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Nyt fra DL
DL's styrelse har drøftet et budget¬
oplæg for 1995.
Kontingentet for 1995 for medlem¬
skab af DL, IFLA, EFLA og abonne¬
ment for Landskab skal fastsættes
inden årsskiftet, da første opkræv¬
ning regnes fra januar. Styrelsen har
besluttet at fastsætte kontingentet
for DL, IFLA og EFLA på samme
niveau som sidste år, mens

abonnementet for Landskab stiger
med 10 kr.
I løbet af det seneste halve år er

medlemstallet steget. Som grundlag
for budgetforslaget for 1995 skal
medlemsprognosen også fastsæt¬
tes. Styrelsen regner med, at stig¬
ningen kan fastholdes og har fastsat
medlemstallet fra 308 i 1994 til 321
i 1995. På dette grundlag vil DL's
styrelse udarbejde det budgetfor¬
slag, som fremlægges på general¬
forsamlingen 31. marts kl. 15 i Nati¬
onalmuseets personalekantine,
Ny Vestergade 10, Kbh. K.
Gitte Ramhøj

Seminar på Finse
De privatpraktiserende landskabs¬
arkitekters gruppe i Norge afholder i
dagene 24.-26. marts et seminar.
Temaet er byens rum og pladser.
Erland Engen og Harald Olsen fore¬
læser om Sandvika, Willy Thomas¬
sen, Asbjørn Andresen og Knut A.
Thorvaldsen om Regeringsparken i
Oslo samt Arne Sælen og Asbjørn
Andresen om Torgalmenningen i
Bergen. Fra Danmark viser Torben
Schønherr egne projekter. Lars
Nyberg og Andreas Bruun diskuterer
de viste projekter.
Deltagerafgift: 1500 Nkr. Informati¬
on: Charlotte Skibsted, tlf. 42 17 02
16 og Trygve Sundt, tlf. 66 90 00 21.

IFLA i Stockholm
Den svenske landskabsarkitekt¬

forening LAR afholder 20.-23.
august en regional IFLA konference
kaldet Waterscape, Light - Water -

Life med udgangspunkt i den
stockholmske skærgård. Program
foreligger i februar 1995.
Nærmere oplysninger: IFLA LAR
Sekretariatet. Arkfort. David Baga

Grundkursus i CAD

Igen i år afholdes et grundkursus i
Auto Cad for landskabsarkitekter på
Sektion for Landskab, KVL.
Kursets formål er at opøve færdig¬
heder i AutoCAD for landskabsarki¬

tekter,, så man er i stand til at udar¬
bejde og udveksle digitale tegninger
med andre faggrupper. Der kræves
ingen specielle forudsætninger, men

det er en fordel at have kendskab til
DOS eller et andet program som
f.eks. Word Perfect
I kurset øves import/eksport af digi¬
tale data, optegning fra digitizer,
editering, rumlige modeller og bru¬
gerbestemte koordinatsystemer,
Abb's lagstruktur for landskabsarki¬
tekter, paperspace, DOS til husbe¬
hov.
Kurset afholdes 23.3-12 .4. Delta¬

gerantallet er sat til 24,12 eksterne
og 12 ældre landskabsarkitektstude¬
rende.Undervisere er Ian Jørgensen,
Sektion for Landskab, KVL, Poul Bør¬
ge Pedersen, Andreas Bruuns tegne¬
stue samt Hans Kragh og Søren
Ross Sørensen, begge studerende.
Deltagerbetaling 650 kr. plus kom-
pendie 100 kr.
Eksamensformen er bestået/ikke
bestået, vurderet på baggrund af
afleveret materiale.

Ansøgning om deltagelse stiles til
studieforvaltningen, KVL,
tlf. 35 28 20 55 inden 10.marts.

Yderligere information: Ian Jør¬
gensen, tlf. 35 28 22 04.

Kurser fra Forskningscentret for
Skov & Landskab
16. marts. Ukrudtskontrol uden
kemi. Odense
21.-22. marts. Planter i landskabet

og deres anvendelse. Næstved.
5.-6. april. Landskabsanalyse og mil¬
jøkonsekvensvurdering. Svendborg.
12.-13. juni. Kompostering og
anvendelse af kompost. Værløse.
Yderligere information: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Tlf. 75 88 22 11

Kursus om landskabsanalyse
Ved KVL i København afholdes i juni
et internationalt kursus i land¬
skabsarkitektur for Ph.D.- studeren¬
de. Kursets titel er landskabsanaly¬
se 2: Vurdering af landskab -

strategier, begreber og metoder.
Kurset henvender sig til forskerstu¬
derende, der arbejder inden for .

emnet landskabsarkitektur ved uni¬
versiteter og andre højere lærean¬
stalter i Norden.

Deltagelse i det tidligere kursus: Del
I, Historisk landskabsanalyse er
ingen forudsætning.
Formålet med kurset er at diskutere

forskellige kendte og anvendte
metoder til landskabsanalyse for at
udbygge erkendelsen af sammen¬

hæng mellem mål, metoder, begre¬
ber, natursyn og værdigrundlag i
landskabsarkitekturens arbejdsred¬
skaber.

Forskningsemnet er aktuelt og nød¬
vendigt, fordi landskabsarkitektfaget
er inde i en udvikling, hvor det

potentielle arbejdsområde vokser ud
over de traditionelle grænser, bl.a.
inden for planlægning i det åbne
land. I takt hermed udvikles arbejds¬
redskaber og planlægningskoncep-
ter som led i en specialisering.
Sted: KVL, København.
Tid: 12.-16. juni 1995.
Tilmeldingsfrist: 15. april 1995.
Den samlede arbejdstid for kurset
incl. forberedende litteraturstudier

og efterfølgende behandling regnes
til 3 uger. For KVL svarer dette til et
kursusomfang på 2 point. Point
(vekttall) ved øvrige universiteter og
højere læreanstalter fastsættes i
overensstemmelse med regler og
praksis de pågældende steder.
Specielle betingelser for godkendel¬
se bestemmes også af de enkelte
institutioner, som medvirker i kurset.
Finansiering: Kurset finansieres af
Nordisk Forskerakademi (NorFA).
Rejse- og opholdsudgifter dækkes
for deltagerne inden for rammen af
den givne bevilling på NorFA.
Der er budgetteret med 20 deltagere
fra Sverige, Norge og Finland. For
disse er kurset i princippet omkost¬
ningsfrit.
Kursusledelse: Lektor Per Stahl-
schmidt, KVL, København, lektor
Annelise Bramsnæs, Kunstakade¬
miets Arkitektskole, København,
lektor Jørgen Primdahl, KVL, prof.
Tom Simons, Tekniska Hogskolan,
Finland, prof. Gunnar Sorte SLU,
Alnarp, Sverige, lektor Anne Katrine
Geelmuyden, NLH, Ås, Norge.
Yderligere oplysninger og kursus¬
program: Lektor Per Stahlschmidt,
KVL, Rolighedsvej 23,1958 Frbg. C
Tlf.: + 45 35 28 22 56, fax + 45 35
28 22 05.

Kursus i Wageningen
Ved universitetet i Wageningen,
Department of Physical Planning
and Rural Development, afholdes
et 10 ugers internationalt kursus i
regional landskabsplanlægning og

design.
Programmet indbefatter udarbejdel¬
se af et projekt, forelæsninger og
ekskursioner. Perioden er 1. maj til
7.juli, studieafgiften 1000 Dfl.
Yderligere oplysninger: Department
of Physical Planning and Rural De¬
velopment, Wageningen Agricultural
University, Gen Foulkesweg 13,
6703 BJ Wageningen, Holland.
Tlf. +31 8370 82050, fax +31 8370
82166.

Arrangementer på Fyn
Af. Fynske planlæggeres forårsarran-

. gementer 1995 resterer:
Kirkerne i Odense ved biskop Vin¬
cent Lind. Tirsdag d. 21. marts kl.
19.30 i Odense Domkirke.

Arkitektur på 90ernes byggegrunde
ved arkitekter maa Niels Sigsgård,
A5 Tegnestuen og Rikke Hansen,
Tegnestuen Arkos. Torsdag d. 27.
april kl. 19.30 på Odense Rådhus.
Naturvandring på Enebærodde ved
naturvejleder Viggo Lind. Onsdag
d. 24. maj kl. 16.30 på Enebærodde
ved bommen.

Tilmelding inden 17. 5.1995,
tlf. 66 13 13 72, lokal 2514.

Naturen tur/retur
Skov- og Naturstyrelsen afholder et
1 -dags symposium lørdag d. 1. april
kl. 9-16 på H.C. Ørstedsinstituttet,
aud. 1, Universitetsparken 5, Køben¬
havn. Emnet er naturovervågning og
naturforvaltning. På baggrund af
naturovervågningsresultater vil der
blive redegjort for den natur, der er

gået tabt i Danmark samt for mulig¬
hederne for at få nogle af disse
naturværdier i gang igen.
Fra naturgenopretningsprojekter fra
de seneste 5 år opsamles erfaringer
og vanskelighederne ved at gen¬
oprette naturtyper og bestande af
planter og dyr diskuteres.
Skriftlig tilmelding til Naturforvalt-
ningskontoret, Haraldsgade 53, 2100
København 0. Frokost bestilles ved

indbetaling af 90 kr. til giro
5555051, mrk. NO-årsmøde.

Movium-kurser

7.-8. marts. Vågen och miljon.
Alnarp.
22.-23. marts. Tradgård i skoian.
Uppsala.
24. marts. Komponera med sommer-
blommor. Sollentuna.
27.-31. marts. Stadstrådens biologi
och vård. Alnarp.
27.-29. Utbildning av kompostmåsta-
re. Uppsala.
6. april. Vaxter och allergier.
Stockholm.
25.-26. Stad och land i samverkan -

exemplet Tidaholm.
10.-11. maj. Planera for biologisk
mångfald. Alnarp.
16.-17. maj. Landsvag, Infart, Gen¬
omfart. Helsingborg.
11.-14. juni. Den danske have, stu¬
dierejse ved Lotte Moller.
Yderligere information: Movium, tlf.
40 41 50 00

LDA-kurser

7. marts kl. 9-17. Økologisk anlægs¬
teknik: erfaringer fra projekter, hvor
økologisk tankegang har spillet en
vigtig rolle.
4. april kl. 10-15. Grønne skader. Hil¬
lerød.

Yderligere information: LDA, tlf. 31
74 94 00, fax 31 74 15 00.
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Landskaber på skærmen

Det digitale rum trænger sig på. I kommunerne viser
det sig som digitale kort og geografiske informations¬
systemer, og på tegnestuerne dukker det op som

disketter fra arkitektens, landmålerens eller ingeniø¬
rens CAD anlæg. Som faggruppe har landskabsarki¬
tekterne været meget tilbageholdende over for de nye

redskaber, så selv om egentlige kommercielle CAD
anlæg har været fremme i over 10 år, har de færreste
tegnestuer indført digitale hjælpemidler udover tekst¬
behandling. Det kan der selvfølgelig være mange

grunde til. Udover de rent økonomiske nævnes det
f.eks., at den digitale verden mangler stoflighed, at
CAD tegninger er udtryksløse, at landskabsarkitektur
ikke kan forenes med det modulopbyggede geometri¬
ske CAD, eller at objekter ikke kan placeres med 4
decimalers nøjagtighed i en skitseringsfase.

Men landskabsarkitekternes skepsis har ikke stop¬

pet udviklingen. De tekniske forvaltninger har fortsat
deres bestræbelser for at få indført geografiske infor¬
mationssystemer, og samarbejdsparterne inden for
byggesektoren bliver ved med at sende disketter i
stedet for planer på papir. Programudviklerne laver
applikationer til andre faggrupper, men ikke til land¬
skabsarkitekter, og samarbejdsparterne inden for byg-,
gesektoren har udviklet lagstrukturer og fælles stan¬
darder uden at tage hensyn til landskabsarkitektur -

først i år er vi kommet med. Og så har vi stort set
måttet tage til takke med undervisning, der er tilpas¬
set maskinkonstruktører eller ledningsejere.

Tema om CAD

Gennem det næste halve år vil Landskab bringe en
række artikler fra landskabsarkitekter, der har taget
den digitale udfordring op. Med udgangspunkt i
egne erfaringer vil de vise vidt forskellige måder at
anvende CAD og GIS på i praksis og fortælle om

nogle af de problemer, de er stødt ind i undervejs.
I dette nummer introduceres emnet. 1 de to føl¬

gende numre viser henholdsvis Andreas Bruuns teg¬
nestue og Jeppe Aagaard Andersen, hvordan de
anvender CAD i den daglige praksis. Lars Alva følger
op med en sammenfatning af sit speciale, der handler
om anvendelse af CAD i designprocessen.

Herefter følger tre artikler om henholdsvis anven¬

delse af GIS i en kommune, problemer i forbindelse
med omlægning til digitale arbejdsgange og endelig
tilpasning af programmerne til forvaltning inden for
parkområdet.

Vi håber, at disse indlæg vil få andre til at deltage i
debatten med eksempler, der viser andre måder at

anvende CAD og GIS på eller med synspunkter på
de digitale redskabers indflydelse på samarbejdsfor¬
mer, formsprog eller designproces. På den måde kan
de følgende numre blive en status over landskabsarki¬
tekternes anvendelse af computeren i starten af 1995.
Ian Jørgensen
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Godt skjult bag 3D bil¬
leder med flotte over¬

flader er der en udvik¬

ling i gang inden for
CAD, der kan få langt
større betydning for
anvendelsen end

nyskabelserne inden
for visualisering. Kort
sagt handler det om,
at CAD er ved at blive

objektorienteret. For
de, der arbejder med
landskabsarkitektur,
betyder det, at cirkler,
polylinier og andre
geometriske figurer
erstattes med træer,
bænke og andre objek¬
ter. Eksemplet ved
Søren Ross Sørensen
er fra et kursus i Auto¬
Cad for landskabs¬
arkitekter.
• 3D-images with
glossy surfaces con¬
ceal present develop¬
ments within CAD,
developments which
will, eventually, be¬
come more important
than what is presently
happening in visuali¬
sation. CAD is becom¬
ing project-oriented.
This means that circl¬
es and other geome¬
tric figures,are re¬

placed with trees,
benches, etc. This
example, by Søren
Ross Sørensen, was

produced at an Auto¬
Cad workshop offered
to landscape desig¬
ners.

Der er ingen vej uden om CAD
Ian Jørgensen

'Vi står ved starten på en ny udvikling inden for
CAD praksis. Der tegner sig bl.a. følgende tendenser
for CAD-anvendelsen i byggeriet:

- Ingen større byggeprojekter uden CAD
- Større krav til fælles standarder

- Opdeling i nye projekteringsfaser
- Ændrede roller og arbejdsgange på tegnestuen.'

Disse konklusioner kan man finde i en rapport om

objektorienteret projektering med CAD, udgivet af
AutoCAD Brugere i Byggesektoren, ABB. Konklusio¬
nerne er ikke grebet ud af luften, men er en sammen¬

fatning af et udviklingsarbejde iværksat af Industri-
og Handelstyrelsen, gennemført med BPS-centret
som sekretariat (se litteraturlisten).

Budskabet i de fire punkter taler deres eget sprog:

Hvis I vil være med i større byggeprojekter, så må I
dels arbejde digitalt dels acceptere nye arbejdsmeto¬
der og fælles standarder. Begrundelsen gemmer sig i
indledningen. Vi står over for en ny fase i CAD-
udviklingen hævdes det, og andetsteds er det forkla¬
ret, at det er overgangen til den objektorienterede
projektering, der tænkes på.

Populært sagt, så er CAD ved at ændre sig fra at
være ét 'dumt' tegneprogram til at kunne lave 'intelli¬
gente' digitale modeller af virkeligheden. I stedet for
at tegne f.eks. et træ med linier og cirkelbuer indsæt¬
ter man et træ - som et objekt - i sin tegning. Hvert
objekt kan være knyttet til oplysninger i en database,
og dermed bliver det om ikke intelligent så dog
vidende.

Der er altså tre muligheder. Normalt diskuterer
man CAD i forhold til at arbejde analogt (i hånden).
Vælger man at arbejde digitalt, dukker endnu en

valgmulighed op nemlig, om man vil satse på et

almindeligt, man kunne kalde det tegningsorienteret
CAD eller et fagtilpasset, objektorienteret CAD. Vi
starter med det første valg: CAD eller ej.

CAD eller ej ?
CAD står for Computer Aided Design, hvilket jo
unægtelig lyder smartere end EDB hjulpen tegning.
Der findes flere forskellige CAD programmer, f.eks.
MicroStation, Versacad, AES og AutoCAD. Inden for
byggebranchen er AutoCAD det mest udbredte pro¬

gram, idet det benytttes af ca. 85 % af virksomheder¬
ne. I kommunerne er fordelingen lidt anderledes.
Her arbejder mange med MicroStation, fordi det er

en integreret del af et GIS program fra Intergraph.
Tegninger lavet i AutoCAD og MicroStation kan
udveksles frit mellem hinanden. Når der i det følgen¬
de er henvist til AutoCAD, vil det i de fleste tilfælde
være dækkende for CAD i al almindelighed.

Et CAD program er et vektorbaseret tegneredskab,
der kan anvendes til mange forskellige formål. Inden
for byggesektoren danner det grundlag for indsam¬
ling, bearbejdelse, udveksling og præsentation af pro¬

jekttegninger. Men det anvendes tillige som design¬
delen i produktionsanlæg (CAD-CAM) eller som

kortdel i geografiske informationssystemer (GIS).
Grundlæggende for disse anvendelser er, at pro¬

grammet kan bearbejde geometrisk information som

punkter, linier, polygoner og flader i rummet. Set fra
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programmets side er det ligegyldigt om en cirkel
beskriver et brønddæksel, et træ eller en knap, det
holder blot styr på de geometriske informationer om

cirklen, nemlig centrum og radius. Det er netop den¬
ne egenskab, at CAD programmerne i deres funda¬
ment er rent geometriske, der gør, at de kan danne
grundlag for udveksling mellem mange forskellige
faggrupper. At AutoCAD er vektororienteret og geo¬

metrisk fremgår tydeligt, hvis man skraber overfladen
af en tegning for at se, hvad der gemmer sig inden¬
under.

Den information, der findes i en digital tegning,
kan gemmes på forskellige lag. Når man laver en

plan, fordeler man tegningselementerne som træer,

bebyggelse, belægningsgrænser, udstyr osv. på disse
lag, og tilføjer evt. et par ekstra til tekst og modul¬
linier mv. Landskabsarkitektens projekttegninger vil
typisk ligge på 30-40 lag, og kommunernes tekniske
grundkort er fordelt på over 150 lag.

Samtidigt er det muligt at zoome ind og ud i teg¬

ningen, som man ønsker det. Zoomer man ind på
skærmen, holder programmet selv styr på koordina¬
terne, når man tegner videre. Det erderfor ikke
muligt at bestemme den digitale tegnings målestoks¬
forhold, før den skal skrives ud; det skifter jo hele
tiden på skærmen. Til gengæld er det vigtigt at vide,
med hvilken præcision tegningen er tegnet op. Det
fremgår nemlig ikke af tegningsdelene, som alle frem¬
træder med samme præcision.

Zoomfunktionen kombineret med lagopdelingen
giver en utrolig fleksibilitet til at sammensætte teg¬

ninger ud fra den samme digitale model. Man kan

f.eks. zoome ind på en detalje, tænde de relevante lag,
slukke for oversigtslagene og skrive en detailtegning
ud. Eller man kan tænde for lag med oversigtlig
information, supplere med passende tekstlag og skri¬
ve en oversigtsplan ud. De forskellige tegninger —

konstrueret ud fra samme model - kan sammensættes

i en ophængningsplan og skrives ud samlet.

Anvendelse

Projekterende landskabsarkitekter kan anvende pro¬

grammer som AutoCAD til løsning af mange tegne-

bordsopgaver, f.eks. optegning og revision af planer,
udveksling af tegninger samt udarbejdelse af isome-
trier eller perspektiver. Mulighederne for at arbejde i
3D anvendes sjældent på tegnestuerne. Det er åben¬
bart ikke der, at den primære økonomiske gevinst
ligger.

I kommunerne har man udover til projektering
brug for et CAD program til at håndtere kommu-

CIRCLE 39 40.0
8 40.0 5
1 5 2494
39 2493 10
80.0 66 254.0
5 1 20
2492 10 239.0
10 0.0 30
154.0 20 0.0
20 • 0.0 0

196.0 30
30 0.0 VERTEX
0.0 70 8
40 1 1
26.08 0 39
0 40.0

VERTEX 5
POLYLINE
8

8
1

2495
10

1 39 254.0

Man laver ikke tegnin¬
ger i CAD, man laver
en model, og på
grundlag af den ud¬
trækker man forskelli¬

ge tegninger i en
ophængningsplan.
Eksemplet her er lavet
i et tre ugers kursus
på KVL af Kerstin
Lehnsdal og Camilla
Rathsach.
• In CAD, models
rather than drawings
are pro duced, and
from this point on,
plans are composed
from drawings. This
example was made by
Kerstin Lehnsdal and
Camilla Rathsach

during a three week
course at the KVL.

De to tegninger er
ens. Til højre ser man
den rumlige fremtræ¬
delsesform, til venstre
ser man, hvordan den
ligger gemt som linier
opbygget af rækker af
punkter, cirkler og
andre geometriske
figurer.
• These two illustra¬
tions are identical. To
the right, its spatial
representation; to the
left, lines are built
from rows of points,
circles, and other geo¬
metric figures.
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Det tager et minut at
få udskrevet et billede
af træernes størrelse
efter 15 år - ved opti¬
mal vækst. Beregnin¬
gen er foretaget i pro¬
grammet LandCADD
på baggrund af oplys¬
ninger om træernes
(objekternes) maksi¬
male størrelse og
deres væksthastighed.
• It takes no more

than one minute to

print an illustration of
the height of trees
after 15'years of opti¬
mal growth. Calcula¬
tions håve been made

through the LandCADD
programme from infor¬
mation concerning the
maximal height and
growth rate of these
particular trees.

nens digitale grundkort og få udskrevet relevante lag i
passende målestoksforhold.

Sammenfattende kan man sige, at den umiddelbare
gevinst ved at arbejde med en digital tegning er den
samme, som man kender inden for tekstbehandlin¬

gen, nemlig at man kan kopiere, flytte, indsætte og

redigere i teksten/tegningen. Den digitale tegning
giver samtidig mulighed for at foretage beregninger
på arealer og længder og afsætte dem i planen. Ende¬
lig kan digitale tegninger på en meget enkelt måde
udveksles med andre faggrupper.

Den 2. valgmulighed
Den bedste måde at forstå potentialet i de objektori-
entede modeller er at sammenligne dem med analoge
tegninger og rene CAD tegninger. Figuren øverst
næste side viser tre træer, tegnet op på hver sin måde.
Som det fremgår, er der indledt en dialog med teg¬

ningerne, idet træerne er blevet bedt om at redegøre
for, hvad de ved om sig selv. Formålet er gennem

samtale at afsløre tegningernes viden eller intelligens.
Det, der karakteriserer det analoge træ er, at det

ikke giver nogen oplysninger fra sig. Hvis der findes
et latinsk navn i nærheden, er det op til den, der læs¬
er tegningen, at beslutte, om navnet hører til træet
eller til et træ ved siden af. Al information er ekstern

i forhold til tegningen, og det vil sige, at den må fin¬
des inden i hovedet på læseren.

Det tegningsorienterede, digitale træ kan give en

række geometriske oplysninger om sig selv. Den del
af svaret, der fortæller, at træet ligger på et lag ved
navn vegetation, antyder, at der nok er tale om et træ
eller en busk.

Det sidste træ i figuren er indsat i tegningen som
et objekt, der er koblet til oplysninger i en database.

Det rummer derfor en del faglig viden om sig selv.
Alt efter databasen vil objektet 'træ' vide, hvilken art
det er, den geometriske placering, form, pris, maksi¬
mal højde, væksthastighed, anvendelsesmuligheder,
tolerancer og følsomhed over for forskellige klima¬
påvirkninger. Disse informationer er baggrunden for,
at man kan foretage vækstanalyser eller udskrive plan¬
teplaner direkte fra tegningen.

Indeholder databasen oplysning om plantepriser og

objektet oplysning om art og plantestørrelse, kan der
udskrives et prisoverslag fra den digitale model. Med
information om væksthastighed og maksimal størrelse
kan der udtegnes planer eller perspektiver efter 10
eller 20 år. Den afgørende forskel på den objektorien¬
terede model i forhold til det geometriske CAD er, at
den faglige viden bliver indbygget i programmerne og

dermed kommer til at ligge internt i tegningerne.
Spørgsmålet er så, hvem der skal levere den faglige
viden til indarbejdelse i programmerne.

Fagtilpasning til landskabsarkitektur
De fågtilpassede programmer sælges som applikatio¬
ner til de geometriske CAD-programmer. Den vigtig¬
ste applikatør inden for byggebranchen i Danmark er

POINT. Firmaets applikationer bygger på ABB s lag¬
struktur, der normalt danner grundlag for udveksling
af tegninger inden for branchen. Desværre må man
lede forgæves efter applikationer til landskabsarkitek¬
tur i deres sortiment. Det svenske POINT har udvik¬

let markmoduler, men de kan ikke anvendes på det
danske grundmodul.

Vil man derfor arbejde med et fagtilpasset program
i dag, må man vælge en udenlandsk applikation som

Landcadd eller det tyske Landplan/Dataflor. Land-
cadd er anmeldt i Landskab nr. 2-1994.
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Analog projektering

Hvad ved du om dig
selv
Ingen kommentarer

Tegningsorienteret
projektering - CAD

Hvad ved du om dig
selv?
Jeg er en cirkel, jeg
ligger på et lag, der
hedder træer, cen¬
trum er 7,11 og radi¬
us er 3 tegningsen-
heder

Objektorienteret
projektering - CAD

Hvad ved du om dig
selv?
Jeg er et egetræ,
Quercus rubra.
Udplantes som bar-
rodsplante. Vokser
langsomt, maks. højde
25 m. Pris 5 kr.
Arbejdsløn 4.70 kr.
Placering 7,11. Det,du
ser, er mit plansym¬
bol, du kan se et bille¬
de af mig ved at kal¬
de Egetra.gif og en 3D
model i ege3D.dwg.
Og så videre, om
etablering, vedligehol¬
delse, eller hvad man
måtte ønske.

Fremtiden

Man kunne håbe på, at de faggrupper, vi samarbejder
med, ville holde en pause, indtil vi var kommet på
omgangshøjde med dem. Men det gør de nok ikke.
Udviklingen inden for andre fagapplikationer viser, at

objekterne i tegningen ud over at vide noget om sig
selv også ved noget om de andre objekter i tegningen.
I arkitektmoduler er der indbygget relationer mellem
vinduer og vægge, og væggene ved, hvordan de skal
optegnes alt efter, hvilke andre typer vægge de støder
op til. Inden for vores område kunne et træ f.eks.
vide, at det kan være problematisk at være plantet for
tæt på ledningsføringer af forskellige slags, eller en

belægning kunne vide, at den skal gå ud til vejkan¬
ten. I den fremtidige programudvikling må man tage

stilling til, hvad et plantehul skal vide om sig selv, og
hvad det skal vide om de andre objekter i den digitale
model.

Og man må indstille sig på, at det billede, man ser

på skærmen, blot er en vilkårlig udskrift af den
underliggende digitale model. Det er modellen, man
laver og ikke tegninger. Og det er modellen, man ret¬
ter, ikke tegningerne.

Producenterne (f.eks. af døre og vinduer) er

begyndt at levere digitale objekter til indsættelse i
tegningerne. Til objekterne vil der ofte være knyttet
tekstoplysninger svarende til dem, man finder i de
almindelige kataloger. For at fa optimalt udbytte af
leverandørernes digitale kataloger, har ABB i sin rap¬

port 3 opstillet normer for udformningen af disse.
Brandt Beton og Kompan kan levere digitale katalo¬
ger for henholdsvis belægninger og legeredskaber.

Betydning for designprocessen
Det er svært at forestille sig, at den skitserede udvik¬
ling vil kunne få indflydelse på den intuitive del af
designprocessen. Visioner, fornemmelser og stemnin¬
ger er trods alt svære at kombinere med objekter, der
indplaceres med 4 decimalers nøjagtighed.

En af reaktionerne på den foregående beskrivelse af
objektorienteret CAD er ikke desto mindre, at syste¬
met vil kunne overflødiggøre landskabsarkitekter.
Denne holdning er efter min mening lige så forkert,
som den antagelse, at stavekontrol og grammatikpro¬
grammer overflødiggør forfattere. De objektorientere¬
de tegninger rummer mulighed for at kunne beskrive
nogle af konsekvenserne af et projekt eller en plan.
Men de kan klart nok ikke fortælle, hvordan man

skal formgive eller planlægge.
Ian Jørgensen, lektor, Sektion for Landskab, KVL

Litteratur:

AutoCAD Brugere i Byggesektoren:
- rapport 1: LAG struktur
- rapport 2: Objektorienteretprojektering med referencefiler
- rapport 3: Digitale kataloger
Kan skaffesfra ABB's sekretariat på Teknologisk Institut.
BPS-publikation 107: CAD-struktur, -symboler og -udvek¬
sling. 1992, BPS-centret.
Ian Jørgensen: AutoCAD for landskabsarkitekter. 1994,
Jordbrugsforlaget.

Tv. I den håndtegnede teg¬
ning af træet er al informa¬
tion ekstern (den skal fin¬
des i læserens hoved). I
den digitale, objektoriente¬
rede model er informatio¬
nen intern (den findes i
objektet); og denne model
kan derfor selv generere en
planteliste eller fremskrive
træernes vækst.
• Left. A hand-made

drawing of trees yields
only external information,
namely what is found in
the reader's head. In the
case of a computer-genera-
ted model all information
exists internally, inside the
object itself. Such a model,
therefore, is able to gene¬
rate a list of plants or to
project the growth of trees.

Nederst AutoCAD med

udvalgte applikationer.
Landskabsarkitekterne er

netop blevet optaget i
ABB's lagstruktur på linie
med El, WS, Arkitektur,
Konstruktion og Byplan¬
lægning (skitsering), men
der er ikke udviklet appli¬
kationer inden for vores

område. Af figuren kan
man se, hvordan ABB's lag¬
struktur ligger uden om
AutoCAD, sådan at appli¬
kationerne virker gennem
denne. Det gælder dog
ikke for de applikationer,
der er af primær interesse
for landskabsarkitekter,
nemlig Points svenske
markmoduler eller pro¬
grammet LandCADD.
• AutoCAD with selected

application programs.
Landscape design has joi¬
ned the ABB (AutoCAD
Users in Construction)
along with plumbing, archi¬
tecture, urban planning,
etc., but a specific applica¬
tions package has not yet
been developed. This illu¬
stration shows how layers
envelop AutoCAD itself so
that application programs
function through it. This
however, does not apply to
the programs that are of
particular interest to land¬
scape designers, such as
the Swedish Point mo¬

dules, nor to LandCADD.
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Prisopgave København
Steen Høyer

I april 1993 udskrev Kunstakademiets Arkitektskole
og Direktør E. Danielsens og Hustrus Fond prisop¬
gaven 'København' for arkitektstuderende ved Kunst¬
akademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus.
Anledningen var fondens stifters 100-års fødselsdag.
Den mærkedag ønskede fonden at markere med et

kvalificeret bidrag til debatten om Københavns
fremtid.

Prisopgaven fik indsendt 276 forslag, der blev be¬
dømt i oktober 1994 af en dommerkomité bestående

af kulturminister Jytte Hilden (fmd.), overborgmester
Jens Kramer Mikkelsen, generalsekretær for Kulturby
1996 Trevor Davies og fondens repræsentant lands¬
retssagfører Aage Spang-Hansen.

Arkitektskolerne var repræsenteret ved arkitekt
MAA rektor Gøsta Knudsen, arkitekt MAA rektor
Ebbe Melgaard, arkitekt MAA professor Hans Peter
Svendler Nielsen og landskabsarkitekt MDL profes¬
sor Sven-Ingvar Andersson.

DAL var repræsenteret ved arkitekter MAA Dorte
Mandrup-Poulsen, Klavs Helweg-Larsen, Frode Birk
Nielsen og Bo Nørregaard Jensen. Sekretærer var ar¬

kitekter MAA Hans O. Poulsen og Ebbe Harder.
Konkurrencen var opdelt i fire emnegrupper, Byens

Huse, Byens Plan, Byens Uderum og Byens Design.

Bedømmelsen af forslagene resulterede i en en¬

stemmig indstilling. I alt 22 prisvindere modtog til¬
sammen 250.000 kr., der i form af rejselegater var
afsat til præmiering. De præmierede forslag vil i bear¬
bejdet form indgå som udstillingsarrangement i kul¬
turbyåret 1996 i København. Fire præmierede land-
skabsforslag præsenteres på de efterfølgende sider.

Dommerkomiteen betegner konkurrenceresultatet
som både originalt, imponerende og professionelt, 'et
sandt overflødighedshorn af fine forslag til højnelse af
Københavns arkitektoniske kvalitet', og slutter med

at kalde det 'en idébank og et potentiale med en arki¬
tektonisk styrke, der ved en realisering kunne række
langt ind i fremtiden efter Kulturby 1996.'

Til trods for de mange positive udsagn anvender
dommerkomiteen godt halvdelen af den generelle
betænkning til en kritik og efterlyser socialt og økolo¬
gisk engagement, interesse for byggetradition og ikke
mindst arkitektonisk sammenhæng, skaberglæde og
'en fandenivoldsk arkitektur, der er demokratisk,
smuk og kompromisløs ophidsende'. Kritikken opfat¬
tes primært rettet mod forslagene til Byens Huse,
som er prisopgavens langt største gruppe, og det rej¬
ser spørgsmål om undervisningens og vejledningens
kvalitet.'

Efter min mening er dommerkomiteens kritik
uforløst i sine lidt spredte udsagn. Den munder ikke
ud i en præcis formulering og spreder mere forvirring
end klarhed. Kritikken kan vanskeligt læses som et
alment ønske om et højere gennemsnitsniveau, dertil
er de enkelte formuleringer alt for skarpe.

På skolerne fik det sociale, for ikke at tale om det

politiske aspekt et alvorligt knæk for nu godt ti år
tiden. Efter en dekade med en langsom udtynding af
en samfundsorienteret strategi, med et økonomisk og
litterært tyngdepunkt opstod en fransk/amerikansk
reaktion, som med udgangspunkt i en aktuel sam¬

fundsanalyse gav konkrete billeder på en modsvaren¬
de arkitektur med vægt på begrebet arkitektonisk
form. Det internationale opbrud, der her blev skabt,
mener jeg, kom som et 'kulturchock' for de danske
arkitektskoler i begyndelsen af firserne. De amerikan¬
ske billedkunstnere havde gennemført den samme
radikale manøvre i 60erne og 70erne uden større gen¬

klang herhjemme, og det var da også i dyb gæld til
billedkunsten,- at de amerikanske arkitekter slog igen¬
nem. Dansk byggetradition havde naturligvis svært
ved at finde rodfæste i denne sammenhæng, og sam¬

menlagt betød det, 'at både den sociale, den æstetiske
og den funktionelle tradition blev overskygget af den
litterære kunsts store K. Tendensen med kunsten som

fællesnævner udviklede sig hurtigt i et væld af usam¬

menlignelige individuelle udsagn i den vestligt inspi¬
rerede del af verden.

Ikke så underligt at alle disse kolbøtter skaber en

del identitetsproblemer, selv om åbenhed og velvilje
over for nye eksperimenter både var og er stor. Med
tiden opstod en reaktion i opposition til det interna-
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tionale samt til kontrasten mellem eksperiment og

praksis. Den tager udgangspunkt i den nordiske
modernisme og tager afsæt i arkitekturens elementære
midler, såsom stoflighed, lys, rytme, konstruktion og

funktion. Det er ikke til at sige i dag, i hvilket om¬

fang denne udvikling senere vil skabe relevant sam¬

menhæng mellem sociale, æstetiske, økologiske og

funktionelle faktorer. Det virker, som æstetikken sta¬

dig spiller hovedrollen, og det arkitektoniske hoved¬
greb vokser ikke ud af stof og lys direkte.

Set med dommerkomiteens øjne må den seneste

udvikling forekomme meget positiv, trods alt, og set
med de samme øjne kan de sidste 20 års udvikling
næppe heller være ukendt. Det, der undrer, er derfor
den kraftige, men upræcise reaktion. Jeg er overbevist
om, at et stort antal husbygningsprojekter indeholder
en væsentlig del af det efterlyste materiale, men sik¬
kert uden at det har været vist tydeligt nok. Derfor
tror jeg, at den omtalte kritik i højere grad handler
om formidling, selv om man jo altid kan og skal
ønske sig et højere gennemsnitsniveau. Der vil altid
være grund til at stille spørgsmål til den aktuelle
arbejdsmetode og dens resultater, men spørgsmålet er,

om den debat lige netop skal føres på dette sted, på
denne måde og i denne sammenhæng.

Landskabsprojekterne klarede sig forbavsende godt
i konkurrencen, der overordnet kan siges at have by¬
ens åbne rum, processen og landskabet som hovedte¬
ma. Jeg tror, det skyldes, at huset som objekt i højere
grad kan forholde sig til sig selv end planen, rummet
eller strukturen, der må forholde sig konkret til om¬

verdenen, samfundet og tiden. Herved handler land¬
skabsprojekterne tydeligt om handling og sammen¬

hæng, en social, rumlig sammenhæng, der var et af
konkurrenceopgavens vigtigste temaer.

Homogenitet og sammenhæng i samfund og i arki¬
tektonisk udtryk er det mest typisk danske til alle
tider. Set med internationale øjne er det vores sær¬

præg, vores svaghed og dermed vores styrke. Men ho¬
mogenitet og sammenhæng skal ikke mistolkes som

formel, formmæssig homogenitet, det handler om

social og idémæssig sammenhæng og integration,
hvor rum- og formudtrykket er underordnet.

Landskabsafdelingens arbejde er langt fra heller
ideelt, selv om afdelingen i høj grad har været i stand
til holde balancen i tidens turbulens. Landskabsarki¬

tekturens udvikling har kun delvis berøring med byg¬

ningsarkitekturen. I perioder udvikler den sig for
eksempel som en direkte kontrast. De såkaldt frie
kunster spiller en mindst lige så stor rolle, hvor
70ernes og 80ernes tendenser har haft en kraftig af¬
smitning, uden at den direkte forbindelse til moder¬
nismen og traditionen i dansk havekunst er gået tabt.

Styrken er som regel også identisk med svagheden,
i dette tilfælde handler det om, at tradition er blevet
næsten identisk med en regionalisme, der siden EU-
medlemskabet i 1972 har præget faget som helhed.
Efter 70ernes ensidige fokus på den socialøkonomiske
planlægning, viser 80erne sig med en overdreven for¬
sigtighed i omgang med det eksisterende landskab og

historien, en afgrænset brug af hjemmehørende plan¬
temateriale og en meget diskret omgang med rumfor¬
mer og arkitektoniske virkemidler, både i arbejdet
med plante-, jord- og stenmaterialer, for slet ikke at
tale om anvendelsen af bygninger i havekunsten og i
landskabsarkitekturen. En forsigtighed, der helt givet
skal tolkes som usikkerhed, men man kan nu engang

ikke gemme sig i historien uden at blive helt utydelig
på et tidspunkt.

Afdelingen mangler stadig en del gnister mellem
de poler, der består af historisk og materialemæssig
viden, samt en analytisk vurdering af nyere idé- og

projektmateriale. Det er en meget simpel konstate¬
ring, som burde være let at afklare, men som i praksis
er langt vanskeligere at få operativ med de eksisteren¬
de ressourcer. Det er i dette spændingsfelt, at tanken,
øjet, hånden og intuitionen skal udvikles mod en

gradvis større og større præcision gennem årene.
Det sker da også på trods af alle 'bedrøveligheder¬

ne', at der fremkommer rigtig gode projektresultater.
Det sker endda, som nævnt tidligere, at der kommer
en del flere, end der er mulighed for at præmiere af
den ene eller den anden grund. Men derfor er der så
megen ekstra grund til at være både stolt og begej¬
stret - både på fagets og på afdelingens vegne - over,

hvor mange højt placerede landskabsprojekter, der
findes i den forholdsvis lille gruppe af 1. priser. Jeg
tror, årsagen skal findes i det forhold, at den land¬
skabsarkitektstuderende arbejder visuelt med rum,

stof og sammenhæng uden flere billeder, end papiret
kan vise.

Steen Høyer, professor ved Kunstakademiet,
landskabsarkitekt mdl
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Dommerkomiteens generelle bemærkninger
Prisopgaver har altid udfordret og øvet stor tiltræk¬
ning på arkitekter. Udfordringen i den aktuelle pris¬
opgave er ikke blevet mindre af, at København blev
valgt som opgavens tema. Med sin historie, karakter¬
fulde byplan, labyrintiske gamle bebyggelsesmønstre,
oplevelsesfulde byrum og arkitektur af høj kvalitet
pirrer København enhver arkitekt, der har kærlighed
til faget og lyst til at formgive. Endvidere har byens
status som europæisk kulturby i 1996 tydeligvis yder¬
ligere skærpet interessen.

Forventningerne til de studerendes medleven og

deltagelse er da også blevet indfriet. 128 forslag i
gruppen Byens Huse, 41 forslag i gruppen Byens
Plan, 43 forslag i gruppen Byens Uderum og 37 for¬
slag i gruppen Byens Design. Derudover 27 forslag,
der i sin faglige spændvidde overlapper flere grupper.

Det er et imponerende resultat. Så overvældende, at
man kan tale om et sandt overflødighedshorn af fine
forslag til en højnelse af Københavns arkitektoniske
kvalitet. Forslagenes fremstilling og arkitektoniske
bearbejdning er fuldt ud på højde med professionelle
arkitektkonkurrencers niveau. Ved at bruge materia¬
lerne på en original og poetisk måde skærper flere
forslag oplevelsen af arkitekturen og dens virkemidler.
Der er samlet vurderet tale om en prisværdig arbejds¬
indsats, som fortjener både ros og respekt.

Næsten 1 kilometer prisopgavebesvarelser med stor

faglig spændvidde har også givet dommerkomiteen et
enestående overblik og lejlighed til en kvalificeret
diskussion om arkitektuddannelsen. Det har givet
stof til eftertanke, at en betydelig del af forslagene
'svæver frit i rummet' — uden den nødvendige foran¬
kring til stedets bymæssige struktur og sammenhæng,
omgivelsernes arkitektoniske udtryk, de ændrede
samlivsformer eller overvejelser af produktionsteknisk
karakter. I den henseende ligger besvarelserne på linie
med den internationale arkitekturs udvendige interes¬
se for æstetik og overflade. Man savner den stærke
fornemmelse af nerve og intensitet, der altid opstår,
når en arkitekt lever sig ind i opgavens substans. Det
er uforståeligt set i forhold til mange danske arkitek¬
ters selvforståelse om en særlig arbejdsmetode og

funktionel tradition, og det rejser spørgsmål om un¬

dervisningens og vejledningens kvalitet. Betænkeligt
er det også i forhold til de overvejelser, der ligger bag
etablering af en dansk arkitekturpolitik.

Arbejdsmetodisk er mange projekter i deres svære

tilgængelighed næsten hermetisk lukkede. Mellemreg¬
ninger i form af principskitser og diagrammer ville
gøre underværker. De teoretiske udsagn om hastigt
accelererende vægtløse legemer, der rejser i tid og

rum, har i flere tilfælde karakter af at være en tidsty¬
pisk, obligatorisk indgangsbøn — desværre helt uden
sammenhæng med formen og arkitekturen. Tilgæn¬
geligheden lettes heller ikke ved, at flere af projekter¬
nes planer både mangler tekst og er manierede i deres
grafiske fremstilling.

Hvorfor er den omfattende sociale udstødning,
den økologiske kollaps, den manglende identitet, fra¬
været af overblik, tabet af en byggetradition og den
dramatisk faldende arkitektoniske kvalitet ikke i cen¬

trum af de arkitektstuderendes interesse? Det er sam¬

men med fravalget af den 'rå virkelighed', at den ud¬
bredte, isolerede kunstneriske 'black box proces' giver
anledning til bekymring. Fordi den er så langt fra
ønsket om de åbne og demokratiske arbejdsmetoder,
der igen kunne skabe mening i det uoverskuelige og

opsplittede rumlige kaos.
Trods prisopgavens solide dokumentation er kritik

af arkitektskolerne en delikat sag, som kræver diplo¬
matisk fingerspidsfornemmelse. Man skal nemlig ikke
glemme, at den danske uddannelseskultur bygger på
bredden frem for eliten. Endelig er det et åbent
spørgsmål, om man kan forvente kunstnerisk og soci¬
al modenhed af studerende efter 5 års uddannelse.

Det er nemlig en proces, der for mange erfarings¬
mæssigt først topper i midten af fyrrerne. Det skal
dog ikke skjules, at dommerkomiteen finder en faglig
debat om arkitektuddannelsens kvalitet nødvendig.
Meget tyder på, at arkitektskolerne har svært ved at

inspirere de studerende til at se og forstå arkitektur
som en del af samfundets sociale, økonomiske og

kulturelle betingelser. Dertil kommer, midt i glæden
over de mange solide præstationer, det iøjnefaldende
fravær af provokerende indlevelse og forståelse for en

opgaves substans. Dommerkomiteen savner flere for¬
slag med basal skaberglæde og efterlyser en fanden¬
ivoldsk arkitektur, der er demokratisk, smuk og kom¬
promisløs ophidsende.

Prisopgaven er værdifuld som grundlag for en

inspirerende faglig debat om arkitektuddannelse og

Københavns fremtid. Der er heldigvis trods ovenstå¬
ende kritik meget at bygge videre på. Det viser de 22
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prisvinderes forslag. Den score faglige spændvidde —

fra en dynamisk formet stoflig S-banestation, indleve¬
de poetiske landskabs- og byrum, et artistisk kunstne¬
risk bud på et monument for sygdommen AIDS til
design af byinventar — viser en arkitektonisk idérig¬
dom og en social bevidsthed, der giver grund til opti¬
misme. Hvad angår Prisopgavens videre forløb, udgør
vinderforslagene ikke alene grundlaget for en inspire¬
rende udstilling. Der er i forslagene også et værdifuldt
materiale af interesse for Københavns Kommune, en

idébank og et potentiale med en arkitektonisk styrke,
som ved en realisering kunne række langt ind i frem¬
tiden efter Kulturby 1996.

Dronningens Nytorv udarbejdet afMette Stenslund
Jensen, Trine Gregers Kristensen, Karina Kisum Ander¬
sen, Claus Benjamin Brun Meridin, Anders Kring
Nielsson, Line Petersen, Louise Kjær Kristojfersen, Per¬
nille Hansen, Robert Lau, Solveig Lissner, Tine Ole¬
sen, Alette Lena Skov-Hansen, Lise Schrøder og Pernille
Grønbech, Århus.

Byens intensitet afspejlet som lyspunkter i Københavns
vandåre udarbejdet afIsabelle Geoffroy.
Dantes Plads udarbejdet afAnnegitte Hjort, Køben¬
havn.

M —i mmmm

mm — —•

I 1 '
8. Notation af rytme,forløb og handling, turens

markeringer og underinddelinger.

Følgende tildeltes 1. pris å kr. 45.000:
Metrostation, Sundby Plads udarbejdet afBrian
Rasmussen, Køge.
Gangbro over Christianshavns Kanal udarbejdet af
Frank Rishøj, København.
Cykebti, Dragør udarbejdet af Inger Serup Jensen og

Marianne Levinsen, København.

AIDS Park, Ny Østergade udarbejdet afMarianne
Levinsen ogJacob Fischer, København.
Byens rum, Borgergade og Landgreven udarbejdet af
Hanne Kruse, København.
Fra losseplads tilpark, Kgs. Enghave udarbejdet af
Camilla Rathsach, København.
Ydre Nørrebro udarbejdet afJacob Fischer, København.

Følgende tildeltes 2. pris å kr. 30.000:
Badehus, Nina Bangs Plads udarbejdet afMaja Chri¬
stensen, København

Havnefzrge udarbejdet afStig Myler Thomsen, Køben¬
havn.

Følgende tildeltes 3. pris å kr. 15.000:
EU Miljøagentur, Vestamager udarbejdet afAnton H.
Madsen, Århus.
Observatorium, Banegårdspladsen udarbejdet afDorthe
Keis, Århus.

Fårefarm i Brøndby Nord udarbejdet afJørgen Sønder¬
mark Jepsen, Åbyhøj.
Byens skjulte puls i rørføringslinie udarbejdet afNicolai
Okkels, København.

Toilet, GI. Torv/Nytorv udarbejdet afLine Lange,
København.

Polyfoni, et vandbusstoppested udarbejdet afStig Bil¬
ling, København.
Industrikvarter, Valby udarbejdet afMorten Sjørvad og

Jørgen Søndermark Jepsen, Århus.
Bypark, Sundbyøster udarbejdet afHelle Lomborg Tru¬
elsen, Århus.
Bispeengbuen udarbejdet af Tiina Tuulik, Estland.
Byens port — En kulturelplatform ved Dybbølsbro¬
station udarbejdet afFrank Rishøj, København.

Landskab 1/95 9



Dommerkomiteens bemærkninger til de enkelte
forslag
AIDS Park, Ny Østergade Tildelt 1. pris. Udarbejdet af
Marianne Levinsen ogJacob Fischer, København.
Projektet er unikt i fremtoning og indhold: For hver
person, der er død afAIDS, tændes en rød lampe på
muren (som minde og advarsel). Brudstykker af skifer
er lagt ud over fladen. I fugerne skyder græsser, vilde
blomster og højstammede birketræer - et symbol for
håb, liv og kærlighed.

Stedet er det sydøstlige hjørne af Store Regnegade
og Ny Østergade. Afskallede, arrede facader indgår
som symbolsk-konkrete kulisser for tænke-tanken.
Om dagen med karakter af mindepark, om natten
tændes advarselslamperne. Balancen imellem de to

modpoler i indhold - erindring og advarsel - veksler
fint i forhold til dag- og natrytmen i kvarteret.

Besvarelsen vidner om stor forståelse for og sam¬

menhæng til stedets rå stoflighed, og forslaget frem¬
står som et stærkt, poetisk - og provokerende - ud¬
sagn om et aktuelt (samfunds)problem.

10 Landskab 1/95
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Cykelsti, Dragør. Tildelt 1. pris. Udarbejdet af Inger Serup Jensen
og Marianne Levinsen, København.
Forslaget beskriver et ca. 20 km langt cykelstiforløb på Syd¬
amager, hvor den glidende, næsten svævende fornemmelse, som
kan opleves på en cykel, forstærkes igennem landskabet, der ka¬
rakteriseres ved 'den store åbne flade, masser af fugle og det store
himmelrum'.

Metoden har været at udvikle et notationssystem, der er brugt
som kompositionsprincip (ligesom et nodesystem). Systemet
tager udgangspunkt i en analyse af områdets rumligheder og kva¬
liteter sammenholdt med den umiddelbare oplevelse på stedet.

Efterfølgende er der sket en bearbejdning af landskabet ved
enkle og velplacerede indgreb — tilføjelser eller udrensning.
Accept af storbyens nærhed og moderne teknologi illustreres fint
i projektet: De lettende/landende flyvemaskiner i Kastrup og en

ny vindmøllepark indgår som elementer i forløbet.
Forslaget skal især fremhæves for den dristighed, hvorved det

ved fa minimalistiske indgreb formår at skabe et rigt og varieret
oplevelsesforløb med mange fine nuancer. Enkelte irrationelle,
men poetiske indslag f.eks. blåmuslingeskaller i en skovlysning
angriber det forudsigelige (Kongelundens retlinethed). Den valg¬
te metode - notationssystemet er meget smukt og forståeligt illu¬
streret.

Landskab 1/95 11



Ydre Nørrebro Tildelt 1. pris. Udarbejdet af Jacob
Fischer, København.
Med projektet formes en langstrakt, grøn oase - et

længe savnet parkstrøg i et ellers splittet og konflikt¬
fyldt område. Området er det tidligere rangerterræn
mellem Ryparken og Nørrebro, et mellemrum i byen.

Målsætningen er at etablere et sammenhængende
og forbindende strøg, et rekreativt åndehul. Forslaget
udtrykker stor indlevelse i og forståelse for kontek¬
sten, ligesom ideen fremstår klart, sammenhængende
og rumligt veldisponeret. Som modspil til kvarterets
uhomogene og komplekse udformning tilvejebringer
forslaget et fint og velartikuleret parkanlæg.

De mange delfunktioner, rekreation, naturoplevel¬
ser, aktiviteter, samvær, ro er med arkitektonisk sik¬
kerhed underordnet hovedanslaget.

Fra analyse over kontekst og koncept til illustration
er projektet gennemført med sikker konsekvens og

afklarethed.

Illustrationsplan 1:20.000
• Illustration plan 1:20.000
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Fra losseplads til park, Kgs. Enghave. Tildelt 1. pris.
Udarbejdet af Camilla Rathsach, København.
Opgaven er en landskabelig bearbejdning af Tippen i
Kgs. Enghave. Inspirationen er fascinationen af ste¬
dets egenart, afsondrethed og frodighed. Projektet
søger at løse forureningsproblematikken inden for
områdets egne rammer. Den negative forureningssi¬
tuation søges vendt til en landskabelig oplevelse.

Projektet er et fint og relevant bud på løsning af et
aktuelt miljøproblem, i sammenhæng med en land-
skabsarkitektonisk bearbejdning af et overset byområ¬
de. Forslaget fremstår konsekvent og afklaret, frem¬
modelleret med stor fornemmelse for områdets

grundliggende potentialer. Teglbunker, slaggebunker,
en ø af ituslået glas og keglestubbeformede bakker af
forurenet jord deponeres som landskabsskulpturelle
elementer på fladen, efterladende et landskab af spej¬
lende søer og vandhuller - som lysende flader på et
mørkt tæppe. Med enkle effekter etableres et varieret,
frodigt og unikt parkanlæg, til samlet berigelse af
bydelen og miljøet.

Modelfotos • Model photos Arealanvendelse • Area diagram Søer og bakker • Lakes and hillocks
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Ørestadskonkurrencen Steen Høyer

Tanker og ideer under arbejdet med Ørestadskonkurrencens bedømmelse

Denne artikel er ikke en gennemgang afkonkurrence¬
projekterne i traditionelforstand. Forslagene kan ses

enkeltvis beskrevet i Arkitekten, marts 1995, og der vil
også dommerbetankningen vare gengivet i lighed med
andre artikler og kommentarer om Ørestaden. Det har
derfor varet min hensigt i nedenstående artikel at disku¬
tere og belyse synspunkter og spørgsmål afmere generel
karakter, som ikke har varetfremført tidligere i denne
sammenhang. Et vist kendskab til projekterne vil derfor
vare en fordel, men ingen forudsatning.

Ved behandlingen af konkurrenceprojekterne til Øre¬
stadskonkurrencen blev specielt to forhold meget

iøjnefaldende.
A. Bydannelse og byplanlægning dannes ikke af ét

billede eller én idé, men af en rumlig strategi, et sæt

spilleregler for byprocessen i modsætning til det, vi
traditionelt kalder byplanen'. Denne proces kan med
ganske få midler igangsætte en rumlig organisering,
der spænder fra fastlæggelse af byens infrastruktur,
eventuelt suppleret med enkelte punktvise, igangsæt¬
tende aktiviteter til bestemmelse af byggefelter, inklu¬
sive højder og udnyttelsesgrader. Nogle af de mest

inspirerende forslag er således yderst minimale i deres
konkrete udsagn, men i virkeligheden således også
uhyre realistiske i demokratisk procestankegang.
Spørgsmålet er på den anden side, hvor få og hvilke
regler byen kan arbejde med, uden at systemet bryder
sammen, og resultatet bliver en overvægt af tilfældig¬
hed. Parallelt med spørgsmålet om organiseringsgra-
den er der en klar tendens i retning af at videreudvik¬
le den åbne modernismes by, samtidig med at

tætbyen i form af større koncentrerede enheder fore¬
kommer parallelt.

Robusthed og variation i skala, struktur, identitet
og tid har vist sig både ønskelig og nødvendig efter
de mange erfaringer fra projekterne i 70erne, og den
'planløse' periode i 80erne. Denne balance, mellem
'orden og uorden', som vi også kunne kalde det, er

nøglen til enhver god by. Den viser sig at opstå enten
ud fra ganske få konkrete udsagn eller ganske få kon¬
krete udspil i en meget stor skala, hvor landskabet
spiller hovedrollen - og ikke i en varieret brug af de
historiske strukturerende byelementer, såsom bypar¬
ken, boulevarden eller pladsen.

Det andet, der var karakteristisk for konkurrence¬

materialet, var, som allerede nævnt, landskabets
hovedrolle. Når byen så at sige ikke kan struktureres
tilfredsstillende 'indefra', så falder interessen uvil¬

kårligt på det udefra kommende eller underliggende
materiale. Så bliver det rummet, stoffet og udtrykket
i det eksisterende landskab, der kommer i fokus -

eller sagt på en anden måde, det alment kulturelle og

det helt lokale, grundens variation og beskaffenhed,
dens rum og* dens naboer, der er inspirationsgivende.
Det mellemled, der ligger i bebyggelsen og bebyggel¬
sens 'nabo', bliver så strategiens og landskabets detail-
element, som bliver overladt til den enkelte arkitekt

på et givent tidspunkt.
B. Amager Fælled som opfyldning og Vestamager

som ca. 50-årig inddæmning danner imidlertid ikke
umiddelbart rumlige referencer, på samme måde som
ældre kulturlandskaber med karakteristiske terrænfor¬

mer og landskabselementer kan gøre, og helt konkret
befinder vi os på Amagers gamle strandenge for ho¬
vedparten af områdets vedkommende. Skoven og lys¬
ningen kan lånes fra det generelle danmarksbillede,
poppelhegnene kan hentes fra lignende agerbrugs-

Tony Cragg, Riot,
1987.
Den engelske skulptør
Tony Cragg har i en

længere årrække
arbejdet med forholdet
mellem orden og uor¬
den ved fastlæggelse
af meget simple spil¬
leregler og en modsva¬
rende stor frihed.
• Tony Cragg, Riot,
1987.
The English sculptor
Tony Cragg for a num¬
ber of years has been
working with relations
between order and
disorder by laying
down very simple
rules and a great free¬
dom to match.

Forslag tildelt af
Johan De Koning
• Proposal by Johan
De Koning
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områder, og vandmotivet kan tages fra København og

det helt lokale. Alt i alt en passende mængde motiver
at arbejde med, men spørgsmålet er alligevel, hvorfor
og med hvilken idé de skal indgå som styrende ele¬
menter på dette sted og i dette bylandskab.

Traditionelt har disse elementer fra kulturlandska¬

bet været styrende for landskabsarkitektens arbejde
herhjemme, sikret et arbejdsmotiv og en konkret
kontinuitet i udviklingen. Selv om vi antager, at den¬
ne pointe stadig er gældende, er det efter min opfat¬
telse et utilstrækkeligt arbejdsgrundlag i praksis, hvis
landskabselementerne ikke stiliseres ud fra andre

motiver. Står vi i Ørestadsområdet, i Høje-Tåstrup
eller Brøndby Strand bliver referencerne postulerede,
eftersom historierne ligger alt for langt væk til at være

troværdige. Sikkert på grund af usikkerhed over for
en stigende strøm af teorier og modsvarende idépro¬
jekter gennem 80erne har udviklingen inden for
dansk landskabsarkitektur i samme periode bearbej¬
det, men fastholdt idéen om kulturlandskabet som

den grundlæggende inspiration. I labile perioder har
traditionen gerne haft en opblomstring, og det gælder
i samfundet som helhed og ses for eksempel også
tydeligt i den store interesse, der i dag er både i be¬
varelse og rekonstruktion af bydele, huse, landskaber,
parker og haver.

Man kan imidlertid også bevare sig halvt fordær¬
vet, som det ses i velmente lappeløsninger som ved
udbygningen af Statens Museum for Kunst i Østre
Anlæg skjult bag hovedbygningen, og senest i forsla¬
get til Det Kgl. Teaters nye skuespilhus, placeret som

en undskyldning omme i en sidegade. Det underspil¬
lede mindreværd er nok meget typisk dansk, men

derfor kan man jo alligevel ikke undskylde sig ud af
virkeligheden, uden at det bliver direkte selvdestruk¬
tivt, som eksemplerne i byen også viser. Spændende
bliver det også at se, om Frederiksborg Slotshave bli¬
ver mere 'original' og perfekt i helhed og i detalje,
end den har været på noget tidspunkt i historien.

Justeringen af det kulturlandskabelige billede med
den samfundskulturelle udvikling er en fortløbende
proces, der kan baseres på analyse, men i praksis
hovedsagelig må håndteres mere intuitivt, fordi det i
sidste ende handler om sansede og umålelige forhold.

At byerne flyder rumligt, deres tekniske installatio¬
ner er spredt, og transportsystemerne deler landska¬
bet tilsyneladende, det er ingen nyhed at skrive om

efter mindst 50 års udvikling. Derimod er kvaliteter¬
ne i denne udvikling stadig oversete for størstedelens
vedkommende, og intentionerne har gået i retning af
barndommens tabte helhedssyn og med ønsket om
en rumlig kontinuitet og sammenhæng gennem alle
livets faser.

Byens 'tabte paradis' hedder den koncentrerede,
tætte by, som vi helt sikkert kommer til at gense frag¬
mentarisk i centerdannelser, hvorimod den tætte eta¬

gehusbebyggelse, som både Steen Eiler Rasmussen og
C.Th. Sørensen advarede imod, tror jeg ikke, vi kom¬
mer at se meget til i den traditionelle danske form.

Både landskabet og byen, eller det totale byland¬
skab for nu at sige det mere konsekvent, udtrykker
en fragmentarisme, der umiddelbart kan ses som et

Efterårsbillede fra

Vestamager, 1994.
Med mindre man fore¬

tager vandstandsregu-
leringer, vil hovedpar¬
ten af området

langsomt lukkes af
skov. Opsætning af
hegn og afgræsning er
den mest realistiske
måde at regulere på.
Tilgroningen skaber på
længere sigt et reelt
planlægningsproblem,
der handler om Vest¬

amagers rumlige
udnyttelse og forhol¬
det til byen.
• Autumn in Western

Amager, 1994. Unless
water levels are regu¬
lated, the main part of
this tract will be

slowly closed in by
woodland. The most

realistic way to estab¬
lish borders will be to

put up hedges. Further
growth will cause
planning problems in
the long run: what will
Western Amager be
then, and how will it
relate to metropolitan
Copenhagen?
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IKEA, Tåstrup, 1993
• IKEA at Tåstrup,
1993

Landskab 1/95 15



.■MVrtSWWiS

Stik fra G. Piranesis serie Varie Vedute di Roma, 1748. Vespasians tempel, et ud af små halvanden
hundrede prospekter fra Rom.
• An engraving from G. Piranesi's series entitled Varie Veduta di Roma of 1748. The Temple of
Vespasian, one of some 150 Rome prospects

E 47 S, 1994. Et bånd
deler landskabet, kun
sammenholdt af him¬

melrummet, der igen
krydses af synlige og
usynlige transport- og
kommunikationssyste¬
mer. Et meget konkret
globalt rum i et lokalt,
dobbelt landskabrum.
• Motorway E 47 S,
1994. The landscape
is divided by a ribbon
only to be re-united
by the space above,
which in its turn is
criss-crossed by vi¬
sible and invisible

transport and com¬
munication lines. A
concrete global space
within a local and
double landscape.

tab. Men tabet er jo trods alt ikke anderledes, end det
samtidig på ondt og godt er et spejl af virkeligheden
og den collageteknik, der billedmæssigt har været
århundredets helt unikke udtryk og en meget tidlig,
fremsynet og klar virkelighedsopfattelse. Det er ikke

det fragmentariske eller collageagtige, vi har proble¬
mer med, det er principperne, idéerne eller logikken
bag organiseringen af rum og elementer, der foranle¬
diger spørgsmålene. Det er dog på ingen måde et
ukendt fænomen Ikke mange har jo i dag vanskeligt
ved at beundre Piranesis prospekter fra Rom, tegnet i
midten af det 17. århundrede, hvor en barokkirke, en

halv antik triumfbue kolliderer med en hestestald og

en stump middelalderbymur for at forenes i et ene¬

stående stykke byrumsarkitektur.
Nøglen til forståelsen ligger da også, efter min

mening, i rummet - lan'dskabet og dets organisering.
Styringsmekanismerne her kan trækkes ud af histori¬
en og eksponeres forskelligt, men skal ikke opdages
som noget nyt, originalt og aldrig før set. De arkitek¬
toniske virkemidler skal blot kendes og øves, kendes
og øves, for at kunne blive udtryksfuldt behandlet, og
det gælder i alle skalaer, fra det lille tætte og intime
rum til det store åbne landskab.

Det eneste styrende udover rum- og formforståelse
er kendskabet til, og interessen for, den menneskelige
psyke og den poetiske inspiration, der ligger i natur¬

oplevelsen. Det er måske lidt koncentreret sagt, men
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hvis man tænker sig lidt om, er der desuden kun en

vis portion talent og intuition, der alt i alt er det arki¬
tektoniske udtryksgrundlag.

Hvis vi vender tilbage til den kulturlandskabelige
inspiration, har vi herhjemme et uendeligt stort

homogent og flydende vandlandskab af åbne og

bebyggede flader, spaltet i symmetrirum af transport¬

systemer, hvis logik overvejende er af irrationel, ideo¬
logisk art. Transporten er primært forbundet med
paradistanken om frihed med de uendelige mulighe¬
der, hvorved motorvejen og landingsbanen bliver
samtidens mest udtryksfulde og symbolbærende land¬
skabs- og bygningsanlæg. En anlægskategori, som tid¬
ligere var forbeholdt institutionelle bygninger i de
centrale byområder, og som var selve byens klimaks
og sindbillede - ikke underligt der opstår et decen¬
tralt tomrum efter reorganiseringen. Disse forhold,
mener jeg, er de mest centrale i hele modernismens
by- og landskabsudvikling, og som alt andet er

underordnet.

Åbenheden bliver primær, og rummet i den men¬

neskelige skala begrænses derfor heller ikke af ele¬
menter, men af vægge, hvad enten de er byggede eller
består af skovbrynets finkornede skala i kontrast til
fladens horisont. Interessen kommer således ikke til

at samle sig om forholdet mellem by og land, objekt
og flade eller det lukkede kontra det åbne, men om

'væggene og deres foldninger' i grænseområderne.
Det bliver i første række disse grænsezoner, der bliver

det 'svømmende landskabs' faste forankring. I forlæn¬
gelse af collageprincippet handler det her ikke om

entydig markering af skel og grænser, men om inte¬
gration og vævning af rum, flader og elementer -
ikke til et uforståeligt udtryk af ligegyldig repetition,
men gerne en Piranesisk rumlighed, med flader, ska¬
laspring, kontraster, stoflighed, flydende og præcise
grænser i et rumligt drama. Det er her mennesket
kommer i fokus som krop og individ i kontrast til
det, jeg kalder de globalt ideologiske anlæg, hvor tan¬
ken er i centrum. Denne dobbelthed kan ligne et

paradoks, men spillet om det reelle i drømmens og

virkelighedens teater er et eviggyldigt tema.

Væggen og fladen i det danske landskab står tradi¬
tionelt set stærkest og klarest, der hvor skoven møder
havet. Her står den sanselige og intime skala i over-

gangszonen i direkte modspil til to helt centrale
idémæssige udtryk - vandets bevægelser som billede
på liv samt opfattelsen af horisontens og rummets

evighed. Skovens møde med havet, den menneskelige
zones møde med billedet på livet og evigheden, tror

jeg, er det største og mest enestående drama i vores

naturbillede.

Det er, som nævnt tidligere, i menneskets natur og

naturinspiration, at det artistiske, eller den arkitekto¬
niske poesi, skal findes. Derfor er disse billeder altid
lige betydningsfulde. Men vi bruger og former dem
forskelligt og med varieret vægtning, afhængig af
samtidens evne til at tro og ville en fremtid.

Stik fra G. Piranesis
serie Varie Vedute di

Roma, 1748. Diocleti-
ans bade.
• An engraving from
G. Piranesis Varie
Veduta di Roma series
of 1748. Baths of Dio¬
cletian.

Grønholt lufthavn,
1994.
• Grønholt airfield,
1994
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Skulptur af Hans Pauli
Olsen, Ved stranden,
1993-94.
Et komplekst udtryk
for sammensmeltning
mellem struktur, skala,
identitet og tid, samt
ikke mindst, menneske
og natur.
• Ved Stranden,
a sculpture by Hans
Pauli Olsen.1993-4.
A complex merger of
structure, scale, iden¬
tity, time, and, not
least, man and physi¬
cal nature.

Kitagawara, Medi¬
cinsk center, Gold
Springs, 1992-95.
• Kitagawara Medi¬
cal Center, Gold
Springs. 1992-95

Generelt forholder det sig, som om et stabilt, men

søgende samfund raffinerer de traditionelle virkemid¬
ler - hvorimod et labilt, fremadrettet samfund i høje¬
re grad fokuserer på det aktuelle og er mere frit eks¬
perimenterende. Uden derfor at blive historieløse
opstår der, ud af det labile, en slags brud i form af en

nydannet eksempelsamling - hvorimod det stabile
har evnen til at forfine og sublimere det kendte
idémateriale.

Efter gennemgang af konkurrenceprojekterne til
Ørestaden er det mit tydelige indtryk, at de danske
projekter generelt præges af - enten en forsigtig resig¬
nation og overdreven respekt for de historiske refe¬
rencer og det specielt danske, med en svag tendens til
at lade sig inspirere af 70ernes minimalisme - eller
en overdreven, ukontrolleret fascination af alt det

internationale, uden evne til bevidst at kunne sortere

og afgrænse for at opnå et markant og brugbart resul¬
tat.

Anderledes forholder det sig med de udenlandske
forslag, hvoriblandt de mest udtryksfulde forslag da
også findes. Her opleves københavns- og amagersitua¬
tionen klarere, måske fordi man ser dem med frem¬
mede øjne, måske fordi de med større optimisme og

med et større arkitektonisk engagement tør vove sig
et par skridt længere - i forlængelse af de sidste
15-20 års faglige og billedkunstneriske udvikling.
Med langt større autoritet og artistisk nerve danner
de en visualiseret strategi, der både omfatter struktur,
skala, kompleksitet, identitet og tid, i hele opgavens

udstrækning. Det 21. århundredes bylandskabsmodel
findes ikke i denne gruppe heller, men der findes er

række begavede indlæg i udviklingen af og debatten
om landskabets og byens fremtid.

Meget kort fortalt afspejler de danske forslag gene¬

relt en forfinet udgave af den danske modernisme fra
50erne og 60erne tilsat en knivspids internationalis¬

me, hvorimod de bedste udenlandske forslag repræ¬

senterer et mere gedigent forsøg på at tolke stedet og

det aktuelle samfund i et arkitektonisk billede.

Det er nok hårde ord, men de er velmente og giver
stof til eftertanke. Stof til eftertanke, fordi det trods
alt kun er 10 år siden Bernard Tschumi under stor

international opmærksomhed aflivede naturbegrebet i
byparken ved hjælp af en dekomponeret, byarkitekto-
nisk historicisme. Herhjemme arbejdede vi stadig pri¬
mært med et udtryk, der udsprang af et skarpt kon¬
trastforhold mellem natur og kultur, hvor der både
dengang og i dag helt sikkert er tale om en langt
højere grad af integration mellem de to begreber - i
virkeligheden og i det stiliserede udtryk ethvert rum¬

ligt, markant projekt er resultat af, uanset hvilken
type og hvilken skala opgaven er. Der er derfor ingen
grund til at lukke øjnene for, at vi herhjemme har et
reelt problem, der både ligger i uddannelsen samt i
efter- og videreuddannelsesforløbet. Måske handler
det også om, at vi både skarpere, mere åbent og kri¬
tisk forholder os aktivt til den større omverden, vi nu

engang er en del af. Det forhold, at 'mange danske
arkitekter har markeret sig stærkt i international sam¬

menhæng', det hverken kan eller skal en ny generati¬
on af arkitekter, designere og landskabsarkitekter leve
af.
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Blå Strek, illustration
til Ørestadskonkurren-
cen: Speed and the
Serpent.
• Blå Strek (Blue
Line), an illustration
submitted to the Øre¬
stad competition:
Speed and the Ser¬
pent

Skulptur af Elisabeth
Toubro, Hommage å
Donald Judd, 1987.
• A sculpture by
Elisabeth Toubro,
Hommage å Donald
Judd, 1987.

Steen Høyer,
Fremtidens park,
1993. Udsnit af fla¬

der, vægge og .

dobbeltgrænser.
• Steen Høyer, Park
of the Future. Planes,
walls, and double
boundaries.
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Forslag tildelt 1. præmie. Udarbejdet af Matthew
Priestman Architects og Tower 151 Architects,
England.
Projektet danner et stort robust landskab af skove og
bakker, omgivet af kanaler og søer. Et oplevelsesrigt
og karakteristisk, artificielt landskab med udgangs¬
punkt i stedet og dets egen tilblivelse. Disse hoved¬
træk kan både bære store bykoncentrationer og

småbebyggelser. En skalamæssig integration af land¬
skab og bebyggelse uden bindinger i udbygningstakt
og bebyggelsesarkitektur.
• Proposal awarded 1st prize. By Matthew Priestman
Architects & Tower 151 Architects, England.
A robust landscape composed of wood and hill sur¬
rounded by canals and lakes. Fascination, character,
and artifice based on the designers' perception of the
region and on their creation of the new landscape it¬
self. These main features carry both vast urban con¬
centration and smallish built-up areas. Scales are
nicely integrated; further growth and development,
too, will be easily integrated.

Forslag tildelt 1. præmie. Udarbejdet af Niels Friis, Jan Henrik¬
sen og Troels Levring, arkitekter MAA, København.
Hovedmotivet er en nord-syd gående kanal, der forener boule¬
vard og bane i ét stort element, hvorfra præcist afgrænsede
byplateauer danner kontrast til landskabet. Plateauerne sam¬
menbindes i stor skala af sigtelinier til Københavns tårne. I rea¬
liteten en lidt abstrakt binding, forenet med et additio'nsprincip
og en præcis natur/kultur kontrast.

• Proposal awarded 1st prize, by Niels Friis, Jan Henriksen,
and Troels Levring, architects MAA, Copenhagen.
The project's main motif is a canal combining boulevard and
railway into one element whose precisely defined urban planes
contrast with the landscape. Large scale planes are tied to¬
gether by sightlines reaching towards the towers of Copen¬
hagen, a somewhat abstract tie combined with addition as a
principle, and with nature versus culture as precise contrast..
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Forslag tildelt 1. præmie. Udarbejdet af Erik Bystrup, arkitekt
MAA, IDD, København. Konsulenter: landskabsarkitekt MDL,
professor Ib Asger Olsen og civilingeniør Søren Hansen.
Projektets bærende idé er vandfladen, en addition af vandpar¬
ker i et præcist afgrænset forløb. Åbne karréer af overvejende
ens højde udnytter parkstrukturen og danner helhed i den min¬
dre bebyggelsesskala. Forslaget er karakteristisk ved sin land-
skabskontrast og sin addition af elementer.

• Proposal awarded 1st prize, by Erik Bystrup, architect MAA
& IDD, Copenhagen. Consultants have been landscape archite¬
ct, professor Ib Asger Olsen and Søren Flansen, academic engi¬
neer.

This project's basic idea consists of water parks in precise suc¬
cession. Open blocks of flats, largely of equal height, fill this
structure as small scale units. This proposal is unique in terms
of contrast and addition.

Forslag tildelt 1. præmie. Udarbej¬
det af Artto. Palo, Rossi, Tikka og
Kaijansinkko Architects, Finland.
Hovedmotivet er et stort artificielt
vandmotiv, der i ét greb sammen¬
binder byenhederne med landska¬
bet og bylandskabet med Køben¬
havn. Et både artificielt og naturligt
landskabsmotiv, der danner kon¬
trast og overgang til det omgivende
landskab.
• Proposal awarded 1st prize, by
Artto, Palo, Rossi, Tikka, & Kaijan¬
sinkko Architects, Finland.
Here, the main motif is one of
water which at once combines
urban units with the landscape, and
townscape with metropolitan
Copenhagen. A motif both natural
and artificial, which forms a con¬

trast with, and a transition to, the
surrounding landscape.
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Forslag tildelt 2.
præmie. Udarbejdet af
Blå Strek Arkitekter
A/S ved Knut Eirik
Dahl og Nils Mjaa-
land, MNAL, Norge.
Planlægningen er pri¬
mært set som en

demokratisk sam-

fundsproces i modsæt¬
ning til rumlig 'geome¬
trisk strategi'.
Hovedtemaet er en

collageagtig proces,
med udgangspunkt i
stedet, det lokale, og
transportsystemerne
som katalysatorer for
byggeri og som kon¬
krete rumskabende
elementer. Tanken er

et planlægningsprin¬
cip, der bygger på en
lokal materiale- og
rumkarakter, kombine¬
ret med en almen

kommunikationsanaly¬
se og visualiseret i en
åben, associativ rum¬

lig vision.
• Proposal awarded
2nd prize, by Blå Strek
Architects, Inc. (Knut
Eirik Dahl and Nils

Mjaaland, MNAL,
Norge.
They see planning pri¬
marily as a democratic
and societal process
rather than a mere set

of spatial, geographi¬
cal strategies. The
proposal's main theme
is a collage, a process
based on their percep¬
tion of the region and
of existing systems of
transport as catalysers
and as concrete ele¬
ments. Their main

principle assumes the
character of local
materials and spaces
combined with a gene¬
ral communicational
analysis. The project's
method of visualisa¬
tion is open, spatial,
and associative.

Forslag tildelt 2. præmie. Udarbejdet af Johan De Koning, arki¬
tekt, Holland. 'Andersons Slidebox' er forslagets titel, og
hovedpointen er, at byens billeder og liv ikke tegnes, men 'ind¬
rammes' ved fastlæggelse af ganske få bindinger. En rytmisk
udlægning af koncentrationer, der angiver byggefelter, udnyt¬
telsesgrader og højder er alt. En meget åben addition af et nyt
vækstlag på Vestamager, uden bindinger af byarkitekturen eller
landskabets fremtid. Projektet bygger på en stram og enkel
minimalisme, hvilket tillader en variation og frodighed i fremti¬
den, uden at det arkitektoniske rum brydes, og uden at den
demokratiske proces begrænses i det arkitektoniske udtryk.
• Proposal awarded 2nd prize, by Johan De Koning, architect,
Holland. The project's title is 'Anderson's Slidebox', its main
point being that urban images are not to be sketched but
rather, by establishing a few ties, framed. A rhythmic layout
indicating potential development, degrees of concentration,
and heights is all. It is a new cambial layer in Western Amager
with no attempt to impose limits on the landscape in future.

Steen Høyer, professor ved Kunstakademiet,
landskabsarkitekt mdl
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Noter

Havekulturfondens hædersgave 1994
Havekulturfondens hædersgave, bronceskulpturen
'De kurtiserende traner'af billedhuggeren Helen
Schou, blev i september tildelt Sven-Ingvar Anders¬
son i forbindelse med hans fratræden som professor
ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Stadsgartner Lars Østerbye overrakte gaven og

motiverede bl.a. valget således: 'Det var for fondsbe¬
styrelsen indlysende, at du skulle have prisen i år, nu

hvor du afslutter dit virke på Kunstakademiet. Samti¬
dig hermed har dit virke været utroligt bredt favnen¬
de og altid præget af original kvalitet, med store løste
opgaver i såvel ind- som udland, spændende fagligt
over landskabsarkitekturens arbejdsområder fra det
landskabelige til det urbane, fra det poetiske til det
nøgternt kølige og præcise.

Det, bestyrelsen har ønsket at understrege i dag, er

den beherskelse af plantematerialet, der altid har ken¬
detegnet dit arbejde, det at dine beplantninger, ud¬
over at formidle planens arkitektur, også har rummet
en original dimension i plantevalg, hvad enten der
var tale om mangfoldighed eller enkelhed, altid med
en indre kvalitet ved beherskelse af skala, form og far¬
ver. Din indsigt i det dyrkede planteunivers, kombi¬
neret med din klare arkitektoniske indsigt, har ofte
bragt dig i konflikt med den måde, vi behandler
vores omgivelser på, behandler vores plantninger,
vores torve og pladser og vores grønne friarealer.

Tiden er en særlig vigtig dimension for den grønne

sjæl, noget du har været en dygtig formidler af. Der¬
for kunne du også for ganske kort tid siden, klart og

konkret, tage stilling til en ny situation, hvor ukyn¬
digheden handlede om mangel på mod til fornyelse i
forbindelse med den usikkerhed, der hersker i be¬

handlingen af Krinsens træer på Kongens Nytorv.
Her er tiden definitivt løbet ud, sentimentalitet eller

beslutningsangst tjener intet formål, din klare anbefa¬
ling er at gøre processen færdig nu, slutte ca. 100 års
biologisk udvikling og plante nyt for de næste 300
år.'

Havekulturfonden uddelte i 1993 sin første

hædersgave til Søren Ryge Petersen. Desuden har
fonden ydet støtte til flere bogudgivelser og til re¬

etablering af Georg Georgsen rosenhave i Landbohøj¬
skolens Have.

Nye professorer i Finland og Danmark
Tom Simons er blevet endelig udnævnt til professor i
landskabsarkitektur ved afdeling for arkitektur, Tek-
niska Hogskolan, Helsinki efter at have fungeret som

sådan i en del år. Tom Simons er uddannet som arki¬

tekt sammesteds i 1966 og tog sin licentiatgrad i
1974. Siden 1983 har han ikke blot undervist i Hel¬

sinki, men meget ofte forelæst eller været gæstelærer i
andre lande, bl.a. ved Kunstakademiet i København.

Og i forårssemestret 1991 var han gæsteprofessor ved
Dept. of Landscape Architecture, Graduate School of
Design, Harvard University.

Også hans skriftlige produktion spænder vidt,
artikler publiceres ofte i Landskab, Utblick Landskap,
Topos og i det finske Arkkitehti.

Efter at have arbejdet hos bl.a. Alvar Aalto og

Johan S. Sirén i 60erne har han sideløbende haft egen

tegnestuevirksomhed med arkitekten Richard
Ahlqvist.

Steen Allan Botcher Høyer er udnævnt til profes¬
sor med havekunst og landskabsarkitektur som

særligt område ved Kunstakademiets Arkitektskole i
København. Steen Høyer tog afgang fra Kunstakade¬
miets Arkitekskole i 1972 efter at have studeret hos

Sven-Ingvar Andersson, Erik Chr. Sørensen og Ole
Schwalbe.

Steen Høyer har i både virket som billedkunstner
og som landskabsarkitekt. Som billedhugger deltog
han i 1967 i sommerudstillingen i Århus med kunst¬
nere som Peter Bonnén, Niels Guttormsen, Hein
Heinsen og Kasper Heiberg, og han har i 90erne
udstillet med bl.a. sammenslutningen Transit. Siden
1986 har Steen Høyer været underviser på Arkitekt¬
skolen. For Akademiraadet har Steen Høyer siddet i
udvalgene for kirkekunst og for have og landskab.

Steen Høyer har markeret sig med fremtrædende
placeringer i konkurrencer, f.eks. om bypark i Balle¬
rup, Øen Trekroner, Waterloo, Fremtidens Bypark
og Paradishaven.

Den skriftlige produktion omfatter blandt andet
medvirken i bøgerne 'C.Th. Sørensen - en have¬
kunstner' og festskriftet 'Tilegnet Sven-Ingvar
Andersson'. AL

Tom Simons

Steen Høyer
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Landscapes On Visual Display, p. 1
Ian Jørgensen
Landscape architects have been late in
accepting the new tools, which means that
although commercial CAD has been
available for over ten years, few practices
have acquired data processing equipment
apart from word processors. Throughout
the next six months, Landscape will bring
you a number of articles by landscape
architects who have taken up this particular
challenge. Working from experience, they
will demonstrate how to use CAD and
GIS, and report on some of the problems
they have encountered. This issue intro¬
duces the subject. In subsequent issues,
the practices of Andreas Bruun and Jeppe
Aagaard Andersen demonstrate how they
use CAD. Lars Alva continues to summe-

rize his thesis concerning the use of CAD
in landscape design. Then three articles on,
respectively, how GIS is put to use in local
government, problems in changing the
ways we work, and, finally, how programs
are modified to be used for park manage¬
ment.

There Is No Way Around CAD, p. 2
Ian Jørgensen
'CAD use in various fields of construction
faces a new development. The following
tendencies may be noted: No major tasks
are undertaken without CAD, Common
standards are increasingly in demand, Pro¬
jects are phased differently, CAD usage
leads to different roles in offices, and diffe¬
rent work methods.'

The above conclusions are to be found in
a report on object-oriented CAD projecting
published by the ABB, the Association of
AutoCAD Users in Construction. These
conclusions have not been jumped at but
combined from work launched by the
Industri- og Handelsstyrelsen (Board of
Industry and Commerce).

CAD, which used to be a stupid out¬
lining program, will now generate 'intelli¬
gent' models of our physical reality. Rather
than drawing a tree using straight lines and
curves, what you do is insert a tree among
other objects. Each such object may key
into information in a database and hence,
'intelligently', provide access to knowledge.

There are three possibilities then. CAD
is compared, normally, with working by
analogy, by hand. If you work with a com¬

puter, two sets of choice present themselves,
namely whether to simply 'draw' with CAD
or to adapt the program and 'produce'
objects.

The information stored in a computer-
generated drawing is layered. When a

landscape designer sets up a plan, he will
place various elements such as trees, houses,
top dressing and its boundaries, outdoor
equipment, etc., on various layers, and per¬
haps add a couple of extra ones to accom¬
modate text, module lines and so on. This
type of design drawing will typically take
up 30-40 layers whereas technical maps in
local administration will comprise more

than 150. The potential inherent in object-
oriented models is best understood if we

compare them to analogous drawings and
to pure' drawings made with CAD.

The Ørestad Coompetition, p. 6
Steen Høyer
This article is not a conventional survey of
the proposals submitted. Each project is
described in the March 1995 issue of Arki¬
tekten, and that issue also contains reports
by the judges as well as other articles and
commentaries concerning the Ørestad. I
intend here, therefore, to discuss and cast

light on more general issues which have not
previously been aired. A certain degree of
knowledge concerning these projects will be
an advantage but is not necessary.

Two aspects became peculiarly obvious
to those involved in the Ørestad competi¬
tion. First, neither urbanisation nor city
planning is fully determined by one image
or one idea but by a spatial strategy, a set of
rules for playing the game of city process
rather than what, conventionally in Den¬
mark, is called urban planning. This pro¬
cess easily gives rise to a type of organisa¬
tion ranging from the infrastructure, to
which may be added social activity, to deci¬
sions concerning density including height
and floor space ratio. Some of the most
fascinating suggestions, therefore, are mini¬
mal in terms of concrete statements but,
paradoxically, extremely realistic when it
comes to thinking in terms of democratic
process. The question, however, is how few
rules, and which ones, a city can work with
before the structure breaks down to leave

just randomness.
Second, Amager Fælled (Common) is

the result of landfill, and Western Amager
of a process of reclamation that took place
some 50 years ago. So, neither sustains the
type of spatial reference inherent in older,
structured landscapes with a familiar terrain
and familiar elements; a large part of the
region is old salt marsh. There are plenty of
elements to work with: wood and clearing
may be adapted from what is generally
found in Denmark, poplar hedges from
similar agricultural regions, and the water-
motif from elsewhere in Copenhagen and
environs. But why do these elements con¬
trol this particular townscape, and if so,
what will be the commanding idea? These
traditional elements govern Danish land¬
scape design in ensuring a motif and de¬
velopmental continuity. Even if assuming
that these conditions still prevail, insuffi¬
cient grounds are provided for present day
design if landscape elements are not further
stylised from other motifs.

Denmark possesses a homogeneous,
fluent 'waterscape' consisting of open and
built-up planes, separated into symmetrical
spaces by transport systems, whose logic is
largely irrational and ideological.Openness
becomes primary, and space on a human
scale, therefore, is not bounded by tradi¬
tional elements but by walls, whether these
consist of masonry or of the fine grains that

make up the edge of a wood, in contrast
with the plane's horizon. What is interest¬
ing, then, is not relations between town
and country, object and plane, or open ver¬
sus closed, but walls and their folds in bor¬
derline areas.

Copenhagen Contest, p. 16
Steen Høyer
In April of 1993, a competition for stu¬
dents of architecture took place. The sub¬
jects were City Houses and Flats, City
Plans, Outdoor Space, and Designing the
City. Judges term the result both 'original,
impressive, and professional, a plethora of
fine suggestions for the improvement of the
architectural quality of Copenhagen' and
conclude by calling it a 'bank of ideas' and
a potential with a strength whose realisation
might reach far into the future following
Kulturby 96. Here, four 1st Prize winners
are presented.

A bicycle path by Inger Serup Jensen and
Marianne Levinsen. The contestants de¬
scribe a 20 kilometre system of pathways in
Southern Amager, in which the gliding,
indeed soaring, which may be felt while on
a bike, is reinforced through the landscape,
which they describe in terms of its wide
open plane, lots of birds and the space a-
bove. Their method is to develop a form of
notation, almost a system of musical notes.

An AIDS Park in Ny Østergade, by
Marianne Levinsen and Jacob Fischer. This
project is unique both in terms of content
and appearance. For each person who died
ofAIDS, a red lamp is lit on the wall, in
commemoration, and as a warning. Bits of
shale have been laid out on the surface. The

grooves accommodate grasses, wild flowers
and tall-stemmed birches - symbols of
hope, life, and love. Scarred housefronts
ring the site. A memorial park during the
day - and by night, the warning lights are
lit. The balance between the two poles
matches the area's daily and nocturnal
rhythm.

Outer Nørrebro by Jacob Fischer. A-
longish green oasis, a park long in demand
in a troubled area, a former shunting yard
between the Ryparken and Nørrebro. Mr
Fischer's project reveals great understanding
of the context, and the idea itself is lucid,
coherent and spatially apt. Its fine articula¬
tion offsets and balances the inhomogene-
ous and complex quarter.

From rubbish tip to park: Kongens Eng¬
have by Camilla Rathsack. The proposal
treats the so-called Tip. Its takes inspiration
from the fascinating character of the site, its
exclusivity and lushness. Ms Rathsack seeks
to solve polution problems on the site itself:
a negative situation is turned into a land¬
scape experience. The project is a fine and
relevant idea for solving an environmental
problem as well as a designer's treatment of
an area that others have overlooked.
Ellen Miriam Pedersen
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»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

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

L. /7S7.

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

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

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER



Konferencer, messer mm.

5.-9. marts. Views and Visions.
A Response to Pacific Tourism.
IFLA Eastern Regional Conference.
Christchurch, New Zealand. The Pia¬
nit Group Ltd, 201 Cambridge Terra¬
ce, NZ. Tlf. 64 3 366 5955,
fax 64 3 366 5944.
10.-12. marts. Languages of Land¬
scape Architecture. Seminar for
undervisere, kritikere og udøvende
landskabsarkitekter. The Pianit Gro¬
up Ltd, 201 Cambridge Terrace, NZ.
Tlf. 64 3 366 5955,
fax 64 3 366 5944.
4.-6. april. Sign Scandinavia, inter¬
national udstilling om skiltning. Bel¬
la Centret, København. Sign Team.
Tlf. +31 34 65 73777,
fax +31 34 65 73 811.
29. maj-10. juni. Permakulturkursus.
Frederiksberg. Permakulturgruppen.
Tlf. 35 37 25 39
8.-10. juni. Sign Europe '95,8.
internationale udstilling. Dusseldorf.
Expoconsult, postfach 4266, 65032
Wiesbaden. Tlf.+49 611 951660,
fax+49 611 527010.
21.-23. august. Waterscape. Light -

Water - Life. IFLA Central Regional
Conference i Stockholm. Arr. LAR;
Sverige.
21.-24. oktober. Landscape Chan¬
ges: The Tourism Impacts. 32nd IFLA
World Congress. Bangkok, Thailand.
25.-28. oktober. DreiFachMesse
Areal, fsb + IRW, Køln.
Tlf. 221 8210.
Efterår 1996. The Paradise Garden
in the 21 th Century. 33nd IFLA Wor¬
ld Congress. Firenze, Italien. Arr. The
Italian Ass. of Landscape Architects
(AIAPP).
21.-23. august. Waterscape. Light -

Water - Life. IFLA Central Regional
Conference i Stockholm. Arr. LAR;
Sverige.
Tlf. +46 8 720 66 88

Konkurrence om fornyelse af
landsbyer
Bedre landsbyer - nye tider er titlen
på en idekonkurrence udskrevet af
Vejle Amts Udviklingsråd i samar¬
bejde med DAL.
Besvarelsen af idekonkurrencen skal

tage udgangspunkt i en af fire udpe¬
gede landsbyer i Vejle amt. Lands¬
byerne er Andkær i Børkop Kommu¬
ne, Randbøldal i Egtved Kommune
samt Gludsted og Klovborg i Nørre-
Snede Kommune. Besvarelserne kan
have karakter af egentlige skitsepro¬
jekter eller være baseret på en
tekstmæssig fremstilling.
Præmiesummen er 600.000 kr., hvor¬
af 200.000 kr. går til det
vindende forslag.
Bygge- og Boligstyrelsen i Boligmi¬
nisteriet er parat til at afsætte

ekstraordinære forsøgsmidler, som
giver mulighed for realisering af
konkrete projekter, og man er inter¬
esseret i, at de fire landsbyer bliver
modeller for, hvordan landsbyforny¬
else kan gennemføres.
Ved udvælgelsen af de fire landsby¬
er er der lagt vægt på, at de repræ¬
senterer nogle af de generelle pro¬
blemstillinger for landsbyerne i dag,
og at der i landsbyerne er opbakning
til en helhedsløsning for lands
byens udvikling.
Idékonkurrencen gennemføres med
støtte fra Indenrigsministeriet og
Boligministeriet, Børkop-, Egtved- og
Nørre-Snede Kommuner samt Vejle
Amt.

Konkurrenceprogram kan rekvireres
fra DAL. Indleveringsfrist for forslag
25. april 1995.

Konkurrence om krematorium

Københavns Borgerrepræsentation
har udskrevet en konkurrence om

udformning af et nyt krematorium og
kapel på Bispebjerg kirkegård.
Fra Borgerrepræsentationens side
tillægger man det stor betydning, at
der skabes et bygningsanlæg, som
såvel i sin ydre og indre arkitektur
som i sin funktionelle disposition,
specielt hvad angår krematoriet, kan
blive et referencebygværk i Dan¬
mark og Europa. Krematoriet vil bli¬
ve et af de største i Nordeuropa.
Man lægger vægt på, at der skabes
en kapelsal, som med arkitektonisk
suverænitet og kunstnerisk klarhed
vil appellere til mennesker af vidt
forskellig religiøs eller ikke-religiøs
observans.
Konkurrencen er udskrevet i henhold
til EU's Tjenesteydelsesdirektiv nr.
92/50, artikel 13.
Den samlede præmiesum er på
600.000 kr. Heraf uddeles en 1.

præmie på mindst 200.000 kr.
Konkurrenceprogram kan rekvireres
fra DAL. Indleveringsfrist for forslag
14. marts 1995.
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Fonden for Træer og Miljø
I årsskriftet for Fonden for Træer og
Miljø opregnes årets væsentligste
begivenheder. En af de største opga¬
ver har været anlæg af en rosenha¬
ve i slotsparken på Rosenholm Slot.
Alle roserne i haven er Poulsen
roser.

11990 oprettede Fonden for Træer
og Miljø på grundlag af en bevilling
på 500.000 kr. fra Tuborgfondet
'Tuborgs Grønne Træfond' og der
blev plantet 50.000 træer rundt om i
landet. Tuborgfondet har nu bevilget
et 625.000 kr. til genoprettelse af
træfonden og til plantning af 50.000
nye træer på mere end 400 steder i
efteråret 1994.
Ved Pindstrupcentret på Djursland,
hvor fonden i 1992 etablerede en

sansehave for blinde børn, er nu

anlagt en ny og særlig legeplads.
Yderligere information: Fonden for
Træer og Miljø, Vesterbrogade 165,
1800 Frederiksberg. Tlf. 31 31 32 05.

Natur- og Råstofprisen 1994
Natur- og Råstofprisen 1994 tildel¬
tes i november 1994 A/S Phønix
Contractors, som i samarbejde med
Sæby Golfklub og godsejer Julius
Arenfeldt har efterbehandlet en tid¬

ligere sandgrav på 40 ha til golfba¬
ne. Prisen gives af Foreningen af
Danske Grus- og Stenindustrier
samt Skov- og Naturstyrelsen.
Med prisuddelingen ønsker man at
udbrede kendskabet til god efterbe¬
handling af arealer, hvor man har
udnyttet råstoffer.
Sæby Golfbane præmieres, fordi
den er et godt eksempel på, hvordan
et råstofområde tæt ved en by kan
efterbehandles til fritidsformål på
en måde, som samtidig respekterer
naturværdier. Golfbanen er smukt

tilpasset den smalle og dybe Sæby
Ådal. Der er indvundet 1,2 mio. m3
råstoffer på arealet, siden graven
blev åbnet i 1975. Golfbanen er

anlagt 1989-91.
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen, tlf.
39 47 20 00.

Fra Kvangård til Humlekule
Det fyldige og gedigne årsskrift fra
Havebrugshistorisk Selskab indehol¬
der som hovedartikel en interessant

redegørelse af Jørgen Thordrup om
labyrinter i fortid og nutid, såvel i
ind- som udland. Af andre artikler
kan nævnes en om den gamle laby¬
rint i Tivoli (Asger Ørum-Larsen), om
Mindehøjen i Søndermarken (Jane
Schul) og om skvalderkål (Finn T.
Sørensen). Anmeldelser af bøger,
beretninger fra årets ekskursioner
samt oversigt over udstillinger,
radioudsendelser, artikler i dags-

Elmehækkelabyrint i Tivoli, ca. 1900

Trojaborg i Visby
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presse og tidsskrifter, bøger giver en
god opsummering af årets havebegi¬
venheder.
Fra Kvangård til Humlekule, medde¬
lelser fra Havebrugshistorisk Sel¬
skab nr. 24,1994. 95 s., ill. Årsskrift,
abonnement tegnes medlemskab i
foreningen, p.t. 150 kr.
Ekspedition: Inger Olsen, Nordvæn¬
get 43, 3450 Allerød.
Foreningens generalforsamling
afholdes 22. marts. Sommerekskur¬
sion 17.-18. juni går til Bornholms
haver, bl.a. Erichsens gård, Kom¬
mandantens have, Dommerens
have, Melstedgård, Frederik V's
stenbrudsgård ved Nexø.

Telefonbog Have og Landskab
1995

DL har i samarbejde med syv andre
foreninger udsendt 6. oplag af Tele¬
fonbog Have og Landskab 1995:
bogen indeholder således navne,
adresser og telefonnumre for med¬
lemmer af Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd, Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter, Stads-
og Kommunegartnerforeningen,
Landsforeningen Danske Anlægs¬
gartnermestre, Brancheforeningen
for Indendørs Beplantningsfirmaer,
International Forening for Træpleje,
Foreningen af Danske Kirkegårdsle¬
dere samt Dansk Planteskoleejerfor¬
ening. Desuden findes et leve¬
randørregister og en oversigt over
organisationer og myndigheder med
tilknytning til faget.
Telefonbog Have og Landskab 1995
fås gratis fra Forlaget Grønt Miljø,
tlf. 31 74 94 00, fax 31 74 15 00.



ARKITEKTUR
KRITIK
Poul Henningsen var levende og
til tider bidende optaget af arki¬
tekturens samfundsmæssige opga¬
ver og indhold og bidrog uaflade¬
ligt med kritik og korrektioner af
bygningskunstens udvilding.

Men hvad var hans kritiske ud¬

gangspunkt?
I »PHs Arkitekturkritik« påvi¬

ser Neel Pørn, at Poul Henning¬
sens kritikbegreb ikke udgår fra
funktionalismen eller modernite¬

ten, som mange måske tror, men
fra kulturradikalismen.

Gennem hele sin karriere be¬
varer han således sit udgangs¬
punkt i kulturradikalismens fri¬
sindede program for individets ret
til selvudfoldelse.

ARKITEKTENS FORLAG

»PHs Arkitekturkritik« er illustre¬
ret med originaltegninger af de fle¬
ste af Poul Henningens arbejder
som praktiserende arkitekt.

170 x 245 mm, 128 sider i
sort/hvid, Pris: 178 kr.



HERNING KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

søger

landskabsarkitekt/driftsplanlægger
En ledig stilling som landskabarkitekt/driftsplan¬
lægger ved Herning Kommunes Parkafdeling sø¬
ges genbesat snarest.

Stillingen refererer til afdelingens overgartner med
ansættelse på tegnestuen.

Stillingens funktion vil være at styrke koordinerin¬
gen mellem afdelingens administrative enhed og
afdelingens anlægs- og driftssektioner.

Arbejdet vil bestå i planlægning, tilsyn og admini¬
stration af afdelingens anlægsopgaver samt udar¬
bejdelse og introduktion af de tilhørende driftspla¬
ner med en efterfølgende opdatering af afdelin¬
gens driftssystem.

Herudover vil arbejdet omfatte gennemførelsen af
en lang række projekteringsopgaver i eksisterende
parkanlæg, idrætsanlæg og ved skoler, i et samar¬
bejde med tegnestuens øvrige medarbejdere.

Arbejdet vil herudover kunne komme til at omfatte
udarbejdelsen af en lang række selvforvaltnings-
kontrakter og driftsudbudsbeskrivelser i forbin¬
delse med et større selvforvaltningsprojekt, der
forventes gennemført i de kommende år.

Ansøgeren skal have interesse for udviklingen af
anlægs- og driftsopgaver, projektering samt arbej¬
det med formidlingen af faget internt i organisatio¬
nen samt eksternt i forhold til afdelingens kunder
og øvrige samarbejdspartnere.

Ansøgeren skal være uddannet som landskabsarki¬
tekt ved K.V.L. eller have tilsvarende uddannelse/

erfaring.

Aflønning vil ske i henhold til gældende overens¬
komst.

Eventuelle supplerende spørgsmål kan rettes til
Herning Kommunes Parkafdeling, stadsgartner
Lars Østerbye/overgartner Bo Ulrich Bertelsen på
tlf. 97 21 20 00, lokal 4500/4503.

Ansøgningen bedes mærket »TF1/1995« og skal
sammen med relevante bilag sendes til

Herning Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
7400 Herning

så den er os i hænde senest torsdag den 23. marts
1995.

Modtagne publikationer m.m.
Elisabeth Blair MacDougall: Foun¬
tains, Statues, and Flowers. Studies
in Italian Gardens of the Sixteenth
and Seventeenth Centuries. Dum¬
barton Oaks Publishing Service. POB
486B Flampden Station, Baltimore,
MD 21211, USA. 1994. 356 s, ill.
50 $.
Neel Pørn: PHs arkitekturkritik. Arki¬
tektens Forlag. 1994.128 s„ ill.
178 kr..
Søren Nagbøl: Berøvende arkitektur.
Arkitektens Forlag. 1994.120 s., ill.
245 kr.

Mogens Munch, Jørgen Primdahl og
Helge Wulff (red.): Det åbne lands
administration. Jordbrugsforlaget.
1994.192 s., ill. 335 kr.
Klaus Stritzke: Orangerier. Stad &
Land nr. 123.1994. 80 s., ill.
Mark Huisman: Sven Hermelin och

vagvården. Stad & Land nr. 124.
1994. 48 s., ill.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger,
opfordres til at kontakte redak¬
tionen.

Faunapassager
Efter et flerårigt samarbejde har
Skov- og Naturstyrelsen og Dan¬
marks Miljøundersøgelser udsendt
informationshæftet 'Faunapassager
i forbindelse med større vejanlæg -

en vejledning'.
Trykningen er støttet af Friluftsrå¬
dets tipsmidler og Foreningen til
Dyrenes beskyttelse.
Formålet med hæftet er at gøre
opmærksom på, at der findes prak¬
tiske muligheder for at bistå den
lokale dyreverden, når der anlægges
veje eller jernbaner. Hæftet er
beregnet på at bruges både i forbin¬
delse med debat og orientering om
anlæg samt under udarbejdelse af
planer. I hæftet findes henvisninger
til de detaljerede faglige baggrunds¬
rapporter.
Hæftet kan rekvireres fra Skov- og.

Naturstyrelsen eller Danmarks Mil¬
jøundersøgelser, Grenåvej 12, Kalø,
8410 Rønde.

farvebilleder pr. opslag, kædet sam¬
men med en tekst, som måske nok
er det svageste af det hele, men
som til gengæld er dejligt sparsom.
Egentlig behøvede den slet ikke at
have været der, for den rummer ikke
de store videnskabelige dybsindig¬
heder, og det er først og fremmest
en billedbog. Dem er der efterhån¬
den en hel del af. Men som gavebog
kan den sikkert være udmærket.
Hvis man skal udsende den slags
bøger - og de skal kunne finde købe¬
re uden for England, så må de
udmærke sig på en eller anden
måde, ved at beskrive stoffet ud fra
ganske særlig vinkel - jfr. Penelope
Hobhouse's Colour in your Garden,
som rummer en systematik om far¬
ver, der er direkte anvendelsesorien¬
teret. Det kan man ikke sige om The
Pattern of Landscape.

Michael Vanning

Ekskursion om økologi og

byggeri i Tyskland
Gruppen for by- og landskabsplan¬
lægning, Kolding arrangerer 10.-14.
maj en ekskursion til en række af
Tysklands mest betydende projekter.
Program og tilmelding: Torben Gade,
tlf. 75 52 64 44.

The Pattern of Landscape
Sylvia Crowe & Mary Mitchell: The
Pattern of Landscape. Packard Pub¬
lishing Ldt, Chichester. 122 s.
Pris 15 £

Den meget flittige forfatter Sylvia
Crowe og hendes medforfatter Mary
Mitchell (død 1988) har gennem
mange år været fascineret af natu-
tens egen landskabsarkitektur har
samlet på smukke billeder deraf.
Det er der kommet en ganske læk¬
ker bog ud af, illustreret med 3-4

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

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



K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

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

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

:

MF

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIIOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TLF. 42 52 78 02. BILTLF. 30 42 83 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

IMAGINE APS
3460 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:
LANDCADD

forhandler af:
AutoCad

AutoVision

3DStudio

POINT

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

t/w

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

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

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

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

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



 


