udarbejdet afSophie Sahlquist og Anne Bøttiger

Indkøb udarbejdet afErik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen ArkitekterIndkøb udarbejdet afSlot + Krath Arkitekter



KONKURRRENCE OM NORDSJO KIRKEGÅRD I HELSINKI
I efteråret 2004 udskrev Helsinki
kirkesamfund i samarbejde med
Finlands landskabsarkitektforening
MARK en åben planlægningskon-
kurrence om udformning afNordsjd
Kirkegård, en ny urnebegravelses¬
plads i Vuosaari, Helsinki.
Dommerkomitéen bestod afrepræ¬
sentanterfor både de finske og sven¬
ske kirkesamfund i Helsinki samt
fagdommere udpeget afden finske
landskabsarkitektforening.
I alt indsendtes 52 projekter til
bedømmelse.
Dommerkomitéen tildelte 1. præmie
til etforslag udarbejdet afSune
Oslev, landskabsarkitekt maa og
Malin Blomqvist, landskabsarkitekt
MARK

Præmieoverrækkelsen fandt sted i
maj, og der blev uddelt tre præmier,
en hædrende omtale og to indkøb
Hele projektet kan ses på
www.oslev.dk

Herover. Rum ved fællesgrav
Øverst th. Fællesgrave i mindelund
• Above. Area with common graves
Top right. Common graves at memorial
grove

Eflfi hm11 M■tjjf

Uddrag afdommerbetænkning
Formålet med konkurrencen var at finde alternative og

realiserbare løsninger til en fortsat udvidelse af kirke¬
gården, der skal fungere som både urnebegravelsesplads
og mindelund. I konkurrenceprogrammet efterlystes
kvalitetsfuldé, idérige planløsninger.

Konkurrenceområdet ligger i den østlige del af
Nordsjo og grænser op til et herregårdsområde. Det
samlede område udgør 48.300 kvm. Man ønskede en

stemningsfuld kirkegård med plads til ca. 120.000
urner. Anlægget skulle kunne indpasses i det eksiste¬
rende landskab samt være praktisk og økonomisk at

vedligeholde.
Antallet af konkurrenceforslag og mange deltageres.

seriøse stildje af planlægningsopgaven resulterede i et
stort antal idéer og løsningsforslag. I de bedste forslag
er urnelund, mindelund, hvor asken spredes, samt
kolumbarier udformet, så de smukt tilpasser sig land¬
skabet, og deres indbyrdes proportionering svarer til
efterspørgslen på respektive begravelsesformer.

De præmierede forslag sammenkobler en række inter¬
essante rumligheder til overbevisende helhedsløsninger.
1. præmien tildeltes landskabsarkitekterne Sune Oslev
og Malin Blomqvist for forslaget Aurora'.

Forslaget kan give Nordsjo Kirkegård en helt speciel
identitet og er naturligt forankret i stedet. Dets stærke
side er den klare grundidé i den rumlige disposition,
der føjer kirkegårdens forskellige dele sammen til en

helhed. Projektet føjer nye elementer til den traditionelle
opfattelse af en kirkegård og skaber en parkkirkegård,
som struktureres med landskabsarkitektoniske værk¬

tøjer. Det kan blive et moderne begravelsessted med
store kvaliteter - både som kirkegård og som parkrum.

Kompositionens hovedelementer er den stringent
strukturerede flade, med bl.a. mindelund, fællesgrav,
parkdel og sø, og den kontrastfulde, blødt formgivne
skovplantning, der skal omkranse kirkegården. Skov¬
massiverne bølger ind over fladen og skaber herved
en variation af rumligheder, der giver plads til både
storslåede og mere intime rumoplevelser.
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Plan af kirkegåden • Plan of the cemetery

Langs skovplantningen lægges et stiforløb med bænke
og tilknytning til alle kirkegårdens indgange, funktio¬
ner og øvrige stier.

Hovedparten af urnebegravelserne tænkes at foregå
på den åbne flade, men i skoven gives også mulighed
for begravelse. Her kan gravsten stå frit mellem træer¬
ne i den vildtvoksende skovbund. I den nordlige skov¬
plantning er der mellem klipperne udsparet lysninger,
'stillerum' og gravpladser for ukendte. Spredning af
aske foregår ligeledes mellem træer og klipper i denne
del af kirkegården.

Ved ankomst vil man gennem åbningen i skovmas¬
sivet anes kirkegårdens langstrakte rum. Straks inde
på den åbne flade åbner sig et parkrum omkranset af
skov. På anlæggets centrale plads ser man udover det
store skrånende rum.

Dommerkomitéen anbefaler, at den fortsatte plan¬
lægning af kirkegården tager udgangspunkt i det vin¬
dende projekt og udføres af forslagsstillernes Red.

Den store flade • The large plain
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SK FYLDER 50 AR Hans Ove Pedersen

Anders Hunæus: På Københavns Vold
aftenen før Store Bededag, 1862
Stads- og kommunegartnernes virke
startede med pleje af fæstnings¬
værkernes græsklædte skråninger
• Anders Hunæus: On the Copen¬
hagen embankments the evening
before the Store Bededag holiday,
1862.
The City and Municipal Gardener's
work started with the care of the
embankments' grass-covered slopes

Københavns bombardement 1700
• Copenhagen's bombardment 1700

Foreningens stifter og tidlige
initiativtager, stadsgartner
Ejner Mortensen, Holbæk
• The founder of the Union and
former initiator, City Gardener
Ejner Mortensen, Holbæk
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Stads- og Kommunegartnerforeningen blev 50 år den
5. marts 2005.

Da Rigsarkivet for et par år siden henvendte sig til
Stads- og Kommunegartnerforeningen for at få udle¬
veret foreningens historiske materiale til arkivering for
eftertiden, kunne vi ikke sige os fri for en vis undren
og måske en smule stolthed. Rigsarkivet begrundede
anmodningen med, at institutionen indkalder historisk
arkivmateriale, der er 'af væsentlig forskningsmæssig
eller almenkulturel betydning og navnlig berører for¬
hold af samfundsmæssig karakter.' Formanden Peter
Bjørno Jensen stod straks på hovedet i den gamle op¬

rindelige referatprotokol og hentede talmateriale frem,
men bemærkede sig, at der var en historie at berette
ud over medlemstal. Det viste sig, at foreningens virke
fra begyndelsen så rigeligt kunne leve op til Rigsarki¬
vets forventninger. Yi gennemgik det gamle materiale,
hovedsagelig fra efter 1945, men også med dele fra
1919 og byhistoriske oplysninger fra 1800-tallet.

Det kommunale gartnerembede er over 100 år
gammelt, og der er endog påvist tydelige spor 300 år
tilbage i vores historie.

Hvor stammer stadens og kommunernes gartnerefra?
Så tidligt som i 1623 er beskrevet, hvorledes voldmestre
har medvirket til vedligeholdelsen af fæstningsvolde¬
nes græs og plantninger. En gartnerisk viden var nød¬
vendig, for at græsset kunne holde på de uindtagelige
stejle skråninger og for at sikre vedligeholdelsen af
tornede buskplantninger. Det kunne hindre bajonet-
bevæbnede soldater i at trænge frem.

Ved Almindelig dansk Gartnerforenings jubilæum i
1927 skrev havearkitekten Johs. Tholle et tilbageblik,
hvori han bl.a. opremsede de mange forskellige titler
fagets udøvere gennem tiden har haft, f.eks.: kloster¬
broder, humlemester, podemester, kgl. urtegårdsmand,
kålkone, æblekvinde og humlekræmmer, kgl. slots-
gartner, voldmester, kommunegartner, botanisk gart¬

ner, handelsgartner, anlægsgartner, landskabsgartner
og havearkitekt. Om forbindelsen voldmester/kom-
munegartner skrev han, at kommunerne allerede først
i 1800-tallet begyndte at anlægge egentlige lystanlæg
og havde ret store beplantéde arealer som skulle plejes.
Skønt voldene var anlagt af forsvarsgrunde, var det i
fredstid populært at 'gå på volden' som rekreation.
Voldmestre er i små tekstpassager omtalt mange steder
som: '1623, Thomas Hansen, Voldmester. Hjalp med
ved Rosenborg' og: 'i 1643 arbejdede en Voldmester i
Rosenhaven på Nykøbing Slot'. En anden Claus Het-
tave var i 1663 ansat som voldmester på Kastellet og

blev også bedt om at finde nye træer i skovene, bl.a.
hentedes elm, lind, ask, bøg, pil, abild og tjørn til
beplantning af voldanlægget. En langt senere efterføl¬
ger kaldte sig beskedent 'Tornsætteren ved Citadellet',
han ansattes i 1743 som gartner ved Kronborg. Tilsva¬
rende blev voldmester Dahl i 1795 ansat som slotsgart-
ner ved Charlottenlund Slot. Som sagt sørgede vold¬
mestrene også for at skaffe plantemateriale, f.eks.
leverede voldmester Preuss i København i 1747 ahorn

til beplantning af herregårdshaven ved Lerchenborg, og
voldmester Sørensen hjalp til ved anlæg ved Det kon¬
gelige danske Haveselskabs mønsterhave.
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I en periode viste kongemagten sin vælde ved at ind¬
rette haver for kongerne, uden adgang for folket. I
disse år udvikledes faget teknisk, kundskabsmæssigt
og med herlighedsværdier. Titlen voldmester afløstes
senere af kommunegartner. I Randers hævdes det, at

plantører var ansat så tidligt som i 1812, og at byen
har brugt betegnelsen stadsgartner siden 1918. Lan¬
dets ældste park menes at være Tøjhusparken i Ran¬
ders, der lå i nærheden af kasernen.

, Først efter at voldene ikke længere tjente militære
formål og dermed blev udlagt til spadsereture for folket
og til rekreation, ændredes gartnerens indsats, idet
andre vækster kom til og nu kunne tjene til pryd og

gavn. Dette foregik ikke alene ved Kastellet i Køben¬
havn, men overalt i landet, hvor der tidligere var vold-
lignende fæstningsværker. Forskønnelsesforeninger
stillede krav til byens udformning, og dermed opstod
behovet for at ansætte landskabsgartnere, bl.a. for at
omdanne de tidligere militære anlæg til rekreative
områder for borgerne.

Ove Høegh Hansen (1832-1910) var tilknyttet
Københavns parker fra omkring 1873, fra 1907 som

afdelingsgartner. Han arbejdede i Flindts og Glæsels tid
og havde været selvstændig landskabsgartner. Udover a
være tilknyttet kommunen havde O. Høgh Hansen til¬
ladelse til at drive et landskabsgartneri. Han planlagde
og skabte bl.a. Østre Anlæg i København, Strandpar¬
ken i Holbæk i 1898 og havde opgaver mange andre
steder i landet samt i Sverige. En del af Kungsparken
Malmo er således skabt af O. Høgh Hansen. V. Fabri¬
cius Hansen beskrev ham i 1933 som 'en dygtig gart¬

t

ner, flittig og på færde fra tidlig morgen for at våge
over arbejdernes rette udførelse' og endvidere 'at han
overtog flere kommunale anlæg efter Flindt til vedlige¬
holdelse, at han aldrig helt forlod tæppebedene, men

dog indførte mere blandede og frie beplantninger'.
Høeg-Hansens afløser var hans nevø Valdemar Fabri¬

cius Hansen (1866-1953), der blev Københavns første
egentlige stadsgartner. 11919 skrev han i en artikel i
Danmarks Havebrug og Gartneri-, 'Kommunegartnerens
opgave er da ikke alene at holde voldenes beplantnin¬
ger vedlige, at fortsætte voldmestrenes tilplantnings-
arbejder, men i endnu højere grad at skabe de nye an¬

læg, hvis anlægsform er ligesom deres funktion: af
fredelig art. Her har det moderne bystyre afløst konge¬
magten, og her har da den nye arbejdsgiver og bruger,
demokratiet, stillet gartneren sine opgaver, der om

end målet hos kongens gartner var at skabe noget af
det samme, nemlig at skabe de store lystanlæg for øje,
sind og sans.'

Valdemar Fabricius Hansens betydeligste arbejder
indeholdt ofte en folkeopdragende dimension, nemlig
skulpturer i parken, som i hans anlæg ved ved Statens
Museum for Kunst, Glyptotekshaven, Enghaveparken
(sammen med stadsarkitekten) og Classens Have (so¬
cialt boligbyggeri).

Valdemar Fabricius Hansens virke samt den omfat¬

tende kommunale parkvirksomhed, der er udøvet, si¬
den han i 1907 blev stadsgartner, er beskrevet i Danske
Gartnerivirksomheder fra 1934. Listen over grønne til¬
tag til borgernes fordel er lang og omfatter også haver
og produktionsgartneri for hospitaler og åndsvage-

Østre Anlæg, København
• Østre Anlæg, Copenhagen

Stadsgartnere i
Københavns Kommune
1873-1907: Landskabsgartner,
kommunegartner Ove Høegh-Hansen
1907-1936: Stadsgartner
Valdemar Fabricius Hansen

1936-1969: Stadsgartner
Jacob Bergmann
1969-1973: Stadsgartner
Helge Degnbol
1973-1992: Stadsgartner
Tage Steen Blunch
1993-: Stadsgartner, parkchefm.m.
Jon Pape

0. Høegh-Hansen

V. Fabricius Hansen

Landskab B/05 143



fandt imidlertid ikke grundlag for at stifte en forening
i 1945, om end tilkendegivelserne tydede på en vældig
interesse og en stor faglig entusiasme.

Stiftende generalforsamling
Først den 5. marts 1955 var tiden moden, og en stif¬
tende generalforsamling blev afholdt på Slottet i
Odense. Til stede var 26 stads-, kommune-, over-, og

bygartnere fra 21 kommuner. Repræsenteret var med¬
arbejdere fra: København, Kerteminde, Lyngby, Hel¬
singør, Silkeborg, Gentofte, Nykøbing F., Hjørring,
Esbjerg, Nakskov, Fåborg, Holbæk, Odense, Gladsaxe,
Skive, Århus, Herning, Fredericia, Haderslev, Roskilde
og Ålborg.

Datidens førende stadsgartner, Jacob Bergmann fra
København, holdt åbningstalen. Jacob Bergmann var
en kultiveret herre, der manede til forsigtig optimisme
på fagets vegne. Den første valgte formand, hortonom
og stadsgartner i Lyngby S.A. Hansen, var forenings¬
formand fra 1955 til 1971.

Formålet med foreningen var dengang som nu at

styrke stads- og kommunegartnernes faglige stilling,
varetage deres interesser og markere den kommunale
friarealopgave, som også dengang ansås for samfunds¬
nyttig.

Foreningens samarbejdsparter
Allerede fra foreningens start havde medlemskredsen
en bred interessesfære. Byernes krav til datidens stads-
og kommunegartnere strakte sig fra blomsterbede til
fuglefodring og fra kommunale flagningsopgaver over

idrætsanlæg til svømmehaller. Det har resulteret i, at

foreningen gennem tiden har arbejdet i en lang række
organisationer, nævn og udvalg.

Anlæg ved Toftebæksvej,
Kgs. Lyngby, 1970erne
• The park on Toftebæksvej,
Kgs. Lyngby, 1970's

S.A Hansen fotograferet i hænge¬
asken på Sophienholm, ca. 1965
• S.A Hansen photographed in ash
at Sophienholm, ca. 1965

Stadsgartnere i Lyngby-Taarbæk
Kommune
1964-1981: S.A. Hansen
1982-1991: Søren Bjerregaard

anstalter. Formålet var at skaffe friske og sunde råvarer
til beboerne, men også beskæftigelse til institutionens
beboere. V. Fabricius Hansen var embedsmanden,
der tænkte på borgernes ve og vel. Han formulerede
og afprøvede i praksis de tanker, som C.Th. Sørensen
i 1931 nedfældede i bogen Parkpolitik i Sogn og

Købstad.

V. Fabricius Hansen skrev i Danske Gartnerivirk¬

somheder efter 27 års virke: 'Den stærke udvikling
inden for området i løbet af det sidste halvthundrede år

er kun en naturlig følge af den stærke stigning af de
hygiejniske krav om ophold i sol og frisk luft og af
den stadig voksende interesse for og forståelse af de
forskelligartede plantningers og anlægs praktiske og
æstetiske værdi'. Antallet af legepladser i 1934 i Køben¬
havn vidner om hans fremsynethed. Han blev i 1938
æresmedlem i Foreningen af Danske Havearkitekter.

Efterfølgeren stadsgartner Jacob Bergmann var ud¬
dannet gartner og havebrugskandidat samt elev af
G.N. Brandt, som han sammen med andre tegnede for
om aftenen. Bergmann blev Københavns stadsgartner
gennem hele 33 år, til 1969. Hans ledeord var 'lys, luft
og rekreation' og han markerede sig især i arbejdet med
legepladser, soppedamme og gang- og cykelstisystemer,
piletræerne ved Damhussøen samt Utterslev Mose.

Anna Marie Bobsen (red.).
Tekster afHans Ove Pedersen
m.fl.: Historier om Stads- &
Kommunegartnerforeningen
gennem 50 år.
Stads- & Kommunegartner-
foreningen, 2005. 152 s. 200 kr.

Foreningens spade begyndelse
1 1945 udsendte foreningens stifter, stadsgartner Ejner
Mortensen, Holbæk, en skrivelse til ca. 50 kommunale

ledende gartnere med opfordring til at give informa¬
tion om, hvorvidt der var basis for at danne en fore¬

ning af stads- og kommunegartnere. Formålet skulle
være at styrke disse underbetalte gartnere lønmæssigt
over for kommunalbestyrelserne. Ejner Mortensen
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Parkforvaltning
S.A. Hansen så tidligt behovet for dygtige medarbejdere
på flere felter: gartnere, arbejdsledere, landskabsarkitek¬
ter og planlæggere. Han var således initiativtageren til
landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse, hvor
Erik Erstad-Jørgensens efterfølger, Georg Boye, blev
professor i anlægsgartneri og skrev lærebøger om emnet.
Fra støttemure og trappekonstruktioner over have¬
kunstens historie manuducerede han de studerende ud

fra egen erfaring som ansat hos stadsgartneren i Århus
som selvstændig havearkitekt (landskabsarkitekt) med
egen virksomhed og tegnestue.

Behovet for landskabsarkitekter med særlig viden
inden for parkforvaltningsområdet er gennem årene
blevet endnu større. Det var derfor glædeligt, at det
for nyligt lykkedes at oprette Danmarks første profes¬
sorat i parkforvaltning på KVL. Parkforvalternes rolle
i dag er større end nogensinde for at kunne imøde¬
komme borgernes behov og krav for kvalitetsfriarealer.
Den øgede fritid hos borgerne giver endvidere mulig¬
hed for brug af de bynære arealer, ikke mindst sam¬
men med børnene.

Nordisk samarbejde
Samarbejdet med de øvrige nordiske lande er i igen¬
nem årene blevet vældigt udbygget. Fra 1966, hvor
den første nordiske kongres blev holdt i København,
har der været afholdt kongresser i alle de nordiske
lande. Heri har deltaget kommunale grønne forvaltere
fra hele Norden. Det var således den 12. nordiske

kongres, der i august afholdtes i Odense.
Selm om det er en verden med øget globaliséring,

er det naturligt først samarbejde med de øvrige nordiske
stadsgartnerforeninger, som hedder: Foreningen
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Sveriges Stadstradgårdsmastare, Park, Idrett og Fri-
luftsanlegg, Soumen Kaupunginputharurien Seura og
Samtok gardyrkju- og umhverfisstjora sveitarfélaga
(Island). Især Øresundssamarbejdet har med sydsven¬
ske grønne forvaltninger har givet oplevelser ud over
det sædvanlige.

Formænd

Foreningen har igennem 50 år haft otte formænd.
Formændene har på hver sin måde været med til at
markerede og udvikle foreningen: P.C. Mortensen,
Silkeborg, Mogens Andreasen, Ishøj, Henning Møberg,
Fredericia, Børge Clausen, Aalborg, Lars Østerbye,
Herning og Lena Månson, Vejle.

Foreningens nuværende formand, vej- og parkchef
Peter Bjørno Jensen fra Birkerød Kommune har i sine
ni år som formand øget foreningens medlemstal til
179 medlemmer, effektiviseret det nordiske samarbej¬
de og øget kontakt og samarbejdsrelationer til en lang
række udvalg, nævn og faglige foreninger. I de seneste
år er arrangeret flere studierejser til udlandet.

Jubilæumsskrift
For at give et billede af stads- og kommunegartnerne
og deres betydning for den grønne forvaltning gen¬
nem 50 år er netop udgivet et jubilæumsskrift med
foreningens historiske materiale.Ud over at få samlet
foreningens og 'stædernes' gartnerhistorie er det vores
håb, at det kan bruges til at sætte fokus på den grøn¬
ne indsats i Danmarks byer og bidrage til den lokale
grønne historie. Bogen er udsendt til alle kommuner i
Danmark.

Hans Ove Pedersen, landskabsarkitekt mdl,

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kongens have i Odense
• Kongens Have park in Odense

Odenses stadsgartnere:
1724 -: Gartner, slotsgartner
Christian Helt
1790-95: Haveinspektør, slotsgartner
von Muller
1876-1906: Skovfoged ved Fruens
Boge og Hunderup Skov
1906-38: Kommunegartner
P.G. Nebel
1938-58: Stadsgartner
Anders Marius Nielsen
1958-86: Stadsgartner
Axel Thomsen
1987-: Stadsgartner, park- og vejchef
Per Glad

Gentofte stadsgartnere:
1927-45: Kommunegartner
G.N. Brandt

1945-52: StadsgartnerAkselAndersen
1953-1954:

Stadsgartner Ingwer Ingwersen
1954-56: Overgartner, kst. stads¬
gartner Poul Jensen
1956-63: Stadsgartner (konsulent)
C. Th. Sørensen
1963-82: Stadsgartner Kai Furst
1983-: Stadsgartner Johannes
Haugstrup

Stammehæk af klippede linde på
Gentofte Kirketorv, anlagt 1928
• Hedge of trimmed lime trees on
Gentofte Church Square



SKØNGARTNERI OG ÆRKEENGLE
Jubilæum i Det kongelige danske Haveselskab — Verdens næstældste haveselskab fylder 175 år Lulu Salto Stephensen

Dagen fejredes på forskellig vis. Med taler, vin og en

udstilling, en bogudgivelse, uddeling af Havekultur¬
fondens Hæderspris 2005 samt offentliggørelse af
havekonkurrencen.

Fin, lille udstillingfor de tænksomme
Det var en lille, men velgennemtænkt udstilling, tilret¬
telagt af scenografJan de Neergård. Hele set-up'et over

motiver, man har holdt af — først og fremmest i 1800-
årene og et godt stykke op i det næste århundrede:
Indgangspartiets drivhusagtige rum med dets urte¬

potter til udplantningsblomster og relevante arbejds¬
redskaber. Gamle, patinerede og fra tiden anslog de vid¬
underligt tidens haveglæde, backstage: at fremstille og
fremelske de strålende, farverige udplantningsblomster
sat tæt, tæt sammen, dannende blomstertæpper i form
af bede gerne udskåret i finurlige eller geometricerede
mønstre i græsplænen, der var gennemskåret af brede,
slyngende grusgange. Tæppebedet mødte vi i næsten
1:1 inde i selve udstillingen, hvor den i form af et lavt.
blåviolet asterstæppe ret elegant skød sig gennem rum¬

met og glasvæggen eller rettere det store vindue ud i
gruset foran. Man stod inde og ude samtidig: Illusionen
til tæppet var her ganske raffineret antydet, ligesom det
også var klart, at tæppebedet blev forberedt inde, men

skulle fungere ude. Gerne i forbindelse med pavillo¬
ner, der på et tidspunkt, i tiårene omkring 1900, for
resten også blev brugt som musikpavilloner. Der stod
her en poetiseret udgave i spinkel tråd sammen med
andre dekorativt anbragt potteplanter. Skuesmykker.

Det var ærlig talt et glædeligt gensyn med de gamle
skrifter fra havesagens tidlige år i Danmark. Små fine
bøger udstrålende engagement og haveglæde sammen
med forskellige haverekvisitter, man anvendte den¬
gang, ikke mindst målebåndet — vist i forskellige ud¬
gaver - til de mere regelmæssige haver længere oppe i
1900-årene. Alt vist i et ganske raffineret montresystem.
Blomster, enkeltvis sat i glas og ophængt i spinkel
tråd som en art mobile under loftet virkede som en

mangefarvet, flyvende skulptur i rummet. En room-

divider af de mere festlige. Her var der anvendt reagens¬

glas.
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Luise Skak-Nielsen:

Blomster-Elskerne & Havesagen.
Politiken, 2005. 192 s. 249 kr.

Dengang opfandt man regulære buketholdere, som

elegant udformet med sølvophæng også kunne bæres
til de store kjoler. I dag er der gået mode i store bryst¬
blomster, vi har dem jo i nylon - vel næppe silke mere,

men lige så spektakulære.
En video af havens historie var god, lidt tynd måske,

men instruktiv nok. Rart at fa Henry August Flindts
plan til haven gennemgået. Han boede jo lige ved siden
af i ejendommen til højre for indgangen til Frederiks¬
berg Have, han var virkelig havens mand, på flere
planer. Flindt var tidens absolut førende landskabs-
gartner, kendt fra utallige omlægninger af herregårds¬
haver - sammen med Rudolph Rothe, hans læremester,
og Edvard Glæsel, hans elev. Men det var Rothe, der
havde udstukket århundredets natur- og havesyn.

Endelig sluttede udstillingen med en lettere bord¬
opstilling med stole omkring en cirkulær, albuehøj op¬

sats med pludrende fontæne omgivet hele vejen rundt
af tidens yndede grønne bladplanter. De var enormt

meget i kurs, efterhånden som århundredet skred frem
og plantejægerne fik dem hjem fra det fremmede.

Her serverede på yderst delikat vis 'brøndvand'. I
hvert fald kunne man til selve åbningen kunne forsyne
sig med vand med citron i. Det var faktisk vederkvæ¬
gende og anslog lidt den kurbadsstemning, som ganske
givet har været udstillingens idé i denne ende af rummet.
At tage på kurbad hørte også til tiden. Louise Heiberg
gjorde det blandt andet, jævnfør breve i Flindts arkiv.

Det er prisværdigt, at Det kongelige danske Have¬
selskab tager denne glemte tid op - på et tidspunkt, hvor
man aner, at folk gerne vil ud og lege (kreativt) med
blomster. Kurbadene synes også så småt at få en re¬

næssance. Det skulle ikke undre mig, om 'gardenesque'
eller skøngartneriet blev populært igen i privat regi.
I det offentlige - internationale især - rum har den
overlevet. D^nne udskældte stil.

Dahlia hørte med til en af 1800-årenes absolutte

modeplanter, og den er rigtignok kommet på mode igen.
Det viste de righoldige bede i haven og flere samtaler.
Det er tankevækkende, at tingene altid vender tilbage
efter 100 år. Den udskældte tid bliver taget til nåde
og får nyt liv. Haveselskabets udstilling synes at være

med til at katalysere denne proces.

Bogudgivelse
Dagen blev også fejret med udgivelse af bogen Bbmster-
Elskerne & Havesagen, skrevet af Luise Skak-Nielsen,
magister i europæisk etnologi. I bogen beskrives histo¬
rien om det Det kongelige danske Haveselskab. Men
ikke alene haveselskabets historie, det er også beretnin¬

gen om hele havesagens udvikling og udbredelse i
Danmark — fra at være noget elitært forbeholdt ret få
— til vore dages brede haveinteresse. Selskabets historie
og dets rolle som katalysator i udviklingen belyses,
havehistorie og kulturhistorie sammenflettes. Bogen
er rigt illustreret med såvel ældre som nye fotografier.

Resultatet afkonkurrencen om idéer til den moderne
villahave

Endvidere offentliggjordes vinderne af konkurrencen
om ideer til den moderne villahave. Tre vindere, én for
hver af tre kategorier og udvalgt af et stort, uensartet

materiale, hvor dog historisk velkendte stramme møn¬

stre var hyppigt forekommende. Forslagene var ud¬
stillet i Paradebygningen (som jeg stadig begræder
blev udraderet for sit indre, frodige grotte-miljø - for
efterhånden en del år siden. Også dette sceneri var et
af tidens stærke og afholdte og eftertragtede planterum).
Ib Asger Olsen begrundede priserne og perspektiverede
den trend inden for nutidens villahave, som forslage¬
ne synes at afspejle, og han gav en meget fin analyse af
de tendenser om tidens havesyn, som konkurrence¬
forslagene afspejlede. Se s. 150-151.

Havekulturfondens Hæderspris
Endelig uddeltes Havekulturfondens Hæderspris.
Prisen gik til Ib Asger Olsen. Fortjent. Hans takketale
var umådelig livs- læs havebekræftende. Det er da
vidunderligt, at en gammel professor af faget kan
slutte en tale med at sige, at havekunsten har sejret.
Se nedenfor.

Lulu Salto Stephensen

Havekulturfondens Hæderspris: Motivering og tak
Det er mig en fornøjelse, som formand for Havekul¬
turfonden, at motivere Havekulturfondens bestyrelses
beslutning om at tildele professor Ib Asger Olsen,
Havekulturfondens Hæderspris 2005.

Jeg vil indledningsvis kort ridse Havekulturfondens
formål op: Fondens formål er at fremme havekulturen,
idet ordet 'have' tages i videste betydning som 'be¬
plantning i forbindelse med bebyggelse'.

Ved anvendelse af fondens midler bør man have for

øje såvel havekulturens miljøskabende side som indi¬
videts skabende udfoldelse, selvvirksomheden i have-
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Kvinder i Haveselskabets Have 1918-55. III. fra bogen Blomster-Elskerne & Havesagen
• Women in the Horticultural Society's Garden 1918-55. III. from the book: Blomster-Elskerne & Havesagen

kulturen. Endvidere er det ifølge fundatsen muligt at

foretage 'præmiering af enkeltpersoner, der i særlig
grad har virket for havekulturens fremme.'

Kære Ib,

Det var helt oplagt for Havekulturfondens bestyrelse,
at indstille dig til Havekulturfondens Hæderspris 2005,
da du til fulde igennem et langt virke med mange fa¬
cetter i dine beskæftigelser — ovenud lever op til oven¬
nævnte formål.

Dine meritter er mange med en solid start helt ved
jorden. Du startede din karriere med en uddannelse
som gartner med ophold på Beder Gartnerskole i
1958 og derefter en hortonomuddannelse ved KVL —

for så i et årstid at være konsulent i Østifternes Have¬

selskab. Endnu den dag i dag kan en af efterfølgerne i
dit embede i Roskilde huske dine meget spændende
haveplaner. Igennem de næste par år fik du praktisk
indsigt i landskabsarkitektarbejdet på landskabsarkitekt
Erik Myginds tegnestue, hvor du var sagsarkitekt og

tilsynsførende på idrætsanlæg, friarealer ved central¬
skoler og boligbebyggelser. I 1967 tog du 'prøven i
Havekunst' fra Kunstakademiets Arkitektskole. Her¬

med formaliserede du det videnskabelige gen, du hele
tiden har båret rundt på.

Herefter fulgte et par år på professor Sven-Ingvar
Anderssons tegnestue, egen tegnestue og et langt og

bemærkelsesværdigt kompagniskab med landskabs¬
arkitekt og lektor Per Stahlschmidt.

Du har i sjælden grad formået at begå dig meget flot
i det praktiske landskabsarkitektoniske erhverv og at
kombinere dette med en teoretisk videnskabelighed.

Du har sideløbende med din praktiske karriere op¬

bygget en karriere som forsker og underviser: Du har
bl.a. fungeret som: universitetslektor ved Institut for
landskabsplanering i Alnarp, videnskabelig assistent
ved Kunstakademiets Arkitektskole i København,
Institut for By- og Landskabsplanlægning, forsknings¬
adjunkt på Institut for Have og Landskab, KVL -

hvor jeg personligt nød godt af din personlige og fag¬
lige sparring under mine indledende studier som Ph.D.-
studerende. Du vendte tilbage som lektor ved Kunst¬
akademiets Arkitektskole," Institut for By- og Land¬
skabsplanlægning, og sluttede denne del af karrieren
med et professorat i landskabsarkitektur ved KVL's
Institut for Økonomi, Skov og Landskab, på Sektion
for Landskab.

Og meget typisk for dig stod du som redaktør for
antologien Landskab og Landskabsarkitektur: en Anto¬
logi om Tidens Tanker, da du fratrådte professoratet.
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Din indsats som praktiker, forsker og formidler blev i
2004 hædret med en usædvanlig udnævnelse til æres¬

doktor ved det Svenske Landbrugsuniversitet. Du har
— om nogen — virket inden for både praksis og forsk¬
ning og har været med til at danne skole inden for
begge grene af det grønne fagområde. •

Og du er ikke gået i hi - pt. fungerer du som for¬
mand for Have- og Landskabsrådet. Din fine, venlige
og reflekterende facon har gjort dig afholdt blandt
såvel studerende som kollegaer, og dine egenskaber
som et social engageret menneske gør dig ikke mindre
egnet til at modtage en grøn hæderspris.

Det er mig derfor en stor glæde, på vegne af Have¬
kulturfonden, at fa lov til at tildele dig Havekultur¬
fondens Hæderspris 2005, der udover en check også
omfatter bronzestatuetten 'De kurtiserende traner',

udformet af kunstneren Helen Schou.

Thomas Randrup

Ib Asger Oslens takketalefor Havekulturfondens Hæderspris
Tak for prisen og æren. Jeg ved af erfaring, at man hvert
år i bestyrelsen gør sig megen umage med at finde en

person, der har markeret sig inden for et eller flere af
havekulturens mange aspekter, så jeg er glad og stolt
over nu at tilhøre denne gruppe mennesker.

Jeg er også glad for, at det emne, jeg har brugt mit
arbejdsliv på, synes at vække stigende interesse i be¬
folkningen. Jeg tænker her på interessen for arkitek¬
toniske helheder, landskabets herlighedsværdier og

det grønnes sundhedsmæssige betydning, som man

møder i stigende grad.
Og for at nævne arkitektverdenen, så har næsten

alle forslag i arkitektkonkurrencer landskabet og ude¬
rummet som den vigtige parameter i løsningen.

Når en borgmester i forbindelse med kommune¬
sammenlægningen udtaler over for sine kolleger, at det,
de mange små bysamfund i storkommunerne skal
markere sig på, er smukke byrum og landskabelige
herligheder, så kan man næsten sige, at vi har sejret af'
helvede til - godt.

Perspektivet kunne føre til en form for statiske muse-

umslandskaber, men heldigvis er havekultur jo under¬
lagt en naturproces, en foranderlighed, som hele tiden
skaber nye udfordringer.

Og så vil jeg sige, at udfordringerne heller ikke
standser ved pensionsalderen, hvilket jo er en anden
fordel ved fagområdet. Man kan blive ved, til man

stiller træskoene, så hædersprisen her er en vældig
stimulans til at fortsætte. Tak for prisen.
Ib Asger Olsen



1. præmieforslag udarbejdet af
arkitekt maa Ebbe Bjørn Andersen
• First prize proposal by architect maa
Ebbe Bjørn Andersen, Ebeltoft

KONKURRENCE OM DEN NYE VILLAHAVE

2. præmieforslag udarbejdet af
Julia Gram-Jensen, Frederiksberg
• Second prize proposal by
Julia Gram-Jensen, Frederiksberg
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3. præmieforslag udarbejdet af
Gitte Kjær Kold, Nibe
• Third prize proposal by
Gitte Kjær Kold, Nibe

Dommerbetænkningens karakteristik af forslagene
Til konkurrencen indkom 43 forslag, der alle blev op¬

taget til bedømmelse. Forslagene viser meget forskellige
bud på den nye villahave, fra traditionelle rumopdelte
haver til mønsterprægede parterrehaver, fra plantedyr-
kerhaver til statiske, dekorative haver, fra brugsvenlige
haver til plantesamlerhaver, fra 'der Garten an sich' til
bygningsintegrerede haver - og fra sansestyrede haver
til haver styret af teorier om livskvalitet og bæredyg¬
tighed gennem videnskab og teknologi.

Konkurrencen afspejler således mange muligheder
for den kommende have i overensstemmelse med

samfundets aktuelle udvikling.
Forslagene fordeler sig groft set i tre havetyper -

den rumdannende, den mønsterprægede og den byg¬
ningsintegrerede.

Den rumdannende have, traditionelt dannet af hæk¬
ke og træer med forskellige temaer i haverummene er

den hyppigst forekommende.
De mønsterprægede forslag kan være en grid med

forskellige haveelementer udlagt i de kvadratiske felter.
Det kan være et uregelmæssigt firkantmønster eller et

organisk formet mønster med felterne fyldt ud af for¬
skellige haveelementer.

Endelig er der de bygningsintegrerede haver med
terrasser og haverum indbygget i huset som let tilgænge¬
lige haverum. Denne model har især vakt dommerkomi¬
téens interesse, fordi den kunne give et andet perspektiv
på parcelhuse på små grunde og en udfordring til
byggefirmaer.

Bedømmelseskriterier

Som grundlag for bedømmelsen har dommerkomi¬
teen ud over de generelle kriterier, der er udtrykt i
konkurrenceprogrammet, drøftet en række modstil¬
linger, der kan være relevante for bedømmelsen, f.eks.
færdige haver kontra procesorienterede haver, den teg¬
nede have kontra den vækstprægede have og enkelhed
kontra mangfoldighed. Endvidere aspekter som drift og

plejevenlighed, træernes betydning for havens funkti¬
on og poesi samt selvfølgelig brugsmæssige forhold.

Sammenfattende^ vurdering
Bedømmelseskomiteen har fundet, at konkurrencens
formål at give visionære bud på fremtidens have, bedst
kan pejles ved at vise tidens tendenser. Dommerkomi¬
teen har derfor fundet det rigtigt at præmiere eksem¬
pler fra de tre karakteristiske havetyper nævnt ovenfor:
Den bygningsintegrerede, den rumdannende og den
mønsterprægede have.

De præmierede forslag
Forslag tildelt 1. pramie på 25.000 kr.
Forslaget udtryklier en international tendens med
større integration mellem ude og inde og indbygning
af haverum i huset. Forslaget involverer dermed byg¬
ningsanlægget som en del af haven og kunne være

inspiration for de mange nye parcelhuse, der opføres
for tiden. Forslaget er en udvikling af den japanske
inspiration fra 1950erne, der kan give en optimal ud¬
nyttelse af de små villagrunde, i stedet for det traditi¬
onelle parcelhusbyggeri, der mimer villaen med den
store have uden at kunne opnå samme brugsmæssige
og oplevelsesmæssige havekvaliteter. I Holland er der
tilsvarende integrationseksperimenter i gang inden for
etagehusboligen. Hvis forslaget og tendenserne i dette
princip slår an, vil det revolutionere byggefirmaernes
produkter inden for parcelhusbyggeriet til mere brug¬
bare og sanselige udearealer.

Forslaget belønnes for dets visionære holdning til
havebegrebet i relation til tidens parcelhusbyggeri på
for små grunde.

Forslag tildelt 2. pramie på 15.000 kr.
Forslaget er benævnt den rummelige have - haven til
en romantiker - °g belønnes for dets poesi og helhed
inden for den mere traditionelle havetype, der opdeler
haven i rum med forskellige udtryk og formål. Haven
er en fin opfølgning af G.N. Brandts differentierede
have.

Haven er smukt disponeret på den faldende grund
med haverum i forskellige størrelser, velegnet til de
foreslåede anvendelser. Plantevalget er rigt og velvalgt
til de forskellige krav og vækstforhold.

Forslaget er meget poetisk beskrevet og grafisk
smukt fremstillet.

Forslag tildelt 3. pramie på 10.000 kr
Forslaget har titlen 'den nye fleksible villahave' og er

tænkt til et midaldrende travlt beskæftiget par. Der er

derfor tænkt meget på at gøre driften overkommelig.
Forslaget er disponeret som et net af højbede med

granitskærver på gangene med en krans af ikke for
skyggende paradisæbler rundt om haven. Strukturen
er derved statisk, men højbedenes dyrkningsfelter
fleksible.

Forslaget præmieres for dets rationelle tilgang til
havens indretning og pleje og den procesorienterede
plantedyrkning i højbedene.
København, august 2005
Signe Wenneberg, Laila Sølager, Ib Asger Olsen
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Det Kgl. Danske Haveselskab og DL udskrev en
konkurrence om 'den nye villahave' i håb om atfa en
rakke budpå fremtidens have, udformet på en
20 x 40 meter stor grund med et hus på 120 kvm.
Afgrænsning mod omgivelserne, hvorpå grunden
huset blev placeret og naturgivne forhold som terræn,
lys, skygge, fugt og tørke blev defineret afkonkurrence¬
deltagerne.
Dommerkomiteen bestod afprof., landskabsarkitekt
mdl Ib Asger Olsen, haveskribent, landskabsarkitekt
Laila Sølager og havejournalist Signe Wenneberg
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North Germany - a study trip, p. 129
Kristine Jensen

In March 2004, Kristine Jensen's tegnestue
made a study trip to North Germany. Fol¬
lowing a route from Hamburg down over
Osnabriick to Duisburg and Dusseldorf. In
Hamburg, we visited a cheerful culture cen¬
ter and the new, not so cheerful harbor areas.

In Osnabriick, the theatrical Felix Nuss-
baum museum by Daniel Libeskind and
the Kalkriese park by Gigon and Guyer.
By the Rhine in Duisburg, Bernd Langes
park promenade of white tracks, while
Duisburg Nord by Peter Latz is a large park,
culture and recreational project, where
enormous abandoned industrial areas are

gradually converted with the help of "plant-
acupuncture." Landscape architect Latz'
method 'design by handling the existing' is
an extremely interesting procedural landscape
revision, which alters between form and
amorphousness. In Dusseldorf, the city's
areas have been brought all the way up to
the wide edges of the Rhine river via an
expensive traffic reorganization and finally
the delicate Insel Hombroich, a few kilo¬
meters outside of town. Sixty years after,
the war is still very present in German life,
tattooed onto every tiny bite of the country,
most evident in the physical urban mass.
Since the middle of the 1950s, art and
industry have been very important for the
country's mentality and economy. Today,
the heavy industries have been phased out,
while the turnover in the art world is
second only to USA. Germany is the land
of the automobile, where one builds them
and drives in everything to everything on a
delta of highways. It seems a paradox that
Germany is probably the most Americani¬
zed European country. A hybrid of raw
modernity and wistful Heimat.

The program for the study trip can be
downloaded from www.kristinejensen.dk

Competition for the Railway Station
Square in Kolding, p. 136

In November 2004, Kolding Municipality
arranged a closed competition for the
design of the Railway Station Square in
Kolding.

The competition area was divided up in
three sections, of which the area between
Fredericiagade street and the present Main
station square was the most important. The
jury unanimously selected proposal No.
2/84790 by SLA landscape architects as the
winner of the competition. The proposal's
concept was to unify the square by using
the asphalt surface as the unifying, 'poeti¬
cally' treated floor material. A material,
which is accommodating, and thus con¬
forms to changes of level to accept the
existing trees, a fountain, etc. It is impor¬
tant for this project that these elements
continue in the new square. The "cheaper"
asphalt surface leaves resources for the
extraordinary lighting and art.

Competition for Axeltorv square in
Næstved, p. 138

Næstved Municipality organized an open
concept competition in April for the future
design ofAxeltorv square. 63 proposals
were accepted for judgement.

The jury unanimously selected proposal
No. 54795 by Arkitektfirmaet Sven Allan
Jensen a/s, as the competition winner and
recommended it for realization. The pro¬
posal addressed the competition's different
problem statements with a beautiful, coher¬
ence project, which with great sensitivity
involves many of the spatial and functional
opportunities that Axeltorv possesses. Precise
and strong arguments were presented for the
proposal's basic strategy: to open the square.
The proposal is pragmatic and elegantly
economical in means, and it is estimated,
that despite the relatively expensive granite
paving, it will be economically realistic.

Competition for Nordsjo Cemetery in
Helsinki, p. 140

In the fall of 2004, the Helsinki religious
community in collaboration with the Finish
Society of Landscape architects MARK
arranged an open planning competition for
the design of Nordsjo Cemetery, a new urn
grave area in Vuosaari, Helsinki.

The goal of the competition was to find
alternative and realizable solutions for a

continued expansion of the cemetery. The
cemetery should function both as an urn
graveyard and a memorial grove, and the
competition sought quality, resourceful plan
solutions that would harmonize with the

landscape - an evocative solution with room
for ca. 120,000 urns. The scheme should
harmonize with the existing landscape and be
very practical and economical to maintain.
The competition site lies in the eastern area
of Nordsjo and borders on an estate property.
The entire area is 48,300 Sqm.

A total of 52 projects were submitted.
The jury awarded first prize to a proposal
by Sune Oslev, landscape architect maa and
Malin Blomqvist, landscape architect mark.

SK celebrates 50 years, p. 142
Hans Ove Pedersen

The City and Municipal Gardeners Union
celebrated its 50th anniversary in March
2005. The municipal gardener post is more
than 100 years old, and there are clear traces
running 300 years back in history. As early
as 1623, there are descriptions of how the
embankment master participated in the
maintenance of the defense embankments'

grass and shrubbery. Horticultural know¬
ledge was a necessity to ensure that the
grass could maintain the impregnable steep
slopes and to ensure the maintenance of the
thorned bushes. These could prevent bayo¬
net-armed soldiers from advancing. At one
time the royal powers proved their might

by establishing gardens for the kings, which
were unaccessible to the public. During this
period, the profession developed technical
knowledge and amenity values. During the
1800's, improvement societies placed demands
on the city's design and thus the need arose
to employ landscape gardeners in order to
convert the former military complexes to
recreational areas for the citizenry. In 1955,
the time arrived for the establishment of a

society and a founding general meeting was
held in Odense. Present were 26 city and
municipal gardeners and head gardeners
from 21 municipalities. The leading city
gardener of the time, Jacob Bergmann from
Copenhagen held the opening speech. The
purpose of the society, then as now, was to
strengthen the city and municipal gardener's
professional position, safeguard their intere¬
sts and mark the municipal recreational
area responsibility, which also at that time
was considered a benefit for society.

Jubilee in The Royal Danish Horticultural
Society - The world's second oldest horti¬
cultural society celebrates 175 years, p. 146
Lulu Salto Stephensen

The jubilee was celebrated in a number of
ways. With speeches, wine and an exhibiti¬
on, a book publishing, the award of the
Havekulturfondens Hæderspris 2005 and
the announcement of the results of a garden
competition. There was a small, but well-
designed exhibition, planned by scenograp-
her Jan de Neergård. It covered the many
motifs one has enjoyed, primarily from the
1800's and far into the following century.

The day was also celebrated with the
publishing of a book Blomster-Elskerne &
Havesagen. The history of the Royal Danish
Horticultural Society by the Luise Skak-
Nielsen.

Also the winners were announced in the

competition for ideas for modern villa gar¬
dens (see p. 150). Three winners, one for each '
of three categories, and a large selection of
miscellaneous material, where historical,
familiar formal patterns were quite common.

Finally, the Havekulturfondens Hæder¬
spris was awarded. The purpose of this
foundation is the advancement of garden
culture, in that the word 'garden' is con¬
strued in the broad sense as 'landscaping in
connection with buildings.' The founda¬
tion's resources are used not only for garden
culture's environmental creative efforts but
also for individual creative efforts in the
area of garden culture. The prize went to lb
Asger Olsen, who also in Sweden recently
won the Dalelica prize, and in 2004 was
honored with the appointment as honorary
doctor at the Swedish Agricultural University.
Professor Thomas Randrup justified the
decision. Ib Asger Olsen's speech of thanks
was immensely optimistic. It is wonderfully
affirmative that an old professor in the field
can end a speech by saying that garden art
has triumphed.
Pete Avondoglio

Landskab 6/05



INTERNATIONAL KONKURRENCE
OM IDEER-TIME IN A CITY
Centre for Architecture and Construc¬
tion i Moskva, Rusland har udskrevet
om international idékonkurrence.
Læs mere på
www.domB.ru/show/ldea2005en_l.php
Indleveringsfrist: 20. november 2005

ABEN KONKURRENCE OM
SOMMERHUSBEBYGGELSER
I forlængelse af Folketingets vedta¬
gelse af et nyt landsplandirektiv, der
tillader opførelse af ca. 5.000 nye
sommerhuse i 70 kystnære områder,
fordelt over hele landet, udskriver
AA og Fonden Realdania en åben
idékonkurrence om, hvorledes ud¬
stykningerne i udvalgte områder kan
udformes under hensyntagen til natur
og sted. Formålet med konkurrencen
er komme med et bidrag til en kvali¬
ficeret måde at gribe den kommen¬
de planlægning an på - herunder
komme med bud på hustyper og den
landskabelige udformning.
Samlet præmiesum op til 800.000 kr.
Yderligere inf: AA's hjemmeside
www.arkitektforeningen.dk/aa
Interesserede maile:
td@aa-dk.dk og udbede sig konkur¬
renceprogrammet.
Konkurrencen er åben for alle og
udskrives ultiomo oktober 2005

KONKURRENCE OM ESBJERG
STRANDPROMENADE

Esbjerg Strandpromenade er en
åben projektkonkurrence for arkitek¬
ter under 40 år, udskrevet af Esbjerg
Kommune og Fonden Realdania.
Konkurrencen giver unge arkitekter

,mulighed for at skabe et visionært
konkurrenceforslag og arbejde med
en konkret byggeopgave.
Konkurrencen indeholder 2 elementer:

Udvikling af 'nedslag', særlige steder
langs promenaden, der skal invitere
til ophold, og som kan skabe bedre
forbindelse mellem promenade,
strand, vand og øvrige omgivelser.
Udvikling af et nyt klub-/badehus i
direkte tilknytning til strand og pro¬
menade.
Heraf er udviklingen af opholds- og
adgangsinstallationer konkurrencens
primære bedømmelsesgrundlag, da
finansieringsgrundlaget af denne del
allerede er på plads.
Fagdommere udpeget af AA er arki¬
tekter maa Claus Pedersen og Liv
Bach Henriksen samt landskabsarki¬
tekt mdl Kristine Jensen.

Spørgefrist 30. november.
Indleveringsfrist 27. januar 2006.
Præmiesum 350.000 kr.
Se konkurrenceprogrammet på
http://www.dac.dk/esbjergstrand-
prornenade

BYPLANPRISEN 2005
På det 55. Danske Byplanmøde i
Vejle modtog borgmester Vagn Ry
Nielsen fra Horsens Byplanprisen
2005. Prisen blev tildelt Horsens
Kommune for målrettet bypolitik og
strategisk planlægning af høj kvalitet.
Der er tale om et langt, sejt træk
med fokus på proces og tværsektoriel
planlægning. Denne indsats har væ¬
ret stærkt medvirkende til, at Hor¬
sens er blevet til en god by at leve i.
Byplanprisen uddeles hvert år til en
kommune eller anden myndighed
som har gjort 'en særlig indsats for
gennem planlægning at fremme
kvaliteten i de fysiske omgivelser,
byerne og landskabet'. Prisen er
indstiftet af AA og Dansk Byplanla¬
boratorium. I motivationen for pris¬
uddelingen fremhæves, at Kommu¬
nen på overbevisende måde har
vendt billedet af byen fra 'Jyllands
kirkegård' og 'Fængselsbyen' til en
by, der fremstår dynamisk, oplevel¬
sesrig og kvalitetsbevidst - også på
det fysiske område. Horsens frems¬
tår i dag fremstår som en nyskaben¬
de og spændende by med et stort
potentiale for fortsat udvikling.
Byen og kommunen har i en årrække
arbejdet aktivt med bypolitik gennem
en bred og koordineret planlægning.
Inden for den fysiske planlægning
kan følgende indsatser fremhæves:
arkitekturpolitik med vægt på kvali¬
tet og balance mellem bevarings¬
hensyn og det nyskabende, byfornyel¬
sesindsats med fastholdelse af den
historiske arv og med ny udnyttelse
af gamle industribygninger, bevidst
styrkelse af bymidten og en samlet
grøn plan for hele kommunen.

OLAFUR ELIASSON -

THE LIGHT SETUP
Hostens två utstållningar med Olafur
Eliasson, på MalmS Konsthall och
Lunds Konsthall, år ett samarbete.
Tillsammans utgor de en helhet och
erbjuder en unik mojlighet att få ta
del av Olafur Eliassons mångfacette-
rade konstnårskap.
Malmo Konsthall
S:t Johannesgatan 7. 200 10 Malmo
Tel:+46 40 34 12 94
Indtil 22. januari 2006.
Oppet alia dagar 11-17, onsdagar
11-21. Gratis visning kl 14 varje dag,
onsdagar åven kl 18.30. Fri entré
www.konsthall.malmo.se

Lunds Konsthall
Mårtenstorget 3. 220 02 Lund
Tel. +464B 35 52 95
Indtil 8.januari 2006
Oppet Tisdag, Onsdag, Fredag, Son-
dag 12-17, Torsdag 12-20, LBrdag
10-17. Fri entré
www.lundskonsthall.se

BYENS RUM

Christiansbrobænken
Design: Henning Larsen

www.ghform.dk
A45



Nøglefærdige løsninger.

Gratis kataloger
www.inoxline.dk

i Stockholm i forbindelse med udgi¬
velsen af Thorbjorn Anderssons bog
Per Fribergs arkitektur, kan fra 27.
oktober til 20. november ses i Form

Design Center i Malmø.
Ti-fre 11-17. to 11-18. lø og sø 11-16
Gratis, adgang.
Form Design Center
Hedmanska Gården, Lilla Torg
Malmø

GUNNAR MARTINSSONS
TRÅDGÅRDAR
INDTIL 20 NOVEMBER
Gunnar Martinsson har verkat som

professor i trådgårdsarkitektur under
30 år i Karlsruhe och skapat trådgår-
dar for både privat och offentlig mil-
ja. Numera delar han sin tid mellan
Malmo och Ven.
Gunnar Martinsson har gestaltat en
mångd olika tradgårdsrum. Till ut-
stållningen har han gjort ett urval av

trådgårdar han ar specieilt fortjust i.
Det ar både tradgårdar som blivit
byggda och en del som stannat vid
skisser, tradgårdar från Sverige och
från Tyskland. Att lura ogat, att fin-
na losningar for svåra och konstiga
trådgårdar och att behandla tråd-
gårdsrummet som arkitektur år något
som kannetecknar Gunnar Martins¬
son. Han har kallats den forste sven¬

ske modernisten inom sitt område.
I utstållningen presenteras 11 olika
trådgårdar med vackra fotografier,
perspektivteckningar, planritningar
och Gunnar Martinssons personligt
skrivna texter.

Mindre gårdar ar temat i ena rum¬
met med bland annat Martinssons
vinnande bidrag till tåvlingen Ute-
rummet 1960, dår han gestaltar ett
uterum for ett atriumhus. Flår skil-
dras hur uterummet foråndras till-
sammans med familjen som bor dar
-från småbarnstid till pensionars-
tillvaro. I detta rum finns också

njutarens trådgård.
I nåsta rum ligger tyngdpunkten på
hans egna trådgårdar-den i Karls¬
ruhe och trådgården på Ven. Under
sin tid i Tyskland byggde familjen
Martinsson upp en frodig trådgård
med bland annat en bambuskog vars

rykte våxte lika snabbt som skogen.
Den blev sex meter hog. Trådgården
på Ven betydde speciella utmaning-
ar - hur skulle man få en tomt i en

slånt att inte se så brant ut?
Inf.: Anneli Oxenstierna
Landskrona museum

Tel.+46 418 470 568
anneli.oxenstierna@landskrona.se

ARRANGEMENTER FRA SKOV &
LANDSKAB - EFTERÅRET 2005

Byens lys
18. november 2005 i København

Fem rum. Tegning: Gunnar Martinsson

Wippels have. Foto: Gunnar Martinsson

Herunder: Gunnar Martinssons have på Ven
Foto: Janne Jonsson

DALECARLICAPRIS TIL
IB ASGER OLSEN

Dalecarlicaprisen er tildelt Ib Asger
Olsen med følgende motivering:
'Professor Ib Asger Olsen har som
projektansvarig haft en avgorande
roll i tillkomsten av Bytræsarboretet
i Hørsholm.
På våren 2001 planterades i
alléform 400 tråd av 100 olika arter

och sorter i ett stadstrådsarboretum

på Hørsholm. Dels har traditionella
stadstråd planterats, dels andra
intressanta arter, vars utveckling vi
nu kan fålja. Tråden kommer att få
varierande grad av beskårning och
skotsel. Jåmforande studier mellan
olika trådarter och skfltselinsatser
kommer att ge vårdefulla kunskaper
for planering och vård av tråd.
Arboretet år en ypperlig anlåggning
och kommer får lång tid framdver
att vara en viktig tillgång får utveck¬
ling for trådgårdsyrket och stads-
trådgårdsmåstarkåren i Skandinavien.
Stadstrådgårdsmastare och ovriga
yrkesverksamma inom park och
trådgård kommer att få många
anledningar att'besoka arboretet
och med stort intresse ta del av de
resultat som forskningen kring arbo¬
retet ger.'
Foreningen Sveriges
Stadstrådgårdsmastare

Foreningen Sveriges Stadstrådgårds¬
mastare utdelar varje år ett pris till
den person som genom sin gårning
betyder mycket fOr trådgårdsyrket
och dess utveckling.
Priset består av ett diplom och en
Betula verrucosa 'Dalecarlica'

Foljande personer har erhållit priset:
1989 Prof., dekanus Sten Ebbersten
1990 Fliksdagsman och f.d. bostads-
ministern Hans Gustavsson
1991 HM Konungen Carl XVI Gustav

.1992 Prof. Sven-lngvar Andersson
1993 Trådgårdskonsulent Lars-Eric
Samuelsson och journalisten Ulf
Schenkmanis
1994 Prof. Mårten Carlsson
1995 Prof. Eivor Bucht
1996 Greve Lennart Bernadotte
1997 Gro Harlem Brundtland
1998 Arne Klingborg
1999 Jan Gehl, KOpenhamn
2000 Stadstrådgårdsmastare Gunnar
Ericson
2001 Hortonom Rune Bengtsson

•2002 Journalist Karin Berglund
2003 Prof. emeritus Per Friberg
2004 Patrik Grahn, ansv. for rehab-
trådgården
2005 Prof. Ib Asger Olsen ■

UDSTILLING OM PER FRIBERG
INDTIL 20. NOVEMBER

Den lille udstillining om Per Friberg,
som var utstillet på Arkitekturmuséet

Rustfrit, transparent net.

I Industri.

Jakob Inox Line®
Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F* +45 75 94 12 58
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www.urban-reflection.com design: Sten NielsenKurset behandler lys som en vigtig
ingrediens i arbejdet med forandring
af eksisterende byrum og i planlæg¬
ningen af nye bolig- og erhvervs¬
områder. Belysningens forskellige
funktioner demonstreres - fra funk¬
tionel til den kunstnerisk lyssætning.
Tilmelding: Birthe Hoelgaard Andersen,
bho@kvl.dk

Kursusansvarlig: Karen Sejr, Skov &
Landskab (ksp@kvl.dk]

ARRANGEMENTER PÅ FYN

Arkitektkonkurrencen om Stige 0
Odenses gamle losseplads er med
udgangen af 2005 færdigafdækket
og skal herefter anvendes rekreativt,
til fritid og natur. Projektleder Karin
Dyhre, Byplankontoret, Odense Kom¬
mune vil fortælle om proces og pro¬
jekter. Forhåbentlig vil vinderne også
deltage i mødet.
Tirsdag 6. december 2005 kl. 19.30
på Odense Rådhus, Vær. 224 ab
Tilmelding til Jane Vestergaard på
tlf. 65 973120 ellerjve@odense.dk
Arr. Fynske Planlæggere

NORDJYDSKE PLANLÆGGERES
EFTERÅRSPROGRAM 2005

Efterårsprogrammet fra Nordjydske
Planlæggere kan læses på
www.landskabsarkitekter.dk/med-
lemmer/newsattach/Efteraarspro-
grammet2005.doc

SEMINAR OM GRAVMINDER

Foreningen for Kirkegårdskultur
afholder et seminar om gravminder.
Gennem foredrag, kunstneriske ind¬
slag og debatter, vil bl.a. følgende
blive belyst:
Gravminder i dag - den aktuelle
situation v. kirkegårdsleder Birgitte
Foghmoes, oldermand for stenhug-
gerlauget Hans Broch-Mikkelsen,
stenhuggermester Rudi Larsen m.fl.
Kirkegårdskultur v. kunsthistoriker
Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Dødens arkitektur og monumenter v.
kunsthistoriker Karin Kryger
Gravmindet og kirkegårdens helhed
v. landskabsarkitekt Preben Skaarup
Gravminder og det grafiske udtryk v.
grafiker Poul Søgren
Tro og overtro på kirkegården fra
slutningen af 1700 til i dag v. etnolog
Birgitte Kragh
Hvor går udviklingen.hen? v. socio¬
log Mikael Hviid Jacobsen
Gravmindet som kunstnerisk udtryk
v. billedhugger Bjørn Nørgaard
Tid: 30. og 31. oktober
Pris: Medlemmer af Foreningen for
Kirkegårdskultur: 1.500 kr. inkl. over¬
natning, ellers 1.200 kr.
Andre 2.100 kr. inkl. overnatning,
ellers 1.800 kr.

Tilmelding: Foreningen for Kirke¬
gårdskulturs seminarsekretariat:
Inger Lodahl inlo@km.dk og
Ida Gjerlev Pedersen igp@km.dk
tel. 75 82 31 39

DANSKE KIRKEGÅRDE
-TRADITION OG FORNYELSE
Danske kirkegårde - tradition og
fornyelse er en eksempelsamling
redigeret af Susanne Guldager.
Kirkegårdene ved vore middelalder¬
kirker er i fokus i denne bog.
Baggrunden er, at disse anlæg inde¬
holder væsentlige bidrag til vores
kulturhistorie og er i fare for at for¬
svinde eller lide overlast.
I bogen fremhæves kirkegården som
begravelsesanlæg med en særlig
tyngde og betydning. Det opleves
gennem udformning og beplantning
og gennem gravstedernes udsmyk¬
ning og indretning.
Mange kommer på kirkegården for
at se til et gravsted eller af interesse
for lokal og national historie. Andre
søger hvile i et genkendeligt rum med
plads til tanker om livet og døden.
Kirkegården er også et dynamisk an¬
læg og derfor under stadig foran¬
dring. I bogen gøres opmærksom på
kulturværdierne i anlæggene og på,
at disse kræver bevidst forvaltning,
hvis slægternes spor ikke skal for¬
svinde. Også nutidens udfordringer
omtales:

Bogen er udarbejdet af kirkegårds-
konsulenterne i landets ti stifter.

Kirkegårdskonsulent Susanne Gulda¬
ger har været redaktør og er hoved¬
forfatter, og biskop Jan Lindhardt
har skrevet et indledende afsnit.

Bogen udgives af Forlaget Anis i
samarbejde med RPC, Religions-
pædagogisk Center, med støtte fra
Kirkeministeriet.

Danske kirkegårde - tradition og
fornyelse. En eksempelsamling
redigeret af Sdsanne Guldager.
Forlaget Anis, 2005.
160 sider, størrelse 24,5 x 25 cm,
indeholder 165 farvebilleder samt

25 planer.
Pris. 249 kr. ekskl. forsendelse.
Ved bestilling direkte fra forlaget
www.anis.dk inden 16. november:
199 kr. ekskl. forsendelse.

urban-reflection.com
info@urban-reflection.com telefon +45 35 35 21 00



Fra botanisk hage hvor IFLAs 3 verdensregioner er representert: Fra venstre:
Tom Papandrew fra USA, Jenny B. Osuldsen, NLA og Karma Wangchuk fra Bhutan
'Vannliljer' fra Brasil i glasshuset i botanisk hage hvor de hadde slagordet: 'Destroying rain¬
forest for economic gain is like burning a renaissance painting to cook a meal'". Edward Wilson

Edinburgh som by er en turistattraksjon i seg selv og best får man oversikt
fra Caiton hill med sine 'greske' ru iher

og styret har gjort store deler av
komitearbeidet og representasjon.
De siste to årene har det vært un-

derstreket at det skal satses på en
mer aktiv forening som skal synlig-
gjøre seg selv ved å aktivisere med-
lemmene. Styret ønsker seg nå en

mye større grad av 'bottom up'-akt-
ivitet. Foreningen har blitt tydeligere
overfor samarbeidende organisa-
sjoner, som medfører etterspørsel og
større faglig tyngde internasjonalt.
Dette ser ut til å bære frukter fordi

styrets engasjementet og tilstede¬
værelsen har vært stor. En CD med
'alt du bør vite om IFLA", er produ-
sert og ble overlevert til de enkelte
delegatene. Nye komiteer for ut-
danning, internasjonal godkjenning
av yrkestittel, global status for land-
skapsarkitektprofesjonen, tryggere
og mer bærekraftige byer, sponsor-
arbeid og en egen Afrikakomité, har
akkurat startet sitt arbeid, eller blir
etablert i det kommende året.

Styret oppfordret delegatene til å
engasjere seg og sine foreninger.
Jeg tar gjerne i mot frivillige som
kunne tenke seg å engasjere seg i
internasjonalt arbeid.

Nye medlemmer
IFLA består i dag av over 70 medlems¬
land hvor også enkeltmedlemmer fra
land som ikke har egne foreninger,
kan søke medlemskap. Serbia og
Montenegro, Uruguay og Kina ble tatt
opp som nye medlemsland i 2005.
I år ble det tatt opp enkeltmedlemmer
fra Kypros og Bhutan. Landskapsarki-
tekten fra Bhutan holdt en personlig
takktale til IFLA hvor han fortalte
med stor innlevelse hvilke utfordrin-

ger et fjell-land med 600.000 inn-
byggere har, og hvilke store og vik-
tige oppgaver landskapsarkitekten
står overfor. Det forventes at 50%
av landets befolkning vil bo i by i
2020, mot 25% i 2005. Kontrasten
til Kinas medlemsmasse med sine
15.000 landskapsarkitekter, er enorm.
Skal man regne antall landskaps-
arkitekter pr innbygger, ligger fort-
satt Isiand på toppen av verdens-

IFLA WORLD COUNCIL OG
IFLAS 42. VERDENSKONGRESS I EDINBURGH
Årets IFLA-årsmøte fant sted 24. og 25. juni i
Edinburgh. Fra Norden deltok Jeppe Aagaard
Andersen som er visepresident i sentralregionen,
Jacob Kamp fra Danmark og Terhi Tikkanen
Lindstrøm fra Finland. Som NLA sitt IFLA-delegat,
representerte jeg og hadde stemmene til både
Sverige og Island. Til sammen deltok delegater fra
36 land på årsmøtet.

World council
På world council legges retningslinjene for styrets
arbeid det neste året. Styrets årsmelding vitnet
om svært stor aktivitet og gode resultater. For
handlingsprogrammet for det neste året ble det
lagt frem et svært ambisiøst program. Det har
vært en tendens at delegatene har arbeidet lite

statistikken. Medlemsmassen blir

stadig større, så det er ingen grunn
til å føle seg alene på en utpost i
distriks-Norge!

IFLA-EFLA
Den andre viktige og vanskelige saken
som var gjenstand for lange disku-
sjoner, er gjengangeren om for¬
holdet mellom EFLA (den europeiske
landskapsarkitektforeningen) og IFLA.
NLA har engasjert seg sterkt i saken
og vært pådriver for å få et samlet
Norden til å arbeide for en sammen-

slåing. Nå må vi få det til og ikke
bare prat om at det skal gjøres.
EFLAs president Theresa Andresen,
var med på diskusjonene og bidro
positivt til å komme nærmere en
felles fremtid.
Med et flertal! på 30 stemrtier mot 2
(6 blanke], ble det vedtatt at organi-
sasjonene skal arbeide for felles mål
under samme paraply; felles konfe-
ranser, samlokalisere kontorlokale
og klargjøre hva som skal være en
best fungerende regioninndeling for
IFLA med landskapsarkitekter fra
EU/EØS-land som en drivkraft.

Verdenskongressen
Årsmøtet holdt hus i den botaniske

hagen i Edinburgh som er en svært
vakker, velpleid, innholdsrik og spen-
nende park etablert allerede i 1670.
Siden arrangementet var rett i for¬
kant av det viktige G8-møtet, var
'hele byen' snudd på hodet i forhold
til vakthold allerede en uke før G8
møtet. Som en motsats til det histo¬
riske suset som Edinburgh represen¬
terer, ble kongressen arrangert på
Harriot-Watts-universitetet utenfor

Edinburgh fra' tidlig 70-tall. Fordelen
med å samle folk på en campus er:
gode forelesningsfasiliteter, billig
overnatting og at alle folk er samlet
på ett sted. Men kveldsarrangemen-
ter var stor mangelvare, noe jeg me¬
ner er beklagelig da kongresser bør
skape rammer for at mennesker kan
møtés både i faglige og sosiale lag.
Tittelen på årets kongress var:
'Landscape leading.the way'.

Her hadde nok arrangementskomi-
teen ikke sortert godt nok i strøm¬
men av foredrag, slik at sammen-
setningen av foredrag kunne virke
nokså tilfeldig. Men bredden i faget
er stor, og det ble vist et godt spek¬
ter av hva som skjer i landskapsar-
kitekturen i verden anno 2005.
Årets kongress ble avsluttet ved at
det ble delt ut en 'Sir Geoffrey Jell-
icoe Gold Medal' for første gang.
Dette er en ærespris til en land-
skapsarkitekt hvor en oppnevnt jury
kunne dele ut prisen for første gang
i år. Prisen skal deles ut hvert fjerde
år. 'Gullmedaljen' gikk til Peter
Walker fra USA for hans 40-årige
engasjement som landskapsarkitekt
med fokus på design, undervisning
og forfatterskap og bygde prosjekt-
er. Neste års kongress og årsmøte
blir avholdt i Minneapolis i USA 6.-
10. oktober 2006.
Søk på nettet for mer informasjon
om IFLA og IFLAs arbeid: iflaon-
line.org og iflajournal.org eller
sentralregionens egen webside:
ifla.net

Jenny B. Osuldsen,
landskapsarkitekt NLA
Norges IFLA-delegat

Skottlands nye parlamentsbygg har
en høy grad av detaljering, rik og
vakker materialbruk ute som inne,
og er absolutt verdt å avlegge et
besøk

Engelsk hagekunst med staudebed i forkant og en
fantastisk vakker, kiipt kristornhekk som veggmotiv
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Danske arkitekter

3XNIELSEN

■

Lene Dammand Lund (.L. ~ x -■
29 x 29,5 cm, 96 sider k \
Rigt illustreret
Dansk og
engelsk version

Pris: 375 kr

ARKITEKTENS FORLAG, Overgadeb oven Vandet 10, 1, DK-1415 Kbh. K
Tlf: +j 45 32 83 69 70 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk

Skov & Landskab Afstressende parker?
Tegn abonnement på Skov & Landskabs

Videntjeneste for 2006
og få resten af 2005 gratis

Se www.SL.kvl.dk eller ring 3528 1500

LANDSKAB
landscape

www.arkfo.dk

LÆS MERE: WWW.ARKFO.DK

Projektet om Figentræet og dets
frUgter har haft til hensigt at vise
muligheder for at gå anderledes til
værks, når det drejer sig om kunst
i kirken. Og hvordan man kan
opleve nye kvaliteter ved et kendt
- og derfor ofte selvfølgeligt - rum
ved at installere ny kunst i det.
Selve udsmykningsprojektet har
været temporært, fra december
2003 til december 2004. Det har
bestået af tre forløb, hver af fire
måneders varighed, hvor fem
kunstnere og fem københavnske
kirkerum gik i clinch med
hinanden.

KAN ET FIGENTRÆ BÆRE OLIVEN?
Redaktion: Annemette Gravgaard og Marianne Amundsen

Bog og DVD
22,7x24,5 cm
168 sider, illustreret
ISBN 87-7407-331-1

PRIS: 348 KR.

Arkitektens Forlag Overgaden oven Vandet 10,1. DK*1415 København K
Tlf: +45 32 83 69 70 Fax: +45 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk www.arkfo.dk



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


