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KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
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ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
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Ingemann Hansen & Søn

Kontor - Plads
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DK-3000 Helsingør
Telefon 49 29 90 10
Telefax 49 29 90 07

Nu i Nordsjælland

W Værksted - Plads
Stengårds Allé 38 B
DK-2800 Lyngby
Telefon 45 87 56 87
Værksted 45 87 56 18

men stadig i Lyngby

BYTRÆER

PLANTNING

BESKÆRING

PLEJE

RÅDGIVNING

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

OIT7VO SKOVVEJ 56
Ol I AO 44 65 05 65

2750 BALLERUP
FAX 44 65 08 74

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 ■ Slagslunde, 3660 Stenløse
s 48 18 33 18 ■ Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERINGER - SPORTSANLÆG

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30

2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt LDA

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

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

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 48 17 31 26* . Fax 48 14 09 86 HOLM
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Generalforsamling
DL afholder generalforsamling med
spisning fredag 27. marts kl. 15.00-
21.30 i Ejby Mølle, Odense.
Yderligere oplysninger: Maria
Miret, DL. Hauser Plads 32, 3. sal.
1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

Høstkonference i Esbjerg
DL afholder høstkonference i

Esbjerg 10.-12. september.
Foredragene omhandler bl.a. Esbjerg
bymidteprojekt og skulptur i land¬
skabet, rekreation og grønne visio¬
ner, kystsikring, Vestkysten og
Vadehavet samt byforskønnelses-
projekt i Nordby, Fanø.
Program, priser og tilmelding:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32,
3. sal. 1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

IFLA 1998

IFLA blev grundlagt på Cambridge
University i september 1948. Sam¬
men med det engelske Landscape
Institute fejres 50-års fødselsdagen
i Cambridge: fredag 4.-6. september
1998 med forelæsninger, besøg på
bl.a. King's College, banket på
Jesus College Main, ekskursion. Af¬
rejse f.eks til Athen mandag 7. sep¬
tember, hvor man kan fortsætte
med IFLA-symposiet 'Art and Land¬
scape'.

Den græske landskabsarkitektfore¬
ning PHALA arrangerer 8.-10. sep¬
tember 1998 et IFLA Central Region
symposium i Athen med temaet
'Art and Landscape'. Symposiet
henvender sig ikke alene til land¬
skabsarkitekter, men også til arkitek¬
ter, billedkunstnere, forfattere og
kunstkritikere. Symposiet vil diskutere
landskabets rolle i både arkitektur

og design, i litteratur og billedkunst.
Information: PHALA. 30 rue Rigillis.
106 74 Athen, Grækenland.
Tel. 30 172 24281, fax + 30 172 52369.

Den 35. IFLA-verdenskongres afhol¬
des 12.-16. oktober Indonesien med
temaet 'Landscape Architecture -

Quest to the 21st Century'.
Information: Ikatan Arsitek Lansekap
Indonesia. Jakarta Design Center
6th. Fl. SR 07. Jl. Gatot Subroto 53.
Jakarta 10260. Tel.+62 215495143,
fax + 62 21 5304575 eller

Kongresbureau Pacto Convex Ltd.:
Tel. +62 215705800,
fax + 62 21 5705798, e-mail:
pactoltd@idola.net.id.

Konkurrence:

Parcelhuset som arkitektur

Statens Kunstfonds arkitekturudvalg
har udskrevet en konkurrence om

udformningen af fremtidens parcel¬
hus. Resultatet skal danne grundlag
for opførelsen af 2 til 3 studiebyer
med hver 10-15 huse.
Dansk Arkitekturcenter GI. Dok med¬
virker med henblik på etablering af
byggeudstillinger, der skal præ¬
sentere konkurrencens resultat som

studiebyer i henholdsvis Randers og
Vejle samt sandsynligvis et sted på
Sjælland.
Blandt de indkomne forslag skal
dommerkomiteen vælge et bebyg¬
gelsesplanforslag, der kan danne
grundlag for udformningen af udstil¬
lingsområder i Randers og Vejle.
Ligeledes skal dommerkomiteen
udvælge op til 15 huse der skal
opføres i de to udvalgte områder.
Konkurrenceprogram fås fra DAL,
tlf. 32 83 69 00.

Indleveringsfrist: 20. marts 1998.

Forårets arrangementer på Fyn
Af forårets arrangementer på Fyn
resterer:

Fyns Kunstmuseum
Arkitekten bag renoveringen Torsten
Thorup MAA og lederen af museet
museumsinspektør Anne Christian¬
sen orienterer om baggrunden'for
indretningen og de ophængte kunst¬
værker.

Tirsdag den 3. marts 1998 kl. 19.30
på Fyns Kunstmuseum, Jernbane¬
gade 13, Odense.

Ekskursion til Prag
Direktør for offentlige og udenland¬
ske anliggender Ivan Plicka oriente¬
rer om byplanlægning og bybevaring.
Torsdag 23. april til søndag 26. april
1998

Byvandring blandt
Odenses skulpturer
På en vandring gennem bymidten
fortæller Karsten Ohrt om skulptu¬
rerne, deres ophavsmænd og -kvin¬
der og deres placering i byrummet.
Torsdag 14. maj 1998 kl. 16.00 fra
Odense Slot, den indre slotsgård.
Tilmelding senest 7. maj 1998
Al tilmelding til Grete Wang Poulsen.
Tlf. 66 13 13 72, L. 2514.

Foreningen for Kirkegårdskultur
Foreningen for Kirkegårdskultur, Fore¬
ningen af Danske Kirkegårdsledere
samt Danske Krematoriers Landsfor¬

ening holder årsmøde med foredrag
og ekskursioner 7.-10. juni i Helsingør.
Information: Østre Kapelvej, Næstved.
Fax 55 78 05 05.

Havebrugshistorisk Selskab
Forårets resterende foredrag afhol¬
des på KVL, Rolighedsvej 23.
Frederiksberg.
Tirsdag 24. februar kl. 19.30:
Promenade i haven ved Versailles
v. Erik Kalsgård Poulsen, Inst, for
arkæologi og etnologi, KU.

Onsdag 25. marts kl. 19.30:
Generalforsamling samt rejseindtryk
fra det nordvestlige Indien v. lektor
Jette Abel, Sekt. for Landskab, KVL.

Forskningscentret for
Skov & Landskab
3. marts. Stauder på grænsen mellem
kultur og natur v. John Norrie. Odense.
Marts. Rådgiverturné v. Palle Kristof¬
fersen.
22. april. Miljøvenlig græspleje
v. Jørgen Fischer. Odense.
7. maj. Argumenter for en grøn by
v. Jens Ole Juul. Gentofte.
13. august. Lokal nedsivning af
regnvand v. Marina Jensen. Odense.
Forskningscentret for Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Movium

19. marts. Trådgård utan grånser.
Solentuna.
20. marts. Stadsgronska och allergi.
Solentuna.
30. marts-3. april. Stadstrådens bio¬
logi och vård. Alnarp.
22.-23. april. Skog i tåtort. Uppsala.
13. maj. Ute på dagis. Stockholm.
3.-4. juni. Stadens grås och ångar.
Alnarp.
12.-17. juni. Skolgårdar och pedagogi-
ska trådgårdar. Studierejse i England.
Movium. SLU. Box 54. 230 53 Alnarp.
Sverige. Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40 46 08 45.

Dansk Byplanlaboratorium
24.-marts. Miljørigtig planlægning.
Århus.
22.-23. april. Helhedsorienteret by¬
fornyelse i praksis. Odense.
12.-13. maj. Planlægning af nye bolig¬
områder. Espergærde.
15. juni. Studietur til Køge.
3.-4. sept. Planlægning af det åbne
land. Odense.
23.-24. sept. Byomdannelse. Roskilde.
1.-2. okt. Det 48. danske byplanmøde:
Boligen, kvarteret og byen. Odense.
29.-30. oktober. Forstaden. Brøndby.
10.-16. oktober. Studierejse til Nord¬
italien.
3.-4. november. Øresundsregionen.
Information om alle kurser m.m.:

Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
www.byplanlab.dk
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ET STORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

FANTASIENS HAVE
Malene Hauxner

UDGIVETMEDSTØTTEFRA DANMARKS NATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NY CARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFOR HAVE¬
KULTUR • NYKREDITS FOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENS MINDELEGAT360sider

Gennemillustreret ifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

Fantasiens Have handler om det moderne gennembrud ihavekunsten.
I virkeligheden bliver det beretningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placerer dansk havekunst i en europæiskforståelsesramme og påviser, hvordan et ændret livs-, skønheds- og natursyn
afbildes i den modernehave, hvis pioner iDanmark var havearkitekten
G.N. Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriverden modernehave, som
den formedes i mellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Have kaster nyt lys over det kompleks afændringer i

erkendelse, rumopfattelse etc., der førte til modernismen i havekunsten
- men den er også et forsøg på at rehabilitere modernismenshave,
der i midtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindre administreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG



KONKURRENCE OM SØBORG TORV

/ august 1997 udskrev Gladsaxe byråd en åben idékon¬
kurrence dm torvets fremtidige udformning. Byrådet,
der igennem en del år har haftforskellige planer til en

renovering afdette store og centrale byrum, ville med
konkurrencen indhente ideer til, hvordan pladsen kunne
blive et mere helstøbt byrum med sin egen identitet. I
samme moment ønskede man belysning af, hvordan
pladsen funktionelt kunne indrettes og ikke mindst,
hvordan de trafikale forhold kunne løses. Til konkurren¬
cen indkom i alt 89 forslag, hvoraf4 ikke var modtaget
rettidigt eller på anden vis ikke respekterede de krav, der
var fastsat i programmet. Således blev 85 forslag optaget
til bedømmelse. Dommerkomiteen bestod affølgende
medlemmer: for Gladsaxe Kommuneborgmester Ole
Andersen (fmd.), Karin Søjberg Holst, Lis Smidsholm,
Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen og Lars Abel; for
DAL, arkitekter MAA Peter Holst, Finn Selmer og Cor¬
nelia Zibrandtsen. Rådgivere for dommerkomiteen har
varet Bent Bro Larsen, DAB, Lars Thylander, Søborg
Butikstorv, Jørgen Sterner, Henrik Elming, Ivan Chri¬
stensen, Jes Klavsen og Anders Jensen, alle Gladsaxe
Kommune. Konkurrencens sekretær var arkitekt MAA

Dennis Lund, DAL.

Dommerkomiteens generelle bemærkninger
Med konkurrencen er det udskriverens (Gladsaxe by¬
råd) ønske at indhente forslag til, hvordan Søborg
Torv som et af byens helt store byrum kan finde sin
funktion og identitet.

Torvet gennemskæres i dag af Søborg Hovedgade
og Søborg Parkallé, der deler byrummet i tre dele,
hvilket vanskeliggør opfattelsen af stedet som en hel¬
hed. Bebyggelsen, der grænser op til torvet, er mod
sydøst tegnet af Vilhelm Lauritzen og består af for¬
skudte boligblokke med butikker i stueetagen. Tor¬
vets vestlige del er DAB's kollektivhus tegnet af Hoff
og Windinge med boliger og tillige institutioner i
stueplan. Mod øst er der i 80erne opført én lang bo¬
ligblok med butikker i stueetagen. Blokkens stueplan
ligger i samme niveau, selv om terrænet falder næsten
en etage langs med Søborg Hovedgade. Derfor er der
etableret en støttemur parallelt med Søborg Hovedga¬
de. Både mur og gade danner således en uønsket bar¬
riere mod det øvrige torv.

De trafikale forhold er vanskelige. Søborg Hoved¬
gade tilhører amtet og vil være kostbar at omlægge.
Søborg Parkallé er kommunens og forbinder torvet
med den vest for liggende sportsplads via en markant
trerækket lindeallé. Der er desuden buslinier på begge
veje med tilhørende stoppesteder på torvet. Buslinier¬
ne forventes ikke ændret.

Torvet rummer i dag 210 parkeringspladser, som i
en fremtidig renovering evt. kan reduceres lidt, men i
øvrigt skal kunne betjene alle torvets sider. Kiosken
på torvet kan bevares, eller der kan opføres en ny

bygning af tilsvarende størrelse.

Landskab 1/98



Det skal endvidere bemærkes, at terrænet falder

godt 4 meter mod øst. Dette er en udfordring. Opga¬
vens hovedtema må være at nå en naturlig og karak¬
terfuld løsning på dette problem.

De indkomne forslag har bidraget til at få et mere

nuanceret billede af mulighederne for at gøre Søborg
Torv til et godt byrum, både for den, der passerer

hen over torvet via Søborg Hovedgade, og for den,
der opholder sig på det.

Mange af de indkomne forslag viser gode og gen¬

nemarbejdede helhedsløsninger, mens andre bidrager
med interessante delløsninger.

Forslagene kan inddeles i tre kategorier: de urbane
forslag, de grønne forslag og de, der sammenkæder
det urbane med en grøn karakter.

Ved bedømmelsen har dommerkomiteen valgt at
finde et vinderforslag og en efterfølgende præmiering
efter det princip, at såfremt 1. præmieforslaget ikke
havde været tilstede, hvilket forslag ville i så fald hav¬
de været det bedste. På samme måde med 3. præmie¬
forslagene, hvor tre forslag dog blev sidestillet. Denne
fremgangsmåde adskiller sig fra en bedømmelse, hvor
man præmierer projekter, der repræsenterer forskelli¬
ge typologier af ideer.

Dommerkomiteen har lagt vægt på, at torvet skal
kunne opfattes som en helhed, og at det skal kunne
rumme såvel mange mennesker som tåle at stå tomt.

Torvet bør disponeres i forhold til solorienteringen,
og forslagene må udnytte stedets diagonale terrænfald.

En fremtidig beplantning skal kunne understrege
forslagets intention og give ny identitet til stedet både
sommer og vinter. Plantevalg og placering skal illu¬
strere fornemmelse for stedet og dets fremtidige

• funktion.

Trafikken bør afvikles uden gener og parkeringen
skal placeres, hvor behovet findes. Sammenhæng på
tværs af Søborg Hovedgade for fodgængere og god
adgang for kørestolsbrugere til alle ejendommene på
torvet.

Det har endvidere været vigtigt for dommerkomi¬
teen, at de præmierede forslag anses for at være øko¬
nomisk realisable. På den baggrund udmærker to for¬
slag sig særligt ved deres løsning af konkurrencen.
Udgangspunktet for besvarelserne er meget forskel¬
ligt, men begge besidder store kvaliteter.

Dommerkomiteens bemærkninger til
de enkelte forslag
Forslag nr 46/24685 tildelt 1. præmie på 150.000 kr.
Udarbejdet afarkitekt MAA Michael Cederfeld i sam¬

arbejde med Gottlieb & Paludan AIS, Arkitekter MAA,
Hellerup

Vinderprojektet er det forslag, der på mest overbevi¬
sende måde giver Søborg Torv den efterspurgte hel¬
hed. Forslaget tager udgangspunkt i pladsens jævne
fald på over 4 meter fra Høje Søborg til Søborg Ho¬
vedgade. Dette terrænfald i diagonal retning er udlagt
med én sammenhængende hård belægning, hvorpå
trafik og parkering er organiseret.

Torvet samles om en cirkulær grønning i vandret
plan med støttemur, der skærer sig ind i terrænet
mod vest og hæver sig over terræn mod øst. Herved
accentuerer Søborg Torv forholdet mellem det vand¬
rette og skrå plan, samtidig med at der på tværs af
Søborg Hovedgade skabes en forbindelse fra grønnin¬
gen til det vandrette forareal ved Høje Søborg Øst.

Langs cirklens periferi er parkeringen udlagt under
en krins af spidsløn ('Cleveland') et træ, der har
smukt, gult efterårsløv og kan tåle byklima.

Forslaget indebærer, at Parkalléen flyttes til sydsi¬
den af torvet, således at man let kan komme til bu¬
tikkerne, samtidig med at den store grønning frihol¬
des for trafik. Lysreguleringen på Søborg Hovedgade
flyttes mod syd til et nyt T-kryds og fodgængerne le¬
des over Søborg Hovedgade til det eksisterende trap¬

peanlæg ved butikkerne.
Lindealléen på Søborg Parkallé føres helt frem til

torvet. Herved bliver den grønne forbindelse til kom¬
munens rekreative faciliteter synliggjort. Pladsens
grønne element udgøres af det cirkulære vandrette
græsplan, hvori et hævet spejlbassin er attraktionen.
Som pendant hertil ligger kiosken på et lavere be¬
fæstet torv ved hovedgaden.

Dommerkomiteen mener, at der bør arbejdes vide¬
re med en trafikdifferentiering (biler og fodgængere)
af de belagte arealer.

Forslaget giver ikke alene en smuk helhedsløsning,
men er tillige økonomisk mulig at realisere. Det bli¬
ver et unikt byrum, ulige andre steder i landet et var¬

tegn for Gladsaxe Kommune.
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grid. Træerne er karakteristiske ved deres vækstform,
deres afskallende bark og en kølig blågrøn nålefarve.
Træerne indrammer rummet under trækronerne og

præciserer grusfladen set udefra. Inde på fladen danner
lyset gennem nålene særegne skyggemønstre i gruset,

og der opstilles spredte stole, der kan dreje 360 grader
om egen akse. I grusfladen placeres spots, der om af¬
tenen oplyser træerne nedefra.
■ Dommerkomiteen finder, at forslaget med én enkel
gestus vil kunne gøre Søborg Torv til 'et sted i verden,'
og at fyrrelunden desuden markerer en smuk afslut¬
ning på det overordnede grønne træk, som udgøres af
Søborg Parkallé.

Udover at tilføre stedet poesi og stoflige kvaliteter
kan forslaget med sit trævalg ses som en indforstået
reference til hovedværker i den nordiske funktionalis¬

me, der kan have givet inspiration til de bedste af de
omkringliggende huse. Det foreslåede valg virker såle¬
des på en gang overraskende og rigtigt.

Dommerkomiteens eneste væsentlige indvending
mod projektet er af trafikal art. Man finder, at Søborg
Parkallés opdeling af den grusbelagte flade er direkte i
strid med forslagets hovedintention om at skabe en

samlet lund for ophold og rekreation. Det ville såle¬
des have været en klar forbedring og i fuld overens¬

stemmelse med forslagets idé, om denne trafik var

blevet ledt syd om grusfladen. Desuden kan det disku¬
teres, om ikke de foreslåede, supplerende træplant¬
ninger langs facaderne i virkeligheden svækker kon¬
ceptet. Den noget utilgængelige grafiske fremstilling
yder ikke projektets gode tanker fuld retfærdighed.

Forslag nr. 76/33842 tildelt 2. præmie på 100.000 kr.
Udarbejdet afMette Kliiver, Lisbeth Westergaard og

PeterJuhl, landskabsarkitekter MDL, København.

Medarbejder: Hans Kragh, landskabsarkitektstuderende.

Forslaget er lige så enkelt, som det er smukt og karak¬
terfuldt. Hovedidéen består i at placere en firkantet
grusflade med fyrretræer midt i torverummet. Grus¬
pladsen udlægges om en flade med egen, jævn hæld¬
ning, så den opleves vandret i forhold til det eksiste¬
rende skrånende terræn. Fladen markerer sig således
med fra 15 til 65 cm over terræn og er præcist defi¬
neret af en sort poleret granitkant, der hviler på en
mur af lys beton. Kanten bruges til at sidde på, og

gangbesværede kan ad ramper komme op på fladen.
Grusfladen beplantes med skovfyr i et 6.5 x 6.5 meter
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Forslag nr. 17/77747 tildelt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet af Thomas Bonde-Hansen, Sara Ettrup og

Jens W.Ø. Larsen, arkitektstuderende, Købenbavn. Kon¬
sulent: Landskabsarkitekt MDL Knud W.Ø. Larsen.

Forslagets hovedidé baseres på at lade et landskabeligt
element, lindetræerne, og et bymæssigt element, det
'skæve' gulv, mødes på Søborg Torv. Den flerrækkede
lange lindeallé på Søborg Parkallé er områdets land¬
skabelige hovedlinial og dermed forslagets udgangs¬
punkt. Man placerer lindetræsrækker som en enkel fri
komposition hen over det vindskæve Siaborg Torv.
Man fletter det landskabelige element i form af stam-
mehække (lind) mod det bymæssige gulv befæstet
med bordursten og grus. Et overordnet hovedgreb,
som markerer projektet i feltets top, ikke mindst på

grund af den fine brug af stedets muligheder og kvali¬
teter samt en fin og poetisk tolkning.

Især samspillet mellem trærækker, den skæve torve¬
flade og de nye vandrette plateauer er smukt og arti¬
stisk komponeret.

Belysningen er primært oplyste trærækker, hvilket
fornemmes som en smuk idé, men der mangler detal¬
jering og redegørelse. Det samme gælder torvets andre
apteringselementer, herunder de riste, som optager

afvanding, savner redegørelse. Man leder efter en stil¬
lingtagen til sammenskæringen mellem vandrette fla¬
der og de skrå og skæve' trærække-linier.

Trafikalt er forslaget enkelt tænkt, men alligevel for
kompliceret løst, især omkring parkeringen.

Bortset fra sidstnævnte bemærkninger markerer
forslaget sig som en smuk helhedsløsning.
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Forslag nr. 83/10028 tildelt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet afMads Gudmand-Høyer og Tue Tramp
Madsen, arkitekter MAA, København.

Forslaget løser funktionelt og arkitektonisk den stille¬
de opgave. Et stort fælles rum - Søborg Torv — bindes
sammen af en terrasseret, homogen belægning, som

delvis føres over Søborg Hovedgade til butikstorvet
på modsatte side.

Projektets idé er at sammenflette 3 hovedelementer
med hver sin karakter og funktion til en helhed:

Dels et solbeskinnet torv med café og enkelt dispo¬
neret, men med trafikale problemer i selve T-udflet-
ningen.

Dels en park ved kollektivhuset er ligeledes velpla¬
ceret og funktionel, men usikker i kotering og ligele¬

1:1250

des i den måde de afgrænsende vandfladers 'nedsænk¬
ning' i terrænet foregår på.

Og som tredie element placeres centralt for enden
af Søborg Parkallé en 'skovparkering', som dæmper
trafikalt og sammenbinder torvets komponenter.
Denne parkering er udtryksfuld og velplaceret på det
terrasserede torv; dog forekommer trærækken i vej¬
midten malplaceret teknisk og trafikalt.

I terrassespring indbygges belysning og anden apte-

ring, hvilket sammen med caféudformningen virker
overbevisende og enkelt løst.

Rumlig struktur • Spacial structure
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Forslag nr. 07/50200 tildelt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet afarkitektfirmaet Jes Henneberg og arkitekt
MAA Aras Kamal Hamed, Odense.

Dette forslag gav som eneste svar på, hvordan man

kunne disponere Søborg Torv, således at torvedelen
blev anlagt på den anden' side af Søborg Hovedgade.
Ved at give hovedgaden en bue dannes der et stort

torv, hvor der er sol det meste af dagen, og ved at

fjerne den hævede parkeringsplads, der danner en

barriere sammen med Søborg Hovedgade, opnås en

forstærkning af ét samlet byrum.
På den anden side af hovedgaden er Parkalléen flyt¬

tet til sydøstsiden af torvet, og en krins af klippede
plataner med parkering under giver rum for en park.

Hvor Søborg Parkallé udmunder i hovedgaden, er

anlagt en lille plads med busstoppested og kiosk.
En fodgængerpromenade tværs gennem krinsen,

over den nu buede Søborg Hovedgade og videre over

det belagte torv til et nyt sydvendt trappeanlæg, er et
flot element, der sammenbinder hele det store byrum.

Dommerkomiteen finder det betænkeligt, at for¬
slagsstilleren har taget historisk udgangspunkt i et an¬

det Søborg, beliggende i Nordsjælland, som mange

detaljer i forslaget henviser til. Desuden finder man,

at materialevalget ikke helt passer til stedet, og at
krinsen havde stået stærkere alene.

1:1250
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Forslag nr. 63/79018 indkøbtfor 25-000 kr.
Udarbejdet afChristian Stenbro Eriksen og Sophus Søbye,
arkitektstuderende, Århus og Klaus Toustrup, arkitekt
MAA, Middelfart.

Forslaget satser mere målrettet end flertallet af projek¬
ter på at styrke Søborg Torv som bycenter ved at til¬
føje 'rum for bymæssige aktiviteter'.

Denne hovedintention indebærer, at de bygnings¬
mæssige tilføjelser kommer til at spille en væsentlig
rolle, og at belagte arealer bliver dominerende.

Disse to bestanddele, bygning og belægning, sam¬

menkædes på den måde, at de forskellige aktivitets-
rum opstår som 'opfoldninger' af pladsens flade. Der¬
ved dannes en facade mod Søborg Hovedgade, og

pladsen skærmes til dels mod trafikstøj.
Selv om dommerkomiteen generelt har foretrukket

projekter, hvor grønne elementer er strukturerende,
anerkender man dette forslags formgivningsmæssige
kvaliteter og dets konsekvens i forhold til egne ud¬
gangspunkter.
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Plantninger, gående trafik
og kørende trafik inkl. par¬
kering
• Plantings, pedestrians,
and motorised trafic
with parking

Forslag nr. 58/31061 indkøbtfor 25-000 kr. Udarbejdet
affdhan Laksdfoss, arkitekt MAA, Herlev ogJdannes
Petersen, arkitekt MAA, København.

Forslaget tilhører den kategori af projekter, der arbej¬
der med rum i rum', dvs. etablerer en mindre rum¬

dannelse inde i torvets store. Som det indre, bymæs¬
sige rum dannes en cirkulær plads omkranset af en

perforeret mur. Den cirkulære geometri afspejler sig
desuden i en bearbejdning af det hævede plateau på
torvets østside. Plateauet afsluttes af en bred, solorien-
teret trappe, hvor man kan opholde sig og følge livet
på torvet.

Rent trafikteknisk er den viste omlægning af Sø¬
borg Hovedgade uhensigtsmæssigt udformet, ligesom
den foreslåede rundkørsel næppe har mening i sam¬

menhængen.
Forslaget indkøbes på grund af sammenkoblingen

på tværs af hovedgaden.

1:2500
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PER FRIBERG — en samtale i Bjarred

Lulu Salto Stephensen

Det var en glad Pelle Friberg, som ringede op og for¬
talte, at han havde faet Låkerol-prisen. Stolt fortalte
han, at det var arkitekter som C.F. Møller, Jørn Utzon

og Henning Larsen, der tidligere har modtaget den i
Danmark - i år grafikeren Palle Nielsen. Han var også
glad for de 50.000 kr., der fulgte med, for han havde
lige haft store udgifter til varmeanlægget derhjemme.

Det er ikke den eneste hædersbevisning, 77-årige
Per Friberg har modtaget. Med denne kulturpris, der
hvert år uddeles til et menneske i Danmark og i Sve¬
rige, fordi de har ydet en betydende indsats inden for
nogle af kulturlivets områder, får vi juryens motive¬
ring for tildelingen af prisen og dermed også en kort
opsummering af hans faglige liv og virke.

Arkitekten og landskabsarkitekten professor emeritus
Per Friberg, fra Bjarred i Skåne, har fået prisen, fordi
han, i sin dobbelte profession (af både at være arkitekt
og landskabsarkitekt) har 'fullfoljt och fornyat en be-
tydande svensk tradition; placeringen av månniskans
boninger i harmoni med den omgivande naturen -

från hennes hus till hennes sista vilorum. Som den

sanne filosof han år, har Per Friberg utan stora åthav-
or och med visionårt tålamod utfort en kulturgårning
som gestaltare, som lårare och som vidsynt skribent.'

Per Friberg blev i 1964 landets første professor i
tradgårdskonst och naturvård' (havekunst og landskabs¬
planlægning) ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Al-
narp. Han har i mange år desuden undervist arkitek¬
ter ved både Chalmers Tekniska Hogskola i Goteborg
og Lunds Universitet i spørgsmål angående forholdet
eller tilpasningen mellem bebyggelse og landskab.

Som privatpraktiserende omfatter hans værkforteg¬
nelse mange forskellige opgaver inden for arkitekter¬
nes og landskabsarkitekternes virksomhedsområde,
bl. a. byplanprojekter, landskabsplanlægning, parker,
haver og forskellige slags bygninger. I alt mere end
700 arbejder. Per Friberg har gennem årene deltaget i
mange arkitektkonkurrencer og er til stadighed åben
for nye udfordringer.

På en måde er det svært at sige, om Per Friberg er

en arkitekt, der arbejder med landskabsarkitektur eller
er en landskabsarkitekt,- der ind imellem bygger huse.
Men lad os slå fast, han er først og fremmest land¬
skabsarkitekt. Uddannelsesmæssigt har han bevæget
sig på tværs af landegrænser: fra Kungliga Tekniska
Hogskolan i Stockholm, 1943-1947, til Kunstakade¬
miet i København, 1947-1950, og til Konsthogsko-

lans Arkitekturskola i Stockholm, 1957-1958, samt

til Harvard University, USA, som master of landscape
architecture, 1962-1963. Sin professorgerning varetog

han i årene 1964-1984, ligesom han har været gæste¬

professor ved Harvard og Berkeley, USA i 1981-1982.
Han var den første svensker, der i Danmark tog aka¬

demiprøven for havearkitekter. Det var den prøve på
Kunstakademiets arkitekturskole, som C.Th. Søren¬

sen og andre med ham havde kæmpet så hårdt for at
få etableret. Det var en prøve, som havearkitekter
kunne indstille sig til, og som stort set svarede til ar¬
kitekternes afgang. Den, der indstillede sig til prøven,
måtte arbejde med to opgaver, en historisk og en nu¬

tidig bestemt. Aspiranterne skulle selv foreslå emner¬

ne, men de skulle godkendes af Akademiets udvalg for
havekunst, der fungerede som eksamenskommission.
Sammen med blandt andre Morten Klint var Per Fri¬

berg på det første hold, der tog prøven. Fem ud af ni
bestod. Som historisk opgave havde han valgt Erics-
berg, et barokanlæg af Tessin uden for Stockholm.
Som nutidig opgave havde han valgt at planlægge et

idrætsanlæg midt i Helsingborg.
Per Friberg bestemte sig for at studere i Danmark,

da han med den Stockholmske arkitektskole var på
studiebesøg i København. Efter besøg i blandt andet
Utterslev Mose, hvor han oplevede Viggo Møller Jen¬
sens huse, slog det ham pludselig, hvorfor han skulle
være oppe i Stockholm, når det var i Danmark, man

kunne lære både om arkitektur og havekunst. Så han
bestemte sig til, hovedkuls, at forlade undervisningen
i Stockholm - som han dog havde været glad for.

Opholdet i Danmark har sat sig flere dybe spor

hos Per Friberg. Han færdes fortsat hjemmevant i
danske fagkredse, og hans kunstneriske virke har ta¬

get farve af det danske. Som dansker er man naturlig¬
vis interesseret i, hvordan og på hvilken måde han
tog ved lære af os, og om det danske slog igennem på
baggrund af det svenske.

Det var faktisk ikke så nemt at få ham til svare på
sådanne spørgsmål, men efter et hæsblæsende døgn,
hvor vi sammen havde kørt rundt i det skånske land¬

skab og set nogle af hans arbejder, så kom vi i gang

over morgenkaffen. Jeg rakte ham et brev, jeg havde
skrevet et stykke tid inden vort møde. Det var et brev
tæt besat med spørgsmål, nogle af dem havde jeg
sendt i tidligere breve, andre var nye, affødt af mit
arbejde med indkredsningen af hans liv og virke.
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Jeg havde ikke sendt dette brev, måske fordi spørgs¬

målene var for mange og for afskrækkende, sådan på
én gang. Det kunne jo også være, at vi undervejs, i
marken, kunne belyse dem nærmere.

Men nu besvarede han dem, efterhånden sorri han
læste brevet op.

Som kunsthistoriker har man den infame indstil¬

ling, at alt hvad en kunstner gør, det har han eller
hun fra andre - som et minimum har de i hvert fald

ladet sig inspirere af andre i deres kunst. Hvad angår
Pelle Friberg, så var jeg interesseret i at høre om, hvil¬
ke landskabsarkitekter og arkitekter, han har ladet sig
inspirere af.

- Når jeg læser dit brev Lulu, så skriver du, at du ved,
at jeg har samlet på G.N. Brandts skrifter, og at du
også tror, at jeg, ligesom du selv, har villet indfange
hans ånd på papiret. Det synes jeg så absolut, du har
gjort, og jeg synes, vi er beslægtede på den måde, at

jeg blev fascineret af hans klare intellekt og overlegne
måde at diskutere det væsentlige, som du også siger,
når han taler om Dyrehavens deling, eller når han ta¬
ler om kirkegårde, og det gjorde, at jeg fordybede
mig i hans skrifter.

Sørensen havde jo skrevet en del om Frederiksberg
Have, om haven som begreb også omkring 1950-60.
Men Brandt var overlegen, om jeg så må sige, han var

jo læremester for et yngre menneske.
Så skriver du, at du egentlig slet ikke tror, at folk i

almindelighed vil forbinde mig med Brandt, men
snarere med C.Th. Sørensen. Mon det er på grund af
sidstnævntes formelle formsprog? Det er klart, at jeg
er blevet influeret en hel del af Sørensen. Da jeg kom
fra Stockholm, hvor der stod træer hist og her i par¬

kerne, syntes jeg, det var mærkeligt, at man ikke hør¬
te lidt mere om arkitektur, men - og det er en lang
historie - den svenske parkafdeling - Bloms, Stock¬
holms parkafdeling - de, der sad og tegnede, var hus-
arkitekter, bygningsarkitekter. For dem var huse no¬

get firkantet, og til det skulle man i kontrast sætte

træer, der skulle stå frit. Træerne blev bare betragtet
som lidt grøntsager. Det nedvurderede hele begrebet
havekunst, det var bare en staffage, og det irriterede
mig. Da jeg så siden kom til Danmark og mødte den
Sørensenske attitude, så blev jeg omvendt og overbe¬
vist om, at det, det gælder om, er at arbejde med selve
rummet i det grønne.

Dét at arbejde med havekunsten
udfra dens egne værdier?
— Ja, jeg synes, at der kommer Brandts mesterskab
ind, når han arbejder med en friere formgivning.
Men så kommer man i en senere fase, og så sidder
man i den Sørensenske lejr og ironiserer lidt over det
nylandskabelige, som repræsenteres ikke af Brandt -
selv om Brandt nok begyndte - men af hans medar¬
bejdere, altså hans medier, du ved, som man siger.
Mediet i første række var Troels Erstad.

Og Aksel Andersen?
— Ja, og siden kommer den næste generation, Eywin
Langkilde, Ingwer Ingwersen og Palle Schmidt også.
Det slår mig, at det er to forskellige opfattelser. Fak¬
tisk, så bliver man lidt ambivalent, dér også, som

ungt menneske. Men samtidig var det jo Sørensen,
der levede og Brandt, som var død, og de andre hav¬
de jeg ikke ret meget kontakt med. Så det er ganske
nemt at finde frem til, hvordan det egentlig har været
for mit personlige vedkommende, siger Pelle og gen¬

optager højtlæsningen af brevet.

Hvordan synes du Brandts haveanlæg hævder sig over

for hans samtidige kollegers? Og overfor C. Th. s?
— Det sidste spørgsmål er især vanskeligt at besvare,
fordi der er så mange lag - faglige såvel som psykolo¬
giske. Brandt var gartnerisk orienteret. Så jeg syntes,
det var lidt 'lattvindigt', som man siger på svensk.
Det var lidt for enkelt, at alle snakkede om vækster¬

ne, som Sørensen næsten aldrig gjorde, når vi havde
seancer med Sørensen' og Georgsen. Man tegnede en

plan, og man kom ind og lagde den på bordet, og så
sad Sørensen og Georgsen der, helt tavse. Så siger
Sørensen, ikke pludseligt, men efter en stund, 'hvad
synes De Georgsen?' 'Jae,' sagde Georgsen, 'det er da
meget pænt.' Det var sådan lidt lakoniske kommenta¬
rer, og der var aldrig nogen hård kritik, heller ikke af
skrækkelige ting, som kom fra svenskere, der dukkede
op fra Norrland, og som sad og nulrede med mærke¬
lige ting. Men i hvert fald var der aldrig tale om

vækstmaterialet.

Så tænkte jeg på Brandt; for ham var det næsten
det primære, hvad det var for noget, de signaturer
repræsenterede på papiret, hvad var det for træer. Det
er vældig vigtigt. Jeg skal ikke underkende C.Th.'s in¬
teresse for vækster, for han var dygtig til det, men det
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kom aldrig frem på den tid. Han mente vel, at på Det
Kongelige Akademi behøvede vi ikke snakke om latin
og vækster, her var formen det primære.

Hvad var detfor møder?
- Ja, det var møder, som vi hospitanter havde. Vi sam¬

ledes et par gange om ugen. Jeg har lidt besvær med
at huske det, for jeg sprang jo til møder alle steder og

hørte på alting, som skete i Kongens By. På Landbo¬
højskolen var jeg engang imellem. Og jeg kom på
Kunstindustrimuseet og i Arkitektforeningen.

Det var spændende folk udefra, Neutra og Louis
Kahn, som pludselig dukkede op, lyslevende. Også
dygtige forelæsere som Peter Bredsdorff, Mogens Koch,
Kay Fisker, Steen Eiler Rasmussen selvfølgelig, og

Edvard Thomsen. Jeg gik i Thomsens klasse i hoved¬
skolen sammen med bl.a. Ole Nørgård og Erik Chri¬
stian Sørensen.

Og hele tiden koblede jeg havekunst og bygnings¬
kunst sammen. For Edvard Thomsen havde vi som

hovedopgave et idrætsanlæg med bygning og land¬
skab, det var derfor jeg gik på kurset, simpelthen. Og
så var der Palle Suenson og Kaare Klint med sine
møbler. Suenson havde næsten aldrig nogen forelæs¬
ninger. Han var ligesom sådan en overlegen 'regisør' i
undervisning, man fik aldrig rigtig begreb om, hvad
han sagde, og hvad han stod for.

Og Frits Schlegel, mødte du så også barn?
— Nej aldrig nogensinde, selv om man kendte godt til
hans navn. Men Poul Henningsen dukkede op og

stod og forelæste i festsalen. Jeg kan huske, jeg sad på
første række for at være sikker på at kunne forstå og

høre det hele. Så sagde Poul Henningsen, 'ja, det er

næsten som svenskerne laver lamper.' Og så pludselig
sagde han, 'der er vel ingen svenskere i salen?'

Og alle kiggede hen på mig, for jeg var forholdsvis
kendt.

En gang forelæste Erik Lundberg, som jeg beun¬
drede i forvejen. Jeg havde spurgt,'hvad skal jeg gøre.

Jeg vil gerne tegne haver og landskaber, men jeg er

også interesseret i sammenhængen med arkitektur.'
Så rådede han mig til at tage en arkitektuddannelse,
'så lærer man , hvordan man former, hvordan man

arbejder med tingene, det kan være haver eller huse,
byplan eller møbler. Det er arbejdsmetoden, det dre¬
jer sig om.'

- Så skriver du, til mig, fortsætter Pelle, at jeg har
fortalt dig, at jeg kunne mærke Brandts gode, stærke
ånd på Kunstakademiet. Man kan godt sige, at man

mærkede ham hele tiden. Og så kommer du ind på
det besværlige spørgsmål om, hvor havekunsten er i
dag, og hvad det dybest set er, man vil? Jeg synes

ikke, det er så nemt at se en linie. Kan du?

Grunden tiljeg spørger, det er, fordi du jo selv har været

professor i så frygtelig mange år, så du må vel have sat

dybe spor? Hvad mener du selv, du har bidraget med?
— Jeg har ofte faet reaktioner fra folk, som sidder som

sagsarkitekter, for jeg har også undervist på to arki¬
tektskoler hele tiden, både på Chalmers i Goteborg
og i Lund, 15 år begge steder, og der udannedes 60
arkitekter hvert år. Når jeg træffer dem, kan jeg for¬
nemme, at jeg har åbnet øjnene for dem. Pludselig
forstod de, at det her med omgivelserne, det var væl¬
dig vigtigt for folk, som tegnede huse, og for de, som
skulle arbejde med parker. Så pludselig blev det, som

gjorde tiden værd at undervise på en havebrugshøj¬
skole som Alnarp, at de havde mennesker, som talte
om vækster, som talte om væksters sygdomme og

som talte om jura, økonomi og teknik. Men de fik
alligevel en slags syntese i alt det. Alt dette bliver
aktualiseret, hver gang du har et stykke papir, og du
har et stykke jord, som skal blive en park og fungere
for tusindvis af mennesker og børn. Jeg satte skitse¬
opgaver i gang fra første stund. Da jeg kom, sagde
jeg, 'I får en skitse her klokken 9 (hvorpå der dunkes
hårdt i bordet), og klokken 5 skal I (og der dunkes
hårdt igen) lægge et bidrag, og så skal I skrive ano¬

nymt, for jeg er ikke interesseret i hvem, der har teg¬
net det, jeg er kun interesseret i principperne i, hvad
I finder på.' Og så sprang de op på biblioteket og

kom ned med Schweizergårten, når jeg havde givet
dem en opgave at tegne en lille kirkegård f.eks. Du
kan ikke finde nogen løsning i bøger, du må prøve på
at fundere på, hvad det er, som sker: der skal begraves
mennesker, og man må kunne komme frem, og det
skal passes, og det skal være et sted, så man føler
noget mere, end at det bare er et stykke græsplæne
med nogle sten. Man bliver hele tiden mere bevidst
om, hvad det drejer sig om, om det essentielle. At de
dispositioner, som fæstnes på papiret, at de bliver et
tredimensionelt rum. Selvfølgelig lige så vigtigt, at

vandet kommer væk, eller at der drænes, som at man
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skaber læ for vind, og at man vælger de vækster, som

passer. Alt det burde være en selvfølge.

Det vil sige, det essentielle ved havekunsten er at danne
rum, varerum, for mennesker? Og at indgangsvinklen er

pure humanistic?
- Ja, det er det. Absolut. Ligesom huse er rum for
mennesker, er haverum også værerum for mennesker,
oplevelsesrum.

I så fald kan man spørge, hvorfor gør I det så vældigt
vigtigt, om træerne står på række? Om det er et stramt
arkitektonisk rum, eller om det er lidt friere?
- Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at der er

et rum, og at i det rum, der må man være. Og at det
har nogle former for kvalitet og arkitektoniske kvali¬
teter, og så kan det være udformet på så forskellige
måder som en individuel, personlig ting. Hvordan
man gør det, er præcis, som mennesker kan finde på
at lave musik eller male et billede. Man når et resultat

beroende på, om det menneske har evnen til at forme
det. Men her kommer man ind på, at det jo ikke er

kunstneren, som gør nogle ting - som menneske -

det er den tolkning som mennesket, som betragter,
gør, som er det vigtige.

Du mener, at det er den virkelighed, som betragteren
oplever, der er den rigtige virkelighed?
— Ja, det er det selvfølgelig, for det er egentlig hele
fundamentet for at forme omgivelserne. Det er selv¬
følgelig at gøre noget, som appellerer til mennesker.
Det lyder så patetisk, men det er selvfølgelig det, det
drejer sig om.

Barsebåck, 1969 • Barsebåck, a nuclear plant, 1969
1:4000
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Egen have i Bjårred, fral960
• Per Friberg's own garden,
Bjårred, from 1960

Ligesom når du herude i din egen have har det åbne
hækrum udfor havedøren og de smalle, kurvede adgan¬
ge, der overraskende leder ind dette rum?
— Ja, det er jo en detalje i det lille regi, kan man sige.
Det var det, som jeg morede mig over, at en gammel
dame sagde, at hun kunne bedst lide denne lille de¬
talje i det hele. Det, synes jeg, var så tankevækkende
for mig, og morsomt. Der har du ligesom det klart
tænkende, erfarne gamle menneske, der siger: 'det er

så dejligt, når man kommer op ad din lille trappe lige
her udenfor og så pludselig står midt imellem roser

og liljer og duften fra dem.' Dét, at man kommer fra
det mærkelige, anderledes frie haverum nedenfor,
hvor kun skvalderkål blomstrer, det er en anden ting,
wild gardening, som en pligt, en udfordring.

Men nu må haven hvile, den må vokse næsten vild,
for nu skal vi nyde solen her i den korte sommer, vi
har. Også fordi man lever det her dobbelte liv mellem
sommerhus (sommerhuset i Ljunghusen, som Pelle
byggede i I960) og haven her (haven i Bjårred, der er

anlagt successivt fra 1960, og som ligger både oppe

og neden for huset, der er et ombygget sommerhus
fra 1910 tegnet af domkirkearkitekten Th. Wåhlin).

Det var derfor, at Jeres have her både er en forårshave
og en efterårshave, fordi om sommeren, der er det stran¬
den og badelivet?

— Ja, haven repræsenterer arbejde. Den repræsenterer

ligesom pligttilværelsen en del, og her findes en mas¬

se ting, som man vil pusle med. Det bliver jo sådan
et dobbeltliv, som alle svenskere vil have. Stockhol¬
merne stikker ud til Skærgården, så snart de har en

chance, og sejler og fisker. Hvis du tager længere op i
Norrland, så er de, så snart de kan, ude i skoven og i
naturen og fisker.

Jeg lagde marke til i går, at du i skitsernefor Barsebåck
modstillede de meget karakteristisk,e> markante ogfir¬
kantede bygningsblokke med et stort stykke skov — at du
satte dem overfor hinanden som ligeværdige modspillere.
Har du også gjort det med dine andre kraftværker?
— Nej, for der var der en anden ting, der gjorde sig
gældende. Der var en stor norrlandsk elv, som løb ned
gennem landskabet. Tidligere kastede man skovens
træer i denne elv, og stammerne flød ned til kysten,
men så ville man dæmme op, skabe en kæmpe sø, så
vandet render ned i turbinerne, og der skabes elektri¬
citet. Sommetider har man oven i købet ledt vandet

ind i en underjordisk tunnel. Man har i hvert fald
forandret hele elvlandskabet vældigt med en ny sø og

den bygning, der er opført. Desuden graver man ud
for at øge faldhøjden et par meter, så der bliver en
bedre effekt på det hele, og så far man 1 million ku¬
bikmeter jord, som man skal lægge i naturen, for
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nutildags kan man forme den, og mens man står der,
vokser der et bjerg op. Det er virkelig et landskab i
stor målestok, som Ole Nørgårds høje bakker i Kongs-
holmparken i Albertslund.

- Skal vi tage den sidste lille bid, du skriver? fortsæt¬
ter Pelle. Det der med, at jeg siger, at 'Konst uppstår,
når en kunnig person kommer i sinnesrorelse', det
var sådan en slags tese, jeg skrev, da jeg skulle forsøge
at gøre det vældig enkelt for studenterne, for at de
skulle forstå, at det handler om at kunne, know-how,
at kende væksternes vilkår, at kunne det tekniske og

også det økonomiske, det hele. Det er jo det, der skal
kombineres. Der er også tale om sindets rørelse, om

en oplevelse, samtidig, ellers bliver det aldrig arkitek¬
tur eller kunst. Man har i så fald bare klaret den ene

side af sagen.

Du spørger til min tid på Stockholms parkafdeling
med Holger Blom, Erik Glemme og Gunnar Larsen.
Hvordan jeg oplevede det? hvad jeg lærte, og om det
har sat sig spor i mit arbejde? Det er klart, at det var

den periode, jeg fik forståelse for, hvor vigtigt det er
med parker i en by. Men derimod er jeg blevet mere

og mere kritisk over for, hvordan man lavede de ting.
Jeg mener faktisk, at man har overvurderet perioden
med Stockholmstilen. Men vi skal også tale om andre
ting, siger Pelle og fortsætter med næste spørgsmål.

Når du har arbejdet så meget med kirkegårdsanlæg, så
må du naturligvis have gjort dig nogle tanker om liv og
død. Hvad Legger du i dine kirkegårdsanlæg.? Er det mere

en have for de levende endfor de døde? Jeg har især lagt
mærke til anvendeben afvand i dine kirkegårdsanlag.
— Ja, det har måske en betydning, der er faktisk en lille,
enkel forklaring. Ligbrænding indebærer jo, at man
får en urne, som så senere kan sættes ned i en grav,
eller i en fællesgrav, som I har en hel del af i Danmark.
Og det har ligbrændingsforeningerne i Sverige også
slået meget til lyd for, og det har den effekt, at man

på næsten enhver lille kirkegård på landet opretter en

mindelund, fordi en sådan appellerer til menneskers
bekymring for, hvordan man skal passe et gravsted.
Det behøver man ikke, når det er et minde. Når kirke-

gårdsforvaltningen klarer den forpligtigelse, så kom¬
mer menneskene med blomster i en buket ved mærke¬

dage for den, der er begravet der, og så skal buketten
placeres og have vand. Derfor laver man et bassin.

Det er det, du harpå Gorvåln og i Augerum? (begravel¬
sespladserne Gorvåln, Jakobsberg i Jårfalla udenfor
Stockholm og Augerum uden for Karlskrona, anlagt
med bygninger i henholdsvis 1977 og 1980).
- Ja, når man alligevel har vandet der, så kan man la¬
de det symbolisere noget religiøst, livets vand. Og
man kan komme ind på Bibelen og Moses, som slår
vand af klippen. Jeg kan ikke fortælle det så tilstræk¬
keligt, som jeg ville.

Det er måske den stemning, man Jar på Gorvåln, at
vandet er slået ud afklippen?
- Ja, det er det, fordi det er helt oppe på bjerget. Men
jeg lægger samtidig mindelunden deroppe, for at man

skal kunne følge udviklingen af hele landskabet, ellers
skulle man have en mindelund nede også, for det er
lidt besværligt for de gamle mennesker at gå op. Men
de kan gå langsomt op og komme i en ny situation,
en ny stemning, når de kommer op på bakken.

Og når man har vandet deroppe, lader jeg det rin¬
de ned ad bakken og blive til noget, der bruser. Van¬
det syder, så man ikke hører bilerne, det siger de der¬
oppe. Jeg havde håbet, men aldrig selv troet på, at det
skulle fungere.

Da jeg gik deroppe på Gorvåln, tænkte jeg på, at du jo
også har arbejdet med skoven som æstetisk motiv — lige¬
som Skovkirkegården i Enskede. Hvad har Skovkirke¬
gården betydet for dig?
- Den har jo betydet det, at det er en lykke, at en

kirkegård kan blive interessant for levende mennesker,
som beskæftiger sig med arkitektur og kunst. At no¬

gen pludselig ser, at kirkegården, mere end de fleste
andre steder, er et sted, hvor det er værd at arbejde
med omsorg og prøve på at skabe nogle ting, som
taler til menneskets følelser. ,

Det er scenografi og alt muligt. Det gælder også
historien bag Skovkirkegården, hvor de først havde
planlagt en monumental hovedakse, hvori bygninger¬
ne indgik. Efterhånden blev bygningerne gradvis me¬
re og mere sekundære, så de underordnedes det pa¬

storale, åbne landskab, hvor himlen åbnede sig op
over landskabet, da man huggede i skoven.

Dette gjorde måske også, at jeg inspireredes på en
anden måde, da jeg kom til Gorvåln. Jeg lagde min¬
delunden højest, og deroppefra ser man ned på grav¬
feltet og på bygningen, der er det centrale punkt,
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hvor man tager afsked med kisten, hvis der er tale om

ligbrænding. Så jeg huggede en åben stribe i skoven
for at man kan få det lange kig, som det ses på billedet.

Nu skaljeg se, om jeg harforstået det rigtigt. Du taler
om Via Sacra. Er det noget med, at kisten kommer ind
et sted og går ud et andetf Og noget med, at du adskil¬
ler de dødes område og de levendes? At du adskiller to
verdener; og at det er i respektfor den døde, at han får
en ren vej frem — fra detjordiske og videre ud?
— Jeg synes, du siger eksakt, hvad det drejer sig om.

Jeg mener, at man ikke må lave kirkegården for de
levende alene. Man må lave den, så den døde ikke

fragtes som en vare, et kolli, som noget man bare skal
levere ned i en kælder, som tit sker, selv i Danmark
tror jeg nok, hvor kisten måske så skal pyntes, og så
skal den op i en elevator, og så skal den derhen, og

det kan man jo nemt tegne på en plan. Denne del af
ceremonien, som jeg kalder 'kistans våg', har jeg dyr¬
ket indtil det monomane: Det, at kisten kommer ind,

og at den så lidt som muligt skal op og ned og frem
og tilbage. Den skal gå lige igennem, sådan bygger vi
huset. Og jeg har den tese, at kirkegården ikke skal
domineres af en bygning. Kirkegårdens kapel skal
være en lille, fordringsløs bygning og underordne sig
helheden.

På det tidspunkt, hvor vi talte sammen, havde jeg
endnu ikke set Augerum, den så jeg først en måneds¬
tid efter. Den fremstod helt anderledes end Gorvåln.

De to gravpladser ligger i vidt forskellige landskaber,
det ene (Augerum) er et pastoralt englandskab foran
skovmassiver, hvor adgangsvejen ledes langs med sko¬
vens kant. Her maner store, skulpturelle, mosbegroede
sten mellem skovbundens mospuder og bregner både
urtid, .tradition og historie frem. I Augerum går de
partielt treillageagtige bygninger i ét med det fladt
modellerede landskab, og ud i den vide udsigt snor

den lave vandvej sig fra kapellet mod horisonten —

som en sjælens budbringer.
Det andet begravelsesanlæg (Gorvåln) fremstår

ganske anderledes. Tør og stenet lægger den sin høje
ryg til den brusende vandvej, som langt nede lægger
sig til rette i den stille, spejlblanke sø - spejlende det
uendelige himmelrum, et andet univers.

Alt i alt afspejler det en respekt ikke alene for den
døde og hans videre færd, men også for de levende,
dem, der ser og sanser — og forstår.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.
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DEBAT

Mandarinsproget i elfenbenstårnet
Jeg er blevet noget rystet over debatten om Kristine Jensens Ph.D.-af¬
handling, som den er skrevet i kort form i Landskab 3/97.

Efter 31 år som byplanforsker — med æstetik som et gennemgåen¬
de tema - er jeg ked af, at jeg ikke forstår det sprog, som en del
landskabsarkitekter — og husarkitekter med for den sags skyld — be¬
tjener sig af i disse år. Og jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så
umådelig indviklet.

Jeg har bemærket, at jeg ikke er ene om denne afmagt over for
dette nye sprog. Jeg har spurgt adskillige landskabsarkitekter, om de
har været i stand til at få udbytte af læsningen. Svaret har hver gang

været nej. Nu skal man jo være ganske ualmindelig modig for at stil¬
le sig op og indrømme noget sådant. Det kan jo være, at man så 'ik¬
ke dur til sit embede'. Per Stahlschmidt tør altså - i 5/97, men reak¬
tionen udebliver ikke. Kristine Jensen beskylder ham - i nr 6/97 -

for at 'trække ting ud af sammenhængen og mystificere egen mystifi¬
kation ved at læse, som det bedst passer en og anden Per Degn at for¬
stå', på trods af at han — efter min mening — egentlig gør en agtvær¬

dig anstrengelse på dels at forstå, dels at levere en konstruktiv kritik.
Jeg vil meget gerne forstå Kristine Jensens afhandling, for tænk

hvis den kunne give en bidrag til at bringe landskabsarkitekturen ud
af den krise den befinder sig i - på linie med arkitekturen, som Erik
Nygaard så klart og forståeligt har beskrevet i sin seneste bog. Det
ville være vidunderligt.

Jeg vil derfor gerne kunne forstå de sætninger, Kristine Jensen skri¬
ver. Derfor er jeg — ganske som Per Stahlschmidt - nødt til at nærlæse,
hvad der står i dem, og her kommer også jeg til kort.

Hver gang jeg er nået til enden af artiklen, synes jeg ikke, jeg er
kommet til større klarhed over, hvad hun egentlig vil sige. Jeg ser ar¬

tiklen som en meget blandet skov, man skal igennem. Nogle steder
er der ikke svært at gå, enkelte stier er der også, men mange steder er
der mandshøjt brombærkrat, smukt, men uigennemtrængeligt. Ingen
steder er der udsigt over landskabet.

Derfor forstår jeg godt Per Stahlschmidt, når han gør holdt ved
særligt tornede partier og spørger, om der ikke kan hugges en sti igen¬
nem dem. Det er ikke det samme som at 'trække ting ud af sammen¬

hængen'.
Jeg mener f.eks. ikke, man kan tale om at foretage 'nogle snit i

landskabets og arkitekturens introspektive dele'. Introspektiv betyder
selviagttagende. Landskab og arkitektur kan ikke iagttage sig selv.
Det er os, der ser.

Disse snit er bl.a. 12 eksempler, som Kristine Jensen har udvalgt
med én bevidst stor spredning og tegnet op i samme målforhold og

såt i et gridnet på 100 x 100 m(?). Jeg har set disse nydelige tegnin¬
ger på den lille udstilling på gangen på Landbohøjskolen. Det er 12
meget tilfældige valg, selv om jeg godt synes, jeg forstår dem: De er
hver især meget karakterfulde. Men det ville have lettet forståelsen,
hvis tegneteknikken ikke havde været så minimalistisk. End ikke koter

på højdekurver under hun os. I de tre eksempler med højdekurver
kan man jo nok gætte sig til, hvad der er oppe og nede, men i to af
dem er det ikke indlysende: Hammershus og Igualada. Steen Høyer
skriver i sin kritik, at han ville ønske, afhandlingen kunne blive trykt
i flere end de foreliggende 15 eksemplarer, så den kunne blive en

'grundsten for alle arkitekter og arkitekturinteresserede' - efter en

redigering. En sådan må nok siges at være påkrævet. Der er så meget,
der er indforstået, at afhandlingen slet ikke vil kunne nå ud til alle
arkitekter og arkitekturinteresserede. Man kan altså starte med at tegne

tegningerne om — meget gerne med skygger på - og placere dem de
rette steder i kronologien.

Indledningen til beskrivelsen af tegningerne er en sætning af den
art, der giver uklarhed hos læseren: 'At se et landskab er på en måde
det samme som at danne og tegne landskabsarkitektur.' Det er vist
ikke sandt. Hvis man skifter 'en' ud med ingen', bliver sætningen
rigtig, men banal og dermed uinteressant. At se er passivt, lige meget
hvor megen interesse man lægge i iagttagelsen. At danne og tegne
landskabsarkitektur er en aktiv proces. Man bliver lidt bange for, om

Kristine Jensen måske ikke selv har prøvet at fa en landskabsarkitekto-
nisk opgave ført ud i livet. Det har jeg: 15 km støjvold på Vestmotor¬
vejen, Danmarks længste, sammenhængende jordformation, som jeg
ved Gud ikke er stolt af, tværtimod, men den gav mig en klar fornem¬
melse af, at der var forskel på at se og at skabe noget. Kristine Jensen
tager da også selv forbehold for den dristige påstand længere nede i
forklaringen. Men hvorfor så overhovedet fremkomme med den?

Kristine Jensen bruger en del spalteplads på at diskutere, om land¬
skabsarkitektur er kunst.

Er det ikke lidt at slå åbne døre ind? Ret meget landskabsarkitektur
er ikke god, men man er jo ikke i tvivl, når man står foran mester¬
værkerne inden for faget. Kristine Jensen bringer selv flere illustratio¬
ner, der klart støtter, at der har været tale om en kunstnerisk disci¬

plin ved frembringelsen af værkerne, bl.a, Aarhus Universitet.

Hvem er målgruppen?
Når man skal skrive en artikel — eller en afhandling — skal man aller¬
først gøre sig klart: hvem er målgruppen? Hvis det er en meget snæver
kreds af andre, som man håber, man senere kan føre dialog med, så
kan det være helt fint, og så er et oplag på 15 eksemplarer jo nok.
Men hvis man gerne vil undervise og i kontakt med mange - også
ikke-fagfæller - så er det fantastisk vigtigt, at man sliber sproget til,
så det får den største klarhed. Det kunne C.Th. Sørensen. Derfor

kom han vidt ud og hjalp landskabsarkitekturen til at blive anerkendt
som netop — en kunstart. Kristine Jensen kommer ikke til at kunne
påvirke de studerende med denne afhandling. De vil nikke, men tie —

ude af stand til at sige noget som et begavet modspil, for ydmyge til
at indrømme, at de ikke forstår andet end billederne. Læseproble¬
mets omfang belyses tydeligt, når man læser de engelsksprogede bil¬
ledtekster. Oversætteren har haft de mest usigelige vanskeligheder
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ved at finde nogle formuleringer, der lyder troværdige. Jeg er fuld af
beundring over, hvor godt det er lykkedes for hende; omsider fatter
man, hvad Kristine Jensen måske mener.

Nu er Kristine Jensen jo ikke ene om dette mandarinsprog. Steen
Høyer har også en rem af huden - omend ikke helt så slemt - hvad
han senest har demonstreret i Kunstakademiets nytårshilsen: Ting ta¬

ger tid & Tid tager ting.
Og jeg kunne nævne mange andre. Det er en modedille for tiden.
Mit råd er: Kom ud af elfenbenstårnet! Læg teksten frem for din

bedste ven til kritik. Forstår han eller hun den, så o.k., ellers: om!

Michael Varming

Privatisering af forskningen?
Både Steen Høyer (SH) og Kristine Jensen (KJ) har i Landskab 6/97
kommenteret min kritik 'Forskning i landskabsarkitektur - skal vi
smide de traditionelle dyder overbord'(Landskab 5/97). Jeg forsøgte
— med udgangspunkt i KJ's afhandling og artikel i Landskab 3/97 -

at diskutere fremadrettet, hvordan vi bedst forsker i landskabsarki¬
tektur. Det var ikke KJ's afhandling i sig selv, men dens egnethed
som model for fremtidige forskningsprojekter, jeg ville sætte spørgs¬

målstegn ved. Men hverken KJ eller SH svarer på spørgsmålene eller
diskuterer perspektiver. Dels henviser de til, at jeg har misforstået
den kategori, afhandlingen formelt tilhører, og dels at jeg mangler
forudsætninger for at forstå afhandlingen.

For KJ er afhandlingens kategori 'forskning' men ikke 'videnskab,'
mens den for SH ikke er forskning, men 'kunstnerisk udviklingsar¬
bejde' inden for underkategorien 'refleksioner'. At jeg bedømmer en

kategori på en andens præmisser svarer angiveligt til at ville spille
bridge med pokerspillere! Med denne formelle drejning af debatten
bad jeg fra Arkitektskolen i Aarhus om kriterierne for tildeling af li¬
centiatgraden efter den gamle ordning, og de gav mig Kulturministe¬
riets bekendtgørelse fra 1993 (nr. 1175). Her er kriterierne formule¬
ret på denne måde:

'Ph.D.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, derfar graden tildelt,
tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og ved en afhand¬
ling, som forsvares Ved en offentligforsvarshandling, har dokumenteret
at vare i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig
anvendelse afarkitektfagets videnskabelige metoder og derved har ydet et

bidrag tilfremme afforskningen på et niveau, der svarer til internatio¬
nal standardfor Ph.D.-grader inden for området.'

Det formelle krav om videnskabelighed er - med SH's billedsprog -

at der skal spilles bridge! SH foretrækker imidlertid poker, mens KJ
spiller kort uden regler. De nævnte kriterier for licentiatgraden er

ikke specificeret nærmere end i dette citat, men de har øjensynligt
ikke været præmisser for arbejdet.

Som jeg læser SH's debatsvar er det de få indviede, der har forud¬
sætninger for at forstå 'kunstnerisk udviklingsarbejde', og dermed
mulighed for at danne sig en kvalificeret mening om det. For det
første er sandsynligheden angiveligt meget lille for, at de, der beskæf¬
tiger sig med videnskabelig forskning, kan komme igennem nåleøjet.

Dernæst kræves referencer og praktisk erfaring, og — lidt mere kryp¬
tisk - kræves et Gudbenådet talent. Men det er vel ikke direkte ønsk¬

værdigt, at målgruppen bliver så eksklusiv som muligt? Hvad enten
vi kalder det for refleksioner eller forskning, skulle resultaterne vel
helst komme fagets udøvere til gavn?

Når det gælder den kunstneriske side af arkitektfaget, er jeg selv¬
følgelig enig med KJ om, at de videnskabelige metoder hverken kan
være naturvidenskabelige eller kan bevise noget som helst. Jeg er også
enig med hende i, at vi som undervisere må bede de studerende om

at sætte ord på deres forudsætninger og valg, uanset at ordet i et plan¬
forslag er et middel og ikke et mål. Og jeg er enig i at essay-formen
kan være en velegnet måde at behandle stoffet på, ligesom jeg kan
skrive under på, at forudsætningen for at kunne forstå, er at man går
ind på tankegangen.

Men ordene er svaret - og dermed problemet - når man skal gøre

sig forståelig, dvs. kommunikere en tankegang. At inddigte uortodok¬
se betydninger i ordene blokerer for kommunikationen. Og KJ har
ikke anvendt essayformen, men en form jeg ikke har et bedre udtryk
for end ordcollage.

For SH er det et krav til kategorien 'refleksioner som kunstnerisk
udviklingsarbejde', at sproget skal være i en kunstnerisk form. Selv¬
følgelig er det en fornøjelse, når fagsprog når kunstneriske højder,
men hvis den kunstneriske form bliver et krav a priori, er der risiko
for. at formen dyrkes på bekostning af forståelighed og indhold. Det
synes jeg er sket med afhandlingen 'Om at tænke med landskab i
arkitektur' - jo mere jeg forstår, jo mere mister indholdet mening .

SH pointerer, at for kunstnerisk udviklingsarbejde ...'ligger både
originaliteten og værdien i udsagnets skarphed eller præcision i dets
evne til at tolke sin tid i en koncentreret form'. Jeg er helt enig, og

jeg synes, det illustrerer, at uanset om vi taler om kunstneriske reflek¬
sioner eller videnskabelig forskning inden for landskabsarkitektur, er

der sammenfaldende kvalitetskriterier.

Kaldes erhvervsudøvelsen for kunstnerisk udvildingsarbejde, kun¬
ne forskningen kaldes teoretisk udviklingsarbejde. Med en sammen¬

ligning til lægeverdenen svarer det første til lægekunst, hvor den kon¬
krete patient diagnosticeres og foreskrives en behandling, mens det
andet svarer til.lægevidenskab, hvor generelle sammenhænge gennem¬

skues, og nye behandlingsformer udvikles. Inden for arkitektfaget er

de videnskabelige metoder stadig i støbeskeen, men som jeg ser det,
er en væsentlig forskel mellem erhvervsudøvelse og forskning, at man

i praksis som arkitekt eller landskabsarkitekt analyserer og danner
syntese i det konkrete projekt, mens man som forsker analyserer og/
eller danner syntese på det generelle, teoretiske niveau.

Skal forskningen i landskabsarkitektur være god, forudsætter det
efter mine begreber, at målet, problemstillingen og fremgangsmåden
er defineret, at dokumentationen er i orden, f.eks. at kilder refereres

loyalt, at man kan se forskel på beskrivelse og vurdering, at fremstil¬
lingen er så forståelig som stoffet tillader, og endelig at behandlingen
har en teoretisk dimension. Derimod tror jeg ikke, at en bestemt
fremgangsmåde, f.eks. 'hypotese - registrering - analyse - konklusion',
er andre overlegen. Metodevalget er snarere et spørgsmål om emne

og temperament.
Per Stahbchmidt
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A Competition: Søborg Torv, p. 1
Gladsaxe Council in August 1997 invited
architects and landscape architects to submit
entries for an open competition on how to
recreate Søborg Torv, one of their busy hard
landscape spaces. The council, having har¬
boured several plans over the years, wanted
the square to acquire more character, to
become more of a plaza.

The square is partitioned twice, by Søborg
Hovedgade (Main Street) and Søborg
Parkallé (Avenue), which makes it difficult
to take in the site as a whole. The buildings
designed by Vilhelm Lauritsen that bound
the square in the east, consist of blocks of
flats, each having shops on its ground floor.
The western block is a cooperative venture
designed by Hoff and Windinge, having
both flats and communal facilities on the

ground floor. The 1980s saw the erection
of one long block, also with shops on its
ground floor. This storey is kept horizontal
although there is a gradient of up to an
entire storey. A wall, almost a rampart, has
been erected alongside Søborg Hovedgade
so that both wall and street create undesir¬
able barriers against the rest of the space.
Trafficwise, the space is a challenge. The
locally supervised Søborg Parkallé, an
impressive triple row of lindens, links the
square with sportsgrounds situated further
west. Søborg Torv today sports 210 parking
spaces, although that number could be
slightly reduced in future. A four metre
incline sloping towards the east is another
complicating factor, or rather challenge.

Entries fall into three types, hard land¬
scape ones, verdant ones, and those who
combine paved areas with greenscape. The
winning entry, by three architects, most
convincingly lends the square its much
wanted unity. Working from the square's
even slope from Høje Søborg to the Main
Street, it features just one type of paving
which serves to structure both traffic and
parking.

The square will be organised around a
circular green having a toe wall cutting into
the ground in the west, and rising towards
the east. The design thus accentuates the
clash of level plane with incline, while
creating a link across the Main Street from
the green space to the horizontal one in
front of Høje Søborg Øst (east). Parking
along the circle's periphery is possible below
an outer rim made with Cleveland maple, a
tree sporting nice yellow autumn foliage,
which agrees with urban climates.

No 2, by three landscape architects with
a trainee assistent, is simple as well as beau¬
tiful and distinct. Its dominant feature is a

square gravelled field with pines in mid
space, levelled so as to seem horizontal by
comparison with the existing slope. The
plane, precisely defined by a rim of pol¬
ished black granite on a light concrete base,
sits 15 to 65 cm above ground level. The
judges feel that, given one simple gesture,
Søborg Torv will become a place of note
and that the pine grove adds a beautiful fin¬
ish to the green avenue.

The entry, besides poetry and tecture,
seems, given its choice of trees, like a nod
to the Nordic branch of functionalism
which may have inspired the best of the
houses surrounding it. That choice, there¬
fore, seems both surprising and right.

Per Friberg: A Conversation at Bjarred, p. 11
Lulu Salto Stephensen, art historian, fil. dr.
A happy Pelle Friberg phoned to inform me
that he has won the Lakerol Award, proud¬
ly adding that architect Henning Larsen
and graphic artist Palle Nielsen were among
previous recipients. This is not Per Friberg's
only award. Together with this cultural
prize, awarded every year to a person for
outstanding cultural contribution in a wide
sense, we get the jury's motivation for
awarding the prize and with it a brief sum¬
mary of his professional life and work.

Architect and landscape artist, Professor
Emer Per Friberg, 77, of Bjarred, Sconia,
receives this award because in his dual pro¬
fession of house and landscape architect he
has 'continued and innovated a significant
Swedish tradition, that of harmonizing
human abodes, from our houses proper to
our final places of rest, with our natural
environment. A true philosopher, Per Fri¬
berg modestly and with a seer's patience has
created culture, both as designer, as teacher
and as a visionary writer.'

Per Friberg in 1964 became Sweden's
first professor of garden art and natural
planning' at Alnarp Agricultural University.
For many years he lectured architects at the
Gothenburg Technical University (Chalmers)
and at Lund University, on the interplay of
building with landscape. His private prac¬
tice completed many different tasks includ¬
ing town development, landscape schemes,
parks, gardens and various types of building,
more than 700 works in all. Prof Friberg
has submitted entries for many competi¬
tions and remains open to suggestions.

It is hard to state precisely whether the
award-winner is an architect working in
landscaping or vice versa. In terms of edu¬
cation, however, he is, first and foremost, a

landscape architect. His training was inter¬
national: from the Royal Technical Acade¬
my in Stockholm, 1943-47, to the Acade¬
my of Fine Arts in Copenhagen 1947-50,
and to the Stockholm Academy's School of
Architecture 1957-58; add to that Harvard
University, USA, where he became Master
of Landscape Architecture in 1962-63. His
professorship from 1964 to 84 included a
period as visiting professor at Harvard and
Berkeley in 1981-82.

He was the first Swede to pass the
Copenhagen Academy's landscape test,
which C.Th. Sørensen and others had
worked to hard to make official. Friberg
still feels at home among Danish colleagues
and his work has retained a Danish tone.

I have asked him, Is his essential approach
purely humanistic, focused on spaces wor¬
thy of human presence? It is, absolutely, he
says, in gardens as well as indoors, and con¬
tinues to state that, to him, what matters

first of all is lived, personal experience in
spaces of quality. One makes such opportu¬
nity possible in the same way as one com¬
poses music or paints a picture.

Like, for instance, I ask, when his own

garden has a room' composed of hedges
immediately outside the door, and small
curved paths leading into this room? Yes,
he says, that's an illuminating detail. 'I once
said that art is what happens when the soul
of a skilled person is roused, a tenet which I
used to make matters simple so that stu¬
dents would realise that what we are con¬

cerned with is ability, plant lore, technical
skills and economy, all the elements that
need combining. We also engage with
minds at work, with simultaneous feeling,
or else it would never be true architecture
or art, only one aspect of it.

What, then, did I learn while working at
Stockholm Parks with Holger Blom, Erik
Glemme and Gunnar Larsén? I learnt, first
of all, how important it is to have parks in
a city. I have become more critical, howev¬
er, of how we did things in those days, in
fact I find the Stockholm Style and the
entire period overrated.'

Turning to cemeteries, one of his special¬
ties, we naturally get to talk about wood¬
land as aesthetic motif. Friberg finds great
happiness realising that a cemetery may
become important to those involved with
art and architecture so that people will see
that a cemetery, more than any other type
of site, appeals to a designer's sense of care
and makes him create things that address
emotion. One of his important cemeteries,
Gorvaln, has a swathe cut through a wood¬
land section from a memorial grove to the
central building where leave is taken of the
coffin in the event of cremation. One area

belongs to the dead, another to the living,
the dead being taken along a straight road
ahead, out of earthly existence. The dead
must not be considered goods fit for trans¬
port, in fact Friberg admits to monomania
in this respect. A coffin must enter and leave
a chapel along a straight line; that is how
Friberg's unpretentious chapels are built.

Another important cemetery is Augerum,
a completely different type of creation
poised in a pastoral English meadow in
front of heavy woodland with its access
road running alongside the edge of the for¬
est. Huge sculptural moss-green boulders
resting among the floor's mosses and ferns
speak of ancient times, bygones and tradi¬
tion. The partially trellised buildings blend
with the flat'landscape, and a low waterway,
a messenger of the soul, meanders from the
chapel towards the horizon.

The dry and stony Gorvaln, on the other
hand, keeps its tall back turned to a seeth¬
ing waterway which, much further down,
lies down to rest embraced by a tranquil
mirror of a lake, which reflects that other
space, the infinite universe.

Everything breathes respect - for the
dead and the road they must travel, and for
the living who see, sense, and understand.
Ellen Miriam Pedersen
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ABONNER PÅ TIDSSKRIFTET TEGL

"Gode huse
diskuterer altid
gældende regler "

JENS THOMAS ARNFRED OM MURERARBEJDETS ÆSTETIK - I TEGL 3/97.

Nu har vi i 100 år beskæftiget os med byggeri og arkitektur. Fra
nytår vil vi gøre det endnu bedre. Arkitekturdebat, nyhedsstof
og arkitekturpolitik har allerede en særlig plads i Tegl. Nu får
det også en særlig behandling.
Vi har styrket Tegls redaktion og tilknyttet arkitekterne Niels
Hesse, Lena Larsen og Torben Dahl, som skal varetage hen¬
holdsvis debatstof, arkitekturemner og forsknings- og

udviklingsområder.
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Du kan bestille et abonnement ved at ringe til os eller udfylde
blanketten og sende den med fax eller post. Du vil modtage
girokort med Tegl nr. 1/98, der udkommer i marts.

Venlig hilsen
Redaktionen
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Prisen for et års abonnement er 200 kr. inkl. moms. Jeg indbetaler
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Udstillinger i Meldahls Smedie
28.2.-27.3.98 Arne Karlsen. Det cen¬

trale i udstillingen er Arne Karlsens
enfamiliehuse. Husene er et ekspe¬
rimentarium for boligkvalitet. På
langs igennem udstillingen er Arne
Karlsens livslinie synliggjort. Artik¬
ler, fotografier og noter dokumente¬
rer hans kritiske og pædagogiske
arbejde. Materialet kæder projekter¬
ne sammen og forbinder dem med
Karlsens kirkeistandsættelser,
møbeldesign, udstillingsarkitektur
og bøger om møbler og brugskunst.
Meldahls Smedie. Danneskiold-Sam-
søes Allé 51. Holmen.
Åben alle dage 12.-18.00.

Gammel Dok
Til 19.4. Northern Factor. Værker af

yngre arkitekter fra de 5 nordiske
lande.

Arkitekturgalleriet:
Til 8.3 Studio Chiasmos med bl.a.

projekt til et dokumentationscenter
for 2. Verdenskrig i Hanstholm.
20.3-2B.4 vises arbejder af Brandt
Heil Hansted Holscher, bl.a. Jarmers
Plads.
Dansk Arkitektur Center, GI. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tlf. 31 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

Udstilling Tjekkiet
DLs udstilling 'Nutidig dansk have-
og landskabsarkitektur' fra 1991 er
efter sidste års generalforsamling nu
i Tjekkiet. Udstillingen er først sendt
til Prag, hvor den udstilles i det gam¬
le rådhus 4.-28. februar og på et
museum 9. marts-30. april. Derefter
flyttes udstillingen til Brno 7.-29. maj
og sidst til Budejovice 4.-25. juni.
Udstillingen har tidligere været vist i
Bruxelles i 1991, i Liibeck og i
København på GI. Dok Arkitekturcen¬
ter og på Landbohøjskolens Sektion
for Landskab, i Haag og Helsinki i
1992, i Tallin, Riga, Vilnius, i Haifa,
Jerusalem og Tel Aviv i 1993, i Miin-
chen, Nurtingen og Berlin i 1995.

Modtagne publikationer m.m.
Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Odense II. Bevaringsværdige
bygninger 1997. Miljø- og Energimi¬
nisteriet, 1997. 76 s., ill. 198 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Skanderborg. Bevaringsvær¬
dier i byer og bygninger 1997. Miljø-
og Energiministeriet, 1997. 52 s., ill.
150 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Århus I. Byens'og landsbyer¬
nes bevaringsværdier. Miljø- og
Energiministeriet, 1997. 84 s., ill.
198 kr.

Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Århus II. Bygningernes beva¬
ringsværdier. Miljø- og Energimini¬
steriet, 1997. 88 s., ill. 198 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Struer. Bevaringsværdier i byer
og bygninger 1997. Miljø- og Energi¬
ministeriet, 1997. 52 s., ill. 150 kr.
Ottoson, Johan: Naturens betydelse
i en livskris. Stad & Land nr. 148.

Movium, 1997. 40 s., ill.
Tralala Reklamburå, Lund: Parker &
Trådgårdar i Sverige. Stad & Land
nr. 150. Movium, 1997. 276 s., ill.
Foreningen for Kirkegårdskultur:
Kirkegårdskultur 1997. 80 s., ill.
Susanne Guldager og Katrine Thue¬
sen i samarbejde med Foreningen for
Kirkegårdskultur og Foreningen af
Danske Kirkegårdsledere: Dansk kir-
kegårdstradition i forandring. Folder.
Fra Kvangård til Humlekule. Medde¬
lelser fra Havebrugshistorisk Sel¬
skab nr. 27.1997. 64 s., ill.
Martin Einfeldt og Søren Fodgaard:
Skovene og skovbruget i Danmark.
SKOV-info, 1997. 36 s., ill. 40 kr.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Grænser i landskabet
Under titlen 'Grænser i landskabet'
er et tværfagligt forskningsprojekt
med 13 delprojekter samlet i et
åbent center. Det åbne center består
af forskere fra tre sektorforsknings¬
institutioner (Forskningscentret for
Skov & Landskab, Danmarks Mil¬
jøundersøgelser og Danmarks Jord¬
brugsforskning) samt tre højere
læreanstalter (Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, Odense Univer¬
sitet og Aarhus Universitet). I knap 2
år har projektet været i gang.
Temaet for nyhedsbrevet, Grænser i
landskabet, nr. 2 var biodiversitet og
indeholdt blandt andet artiklen 'Om
biodiversitet', hvor definitionen af
begrebet biodiversitet diskuteres. En
anden artikel 'Insektdiversiteten i og
omkring det dyrkede land' præsen¬
terede nogle af de første resultater
fra et af delprojekterne.
Temaet for nyhedsbrevet, Grænser i.
landskabet, nr. 3 er 'Landskab i for¬
andring'. Af artikler kan nævnes
Dyrkningsintensitet og arealforan¬
dringer i det åbne land. af Ole Hjort
Caspersen, Ejendomsret, naturbe¬
skyttelse og biologisk mangfoldig¬
hed af Helle Tegner Anker samt
Jordbrug, landskab og offentlig
regulering af Jørgen Primdahl. "
Yderligere information om 'Grænser
i landskabet' kan fås ved henvendel¬
se til Elisabeth Oxenbøll Sørensen
på tel. 45 17 83 10 eller
Forskningscentret for
Skov & Landskab. Tel. 45 76 32 00.

Really Wild Flowers
- brochurer om

vilde planter til udplantning i
blomsterenge og skovbund
'Really Wild Flowers. The use of
wild flower plug plants in
landscaping'
'Really Wild Flowers. The use of
wild flower plug plants in landscap¬
ing' er et hæfte, der omhandler bru¬
gen af vilde udplantningsplanter til
etablering af blomsterenge, skov¬
bund og til udplantning på eksiste¬
rende arealer.
Hæftet er delt i to artikler om dels
urter til græsarealer, enge og over¬
drev, og dels planter til skovplant¬
ninger, lunde og skove.
Hver af artiklerne beskriver de blom¬
strende urters betydning for dyreli¬
vet og især for insekterne.
Samtidig fortæller de om formålet
med at anvende hjemlige vilde urter
til etablering af de nævnte kulturer,
men også om det vigtige der ligger i
at kunne genoprette en naturlig
vegetation ved udplantning af sted¬
lige arter. Derefter beskrives teknik¬
ken for, hvordan planterne opforme¬
res og udvælges.
Dernæst kommer et afsnit om, hvor
planterne kan bruges, og om hvor¬
dan og hvornår plantningen bør fore¬
tages. Jordens fugtighed, surheds¬
grad og indhold af næringsstoffer er
især bestemmende for, hvilke plan¬
ter der skal vælges til græsarealer,
mens det til skovbunden er vigtigt at
vælge arter, der er tilpasset stedets
lysforhold.
Sidst i begge artikler er der eksem¬
pler på valg af planter til forskellige
arealtyper, samt en planteliste over
de arter de udbyder, med beskrivel¬
se af planterne samt af deres krav
til voksepladsen.
De udplantede urters force i forhold
til såning er, at planterne etablerer
sig hurtigt og ofte vil kunne sætte
blomst fra det følgende år. Samtidig
er planterne i en størrelse, så de
kan klare konkurrencen. Endelig er
det en god måde at få etableret en
bestand af arter, som er svære at få
i vækst.

'Really Wild Flowers.
Turning ideas into reality'
Hæftet 'Really Wild Flowers. Turn¬
ing ideas into reality' har et omslag,
der viser firmaets udvalg af vilde
blomstrende urter i 1992.
Hæftet indeholder en planteliste,
der beskriver planternes blomstring,
blomstringstidspunkt og krav til
vækstforhold. Derudover er der
billeder af alle 36 arter.

'Really Wild Flowers.
Plants for the 1995/1996 season'
En liste over udvalget for sæsonen

1995/1996, hvor sortimentet er ud¬
videt til 65 plantearter.

Det førstnævnte hæfte indeholder
en del viden om brugen af vilde ud¬
plantningsplanter og er at sammen¬
ligne med en artikel i et fagtidsskrift.

Firmaets adresse er:

Really Wildflowers. H.V. Horticulture.
The Shop, The Street Sutton Wal-
dron. Blandford Forum.
Dorset, DT 11 8NZ. England.
Tel: 1747811778, fax: 1747811499.
Rasmus Haastrup

Modtagne kataloger og brochurer
Naturleg. Legeredskaber af naturens
materialer. Rødvej 6. Bursø. 4930
Maribo. Tel 54 75 75 15,
fax 54 75 75 14.

Lappset legeudstyr '97-98. Lappset
Danmark. Horsbred 177. 2625 Val¬
lensbæk. Tel 43 62 13 44,
fax 43 62 44 18.
Moosdorf Aps. Park- og Gadeudstyr.
Fåborgvej 10. 9220 Ålborg.
Tel. 98 15 94 44, fax 98 15 23 87.
Carl A. Plesner a/s. Geotekstiler,
græsbeskyttelsestavler m.m. Klinte-
høj Vænge 6. 3460 Birkerød.
Tel. 42 81 96 00, fax 42 81 96 22.
Danfrøs forårskatalog. Aage Peder¬
sen a/s Eftf. Hobby, Hus og Have.
Indre Vordingborgvej 11 A. 4700
Næstved. Tel. 55 72 06 00,
fax 55 72 06 60.

Rosenprogram 1995-2001. Ellen &
Hugo Lykkes rosenplanteskole.
Hønebjergvej 31. Søby. 8543 Horn¬
slet.
Holdens Planteskole a/s. Engros-
katalog 97/98. Kongeåvej 81.
6600 Vejen. Tel. 75 36 40 99,
fax 75 36 48 99.
Birkholm plantekatalog 97/98. Birk¬
holm Planteskole. Farremosen 4.
3450 AlleVød. Tel. 48 17 31 26,
fax 48 14 09 86.

Plantekatalog 1997/98. Vejenbrød
Planteskole a/s. Vejenbrødvej 25,
2980 Kokkedal. Tel. 48 28 01 77,
fax 48 28 01 96.
Plant taks - de er grønne året rundt.
Conifera klubben.
Planteliste 1998. Virum Staudegart¬
neri. Lynge Møllevej 4. 3540 Lynge.
Tel. 48 18 72 48, fax 48 18 81 26.
E-mail: gbp@post6.tele.dk
Støjvægge i akustisk beton, farver
m.m. Unicon beton. Køgevej 172.
4000 Roskilde. Tel. 46 34 60 00,
fax 46 34 60 99.

Støjskærme af træ. DTI træteknik.
Tel. 99 28 99 70, fax 99 28 99 29.
RockDeltaOGreen Støjskærmsbro-
chure. Grønne støjskærme fra
RockDelta a/s. Hovedgaden 485.
2640 Hedehusene.
Tel. 46 56 50 20, fax 46 56 50 80.
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guide til
dansk havekunst

år 1000-1996

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til Dansk Havekunst er en gave til hele

folket - i hvert fald til alle med øjne i hovedet og bare

en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

"...et overblik og en systematisk vejledning har man

manglet. Det er det, man har fået med denne guide,
som også er forsynet med kort, både over Køben¬
havnsområdet og resten af landet."
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GUIDE TIL DANSK HAVEKUNST af Annemarie Lund
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hundreder af illustrationer

Arkitektens Forlag
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Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1051 København K

GUIDE TIL

dansk
havekunst
år 1000-1996

Annemarie Lund
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den
forvandlede

hans ovesen

den
forvandledi

by '//

en bog af Hans Ovesen

232 sider- 248 kr.

Arkitektens Forlag

Bestil bogen på

tlf: 3283 6900

fax: 3283 6941

e-mail: archi@inet.uni-c.dk

Strandgade 27 A

1401 København K

Weekendavisen:

"Hans Ovesens bog er velskrevet og

dybt engageret - byplanlæggeren

nærer ingen nostalgiske illusioner,

men tror alligevel på, at planlæg¬

ningen i fremtiden kan foregå i

rummet mellem den helt store og

den helt lille skala."

Morgenavisen Jyllands-Posten:

"Bogens styrke ligger netop i dens

glimrende analyser af, hvor kaotisk,

opløst, diffus og uhåndterlig nuti¬

dens by er blevet."
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHØJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

vOoiVI
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50 L D A GRØNT

HOLDENS
PLANTESKOLE A/S

Kongeåvej 81 ■ DK-6600 Vejen
Telefon 75 36 40 99 • Telefax 75 36 48 99

Totalleverandør af planter gennem mere end 13 år
Allétræer, bunddække, hæk- og læplanter m.m..

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 • Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre •

PICTO
FORM

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

GH Form
GH Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5343 0414 Fax. 5343 2221
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Tildelt ID Prisen 97
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BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:

24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
'"Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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