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Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Konkur¬
rencesekretariatet, Bredgade
66, 1260 København K.
Program kan kun rekvireres

skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om Hørsholms

bymidte

Forslag til idékonkurrencen
udskrevet af Hørsholm Kom¬
munalbestyrelse og DAL
skal baseres på en vurdering af
fremtidige bebyggelsesmulig-
heder og bymæssige aktiviteter
samt en forbedring af de nu¬
værende trafikforhold.
Ændringer og tilføjelser i by¬
midten skal dog vurderes nøje i
forhold til områdets nuvæ¬

rende rekreative og landskabe¬
lige værdier.
Det er kommunalbestyrel¬

sens målsætning for bymidten,
at denne kommer til at fremstå
mere helstøbt med de kvalite¬
ter, der gør byen rar og oplevel¬
sesrig at færdes i. Der skal
tilvejebringes et attraktivt og
velfungerende bymiljø, der for¬
trinsvis skal anvendes til of¬
fentlige formål, mindre hotel,
liberalt erhverv og boliger.
Samlet præmiesum 500.000

kr.

Indleveringsfrist for forslag
15. november 1989.
I dommerkomiteen er repræ¬

sentanter for Hørsholm Kom¬
munalbestyrelse samt fagdom¬
merne: landskabsarkitekt MDL
Malene Hauxner, arkitekterne
MAA E. Juul Møller og Lars
Frank Nielsen.

Konkurrence om

Faaborg havn

Faaborg byråd har i samar¬
bejde med DAL udskrevet en
offentlig idékonkurrence om
den fremtidige anvendelse og

udformning af havneområdet.
Konkurrencens formål er

at indhente forslag, som kan
inspirere til en koordineret
planlægning af hele havnen i
samspil med købstadens kul¬
turhistoriske og arkitektoniske
kvaliteter og byens erhvervs¬
muligheder.
Dommerkomiteen består af

repræsentanter for Faaborg
Byråd samt fagdommerne arki¬
tekterne MAA Anne-Grethe
Foss, Ole Hæstrup og Mogens
Brandt Poulsen.
Samlet præmierum 300.000

kr. Indleveringsfrist for forslag
27. november 1989.

Emballager til potteplanter
Brancheforeningen Gartnernes
Salgsforening, GASA, og
Dansk Design Center har ud¬
skrevet en designkonkurrence
om grafisk visualisering af
emballager til danske potte¬
planter.
Den samlede præmiesum ud¬

gør 150.000 kr. med 1. præmie¬
sum på mindst 60.000 kr. Ind¬
leveringsfrist er 15. november
1989.

Konkurrenceprogram fås hos
Dansk Design Center, H. C.
Andersens Boulevard 18, 1553
København V, tlf 33 14 66 88.

Workshop:
Skolens landskab - friareal
som være- og lærested
Skolens friarealer er på, mange
måder en uudnyttet ressource.

Der er i dag et stort behov for
at ændre arealerne omkring
skolebygningerne til et attrak¬
tivt være- og lærested for bør¬
nene. I skolens landskab ligger
gode muligheder for at få en
første oplevelse af natur, at
dyrke jorden, at opleve kunst,
arkitektur og design på nært
hold, og at få kreative og fysi¬
ske udfordringer gennem leg og
motion.

Workshoppens formål er: at
rette opmærksomheden på ud¬
viklingsmuligheder for skolens
friarealer som være- og lære¬
sted, at bringe forskellige inter¬
essegrupper sammen, at ud¬
pege veje for fremtidig indsats.
Afholdes: 11.-12.10. i Hine.
Konferenceledelse: Anemarie

Møller Andersen, tlf. 31 69 66
33; Ingelise Flensborg,
tlf. 31 69 66 33; Jon Pape,
tlf. 31 24 42 66.

Arrangører: Parkteknisk in¬
stitut og Danmarks Lærerhøj¬
skole: Institut for formning
m.m. og Biologisk institut.
(Med støtte fra Det humanisti¬
ske forskningsråd).

Kursus: Børns leg - visioner
om 90'ernes legearealer
Emner: Børn og hvorledes de
opfatter deres omgivelser.
Børns leg. Børn og natur. Pro¬
jekt Legeareal. By-børnehave.
Naturen ind i byen. Visioner
om 90ernes legearealer.
Forelæsere: Tegner og forfat¬

ter Ib Spang Olsen. Psykolog
Maria Nordstrøm. Praktikleder
Ulla Fisher. Seminarielærer og
forfatter Bent Leich Madsen.
Landskabsarkitekt Lone van,
Deurs. Børnehaveleder Bente
Keller. Rektor Thorleif Ander¬
sen. Stadsgartner Hans Jørn
Anhøj. Pædagog Svend Erik
Lauersen.

Tid og sted: 1.-2.11. i Gilleleje.
DJVK-efteruddannelse:

Strandvejen 863, 2930 Klam¬
penborg. Tel. 31 63 11 66.

Konference: Børn, dyr og
planter
Mange mennesker arbejder
med emnet »Børn, dyr, og
planter«. Det sker, fordi vi ser,

hvor vigtigt det er, at børn får
et aktivt forhold til omgivel¬
serne - specielt til naturen og
de processer, der styrer den.
Men hvem er disse menne¬

sker, der arbejder med disse
emner? I hvilke sammenhænge
arbejder de? Hvordan arbejder
de? Hvilke erfaringer har de
gjort?
Konferencen arrangeres af:

Jørgen Andersen, Dansk Lege¬
plads selskab; Ulla Didriksen,
Zoologisk Have, Kbh., Skole¬
tjenesten; Henning Enemark,
Friluftsrådet, Bente Garbers,
Botanisk Skoletjeneste, Kbh.;
Bent Larsen, Landsforeningen
af Frie Børnehaver og Fritids¬
hjem; Karen Sandberg, Fri¬
luftsrådet.

Afholdes 2.-4.11. i Vejle.
Program: Ulla Didriksen.

Tel. 31 30 25 55.

Kurser fra Movium
Movium i Sverige har udsendt
kursusprogram 89/90 indehol¬
dende omkring 15 kurser, kon¬
ferencer og en studierejse til
Barcelona. Mange kursusem¬
ner omhandler drift af friarea¬
ler f.eks. højt græs, anlæg af
blomsterenge, kompostering,
men også et kursus om mar¬

kedsføring af parkvirksomhed
er på programmet.
Kurser i oktober-november:

Sjuka tråd och buskar,
31.10-1.11 i Alnarp og Båttre
trådkvalitet, 21-22.11 i Vå-
sterås.

Movium: Tel. 040-415000.

Kurser fra LDA
LDA har udsendt folder om
kurser og konferencer 89/90.
Førstkommende kurser er:
Anlægsjura I om AB 72 og

licitationsloven, der afholdes
2.11. i Vissenbjerg og
Udbud og tilsyn af anlægs-

gartnerarbejde, der afholdes -

6.-7.12. i Middelfart.
LDA, tel. 31 74 94 00.

DL-temaaftener
DL-temaaftener afholdes 8.11.

og 12.12. kl. 19.30 på Ro¬
lighedsvej 23, Frederiksberg.
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Seminarium på Lundagård

Arbetsgruppen for Lunda¬
gård inbjuder till IDÉSEMI¬
NARIUM på Palaestra, Freda¬
gen den 27 oktober 1989.
Program, (9.30-21.00): In-

ledning av parkchef Lars Ja-
cobsson; »Lundagård som aka¬
demisk och litterår miljo« av
professor em Carl Fehrman;
»Lunda gård, en trådbedom-
ning« av trådexpertlandskaps-
arkitekt Niels Hvass; Rund¬
vandring i Lundagård med sak-
kunniga guider; »En restaure¬
ring og et restaureringsprojekt
til danske historiske haver« av

overbibliotekarie Hakon Lund;

»Fornya och bevara gamla par¬
ker och trådgårdar« av tråd-
gårdsarkitekt Walter Bauer,
»Lundagård Rediviva« av pro¬
fessor em Per Friberg; Panelde-
batt med inledning av redaktor
Lotte Moller. Ovriga med ver-
kande. Cecilia Brink, Vibeke
Dalgas, Niels Hvass, Lars Ja-
cobsson, Kjell Lundqvist, Sten
Åke Nilsson och Claes Wahloo.
Lars Jacobsson,

tel. 46 15 50 00.

Byøkologiske hensyn i
planlægningen
Dansk Byplanlaboratorium
indbyder til konference torsdag
den 30. november. Sted: Med¬

borgerhuset Gimle i Køben¬
havn. Konferencen er en udlø¬
ber af projektet »byøkologiske
initiativer«, der går ud på at
indsamle og formidle syns¬

punkter og konkrete erfaringer
med byøkologiske problemer
og eksperimenter.
Konferencens formål er at

styrke debatten om byøkologi¬
ens betydning for byernes

udvikling i almindelighed og
for den fysiske planlægning
i særdeleshed.
Konferencen stiller bl.a.

disse spørgsmål. Hvordan kan
energiforbruget i byerne ned¬
sættes? Hvad stiller vi op med
byernes affald. Hvad med
vandforbruget og forbruget af
ressourcer i det hele taget! Kan
vi bidrage til at afhjælpe de
globale miljøproblemer gen¬
nem en mere bevidst og omhyg¬
gelig planlægning af byerne?

Kan byerne samtidig blive
bedre at leve i både for menne¬
sker, dyr og planter?
Deltagerpris for tilskudsgi-

vere kr. 725,- for ikke-tilskuds-
givere kr. 1.090,-. Der kan ydes
særlig rabat til studerende og
arbejdsløse.
Dansk Byplanlaboratorium.

Tel. 33 13 72 81.

IFLA symposium i Portugal
IFLA Central region afholder i
maj 1990 et symposium i Por¬
tugal om »Tourism and Land¬
scape Management«. Sym¬
posiet arrangeres af Associa-
cao Portuguesa dos Arquitetos
Paisagistas.

Messer i Koln
Fra 8.-11.11.89 afholdes tre fag¬
messer i Koln om anlæg og
vedligeholdelse af grønne om¬

råder, fsb, areal og IRW.
Yderligere information: Ib

Krogdahl. lntermess.
Tel. 31 26 14 11.

STADIONSÆDER
Stor brudstyrke

ORTH INTERNATIONAL AS
SALES DIVISION

Øster Søgade 10, DK-1357 København K
Tlf. 33 32 60 05, Fax 33 32 40 06

Veksø-Taulov a/s' gade- og parkproduk¬
ter er udviklet i samarbejde med arki¬
tekter.
Veksø's udemiljø-produkter er desig¬
net, sa de fremmer savel gamle som
nye miljøer.
Produkterne er fremstillet i varm-
galvaniseret stal, der kan ■ fl B ■ I
nylonbelægges i mange farver.
Ring for yderligere information:
Veksø-Taulov a/s DK-7000 Fredericia ^
Tlf. 75 56 22 99 Gade-og parkudstyr

Ven med arkitekten



FESTSKRIFT TIL HAKON LUND

Forblommet antik. Klassicismer i dansk arkitektur og havekunst. Studier til¬
egnede Hakon Lund 1988. Format: 27,5x21 cm. 230 sider, ca. 100 illustratio¬
ner i s/h og farve. Pris: 295 kr.

En række kunsthistorikere beskriver situationer og forløb i dansk klassicistisk
arkitektur og havekunst. Afhandlingerne begynder med bygningskunstens ny¬
orientering fra midten af 1600tallet. Bogens hovedvægt ligger på sidste halvdel
af 1700tallet, da det nyoprettede Akademi begyndte at gøre sig gældende.

Et par af afhandlingerne afdækker tankegange inden for enkelte stilfaser el¬
ler undersøger det teoretiske grundlag for undervisningen på Akademiet den¬
gang. Bogens sidste bidrag redegør for Storcks udformning af bygningen til
Hirschprungs malerisamling.

Forblommet antik er »veltilrettelagt af Kjeld de Fine Licht og smukt produceret
af Arkitektens Forlag«, skrev professor ved Lunds Universitet, Sten Åke Nilsson
om festskriftet.

ARKITEKTENS FORLAG



Waterloo
AfAnnemarie Lund
Fondation Roi Baudouin i Belgien udskrev
i 1988 en international idékonkurrence for
området ved Waterloo, som er klassificeret
som et belgisk nationalmonument.
Slaget ved Waterloo i 1815 hvor Napoleon

I blev nedkæmpet af Bliicher og Wellington
havde vidtrækkende betydning for de fleste
europæiske lande, og stedet er en stor turist¬
attraktion. Konkurrencen efterlyste forslag
til et turistcenter af international standard
med hensyntagen til både moderne udvik¬
ling og stedets historiske arv, samtidig med
at landbrug og eksisterende monumenter re¬
spekteredes.
Konkurrencen blev udskrevet i samar¬

bejde med 'The Association of the Battle

of Waterloo', der består af stedlige amtslige
og kommunale instanser, samt Internatio¬
nal Union of Architects (UIA). Arkitekter,
byplanlæggere, landskabsarkitekter, grafi¬
kere fra EF kunne deltage.

569 bad om konkurrencemateriale og der
blev indleveret 220 forslag fra Tyskland (67),
Storbritannien (42), Frankrig (29), Belgien
(44), Holland (17), Danmark (4), Italien
(4), Spanien (2), Grækenland (2) og Portu¬
gal (1). Ca. 10 var anonyme.
Dommerkomiteen var sammensat sådan,

at fles! mulige synspunkter og tendenser
ville blive afdækket. Den endelige dommer¬
komité nævnt nedenfor afviger en del fra
konkurrenceprogrammets. Ifølge konkur¬

renceudskriverne havde alle først adspurgte
givet tilsagn, men på grund af tidsforskyd¬
ning deltog bl.a. Tschumi, Koolhaas, Ungers
ikke.
Den endelige dommerkomité bestod af

arkitekterne Jan Tanghe, Georges Baines
(Belg.), Bernard Huet (Frankr.); James Stir¬
ling (Storbrit.), Robert Trevisiol (Italien) og
Charles Vandenhove (Belg.), samt grafiker¬
ne Luc van Malderen (Belg.) og Jan Widmer
(Frankr.) tillige med landskabsarkitekt Jac¬
ques Wirtz (Belg.) og UIA-repræsemtant
Gérard Benoit. Endvidere Maurice Huis-
man fra Fondation Roi Baudouin; Serge
Kubla, borgmester i Waterloo; Robert Man-
gelinckx for området Braine l'Alleud og Di-

Kort, der viser hærenes opstilling
førselveslaget, udgangspunktetfor
netop dette sted som historisk min¬
desmærke.
■ Map showing army positions be¬
fore the battle which made this area
a memorial site.
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Vue fra syd. Det ca. 6 km' store område er og skal fortsat drives som landbrug. Stedet ligger ca. 20 km syd for Bruxelles i urbaniseringens udkant.
Til højre i billedet ses den kegleformede jordhøj, Løvehøjen, opført til minde om slaget. Skønt højen altså ikke fandtes i 1815, har behandlingen af den
og dens nære omgivelser haft den største bevågenhed blandt dommerne.

dier Rober for Province de Brabrant. For¬

mand Jan Tanghe, konkurrencesekretær
Marcel Pesleux.

I konkurrenceprogrammets betingelser
blev der bl.a. lagt vægt på:
- at etablere et internationalt turistcenter
- at fremme turisme, som medfører økono¬
misk og kulturel udvikling, men som stadig
harmonerer med eks. landbrug og stedets
karakter
- i hele området at fremme en form for hi¬
storisk rekonstruktion af slaget ved Water¬
loo
- få udtrykt en refleksion over slaget.
Forslagene skulle endvidere behandle

planlægningsproblemer i området, f.eks.
trafik, parkering, landskab.

Dommerkomiteens procedure og kriterier
Efter at dommerkomiteen havde besøgt om¬
rådet, udvalgtes de præmierede projekter
ved votering gennem tre runder. Forslagene
blev ikke opdelt i puljer efter emner, som
f.eks. overvejende bygningsmæssig, kunst¬
nerisk eller landskabelig behandling.
Dommerkomiteen opsatte nedenstående

kriterier for udvælgelse, omhandlende dels
områdets storhed og skala/udstrækning (1),
dels forhold omkring beskyttelse af området
og bevaring af stedets mindeværdige (2) ka¬
rakter:

1. Slagmarken kan i dag ikke opfattes i
sin fulde udstrækning. Hovedlandevejen
Bruxelles-Charleroi deler området i to dele,
og Løvehøjen, der er placeret i det nord¬

vestre hjørne, fratager opmærksomheden
fra den nordlige periferi.
Det blev derfor besluttet at favorisere pro¬

jekter, der afskærer gennemgående trafik
ved f.eks. en omfartsvej eller som foreslår
et turistcenter i områdets sydlige del (Napo¬
leons frontlinie) både for at aflaste områ¬
det omkring Løvehøjen og også for at skabe
en visuel modpol. En sådan vil tillige tyde¬
liggøre områdets udstrækning. Andre rum¬

lige markeringer i landskabet, hvad enten de
måtte være placeret på linie eller i netstruk¬
turer, kan også tjene det formål at synliggøre
områdets udstrækning og skala, men mo¬
dificerer samtidig stedets landbrugsmæssige
karakter og modarbejder således ønsket om
at beskytte landskabet.

Dommerkomiteen voterer.

■ The jury voting.
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■ View from the south. The area, 6 km2 in all, is farmland and will remain so. The site is 20 km south of Brussels on the outskirts of the urbanised
area. Right: the conical Lion Mound, erected in memory of the battle. Although the mound came into existence after 1815, the competion jurors were
highly alert to its treatment by competitors.

2. En visualisering af af selve slaget mener
dommerkomiteen vil understøtte den form
for turisme, som i dag har udviklet sig om¬

kring Waterloo. Mange projekter stiller for¬
slag om bygninger, anlæg, transportformer,
der imødekommer den stigende turisme,
men som er uforenelige med ønsket om at
bevare og renovere landskabet.
Dommerkomiteen advarer i deres dom¬

merbetænkning mod en sådan udvikling og
har fravalgt forslag, der:
- kommer tæt på eller bygger i Løvehø1

jen, som betragtes som et urørligt monu¬
ment.
- foreslår tog eller sporvognslignende

transporter af turister hen over arealet. Det¬
te menes at forstyrre stedets mediative ro,

og står i modsætning til soldaternes ople¬
velse af terrænet, da de gik gennem det i
1815.

På den anden side accepterer dommerko¬
miteen nødvendigheden af at planlægge nye
aktiviteter, men disse må ikke indføres på
bekostning af landskabet, og de skal respek¬
tere stedets mindeværdige karakter.
Dommerkomiteen fandt generelt i projek¬

terne for få løsningsforslag, hvad angår in¬
frastruktur og tilkørselsforhold.
Dommerkomiteen finder, at førstepræ¬

mieforslag og andenpræmieforslag fuldt ud
opfylder bedømmelseskriterierne.

Ved tildeling af de tre trediepræmier øn¬
skede dommerkomiteen at belønne forslag,
som udmærker sig ved arkitektonisk eller

landskabsarkitektonisk formgivning, uan¬
set at disse projekter kan være indbyrdes
modstridende eller stiller forslag, der stri¬
der noget mod de opstillede bedømmelses¬
kriterier.
Fire projekter fik hædrende omtale samt

20.000 BF hver på grund af specielle træk,
som indgik i dommerkomiteens overvejelser,
såsom udvikling af nye aktiviteter, der kan
forstærke områdets tiltrækningskraft, en
indsats ved audio-visuelle midler eller for¬
bedret udformning i området som helhed.

På de følgende sider vises de præmierede
forslag såmt enkelte ikke-præmierede. For¬
slag, der overvejende er udarbejdet ud fra en

landskabelig synsvinkel, har fået størst op¬
mærksomhed i denne præsentation.

:

Waterloo. Ikke præmieret forslag udarbejdet af
J. M. Hill.
■ Waterloo. A non-selected project entered by
J. M. Hill.

Waterloo 18.06.89. Katalog omfattende kon¬
kurrencegrundlag, dommerbetænkning, il¬
lustreret præsentation af præmierede for¬
slag, fortegnelse med ill. af øvrige forslag.
Udgivet af Fondation Roi Baudouin. Rue
Brederode 21. Bruxelles. 95 s. Pris 350 BF.

AL
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Forslag tildelt I. præmie på 500.000 BF ud¬
arbejdet afRik Nijs, studerende ved Diplo¬
ma Unit 4, A rchitecturalAssociation School
ofArchitecture, London.

Controversy
»War! War! terrible unrelenting«
Confrontation
»For whom shall I weep!
For whom shall Ipray!«.
Confusion
»Return a conqueror! . ..

Andfrom my lips
came the impious words! ...
conqueror ...«
Condemnation
Let the fatal secret be revealed at last,
the outcome of war was cruel to yours
consigned to oblivion
Libretto Aida, Antonio Ghislanzoni

Dommerkomiteen betegner projektet som
et meget moderne forslag, som gennem en

villet, fortættet og sparsom brug af virke¬
midler tilfører området en høj symbolværdi.
Projektet er inspireret af den dobbeltsi¬

dige følelse, stedet vækker 150 år efter sla¬
get:

På den ene side påmindelser om slaget
gennem udstillinger og mindesmærker, på
den anden side bortradering af disse påmin¬
delser gennem landbrugets pløjen, såen og
høst år efter år. Det, at denne følelse forenes
dårligt med masseturisme, er søgt udtrykt
gennem forslagets to collager.
I den ene ses turisten med sit kamera, han

vil opleve kampscenen ved Hougoumont-
gérden.
I den anden collage er maleriet: Morgen¬

gry efter slaget ved Waterloo sammenføjet
med et billede af idyllisk landbrug (Breu-
ghels: Ikarus fald).

Forslaget baserer sig endvidere på en geo¬
metrisk konstruktion, som strækker sig over
hele området. Et rektangel i det gyldne snit
har Løvehøjen i sit ene hjørne, og i det dia¬
gonalt placerede hjørne foreslås en ny mu¬

seumsbygning. De historisk betydningsfulde
gårde Hougoumont og Papelotte forbindes
ved rektanglets median. En del afmedianen
realiseres som et monument, bestående af to
lange, forsatte mure. Murene udtrykker bil¬
ledligt de to hæres sammenstød, og kan op¬
leves som en spalte, en grav til minde om de
mange, ukendte faldne. Samtidig fungerer
murene som museum og gangbro/overførsel
over den gennemgående hovedvej.
Forslaget udmærker sig ved sin symbolske

intention, især i geometrien - idet geome¬
trien siges at være den eneste tidløse orden
udover liv og død - men også i betydningen
af murenes sammenstilling: adskillelse mel¬
lem kultur og natur, stilhed efter slaget.
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Forslag tildelt 2. præmie på 250.000 BF ud¬
arbejdet afGordon Richter og Stefan Kopp,
cand.ing., Berlin. Tillige tildelt en special¬
pris af Cockerill-Sambre Group.

Projektet er fremhævet af dommerkomi¬
teen for i høj grad at imødekomme og be¬
svare ønsker stillet i konkurrence-program¬
met af initiativtagerne, specielt angående
turistfaciliteter omkring Løvehøjen. Forsla¬
get opererer med to ligeværdige centre, et
ved Løvehøjen til museumsformål, og et i
den sydligste del til hotel- og konferencefor¬
mål. En ny »historisk« sti forbinder disse
to centre placeret i tyngdepunkterne af sla¬
gets hæropstillinger.
Forslagets rummer desuden stier i perife¬

rien af området, hvor man til fods, til hest el¬
ler på cykel kan bevæge sig til udvalgte punk¬
ter, hvor slagets animeres ved lyd, lys, illu¬
strationer.
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Forslag tildelt 3. præmie på 100.000 BF ud¬
arbejdet af Controstudio, Perugia.

På en streng og enkel måde foreslås alle
turistfaciteter samlet omkring Løvehøjen.
Et nyt, trefløjet bygningskompleks inspire¬
ret af lokal byggeskik, omslutter de eksiste¬
rende bygninger. Det øvrige område forbli¬
ver urørt som landbrugsområde, men fore¬
slås »historisk« restaureret med henblik på
veje, plantninger, drift.
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Hovedpointen blev således at etablere hæropstilling og slag. Opstillingen som historisk reference og
ramme for området, - slaget som mindelund for de tusinder affaldne soldater, som ingen tilsyne¬
ladende havde ofret særlig opmærksomhed.
Hæropstillingen dannes afpoppelhegn i eksisterende markskel.
Selve slaget og de faldne blev personificeret af hvidtjørn.
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■ The main point was to reestablish the positions of the two armies and the battle, the positioning
becoming a reference in time and an area outline, and the battle itself a sanctuary to the thousands
ofdead soldiers whosefate seems to have been generally neglected.
Army positions marked by rows ofpoplars along lines dividing existing fields.
The battle, the dead, personified by hawthorn.

Forslag tildelt 3. præmie, 100.000 BF. Udar¬
bejdet af Steen A. B. Høyer, landskabsar¬
kitekt, Landskabslaboratoriet, Kunstakade¬
mietsArkitektskole, København, Danmark.
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Forslagsbeskrivelse:
Konkurrenceområdet er stort og diffust
(upræcist), med en stor variation i den lille
skala, kun fastholdt i et enkelt punkt med
en afsluttet, lukket form - »Butte du Lion«.
Men en sådan punktform er stedløs, og kan
derfor ikke definere et område og give det en
samlet identitet.
Stedets problem er at finde en karakter¬

fuld proces som hovedramme, med histori¬
ske udgangspunkter, som samtidigt bliver
landskabets og krigens, livets og dødens al¬
mene symbol. Krigen og landskabet omfat¬
ter både det enkelte menneske, det lokalt na¬
tionale og det tidløst globale.
Derfor er træet valgt, som et foranderlig¬

hedens billede og som et spejl.
1. Rækker af Poppel refererer direkte til

stedets historie, afbilder terræn og hærop¬
stilling. De danner en rolig, men dynamisk
ramme med hovedindgange til selve krigs¬
skuepladsen. Alle rækker står i markskel og
vil umiddelbart kunne plantes (etableres).

2. Hvidtjørn som gruppe, lund eller frag¬
ment af rækker refererer til mindelund, men
også til marken, - til individet og døden,
men også til livet og det duftende forår. Her¬
af dannes både det sanselige, det midlerti¬
dige og det globale.
Tid og proces understreges af, at der ved

hver nyplantet tjørn placeres en hvid sten¬
kugle, »globe« 180 cm.
»Den uendelige marksti« går fra »intet¬

sted til intetsted« i kote +125 og tegner land¬
skabsformen på vej gennem lunde og hegn.«
Tjørneplantningerne foregår i markskel

inden for en usynlig cirkel på 1,5 km i dia¬
meter. Tjørneplantningsprincippet anven¬
des som identitetsmærke ved historisk vig¬
tige mindesmærke i og uden for konkurren¬
ceområdet.

Trafik-, parkerings- og bygningsforhold er
skitseret som eksempel, men programmet gi¬
ver ikke mulighed for detailforslag. En sam¬
let plan for funktionsfordeling og restaure¬
ring skal naturligvis foregå lokalt.
Som helhed prøver forslaget ikke at fast¬

låse en udvikling med formede detailløsnin-
ger, men åbner for en dynamisk fremtid in¬
den for en karakterfuld, økonomisk, menne¬
skelig ramme.

Projektet har ingen statisk form, men er
en proces der er udviklet af fortiden og

gradvist griber ind i fremtiden.
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Forslag tildelt 3. præmie på 100.000 BF ud¬
arbejdet af Rolf Schuster og Lutz Schleich,
dipl.ing., Diisseldorf
Dommerkomiteen fremhæver projektet

for på en poetisk måde at anskueliggøre hæ¬
renes sammenstød ved et system af land¬
marks.
Disse er placeret i to, øst-vest-gående linier

uden klar begyndelse eller afslutning og af¬
grænser og markerer en central zone for
slaget, - symboliserer konfrontationen. Kri¬
gens destruktive kraft understreges ved
struktur og tekstur i de punktvist opstille¬
de, bevoksede landmarks. Områdets stærke
terrænbevægelser accentueres, idet de fore¬
slåede landmarks skal have samme over¬

højde.
Alle turistfaciliteter samles i en forsænket

nord-syd-gående spalte ved Løvhøjen, og
eksisterende mindesmærker sammenkædes
ved en sti, forløbende i sinuskurver mellem
de foreslåede landmarks.
Dommerkomiteen fremhæver forslaget

for med landskabskunstens virkemidler at

forstærke fornemmelsen for områdets ud¬

strækning og skala og desuden herved øge
muligheden for at aflæse og tolke dette.

\
$

x<

r

128 LANDSKAB 6 -



Forslag tildelt 20.000 BF udarbejdet afFon¬
dation pour /'Architecture, ved C. Mierop
ogJ.P. Majot, Bruxelles.
Forslaget lægger vægt på 3 ting: minde¬

park, kultur og landskab: Landskabet til¬
bageføres til dets udseende omkring 1815 og
hærenes opstillinger langs frontlinier an¬

skueliggøres ved plantninger af kvadratfor¬
mede tjørneplantninger i nord og rektangu¬
lære poppelplantninger i syd; langs en sti
midt gennem området etableres en skulptur¬
park med nutidig kunst, i øvrigt drives stør¬
stedelen af området fortsat som traditionelt

landbrug.

Forslag tildelt 20.000 BF udarbejdet af Tom
Hennegan og Inga Dagsfinnsdottir, arkitek¬
ter, London.
Projektet fremhæves for to ideer: 5 m

høje, netstrukturer påhængt iturevne laser
af uniformslignende tøjstykker placeres på
betydningsfulde steder i området. Der fore¬
slås et flersproget, akustisk system, hvor
turisten gennem høretelefoner får informa¬
tion om slaget; ovennævnte master er tillige
del af radiosendesystemet, idet de fungerer
som sendere.

Forslag tildelt 20.000 BF udarbejdet af
Claude Hick og Yves Weinand, Membach.
Forslaget fremhæves for en monumental

bygning, der har en etage under jorden, hvor
fiktion omkring slaget finder sted. Parke¬
ring og gennemgående trafik placeres lige¬
ledes under jorden.

Forslag tildelt 20.000 BF udarbejdet afA Ian
Morris og Rodrigo Perez de Arce, arkitekt,
London.

Forslagsstillernes hovedsynspunkt er, at
arkitektur - ulig litteratur eller visuel kunst
- hverken kan eller skal rekonstruere eller si¬
mulere en historisk begivenhed. Men man
kan fremhæve et steds særpræg ved at eta¬
blere nye relationer mellem eksisterende ele¬
menter. Således foreslås to nye skovområ¬
der, et i nord og et i syd, som skal sætte Løve¬
højen og andre monumenter i ramme, i øv¬
rigt bibeholdes landbruget.

Forslag udarbejdetafJ. Koek, R. Thorbergs-
dottir og R. de Visser, Holland. Ikke præ¬
mieret.

Projektets hovedanslag er en rektangulær,
flerrækket plantning af eg. Idet området på
ingen måde kan defineres præcist, foretræk¬
ker forslagsstillerne en præcis ramme. De
store terrænbevægelser vil tillige blive mar¬
keret af rektanglet.
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FORCE OF A MYT

Slaget ved Waterloo - Mytens kraft.

Slaget ved Waterloo blev begyndelsen på en myte - ligesom det blev enden på en.
Europa er fyldt af slagmarker,

- tomme landskaber,
engang brændpunkter,

nu står myterne om slagene tilbage i stilheden

Ved Waterloo er myten vokset mere og personificeret tydeligere end på andre slagmarker,
derfor taler den særligt stærkt her.

Men en myte kan slås ihjel
med forklaringer, skilte, pegefingre, anvisninger, videofilm, pølsevogne, go-carts og minigolf.

•Vi tror på, at det er
myten og det mytiske,

der skal bevares og forstærkes, for at slagmarken ved Waterloo kan
leve og vedblive at fascinere os.

Vi vil rydde op, ordne og føje til
så stedet kan fungere og myten

overleve og styrkes.

Fra the Lion Hill til the Crossroads gravede man hulvejens ene side bort, for at skaffe byggemateriale til højen.
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Forslag udarbejdet afPreben
Skaarup, Jonna Majgaard
Krarup, Ole Tvind, Frode Birk
Nielsen, landskabsarkitekter,
Danmark. Ikke præmieret.

En mur, 217 cm høj, i blokke af sort belgisk granit, rejses langs frontlinien.
Muren genskaber hulvejens rum.

Murens skæring med hovedvejen danner en port,
som sandsynliggør frontlinien for den gennemkørende trafik.

Muren bærer ingen inskriptioner.

Foran muren rejses en skov af pæle,
placeret uden system i frie grupperinger.

Mur og pæle »frembringer« det bortgravede terræns profil.
Pælenes højde aftager fra 217 cm ved muren til 0 ved overgangen til oprindeligt terræn.

Sammenstillingen af mur og pæle er

mangetydig og billedskabende
- som angribende soldater eller som en gendigtning af krigskirkegårdens

monotone værdighed.

Hvor Wellingtons Elm stod
fyldes op med jord omkring mur og pæle til oprindeligt terrænniveau.

Wellingtons Elm genplantes på sin oprindelige plads.

Det er et tomt monument,
et monument, hvori den besøgende kan indlæse

sin egen fortolkning.
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Forslag udarbejdet af Charlotte Skibsted,
Annemarie Lund, landskabsarkitekter mdl,
og Dennis Lund, arkitekt maa, Danmark.
Ikke præmieret.
Del afforslagsbeskrivelse
Man kan ikke have et minde om noget, som
man ikke har oplevet.
En mindepark for slaget ved Waterloo bør

derfor ikke blive en rekonstruktion af en

slagmark, et udendørs museum for en hi¬
storisk begivenhed, som alligevel ikke lader
sig genskabe eller overlevere autentisk.
Men mindeparken for Waterloo kan blive

stedet, hvor den besøgende konfronteres
med en af Europas sidste helt lokale og geo¬
grafisk fikserede slagmarker - en lokal krigs¬
skueplads, som fik vidtrækkende politisk
betydning. Efter slaget ved Waterloo be¬
gyndte Europas krige at blive geografisk
anonyme, omfattende og mere eller mindre
altødelæggende.
Konfrontationen mellem den lokale krigs¬

skueplads og slagets vidtrækkende betyd¬
ning søges illustreret i landskabsplanens 3
aflejringer: Fortid - Nutid - Fremtid.

Niveau C: Fremtid

Forslagets niveau A, fortid, og B, nutid, har
til formål at rette den besøgendes opmærk¬
somhed mod Waterloo-områdets geografi
og mod de eksakte begivenheder for slaget.

Planforslagets fremtidsorienterede del,
niveau C, forsøger at sprænge 1815-årets bil-
ledverden ved at indføre en ny øst-vestorien-
teret hovedsti i landskabet.

Stien udformes som en tidslinie for den

europæiske idéhistories udvikling. Gangsti¬
en tager udgangspunkt i øst ved Ferme La
Papelotte, løber mod vest i lavningen midt
mellém den nordlige og sydlige kampfront,
gennemskæres i punktet år 1815 af Napole¬
on-stien, krydser Charleroi-vejen i en bredt
anlagt stiunderføring ved Ferme La Haie Sa-
inte. Derfra drejer den mod sydvest for at
ende i en fredspark ved Chauteau de Gou-
mont. Parken, der omkranses af en ca. 1,5 m B

høj ringvold, placeres som en ø frit i dyrk-
ningslandskabet.
Stien spænder over tidsintervallet fra ca.

500 f.v.t. til ca. år 2000. Som det fremgår af
diagrammet afbildes de forskellige histori¬
ske begivenheder på stien ikke med en lige¬
frem proportional afstand, men derimod
efter grafen af en eksponentialfunktion. På c
denne måde »sprænger« stien det rumlige A
billede af 'tiden' på sin vej mod fredsparken. B.
Langs stien markeres ikke andre store slag c-

eller krige, men - i en kunstnerisk form - vig¬
tige mærkedage for fredsbevægelser, teori¬
dannelser om menneskerettigehder, teorier
om statsformer, mærkedage, der op gennem
tiden er gået på tværs af krige.
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Forslag til bevaring af Abu Simbel-templet i
Ægypten.
■ The temple ofAbu Simbel in Egypt: Sven Han¬
sen's proposal for its preservation.

Samtale med landskabsarkitekt Sven Hansen
En generation af landskabsarkitekter

AfKaren Permin

Dette interview blev til i foråret 89 og var i
produktion ved Sven Hansens død i august.
Mindeord bringes i forlængelse afdenne ar¬
tikel.

Tågen ligger tæt over Hovedstadsområdet,
da jeg en tidlig februar morgen kører til luft¬
havnen for at nå maskinen til Århus, hvor
jeg skal besøge arkitekskolens tidligere pro¬
fessor i landskabs- og havekunst, landskabs¬
arkitekt Sven Hansen, der efter et langt ar¬
bejdsomt liv har fået fred for kimende tele¬
foner, fred for videbegærlige studerende,
fred for krævende bygherrer, fred til at tale
uforstyrret.
Fra sin faste plads ved stuevinduet på an¬

den sal i »privaten«, har Sven en storslået
udsigt over Brabrand sø og til sin berømte
terrasseformede have, som hans ægteviede
gennem 50 år - Ebba - plejer eksemplarisk,
selv om hun påstår, at det begynder at knibe
med at klippe hæk og rense bassiner.

Baggrunden
Sven Hansen er født ved midsommertid år
10 i dette århundrede på Falster i et lille by¬
samfund med et par hundrede husstande.

I det håndværkermiljø, han voksede op i,
var jord og planter en selvfølgelig del af fa¬
miliens hverdag, og for hans mor så livsnød¬
vendigt, at hun uden videre besluttede, at

drengen skulle være gartner - en uddannelse
hun som ung selv havde ønsket at få. Da
pengene var små og skolevejen lang, var der
ikke mulighed for at sende Sven på gym¬
nasiet i Nykøbing F. Han sluttede derfor
folkeskolen som 14-årig, kom i gartnerlære
på Næsgård Landboskole, fortsatte som

planteskoleelev i Stubbekøbing og endte
som fjerde års gartnerelev i Landbohøjsko¬
lens have, hvor professor Anton Pedersen fik
ham til at læse til havebrugskandidat.
Trods sparsomme skolekundskaber, star¬

tede han på Landbohøjskolen i 1929, og var
tre år senere som færdig havebrugskandidat
fast besluttet på at blive havearkitekt. En be¬
slutning, der for endnu én af den generations
unge skyldtes mødet med Georg Georgsen -
lektoren i anlægsgartneri ved havebrugsaf¬
delingen - en fremragende forelæser og in¬
spirator.
Efter eksamen arbejdede Sven Hansen

fire år hos stadsgartneren i Århus, så rejste
han til København og fik arbejde hos have¬
arkitekt G. N. Brandt, som i midten af tre¬
diverne skaffede ham ind ved Mariebjerg
kirkegård, en stilling han som kirkegårds-
inspektør havde indtil midten af 60'erne,

hvor han vendte tilbage til Århus og blev an¬
sat som lektor ved arkitektskolen og senere
udnævnt til denne skoles professor i land¬
skabs- og havekunst.
Parallelt hermed har Sven Hansen siden

sine helt unge år haft egen havearkitekt¬
tegnestue, deltaget i et hav af konkurrencer
og hen ad vejen påtaget sig forskellige of¬
fentlige og halvoffentlige hverv, når det var
aktuelt.
Som Dansk Havearkitektforenings offici¬

elle repræsentant'var han med til at starte
IFLA (International Federation of Land¬
scape Architects) 1948 i Cambridge og af¬
løste i 1945 havearkitekt Troels Erstad som

redaktør af »Havekunst«.
I 70'erne var Sven formand for Akademi¬

rådets udvalg for landskabs- og havekunst,
Udvalget for by- og landskabsplanlægning
og for Det Jydske Haveselskab.
At han herudover har siddet i en stribe af

udvalg og optrådt som livfuld debattør og
skribent, er der ikke rigtig plads til at uddybe
her, men fortæller i en nøddeskal, hvor enga¬
geret et menneske, vi her skal møde.

Sven Hansen har udstillet projekter på
Charlottenborgs forårsudstilling, på Norsk
Arkitekturmuseum og i Kunstbygningen i
Århus.
I 1973 hædredes han med Eckersbergme¬

daljen - Akademirådets pris, der normalt
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uddeles til malere, billedhuggere og arkitek¬
ter, som har ydet en særlig indsats af høj
kunstnerisk kvalitet inden for den bundne

og frie kunst, men på det tidspunkt sjæl¬
dent tildeltes havearkitekter.
I 1980 sluttede Sven Hansen som profes¬

sor på Arkitektskolen i Århus, men fortsatte
endnu nogle år at drive tegnestuen videre.
Nu - 78 år gammel, har Sven også stoppet
dette afsnit af sit livslange kreative arbejde,
lykkelig overbevist om, at havekunst er det
interessanteste fag her på jorden, og at han
uden forbehold ville vælge samme fag, hvis
han var ung igen i dag.

Samarbejdet med G. N. Brandt
For dig er G. N. Brandt mere end navnet på
en stor havekunstner
- G. N. Brandt var på det tidspunkt, hvor
jeg arbejde for ham, stadsgartner i Gen¬
tofte, men havde ikke mere at lave i den stil¬
ling, end at der sagtens var tid og kræfter til
at arbejde som praktiserende havearkitekt
ved siden af.
Selv var jeg ikke ansat i den kommunale

forvaltning, men arbejdede i Brandts pri¬
vate havearkitektvirksomhed, hvilket i prak¬
sis betød, at jeg flere gange ugentlig mødte
op i hans dagligstue for at forelægge projek¬
ter til godkendelse, drøfte faglige problemer
og modtage nye opgaver, som jeg kunne gå i
gang med hjemme ved spisebordet hos mig
selv.

Tegnestue i traditionel forstand havde
Brandt ikke, og tegne en streg på papiret
kunne han bestemt ikke. Til gengæld havde
han en utrolig evne til at gøre sig mundt¬
lig forståelig, og i jævne ord forklare sine
medarbejdere, hvordan opgaven skulle lø¬
ses. Havde man alligevel misforstået ham og

løsningen ikke var i overensstemmelse med
hans intentioner, kasserede han den nådes¬
løst - og så var der kun ét at gøre - at projek¬
tere om.

Vintappergården
Mens jeg arbejdede for ham, blev Marie¬
bjerg kirkegård færdiganlagt, og jeg ansat
som kirkegårdens tilsynsførende. Et arbej¬
de, der senere resulterede i min udnævnelse
til kirkegårdsinspektør, ansvarlig for kirke¬
gårdens daglige drift. De første mange år
uden at jeg belastedes synderligt at det ad¬
ministrative arbejde, simpelt hen fordi der
ingen begravelser foregik.
Da jeg derfor havde masser af tid til

overs, var utrolig kreativ, lønnen ikke højere
end den gartnerne fik, og som nygift havde
brug for at tjene noget mere, startede jeg pri¬
vat tegnestuevirksomhed på Vintappergår¬
den, hvis hovedbygning i mere end tredive år
både var kirkegårdens administrative byg¬
ning og min private tjenestebolig.

Hvilke opgaver kom du i gang med?
- Relativt hurtigt fik jeg kontakt med ti¬
dens førende arkitekter i Hovedstadsrådet:
Hoff&Windinge, Gehrdt Bornebusch, Max
Briiel & Jørgen Selchau, Juul Møller & Kai
Agertoft, for lige at nævne nogle, som gerne
ville have mig med som ligeværdig partner
i de mange forskellige konkurrencer om bo¬
ligbyggeri, kirker, skoler og institutioner, der
blev udskrevet i de år.
Da mange af vore forslag fik første-pri¬

sen, var vejen åben for min faglige karriere
som praktiserende havearkitekt med opga¬
ver inden for boligen, byen og det åbne lands
friarealer.

Både og
Du har altid haft to job kørende parallelt,
hvordan har du fået det til at fungere?
- Som kirkegårdsinspektør havde jeg profes¬
sionel hjælp på kontoret, og en gartnerud-
dannet formand, der ledede og fordelte det
praktiske arbejde udendørs. Og på tegne¬
stuen en arkitekt eller landskabsarkitektud-
dannet leder til at styre det daglige arbejde,
når jeg selv var forhindret i at være til stede.

På Arkitektskolens afdeling for land¬
skabs- og havekunst var det en målbar ge¬

vinst, at jeg daglig havde føling med en stor
velfungerende tegnestue med dygtige og me¬

get professionelle medarbejdere, som arbej¬
dede i tværgående planlægningsteam, sam¬
mensat af byplanlæggere, arkitekter, ingeni¬
ører og anlægsgartnere. En arbejdsform jeg
også i undervisningsforløbet prioriterede
meget højt.
Opgavemæssigt kunne tegnestuen i Århus

nok have påtaget sig langt flere opgaver end
tilfældet var, hvis jeg selv havde koncentreret
mig mere om denne del af faget på et tids¬
punkt, hvor udbuddet af planlægningsop¬
gaver i Jylland var utroligt stort, og jeg des¬
uden sammen med arkitektfirmaet Friis &
Moltke deltog i en række konkurrencer, der
langt hen ad vejen gav os førstepræmier.

Hvordan har du selv arbejdet?
- I skabelsesprocessens første del skitserede
jeg mig udkast for udkast frem til en løs¬
ningsmodel, jeg kunne stå inde for, og som
i grove træk angav arealets form, terrænbe¬
handling, belægningsmaterialer og plante¬
valg.
Fra denne fase blev den videre projekte¬

ring overladt til mine medarbejderes faglige
ekspertice, hvorefter jeg i reglen selv fore¬
lagde projektet for bygherren - sjældent ind¬
stillet på at ville ændre så meget som streg.
Dette til trods, har jeg aldrig tvunget en op¬
dragsgiver til at acceptere et projektforslag
han ikke brød sig om. Så gik jeg hellere min
vej med tegnerullen under armen, og over¬
lod opgaven til en anden.

Egen have i Brabrand.
1. Mur og sydskråning. 2. Vold med espalier. 3.
Rhododendronhavemed bassin. 4. Krydderurter
- stauder. 5. Rosenhave. 6. Gård. 7. Japanhaver.
8. Skov med mødeplads. 9. Frugthave. 10. Køk¬
kenhave. 11. Frugttræer. 12. Store bøge.
■ 1. Wall andsouthern slope. 2. Bank with trellis-
work. 3. Rhododendron garden with pool. 4
Herbs - perennials. 5. Rose garden. 6. Court¬
yard. 7. Japanese gardens. 8. Wood with meeting
place. 9. Fruit garden. 10. Kitchen garden. 11.
Fruit trees. 12. Big beech trees.
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Du sætter ikke dit lys under en skæppe
- Hvorfor i alverden skulle jeg også det, når
jeg fagligt var sikker i min sag og overbevist
om, at min løsningsmodel var den rigtige i
den givne situation.

Den opgave jeg holder mest af
Tanker om en opgaveløsning.
- Som oftest fik jeg opgaver direkte fra byg¬
herren, ellers gennem arkitekterne, når vi
havde deltaget i konkurrencer.
Men Københavns Amts Sygehus i Glo¬

strup, det projekt jeg selv holder mest af, fik
jeg gennem Amtet, fordi der ingen land¬
skabsarkitekt havde været med i det finske

vinderprojekt, hvis massive bygningskom¬
pleks skulle placeres på en 12 ha stor byg¬
gegrund ved Ringvejen nord for Glostrup
centrum. En stor og kompliceret opgave at
skulle løse.

Hurtigt blev jeg klar over, at en bygnings-
blok på størrelse med et stort isbjerg ville
kræve udgravninger så enorme, at der ville
blive mere end tilstrækkelig overskudsjord
til at forme et helt nyt og langt mere drama¬
tisk landskab end det flade terræn, der er så
karakteristisk for Københavns vestegn.
Denne erkendelse blev mit faste udgangs¬

punkt i hele projekteringsfasen, hvor jeg
forestillede mig »at den V-formede 9-eta-
gers hospitalsbygning med to 4-etagers vifte¬
formede sidefløje som en kæmpemæssig
klippeblok var båret hertil af isen, idet den
skar dybe furer i den bløde danske jord,
skubbende denne foran sig for herefter
på markant måde, at falde til i Danmarks
formbare ler.«
Som supplement til mine visioner om

istidslandskaber hørte brugen af naturstens-
diger naturligvis hjemme. Udsøgte granit¬
sten er derfor overalt anvendt i en- og to¬
sidige kampestensdiger som afgrænsning
mod parkeringspladsen, langs Ringvejen og
øst og nord for en række mindre bygninger,
der fungerer som kantine, sygeplejerskole,
kapel, vaskeri og maskinhal.

Den kollegiale kritik
Jeg husker endnu den faglige debat pro¬

jektet affødte i Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, hvis kritikere anfægtede fri¬
arealernes detaljeringsgrad på et hospital,
hvis indlæggelsesperioder skulle kortes ned
til et minimum, og derfor efter mine kolle¬
gers vurdering måtte betyde, at patientha¬
verne ikke ville blive anvendt i den fysiske og
psykiske terapis tjeneste, som min tanke var.
At patienterne på anden vis kunne få

glæde af blomsterhaverne, som i stueetagen
var anlagt tæt ind til sygestuerne, og fra de
øverste etager kunne betragtes i fugleper¬
spektiv, havde selvfølgelig været med i mine
overvejelser.
136

Københavns Amts Sygehus i Glostrup.
Arkitekter: Martta Ypyå, Ragnar Ypyå og Veikko Malmio. Landskabsarkitekt: Sven Hansen. Opfø¬
relsesår: 1952-58. Konkurrenceprojektfra 1950.

Situationsplan, mål 1:4000.
1. Hovedadkomstvej. 2. Parkeringsareal. 3. Ho¬
vedindgang. 4. Skærmende randplantning af
egetræer. 5 Parkområde. 6 Kinesisk have.
■ Site plan.
1. Main access road. 2. Carpark. 3. Main en¬
trance. 4. Oak plantations. 5. Park. 6. Chinese
garden.

1. Hovedindgang.
2. Parkeringsplads.
3. Den kinesiske have.
4.+5. Hospitalshaver.

i

■ 1. Main entrance.

2. Carpark.
3. Chinese garden.
4.+5. Hospital gardens.
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Kunstnerisk ophavsret
Den kollegiale kritik havde jeg mulighed for
at forholde mig til, hvad der er langt alvorli¬
gere i dag, 30 år efter at anlægget blev fær¬
digt, er at en ung arkitekt med nære rela¬
tioner til hospitalets administrative ledelse,
forsøger at ændre anlægget efter sine vi¬
sioner, og dermed overskrider grænsen for
min kunstneriske ophavsret. Et godt eksem¬
pel på, hvor rimeligt det ville have været, om
landskabsarkitekter var copyright-beskyttet
på samme vis, som bildende kunstnere og
forfattere. I stedet må jeg nu som passiv til¬
skuer finde mig i et andet menneskes skal¬
ten og valten med et af mine fineste anlæg.

Flytningen af Abu Simbel Templet
i Egypten
Du har også arbejdet i det fremmede
- Den egyptiske regerings beslutning om at
bygge en ny Aswandæmning og skabe ver¬
dens største menneskabte sø med et vand¬

spejl, der skulle ligge 60 meter over det gam¬
le, gav problemer med at redde de verdensbe¬
rømte mindesmærker langs Nilens bredder.
Da jeg en dag i 1963 kom hjem fra ferie

i Sverige, lå der på mit skrivebord et brev
fra UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation), der
havde udpeget mig som medlem af en inter¬
national ekspertgruppe, som skulle arbej¬
de med redningen af Abu Simbel templet
i Egypten, Ramses den Ils fantastiske byg¬
ningsværk fra 1200-tallet før vores tidsreg¬
ning - et af verdens flotteste arkitektoniske
bygningsværker.
Forslag til flytningen strømmede ind fra

hele verden, og selv udarbejdede jeg et idé¬
udkast, der i princippet gik ud på at bevare
templet, hvor det stod, beskyttet af en 60 me¬
ter høj dæmning, bygget op af det materiale,
der skulle borthugges for at forme tempel¬
området som en cirkelrund ø.

UNESCO og den egyptiske regering fandt
projektet for kostbart, og valgte i stedet et
svensk forslag, hvor templet blev skåret i
stykker - flyttet og igen sat sammen på en
klippetop længere mod vest.

IFLA som kontaktformidler
Hvordan fandt UNESCO frem til dig som

særlig sagkyndig?
- Jeg tror selv det skal ses i lyset af
Dansk Havearkitektforenings medlemskab
af IFLA (International Federation of Land¬
scape Architects), hvis foreningsrepræsen¬
tant jeg var ved organisationens start i 1948
i Cambridge, og siden da som Foundation
Member havde deltaget i organisationens
verdensomspændende arrangementer, når
tid og penge var dertil.
En kontaktflade, jeg stadig tillægger me¬

gen betydning fagligt som socialt.
138

Modsatte side: Skansebakkens top er formet som en cirkelformet chaussestensbelagt plads med en
kreds af lindetræer. En sti, ligeledes chaussestensbelagt, fører som en understregning af anlæggets
akse herfra til kirkegårdens midterareal. Læplantningen langs med stien og i hele parkarealets øst¬
lige del er forholdsvis lave, tornede og bærbærende træer og buske så som æbleroser, hvidtjørn og
slåen - dette dets som en form for effektiv afgrænsning - og ikke mindst som baggrund for et rigt
fugleliv.
■ Opp. page: The top ofEntrenchment Hill is a circle with sett paving, ringed with linden. A path
with similarpaving leads, as ifmaterializing the axis of the grounds, from there to the centralportion
of the graveyard. Along this path, and throughout the entire eastern section of the park, relatively
low, thorny, berrying bushes such as hawthorn, sweltbriar, and blackthorn, provide shelter, effective
structuring and, importantly, a habitat for numerous species of birds.

Hillerød kirkegård og Skansebakken.
Arkitekter: Gehrdt Bornebusch, Max Bruel og Jørgen Selchau. Landskabsarkitekt: Sven Hansen.
Opførelsesår: 1956.

Situationsplan, mål 1:3000. Nord opad.
1. Hovedvej. 2. Adkomstvej. 3. Kapel. 4. Engområde. 5. Urnegrave. 6. Gravgårde med kistegrave.
7. Skansebakkens udsigtspunkt.
■ Site plan.
1. Main road. 2. Access road. 3. Chapel. 4. Marshy area. 5. Cinerarium. 6. Plots containing ordinary
graves. 7. Entrenchment Hill: the best view will be obtainedfrom this position.
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Herunder: Alle gravgårdshække er bøg, som i endelig form tænkes ca. 1,30 m høje. Bøgehækkens
robuste karakter og forskydningen af de hækomkransede gravgårde såvel i horisontalt som verti¬
kalt plan danner en spændende rumvirkning i forbindelse med det halvcirkelformede stendige, der
afgrænser kirkegårdsarealet fra sydvest til nordvest.
u Below: All hedges are beech, intended, eventually, to be kept at a height of around 1.30 metres.
The sturdiness af these hedges, together with the horizontal and vertical displacement of hedged
plots, creates an interesting, spatial impression, particularly if seen in connection with the semi¬
circular stone dike which forms the southwest-northwest boundary of the entire area.

Også på anden vis fik jeg indirekte glæde
afmin IFLA-status på et tidspunkt i min fag¬
lige karriere, hvor jeg var interesseret i mo-
torvejsplanlægning. Ved tildeling af en pri¬
vat amerikansk legatportion fik jeg i 1960
mulighed for at studere vejbygning et år ved
Harvard University, hvilket igen affødte, at
jeg året efter blev gæsteforelæser ved Ber¬
keley universitetet i San Fransisco og på uni¬
versitetet i Pennsylvania.

Skribent, forelæser, debattør og redaktør
Sven Hansen har været et flittig skribent,
foredragsholder, debattør og redaktør.
Som afslutning på studietiden ved Har¬

vard skrev han rapporten »Landscape Archi¬
tecture in Motorage«, og for kirkegårdsin-
spektørforeningen en bog om gravsteder.
Med et udvalg af egne arbejder til belysning
af havekunstens muligheder udgav han i
1980 bogen »Eksempler på landskabs- og
havekunst« - et skrift det var tanken at ud¬
sende til tegnestuens kunder, men af for¬
glemmelse ikke blev lagt i kuverter og endnu
ligger på hylderne og samler støv.
160'ernes debat om de trafikale forbindel¬

sesveje i det danske ørige, kastede han sig
med ildhu ind i debatten om en Storebælts¬
bro og med et alternativt projektforslag ar¬
gumenterede for et helt andet forbindel-
sesforløb mellem Sjælland og Jylland via
Samsø. Som tilhænger af alternative energi¬
former, agiterede han for vindmøller som

skulpturelle bygningsværk, placeret i det
sårbare danske landskab, og tog efter sin
hjemkomst fra USA aktivt del i debatten om
trafiksikkerhed, motorvejsføring og vejnet¬
tet som et landskabeligt element.

Hvad har medindflydelse betydet for dig?
- Ikke titler og store ord, men muligheden
for at være med til at løse nogle opgaver, man
mente jeg havde faglig viden og menneskelig
erfaring til gt beskæftige mig med.
Faktisk blev jeg lidt flov over mig selv som

institution, da jeg for nogen tid siden reg¬
nede efter, hvormange sager jeg havde udtalt
mig om som formand i Akademirådets ud¬
valg for have- og landskabskultur, Udval¬
get for by- og landskabsplanlægning og det
Jydske Haveselskab. Det var ikke få.
Men sagt er ordene, der ikke kan trækkes

tilbage, og hvis formulering jeg ved nærlæs¬
ning stadig vedstår.

Du var engang ifyrrerne redaktør af»Have¬
kunst«
- Min tid som redaktør er i historisk sam¬

menhæng ikkemeget at råbe hurra for, vold¬
taget som jeg blev til jobbet på et tidspunkt,
hvor bladets eksistens hang i en meget tynd
tråd - en næsten håbløs opgave at klare i fri¬
tiden, når arbejdet på tegnestuen og kirke-
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gården var til side, og det næsten var umuligt
at skaffe artikler fra mine vrangvillige have¬
arkitektkolleger.
Dejligt er det at senere redaktører ved de¬

res personlige indsats har klaret at holde
liv i Havekunst/Landskab, der trods vort
sprogområdes lidenhed, fagligt og indholds¬
mæssigt er fuld på højde med udenland¬
ske fagtidsskrifter som Landscape Design,
Landscape Architecture og Garten und
Landschaft.

Periodevis har jeg rigtignok overvejet, om
ikke »Landskab« burde slås sammen med
»Arkitekten«, dels fordi man pr. definition
ville få en langt større læserkreds, dels en
mere nuanceret debat om vort fagområde,
men alligevel altid vendt tilbage til det kvali¬
tative og utroligt værdifulde ved at kunne
markere sit fags faglige identitet gennem et
eget talerør.

Landskabsarkitektuddannelsen
Du blev i 1965 ansatpå A rkitektskolen iAar¬
husfor at starteDanmarks tredje landskabs-
arkiteksuddannelse, hvordan forløb det?
- Overgangen fra i mere end tredive år at
have arbejdet som praktiserende landskabs¬
arkitekt og kirkegårdsinspektør, til Arki¬
tektskolens projektstyrede undervisning,
var ikke større, end jeg havde forudset, og
hvad forelæsningerne angik, havde jeg den
store glæde, at de ikke blot fulgtes af afde¬
lingens egne studerende, men slet og ret blev
et tilløbsstykke for arkitektskolens øvrige
studerende og for lokalbefolkningen i År-
'hus, som nok regnede med at kunne hente
brugbar viden om haveplanlægning, men i
stedet hørte om have-og landskabskunsten
som en selvstændig kunstart.

Holbæk Seminarium.
Arkitekter: Gehrdt Bornebusch,
Max Briiel og Jørgen Selchau.
Landskabsarkitekt: Sven Hansen.

Opførelsesår: 1967.
Konkurrenceprojekt fra 1961.

Situationsplan, mål 1:1750.
1. Hovedadkomstvej. 2. Parkering.
3. Idrætsarealer, 4. Rekreativt område.
5. Central gård med hovedindgang.
6. Forplads. 7. Cykel- og gangsti.
■ Site plan.
1. Main access road. 2. Car park. 3. Stadium. 4. Recreation area. 5. Central
courtyard, and main entrance. 6. Front section. 7. Combined walkway and bicycle path.
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Er det nødvendigt at specialuddannefolk til
denne særlige disciplin?
- Det er soleklart, at landskabsarkitektud¬
dannelsen skal fortsætte som et selvstæn¬

digt studium. Ingen tvivl om det. Problemet
er mere hvor og hvordan, når en videnskabe¬
lig og kunstnerisk uddannelse skal gå hånd
i hånd - og efter min vurdering være mere
arkitekt- end gartnerorienteret.
Om arkitektskolerne fortsat er det rette

forum for undervisningen i landskabskunst,
er jeg fortsat noget i tvivl om. På den anden
side lige så overbevist om, at en kombination
af undervisningen på Landbohøjskolen og
arkitektskolernes undervisning heller ikke er
en brugbar model, fordi undervisningsmeto¬
derne er så vidt forskellige.
I parentes bemærket finder jeg det enorme

plantekendskab, der fortsat kræves på Land¬
bohøjskolens Institut for have og landskab,
aldeles urimeligt. Spørgsmålet for en land¬
skabsarkitekt er jo ikke, hvor mange forskel¬
lige slægter, arter og sorter man kender, men
140
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1. Den chaussestensbelagte cykel- og gangsti løber mellem bygningerne og danner med sin slyngedeform en oplevelsesrig bevægelse gennem byggeriet.
Letløvede akacietræerplantet i spredte grupper ind mod stien understeger hele dennes forløb.
2. Beplantningen på parkeringspladsen er stammede egetræer, som danner et let og luftigt løvtag over arealet. Denne beplantning fortsætter hele vejen
op langs anlæggets adkomstvej.
m A combined bicycle path and walkway, sett paved, winds between buildings, adding a feeling of movement to the mass of buildings. Clusters of
lightly leaved acacias have been distributed along the path, emphasizing its course.
2. Stubby oaks have been planted in the car park; these will form a light roof offoliage above the area. This planting extends over the entire length of
the road leading to the grounds.
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Museumshus, amfiteater og parterrehave set fra nordvest,
m The Music Centre, amphitheatre and parterre seen from the north west.

hvordan planter trives og kan anvendes i en
kunstnerisk sammenhæng.

Hvad har du uddannet de studerende til?
- Primært til at fungere som selvstændige
tegnestuechefer og landskabskyndige kon¬
sulenter på lige fod med byggeriets rådgi¬
vende arkitekter og ingeniører.

Det er vel ikke alle der egner sig til at være
ledere?
- Nej, menneskelige forskelligheder udmøn¬
tes selvfølgelig også i arbejdssituationen, og
hvor nogle fungerer bedst i lederrollen, er
andre bedre egnede som medarbejdere med
landskabsarkitektstatus, blot de fra starten
vil kaste sig over hele det brede opgavespek¬
ter faget rummer, fremfor straks at speciali¬
sere sig på enkelte områder.

Det ser ud som om, funktionalismens
grundsætninger stort set har sat bom for
al havekunsterisk nytænkning, og at land¬
skabsarkitekterne kun undtagelsesvis har
været lydhøre over for de signaler arkitek¬
terne har givet.
Havekunstnerisk har jeg ikke bevidst være

bundet til en bestemt stilart, men opgave for
opgave kreativt ladet mig påvirke af tiden,
stedet, bygningernes arkitektur og deres om¬
givelser.
Alligevel indrømmer jeg gerne, at den

landskabelige haves formsprog og plante¬
anvendelse ikke har fascineret mig i sam¬
me grad som den arkitektoniske haves brug
af geometriske former og planter som form¬
givende element. En holdning, der som en
rød tråd går gennem alle de mange anlæg,
jeg har lagt navn til.

læg af høj karat. Jeg tænker på Troels Er-
stad, Georg Boye og ... nå ja, hvem tredje¬
manden er, må andre hellere afgøre. Og fle¬
re følger efter - generation efter generation.
Kvinder som mænd. Erfaringsmæssigt me¬
ner jeg, at kvindelige landskabsarkitekter er
mere følsomme end deres mandlige kolleger,
og former landskaber, gode for menneskelig
livsudfoldelse. Derimod synes jeg ikke de la¬
ver så »stærk« havekunst som mænd. Men

begge udsagn er postulater, og kan ikke vi¬
denskabeligt bevises.

Et kreativt menneske
Det er blevet sen eftermiddag. Solen er end¬
nu ikke gået ned, men lyser blegt over Bra¬
brand søens krappe bølger.
Trods en lang dag med megen faglig snak

tilbage i tid, insisterer Sven Hansen på at vise
mig parken foran musikhuset i Århus, der er
udlagt som en parterrehave gennemskåret af
diagonale stier, som funktionelt markerer
det asymmetriske anlæg, og hvis geometrisk
formede vandbassiner, blomster- og skulp¬
turhaver er skåret ud i mørkegrønne flader
af klippet taks.
Et havekunstnerisk fornemt anlæg skabt

af en mand, der i sine mest kreative år be¬
fandt sig som fisk i vandet, når store land¬
skabelige opgaver skulle løses, men også så
en udfordring i at kæle for detaljen, når det
lå for. Karen Permin, landskabsarkitekt, MDL

Hvad med fagets fremtidige status?
Jeg tror fuld og fast på, at landskabsarkitek¬
ter vil blive nøglepersoner i fremtidens plan¬
læggerteam, og at de i langt højere grad en
tilfældet er i dag vil få medindflydelse på den
overordnede planlægning. Til denne nye sta¬
tus må uddannelsen selvfølgelig tilpasses.

Havekunst
Har tidens kunstneriske strømninger haft
indflydelse på havekunsten og på din egen
udtryksform?

Betragter du dig selv som kunstner?
Jeg siger ikke, jeg er kunstner, men at mit
arbejde har været kunstnerisk betonet. Jeg
siger heller ikke, at jeg har lavet havekunst
som G. N. Brandt, Georg Georgsen og C.
Th. Sørensen. Varmt som hos Brandt og

Georgsen - køligt i sia kunstneriske udtryks¬
form hos C. Th. Utroligt at så lille et land
samtidig skulle have tre havekunstnere af det
format.

Og i hælene på »de tre store« fulgte en ny

trojka, som har lavet havekunstneriske an¬

142 LANDSKAB 6 -1989



Musikhuset i Århus.
Arkitekter: Kjær og Richter.
Landskabsarkitekt: Sven Hansen ApS.
Opførelsesår: 1979-82. Konkurrenceprojekt fra
1977.

Blomsterhaver med slyngplanter på espalier,
m Flower gardens with climbers plants on treillage.

Litteratur
Sven Hansen: Eksempler på landskabs- og
havekunst. Sven Hansens tegnestue. 1980.
95 s. ill. Pris 100 kr.

Artikler i Havekunst/Landskap/Landskab:
Konkurrenceforslag til søerne. 1951.
Hillerød kirkegård og Skansebakken. 1958.
En have i Brabrand. 1974.
Idrætscenter i Sønderborg. 1974.
TV huset i Århus. 1981.

Musikhuset i Århus. 1982.
Vindmøller på land og til vands. 1982.
Amtsgymnasium i Ikast. 1976.

Medarbejdere: Ole Foss, Agnete
Muusfeldt, Fr. Karup, Mogens Breyen,
Fleming Reusch, Max Briiel, Knud W.
Larsen, Tougaard, Helle Anker, Ove Fich.
Medarbejdere i Århus: Leif Johannesen, .

Per Christensen, Erling Stadager, Per
Ellekær, Ove Leth, Lars Rohde, Lars
Borgen, Frode Birk Nielsen, Søren
Bisgaard, Preben Skaarup, Steffen
Damskier, Jens Ole Daugbjerg, Helge
Thidal, Kirsten Spliid.
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Sven Hansen, landskabsarkitekt,
11. juni 1910-30. august 1989.

Redaktionen har modtaget disse mindeord
om Sven Hansen fra Sir Geoffrey Jellicoe
CBE i London og professor Sven-Ingvar
Andersson, Kunstakademiets Arkitektskole
i København.

I have always retained a happy memory of'
Sven Hansen although it is many years since *
we last met -1 think at the IFLA Conference
in Portugal. My first serious memory of him
as the 'Enfant Terrible' of landscape was at a
council meeting of IFLA at the Architec¬
tural Association in London soon after 1950.
It was a lovely day and in the middle of tire¬
some proceedings (i.e. what we came to know
as 'the SpanishQuestion', who was the right¬
ful society?) the delegate from Denmark
posed the question "Why should we be sitt¬
ing here on this perfect sunny day where
we should be outside seing the sights of
London." As chairman I thought he had a

good point, but business is business.
Sven was a lovely character, and so was his

landscape. My wife Susan and I showed his
great hospital scheme in our Landscape of
Man. We have always realised that after the
war Denmark was one of the pioneering
countries that was introducing us to the new
world. A great citizen of a great country.

Sir Geoffrey Jellicoe CBE.

Mariebjerg Kirkegård var i mange år Sven
Hansens arbejdsplads. Der havde han efter¬
fulgt G. N. Brandt som leder, og der var Vin-
tappergården hans embedsbolig. I den havde
han også tegnestue i de meget aktive år mel¬
lem krigen og det nye virke ved Arkitektsko¬
len i Århus. Der blev arbejdet med mange
store og små opgaver i disse år.

En af de største var kirkegården i Hillerød
med Max Briiel som medarbejder - en af de
mindste var en lille parterrehave i det Kgl.
Haveselskabs Have ved Frederiksberg Rund¬
del i København. Her var det i 1955 lykkedes
Georg Boye at samle kolleger og anlægsgart¬
nere til en udstilling, der hed 17 haver i én.
Arevad Jacobsen, Eywin Langkilde, Arne
Levin, Morten Klint, Åge Nicolaisen, Palle
Schmidt, Boye selv og yderligere 10 havear¬
kitekter i denne fremragende generation
havde tegnet hver sin lille have, hver for sig et
udsøgt kunstværk. Sven Hansens bidrag var
et lille parterre af 20 cm høje planter af rød¬
gran og andre planteskoleplanter sat tæt ved
siden af hinanden. Mønstret bar stærkt

præg af, at Sven Hansen var lykkelig ejer af
et par store, flotte malerier af Ejler Bille.
Dette parterre var langt fra indsmigrende, og
blandt udstillingens besøgende vakte det
mer undren end begejstring. Det var et selv¬
stændigt eksperiment, hvor skellet mellem
fri kunst og havekunst var slettet.
Det siges om G. N. Brandt, at han aldrig

selv holdt en blyant. Sådan er det næppe,
men det er nok sandt, at han oftest og bedst
arbejdede gennem medier, højt kvalificerede
medarbejdere, der ikke kunne være i tvivl

om, hvem der stod for ideerne og udform¬
ningen. Det betød i Brandts tilfælde, at hans
tegnestue var en enestående mesterskole, og
det gør ikke Brandts indsats ringere. I Sven
Hansens tilfælde var betydningen af et nært
samarbejde med medier om muligt endnu
større. Mange af Svens medarbejdere var
arkitekter eller billedkunstnere, der både be¬
frugtede arbejdet og forlod det med en ny
forståelse for landskabsarkitektens virke.
På den måde kom Sven Hansen til at skabe

respekt om sit virke både gennem selve vær¬
ket og gennem de strømme af inspiration,
der udgik fra hans tegnestue.
Hillerød kirkegård og parterret af rødgran

er forskellige på alle måder. I den henseende
er de repræsentative for Sven Hansens meget
store produktion. Hans mange anlæg ligner
hinanden i én henseende: de er eksperimen¬
terende, og de har en høj kvalitet både i
formgivning, i detaljering og i gennemfø¬
relse.

Dette gode resultat kommer ikke af sig
selv. Det forudsætter en stærk kvalitetssans,
som går på tværs af anlægstyperne og de
forskellige 'medier'. Og det forudsætter et
stærkt engagement, en vilje til ikke at stille
sig tilfreds, før opgaven er løst hele vejen
igennem. Det engagement havde Sven mer
end nogen anden i havekunstens danske
guldaldergeneration.
Han engagerede sig så meget, at han ind

imellem kunne virke storsnudet. Var han det,
så var det på fagets vegne.
Han var inspirerende, han er inspirerende.

Sven-Ingvar Andersson
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Bogomtale, noter
1913-1988
75 Jahre Bund Deutscher Landschafts-Architekten BDLA

ftr.'i,. „„ <J

Teil 1 Zur Enlwicklung der Interessenverbånde der Gartenarchitekten
in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
Joachim Wolschke-Bulmahn und Gert Groning

75 år med BDLA
Joachim Wolschke-Bulmahn og Gert Gro¬
ning: 1913-1988. 75 Jahre Bund Deutscher
Landschafts-Architekten BDLA. Teil 1: Zur
Entwicklung der Interessenverbånde der
Gartenarchitekten in der Weimarer Repu¬
blik und im Nationalsozialismus.
Udgivet af Bund Deutscher Landschafts-

Architekten e. V Colmanstr. 32, 5300 Bonn
1. Kollen Druck + Verlag GmbH, Bonn.
ISBN 3-88579-037-8.

have- og landskabsarkitekter, og at indsat¬
sen fra foreningens side til sikring af denne
stand derfor er af stor samfundsmæssig be¬
tydning.
Det videnskabeligt funderede og meget in¬

teressante arbejde er et stykke tidshistorie,
der beskriver udviklingen i foreløberorga-
nisationerne til det nuværende BDLA fra
grundlæggelsen i 1913 til den genopstod i
1948.

Af skriftet fremgår det, at mange spørgs¬
mål og problemer, der i dag diskuteres inten¬
sivt i foreningen og i faglige kredse, har en
relativ lang forhistorie. Det var i Weimar¬
republikkens tid, at havearkitekterne be¬
gyndte at inddrage nye arbejdsfelter. Det
billede, vi i dag har af erhvervet og opgave¬
feltet, dannedes dengang i foreløberorgani-
sationerne i konkurrence med andre fag¬
grupper.
Også dengang diskuteredeman uddannel¬

sesspørgsmål, ansættelsesforhold, honora¬
rer, og om havearkitekten var kunstner, gart¬
ner eller naturvidenskabsmand.
At en erhvervsorganisation som BDLA

forsker i og stiller sig kritisk over for sin ud¬
viklingshistorie er sjældent og forbilledligt.
Af en sådan kritisk tilbageskuen kan der
også vokse kraft.
Del 2 er ikke skrevet endnu, men der fin¬

des i del 1 en kronologisk opstillet redegø¬
relse for begivenheder i foreningen i årene
1948-88.

Malene Hauxner

Industri og landskab
Kjell Nilsson: IndustriMoter landskap.
Stad och Land nr. 69, 1988. 236 s. ill.

I den frodige Stad och Land serie fra Sveri¬
ges Lantbruksuniversitet og Movium er nu

også kommet Kjell Nilssons doktorafhand¬
ling: Industri moter landskap.
Det er foreløbig den fjerde doktorafhand¬

ling fra Institut for Landskapsplanering på
Alnarp, og flere er på vej. Stof til eftertan¬
ke for den danske landskabsarkitektuddan¬
nelse.

Afhandlingens formål er at tolke oplevel¬
sen af tekniske anlæg i det åbne landskab til
brug for planlægningen. Opgaven er aktua¬
liseret af lokaliseringen af store vindmølle¬
parker i Sverige.
Efter en meget oplysende gennemgang af

den historiske udvikling i Sverige i dette år¬
hundrede, hvor Kjell Nilsson definerer 4
epoker, der har forskellige vægtning af for¬
holdet mellem anlæg og natur, behandles
individets oplevelse af anlæg i deres land¬
skabelige sammenhæng, samt landskabets
»evne« til at opfange anlæggene.
Begrebet »kontrast« bliver undersøgt i

sammenhæng med form, farve, mønster,
skala og tekstur.
Som grundlag for konklusionen ligger ud¬

sagn fra en række forsøgspersoner inden for
fagområdet, der har bedømt 6 forskellige
anlæg udfra opstillede kriterier.
Afhandlingen viser, at det naturligvis er

vanskeligt at isolere formalaspekter fra an¬

læggets indhold (f.eks. Barsebåck i forhold

Den tyske landskabsarkitektforening,
Bund Deutscher Landschafts-Architekten,
BDLA, har udgivet et lille festskrift i an¬
ledning af dens 75 års jubilæum.
Skriftet handler om, det der skete i de or¬

ganisationer, der var forløbere for BDLA.
Forskerparret Wolschke-Bulmahn/Gert

Groning, der har stået for det videnskabe¬
lige udredningsarbejde, har i en første del,
indtil der kan skaffes penge til en anden
del, beskrevet det nuværende BDLAs rød¬
der i Weimarrepublikkens to foreninger
Verbandes Deutscher Gartenarchitekten

VDG, og Bundes Deutscher Gartenarchi¬
tekten BDGA, grundlagt i henholdsvis 1914
og 1913 og endelig nazisternes Deutscher
Gartengestalter under Reichkammer der
bildenden Kiinste.
Skriftet indledes med forord af miljømi¬

nisteren og ministeren for byggeri og bybyg-
ning. Miljøministeren bemærker, at gen¬
nemførelsen af de mangesidige opgaver som

naturbeskyttelse og landskabspleje kun kan
gennemføres ved hjælp af kvalificerede
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til en vindmølle), ligesom forsøgspersoner¬
nes alder og erfaring spiller ind.

Ib Asger Olsen

Landskabsarkitektens formsprog
Karsten Jørgensen: Landskapsarkitekturens
Formspråk - en miljøsemiologisk tilnærm-
ning. Norges Landbrugshøgskole. Doctor
Scientarum Thesis 1989:9, 132 sider, dupli¬
keret.

Karsten Jørgensen har efter 6 års doktor-
gradsstudier ved Institut for landskapsarki-
tektur i Ås udgivet sin afhandling om form¬
sprog i landskabsarkitekturen. Emnet er lige
så centralt som det er svært at håndtere, i
hvert fald hvis det skal ske videnskabeligt og
man ikke vil bruge den traditionelle, histori¬
ske indfaldsvinkel.
KJ har valgt semiologien - d.v.s. videnska¬

ben om tegn - som grundlag for sit studium.
Metoden har været litteraturstudier ogmålet
at etablere hypoteser om en teori eller model
for landskabsarkitekturens formsprog.
Da afhandlingens problemformulering,

afgrænsning og mål kun behandles spora¬
disk, er det svært at bedømme, om KJ's hen¬
sigt med afhandlingen er opfyldt.
En grundlæggende idé i afhandlingen er,

at »formsproget« ikke blot er »stil«, men er
et sprog, hvor en afsender (en landskabsarki¬
tekt) meddeler et budskab (et anlæg) til en
modtager (en bruger). Meddelelsen udtryk¬
kes i tegn (d.v.s. landskabsarkitekturens vir¬
kemidler), der kan formidle æstetisk eller se¬
mantisk information. Til forklaring er det
semantisk information, når trappen fortæl¬
ler, man kan komme op på terrassen.
Om æstetisk information kan defineres,

og om det overhovedet er meningsfuldt at
betragte æstetisk kvalitet som information,
er hypoteser, som i afhandlingen ikke er ef¬
terprøvet.
Den opstillede teori eller model er beskre¬

vet i kapitel 10: Tegnsystemet »landskabs¬
arkitektur«. Her er angivet 3 muligheder for
at gruppere tegnsystemet i landskabsarki¬
tekturen. En måde er, at de forskellige ty¬
per anlæg som industriarealer, idrætsanlæg,
kirkegårde, torvem. v. hver især tillægges ka¬
rakteristiske formsprog.
En anden måde er, at hvert af anlæggets

bestanddele som terrænform, overflade,
vand,vegetation o.s.v. hver tillægges sit form¬
sprog. Den tredie mulighed er den traditio¬
nelle opdeling i historisk bestemte stilperi¬
oder.

KJ's konklusion er, »at det er problema¬
tisk å dele opp virkeligheden i kategorier,
som en gang for alle gir nøkkelen til et
almengyldigt tegnsystem. Ingen av disse
»tegnsystemene« alene presenterer et godt
nok bilde av virkeligheden. Hvis en teori om

tegn i landskapsarkitekturen skal ha noe
som helst krav på gyldighet, kan den der¬
for ikke låses til et enkelt av disse perspek¬
tivene«. (s. 81).
Desværre fremgår det ikke, om KJ mener,

at de 3 måder at gruppere formsprog på til¬
sammen udgør en brugbar teori.
Rapporten slutter med en analyse af Ver-

saillesparken og af parken ved Norges Land¬
brugshøjskole. Versailles Analysen er et refe¬
rat fra en forelæsning af Michel Corajoud
med KJ's Kommentarer. (Landskab 8/87).
I afsnittet om NLH-parken beskrives par¬

kens idé, historie og fremtid.
Analyserne giver sig ikke ud for mere end

at antyde brug af semiologiske vurderinger.
Jegmå give KJ ret i hans konklusion: - »Som
i eksemplene foran har semiologisk teori og
metode hatt liten betydning for analysen«
(s. 122).
Karsten Jørgensen har gjort sig ihærdige

anstrengelser for at få den semiologiske teori
til at befrugte landskabsarkitekturens prak¬
sis. Han har læst en masse og har overholdt
spilleregler for humanistisk forskning m.h.t.
behandling af kilder og åben argumenta¬
tion. Men måske p.g.a. angst for at over¬
skride grænserne for »videnskabelighed«
kombineret med en sympatisk respekt for, at
æstetisk kvalitet ikke lader sig definere, har
han ikke turdet tage det nødvendige spring -
at bruge teorierne i en kvalitativ vurdering af
virkeligheden.
Hverken ved opstilling af en teori eller en

anvendelse af semiologien i analyse af have¬
anlæg synes jeg, projektet er lykkedes. Men
der er ikke dermed ført bevis for, at semiolo¬
gien er uanvendelig til formålet. Uden at
bruge det sære navn så Steen Eiler Rasmus¬
sen arkitekturen som sprog i »Om at opleve
arkitekturen« fra 1957. Karsten Jørgensens
afhandling indeholder en righoldig argu¬
mentation for en tilsvarende »Om at opleve
landskabsarkitektur«.
En sådan bog er nok en utopi, fordi den

af sin forfatter på én og samme tid kræver
dels teoretiske forudsætninger, man får gen¬
nem en forskeruddannelse, og dels den sik¬
kerhed i landskabsoplevelsen, man får gen¬
nem mange års udøvelse af faget.
Afhandlingen er skrevet i et læsbart og

sammenhængende sprog, men ofte unø¬
digt omstændeligt og gentagende. Hvad der
imidlertid er paradoksalt i et værk om form¬
sprog er, at illustrationer næsten ingen rolle
spiller. I alt er der 3 plantegninger i rappor¬
ten, de øvrige 12 illustrationer er stemnings¬
billeder fra forskellige haveanlæg - resten er
ord.

Uanset det væsentlige emne og dé gode in¬
tentioner henvender afhandlingen sig derfor
nok kun til en snæver kreds. '

Per Stahlschmidt

Natursyn og planlægning
Jens Schjerup Hansen: Natursyn og plan¬
lægning. SBl-Byplanlægning 58. Statens
Byggeforskningsinstitut, 1989.121 s., ill. Pris
198,25 kr.

Op gennem 1980'erne har kunsthistori¬
kere, landskabsarkitekter og andre faggrup¬
per i skrift og tale diskuteret de forskellige
natursyn, som har præget befolkningsgrup¬
per gennem historien, og som en god afrun¬
ding og opsamling har Jens Schjerup Han¬
sen på SBI's byplanafdeling nu i rapporten
»Natursyn og planlægning« defineret 4 for¬
skellige naturopfattelser, der har præget det
danske landskabs udseende gennem tiden.

Jeg synes, de 4 naturopfattelser, som alle
er levende i dag - det nyttebetonede, det ro¬
mantiske, det funktionalistiske og det økolo¬
giske - er teoretisk velbegrundede og dæk¬
kende for den måde, vi har arbejdet med
landskabet på.
Det nyttebetonede natursyn anføres'na¬

turligt som baggrund for bondens landskab.
Bonden skelner mellem natur, der er til nytte
og natur, der ikke er det. Natur, der ingen
nytte har, har heller ingen værdi, og derfor
påpeges de problemer, der er opstået med
ødelæggelsen af naturbiotoper og brug af
»unyttige« naturelementer som recipienter
for vores affald.
Det nyttebetonede natursyn ligger dog

også bag kolonihaven ligesom delvis bag re-
naissancehaven, der jo foruden at fungere
som en ceremoniel ramme også blev brugt
til produktion af frugt og grøntsager.
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I det romantiske natursyn er den vilde og ube¬
rørte natur idealet og mennesket den passive be¬
tragter. Det romantiske natursyn præger stadig
vor planlægningstankegang, selv om virkelig¬
heden er en hel anden.
■ According to the romantic view ofnature, the
wilderness is an ideal, and man but a passive
observer. This attitude is still a dominant factor
in landscape architectural planning although
reality has now changed radically.

Det romantiske natursyn, der har sin bag¬
grund i 1700-tallets samfundsudvikling, bå¬
ret frem af interessen for naturvidenskab,
eksotiske miljøer og individuel frihed, gav
sig udslag i en dyrkelse af den uberørte na¬
tur.

Det unyttige landskab, f.eks. det pastorale
hyrdelandskab eller det vilde bjerglandskab,
helt isoleret fra det nyttebetonede bonde¬
landskab, bliver interessant som rekreativt
landskab for byens befolkning.
Rapporten gennemgår, hvordan denne na¬

turopfattelse kommer til at præge haver og
parker helt op til nutiden, både i indhold
og formsprog.
Det sidste udtryk for dette romantiske na¬

tursyn er de såkaldte vandlande, hvor man
under en klimaskærm arrangerer en tropisk
natur, der skal illudere feriestedet sydpå. Her
er der virkelig tale om en total frikobling fra
lokaliteten og den daglige virkelighed.
Beskrivelsen af det funktionalistiske na¬

tursyn er for mig det mest interessante ka¬
pitel, fordi det definerer efterkrigstidens og

planlæggernes rekreative landskab, altså det
natursyn, jeg selv har arbejdet under.
Det funktionalistiske natursyn har egent¬

lig,som det romantiske natursyn, den vilde
og uberørte natur som ideal, men det mang¬
ler romantikkens emotionelle engagement.
Det er »kølnet og afløst af funktionalis¬

mens'nøgterne og videnskabelige overblik«.
Naturen eller landskabet blev gjort til et an¬
tal kvadratmeter, bredt ud foran boligblok¬
ken til behagelig betragtning og til brug for
børns leg, som illustreret af le Corbusier.

Men også parcelhushaven blev som følge
af samfundsudviklingen med funktionsop¬
deling, arbejdsdeling og afstand til rigtig
natur, præget af det funktionalistiske na¬
tursyn. Haven skulle være vedligeholdelses¬
fri og problemfri og kun tjene til »ro og
fred, glemsel fra arbejdet og et passivt ny¬
dende fritidsliv på rullesofaen«.
Der skelnes skarpt mellem fritid og arbej¬

de, og havearbejde opfattes som arbejde.
Selv i kolonihaven har dette distancerende

natursyn bredt sig.
Afsnittet om det økologiske natursyn el¬

ler som forfatteren forsigtigt beskriver som
spirer til et økologisk natursyn, er dels ud¬
formet som en kritik af det nyttebetonede
og det funktionalistiske natursyn, dels i en
række forslag til, hvad der bør gøres.
Det understreges, at et økologisk natur¬

syn må søge at ophæve det skel, der er mel¬
lem den produktive og den rekreative natur,
som vel egentlig de tre første natursyn alle
har bidraget til. (anm. bem.)
Rapporten fremhæver, at man ikke må

kunne foretage en prioritering mellem den
natur, man arbejder i, og den natur man ny¬
der.

Ligeledes må den passive, distancerende
betragterrolle opgives til fordel for en mere
aktivt handlende.
Der er samlet en række mere og mindre

kendte forslag, til fremme af et økologisk
natursyn, både for nærrekreative områder
- det byøkologiske felt - og for de fjernre¬
kreative arealer - det åbne land.
Afsnittet er som sådant værdifuldt som en

statusopgørelse over de seneste års økologi¬
ske planlægningsdiskussion, fra økologisk
landskabsplanlægning til produktionsori¬
enteret naturforvaltning.

Jeg ved ikke, om det økologiske natursyn
er muligt som en realistisk baggrund for
planlægning af vores komplicerede nutid,
men det er i hvert fald en smuk vision, der
er værd at arbejde ud fra.

Jeg synes, at rapportens opgave - at sætte
den fysiske virkelighed i sammenhæng med
den førte natursynsdiskussion - er lykkedes
godt.
Den har gjort det vidtløftige natursyns-

begreb synligt. Ib Asger Olsen

Rettelse til artikel i Landskab 4.89
I anledning af .Karen Permins samtale med
landskabsarkitekt Knud Preisler, gengivet i
Landskab nr. 4.89, må jeg give svar på tiltale
fra de onde tunger, der påstår, at parkfor¬
valtningen i Gladsaxe. »- der har haft, an¬
svaret for plejen af skolens friarealer i takt
med den økonomiske stramning og knappe
bevillinger, gradvist har reduceret anlægget
til en torso. Så det anlæg tør jeg ikke gense«.
Som det burde være fagfolk bekendt,

overgik administration, pleje og vedligehol¬
delse af gymnasieskolerne til amtskommu¬
nerne i 1977.
De omtalte arealer ved Buddinge skole

Gladsaxe gymnasium, har således i de sidste
12 år været Københavns Amtskommunes

ejendom og er blevet forvaltet af amtskom¬
munens kulturelle forvaltning.
Lars Anker Olsen, overgartner i Gladsaxe kommune
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Summary

Waterloo, p. 121
By Annemarie Lund
In 1988, the Belgian King Baudouin Founda¬
tion launched an international competition
for ideas to improve the site of the Battle of
Waterloo, a Belgian national monument.
The battle of Waterloo, in which Napo¬

leon was defeated by Bliicher and Welling¬
ton, profoundly influenced the history of
most European countries, and the site at¬
tracts many tourists. In inviting proposals
for a tourist centre of internationel quality,
the possibility of local economic and cul¬
tural development was emphasised, as well
as the desire to reflect the memorial charac¬
ter of the site. Another key concern was the
harmonization of the new centre with the
surrounding farm land, and with existing
monuments.

The jury laid down two main criteria, 1)
Visual grandeur, the attempts by competi¬
tors to restore the scale of the battlefield,
and 2) Protection of the landscape, with
plans to preserve the site'smemorial charac¬
ter. Comments: 1) Today the battlefield can¬
not be seen in its entirety. The main road
from Brussels to Charleroi separates the
eastern and the western parts whereas the
Lion Mound, near the northern periphery
of the site, and geographically unoriented,
detracts attention from the northern en¬

clave. The jury therefore decided to favour
projects rerouting traffic, suggesting a by¬
pass, for example, and projects containing
tourist facilities in the southern part of the
area (Napoleon's front line). This would
provide the Lion Mound with a visual coun¬
terpoint, make the full scale of the site vis¬
ible, and relieve the Lion Mound of some
of its pressure. Additional spatial markers,
whether aligned or in a network, might serve
in the visual restoration of the whole but
would also modify the rural nature of the
landscape, and hence run counter to the
wish to preserve this. 2) The jury felt that
visualisations of the battle would support
the type of tourism that presently exists at
Waterloo. Several projects, however, contain
proposed buildings, means of transport, and
structures which favour increasing tourism,
at the expense of landscape preservation.
The jurors warn against such a develop¬

ment and, subsequently, do not reward pro¬

posals threatening the geographical inte¬
grity of the Lion Mound. This monument
must not be desecrated. They also reject
projects suggesting trains or tram-like means
of transport across the site. Such mechanised
transport would disturb the meditative si¬
lence of the former battlefield, and too bla¬

tantly contradict the experience of soldiers
walking through it in 1815. The jurors do ac¬

cept, on the other hand, the need to plan new
activities, but these should not be introduced
at the expense of the landscape, and should
respect the memorial aspects of the site.
First and second prizes were awarded to

projects which fully match the jury's op¬
tions. By selecting three third prizes, the jury
intended to reward proposals which were

outstanding in terms of architectural or

landscape arthitectural innovation even if
they might be in mutual disagreement, or if
the made suggestions that do not completely
correspond to the jury's criteria of selection.
Four projects received honourable mentions
plus BF 20,000 each, on account of special
assets such as activities designed to improve
the general attraction of the site, use of au¬
dio-visual means of presentation, or im¬
provement of the site as a whole.
According to the jurors, the project re¬

ceiving first prize is a thoroughly modern
one, adding, as it does, a highly symbolic
value to the site by deliberately sparse
means. The project's general layout is a

geometrical construction extending across
the entire site. A rectangle of golden section
proportions has the Lion Mound in one
corner, and in the corner diagonally oppo¬
site a new tourist centre is suggested. The
farms of Hougoumont and Papelotte, stra¬
tegic points during the battle, are linked by
the median of the rectangle, part of which is
materialised as a monument consisting of
two long unbroken walls. These walls sym¬

bolically represent the clashes of the armies,
and may also be seen as a rift, a tomb com¬
memorating the many unidentified dead.
Too, they function as a museum and as a

passageway across the main thoroughfare.

A Generation of Landscape Architects:
A Conversation with Sven Hansen, p. 134
By Karen Permin
Sven Hansen, born 1910, grew up in a small
community in the island of Falster. Follow¬
ing elementary school he studied gardering
at an agricultural college, and another three
years later took a horticultural degree. After
his exam he worked with the Århus Park

Director, and after another period working
for G. N. Brandt became supervisor of Ma¬
riebjerg graveyard. In the mid '60s he re¬
turned to Århus, serving first as associate
professor at the School of Architecture, and
finally as professor of landscape architec¬
ture.

Officiating on behalf of the Association
of Danish Landscape Architects he took ac¬
tive part in the establishment of the IFLA
(Cambridge, England, 1948). In 1973, like
Knud Preisler, whom we presented in a re¬

cent issue, he was awarded the Eckersberg
Medal.
He established his own practice, and soon

initiated partnerships with a number of lead¬
ing Copenhagen architects, such as Hoff &
Windinge, Bornebusch, Briiel & Selchau,
Juul Møller & Agertoft. Since many of their
joint projects won competitions, Sv. Han¬
sen's independent carreer was soon well un¬
der way. On his own favourite project, Glo¬
strup County Hospital near Copenhagen,
Mr. Hansen says, »The Finnish winner, a

quite compact edifice, was to be crammed
into a 12 hectare site. I magined its 9 storey,
V-shaped building, and two 4 storey wings
as a giant rock carried away and deposited
by glaciers, furrowing the soft, Danish soil,
shoving it ahead and finally, markedly,
settling into malleable Danish clay. As a
natural implement to this glacial vision,
dikes of granite, both mono- and bilateral
ones, were constructed round the site, mark¬
ing off boundaries everywhere.«
When, in the early '60s, the Egyptian

government decided to build a dam at As-
suan, creating the world's largest artificial
lake, UNESCO made Sven Hansen a mem¬
ber of an international team of experts
whose task was to assist in the preservation
of Ramses II's temple at Abu Simbel (of
the 13th century BC). Says Mr Hansen, »I
drafted a proposal that, in principle, the
temple would remain in situ, protected by a

dam, 60 metres high, and made with ma¬
terial that we could cut away in converting
the temple area into a circular islet.
»In 1960 I got the opportunity to study

road construction at Harvard University for
a year and subsequently, a year later, was
visiting lecturer at Berkeley, and at the
University og Pennsylvania.
»I never wilfully pledged allegiance to

any particular style of gardening, rather, I
let myself be influenced by the times, the
location and, for each particular task, the
architecture and general surroundings of
buildings. I don't mind admitting, however,
that the aestetic and'the plant use typical of
the landscape type garden never held the
same fascination for me as geometric form,
and the use of plants as a structuring ele¬
ment, traditional features of the architec¬
tural garden.«
In 1980, Sven Hansen published Eksem¬

pler på landskabs- og havekunst (»Land¬
scape and Garden as Art: Examples«), a
selection from his own work illustrating the
artistic potential of gardening.

Ellen M. Pedersen

While this issue was in production, we re¬
ceived word that Sven Hansen had passed
away. Obituaries on p. 144.
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Landskabsarkitekter i EF
Danmark har som bekendt væ¬

ret medlem af De Europæiske
Fællesskaber, i daglig tale kal¬
det EF eller Fællesmarkedet i

adskillige år. Medlemslandene
er i dag Belgien, Danmark,
Frankrig, Grækenland, Irland,
Italien, Luxembourg, Neder¬
landene, Portugal, Spanien,
Storbritanien og Vesttyskland.
Medlemskabet har hidtil

ikke haft nogen bemærkelses¬
værdig indflydelse på de dan¬
ske landsarkitekters arbejds¬
områder hverken rent geogra¬
fisk eller opgavemæssigt, men
der åbnes nye aspekter med
indførelsen af det indre marked
i 1992, alt efter holdning - ud¬
fordrende og spændende - eller
ubehageligt og truende.
Et af målene i Fællesskabet

er fjernelse af hindringer for
den frie bevægelighed for per¬
soner og tjenesteydelser, dette
vil for medlemsstaternes stats¬

borgere indebære, at de har ret
til at udøve erhverv som selv¬

stændig eller lønmodtager i en
anden medlemsstat end den,
hvori de har opnået deres er¬

hvervsmæssige kvalifikationer.
Enkelte erhverv bl.a. arkitek¬

terne har allerede truffet gen¬
sidige aftaler om anerkendelse
af eksamensbeviser og andre
krav for erhvervsudøvelse,
men for landskabsarkitekt¬
erhvervet er der ikke truffet

nogen aftaler.
Landskabsarkitekter er der¬

for underlagt det direktiv, som
Rådet for De Europæiske
Fællesskaber udstedte den 21.

december 1988 om indfø¬

relse af en generel ordning for
gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser for erhvervs-

kompetancegivende videre¬
gående uddannelser af mindst
3 års varighed.
Her vil den vågne læser

straks sige: »Hvad betyder det
her i Danmark? Landskabs¬

arkitekterhvervet er frit, titlen
er ikke beskyttet, så det er vel
os uvedkommende!« Men her
er det, at vi alligevel er nødt til
at vågne lidt op, for sådan er
det ikke i alle de andre 11
lande. Sagt lidt firkantet, alle
EF-borgere kan komme til

Danmark og nedsætte sig som

landskabsarkitekter, men vi
kan ikke nedsætte os i alle
de 11 lande. Erhvervet i nogle
af EF-landene er forbeholdt
»eksaminerede landskabs¬

arkitekter«, man taler om lov¬
reguleret erhverv, fordi titlen er

beskyttet, d.v.s. kun kan be¬
nyttes af folk med en bestemt
uddannelse fra en række stats¬

anerkendte skoler og/eller med¬
lemmer af en bestemt organi¬
sation. Optagelsesbetingelserne
for at blive medlem i de respek¬
tive landes landskabsarkitekt¬

foreninger er forskellige. Der
kræves f.eks. 2 års erhvervser¬

faring efter eksamen og en be¬
stået optagelsesprøve, før man
kan blive optaget i den britiske
landskabsarkitektforening
kaldet Landscape Institute
(L.I.). Hollænderne har netop
med henblik på det indre mar¬
ked fået beskyttet deres titel
og fået strammere optagelses¬
krav til deres forening.
Direktivet uddyber i en

række artikler, hvad man anser
for treårige højere uddannelser,
hvad man lægger i begreberne
erhvervserfaring, praktiktid
o.s.v. Det uddyber også, at er¬
hvervsmæssig virksomhed,
som udøves af medlemmerne
af en sammenslutning eller en
organisation, som især har til
formål at fremme og opret¬
holde et højt niveau inden for
pågældende erhvervsgren, kan
sidestillesaned en lovreguleret
erhvervsmæssig virksomhed,
der kræver en bestemt ek¬
samen. Art. 3 åbner mulighed
for, at man i lande, der kræver
et eksamensbevis for at udøve
et bestemt lovreguleret erhverv,
ikke kan nægte EF-borgere fra
andre lande at udøve erhvervet,
hvis de har kvalifikationer, som
i deres eget land giver adgang
til at udøve erhvervet o.s.v. Art.
4 modificerer art. 3 noget og
siger, at man i visse tilfælde
kan kræve yderligere erhvervs¬
erfaring! Art. 5 uddyber denne
erhvervserfaring, og art. 6-8
omtaler begrebet kompetente
myndigheder. I art. 9 pålægges
det hver medlemsstat at udpege
kompetente myndigheder til
at administrere disse regler fra

Direktivet inden 2 år fra udste¬
delsen (21.12.88) samt meddele
de øvrige stater og kommissio¬
ner, hvem det er. Endvidere
skal der være en person fra
hver medlemsstat, der vare¬
tager koordineringen af disse
myndigheders virksomhed og

giver de øvrige medlemsstater
og kommissionen besked!
Allerede inden dette direktiv

var vedtaget, var der udgået
et initiativ til et møde fra det
britiske L.I. og den belgiske
IFLA-delegat. Der blev ind¬
kaldt til et tredages møde 3.-5.
april 1989 i Bruxelles til drøf¬
telse af »Single Europe Act -
1992«.
Mødet var delt op i to afsnit.

Første afsnit med få repræ¬
sentanter for de enkelte lande,
andet afsnit med repræsen¬
tanter for et stort antal uddan¬
nelsessteder.

Dagsorden for første afsnit
var:

1. Gennemgang af IFLA's
struktur og af EF lovgivnin¬
gen og dens indflydelse på
landskabsarkitektuddan¬
nelse og erhverv.

2. Gennemgang af de enkelte
EF-landes uddannelsessyste¬
mer på eksisterende skoler.
Opstilling af minimums¬

krav for gensidig god¬
kendelse af uddannelserne
inden for EF.

Gennemgang af de en¬
kelte landes krav om er¬

hvervserfaring for optagelse
i faglig organisation og ret
til at udøve erhverv.

3. Opstilling af mål og hen¬
sigter med landskabsarki¬
tektuddannelsen.

4. Etablering af en europæisk
foundation for landskabsar¬
kitekter.

Mødet blev ledet af englænde¬
ren Michael Oldham, L.I.
Ad 1. Eksisterende orga¬

nisationer, d.v.s. IFLA, IFLA
CENTRAL REGION, som
omfatter hele Afrika og Euro¬
pa, IFLA European Regional
Council, som omfatter hele
Europa fra Ural over Norge til
Schweiz, og det nedlagte
CEGAP blev hastigt gennem¬
gået. Der blev fra britisk og

belgisk side lagt vægt på,

at have et organ, som kan vare¬

tage landskabsarkitekternes in¬
teresser inden for de 12.
Ad 2. Den under mødet op¬

stillede oversigt over uddannel¬
serne er vedlagt appendix C
i den på mødet underskrevne
aftale.

De opstillede miniums-
krav til uddannelserne fremgår
af appendix D.
Man opfordrede de respek¬

tive foreninger til at arbejde for
at få landskabsarkitekterhver¬
vet lovreguleret og på at blive
anerkendt som det organ, der
har kompetent autoritet til at
modtage ansøgninger fra EF-
fagfæller.
Ad 3. Det lykkedes i løbet af

de to første dage at få opstillet
såkaldte »Aims and Objectives
of Landscape Architecture
Education«. De fremgår af ap¬
pendix A og B.
Ad 4. De første to dages

møde sluttede med enighed om
at danne European Foundation
for Landscape Architecture -
EFLA / Foundation Euro-

peenne du Paysage.
Ved dannelsen af The Foun¬

dation får vi et organ, der kan
forhandle med EF også om
finansiel støtte til f.eks. ud¬

veksling af viden, forskning,
udveksling af studerende og

lærere, støtte til fællessprojek-
ter m.m.

Til mødernes andet afsnit
var repræsentanter fra skolerne
i de 12 lande inviteret.
En undersøgelse af de en¬

kelte skolers uddannelse blev

gennemgået på grundlag af
en spørgeskemaundersøgelse
gennemført før mødet ved
Sheffield University (U.K.).
Undersøgelsen er ikke færdig.
Mødet sluttede med en

meget positiv debat om mulig¬
hederne for udveksling af
lærere, studenter og uddannel-
sesmateriale, og der var stor
interesse for at danne en euro¬

pæisk uddannelsesgruppe
inden for den nye organisation.
En undergruppe skal fore¬

løbig arbejde videre med at
sammenligne uddannelserne i
de 12 lande.
En anden gruppe skal se på

praksis-kravet i foreningerne.
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En tredie gruppe skal be¬
skæftige sig med organisatori¬
ske spørgsmål i forbindelse
med The Foundation og kon¬
takter med EF i Bruxelles

og Strasbourg.
Næste møde holdes i novem¬

ber 1990, og The Foundation
skal holdes over dåben
i Bruxelles i februar 1990.

Jette Abel DL's og KVL's delegat til
mødet i april 1989.

Museum ved Akropolis
Ved det nyligt afholdte sympo¬
sium i Moskva-Leningrad,
udsendtes nedenstående resolu¬
tion af1FLA Central Region.

The International Federation
of Landscape Architects
(IFLA) held a Central Region
Symposium in Moscow-
Leningrad from August 28 to
September 2, 1989, with par¬

ticipants from all parts of the
World.
The Symposium participants

after having been informed by

IFLA's International Com¬

mittee on Historic Landscapes,
about the international
architectural competition for
the New Acropolis Museum in
Athens, Greece, resolved the
following.
Deep concern is expressed

about the possibility of build¬
ing the NEW ACROPOLIS
MUSEUM in a historic green

area, associated with the
Acropolis of Athens, this most
important of all monuments
of Greek antiquity.
According to the regulations

of this competition, recently
launched by the Greek Minis¬
try of Culture, the NEW
ACROPOLIS MUSEUM is to
be built on one ore more of

three specifically indicated
sites. T\vo of them, however,
the Dionysos and the Koile
sites, are on the slopes of the
Philopappos Hill, which is the
green open space opposite the
Acropolis and is an important
and integral part of the whole
archaeological areas.

The construction of a large
museum building or museum

complex on one or both of
these sites would inevitably
seriously damage the setting of
the Acropolis.
It would be extremely unfor¬

tunate to repeat today, on a

larger scale, the type of grave
mistake made in the last cen¬

tury, when exixting Acropolis
Museum was built on the hill
of the Acropolis, next the
Parthenon.

We, therefore, urge IFLA to
undertake immediate steps re¬

questing the Greek Authorities
not to allow construction of
the NEW ACROPOLIS
MUSEUM on the slopes of the
Philopappos Hill.
Moscow, September 2nd, 1989

Lille Skiveren
For perioden 1.2.-31.12.1990,
dog juli måned undtaget, kan
medlemmer af DL nu ansøge
om ophold i Jens Otto Krags
hus i Skiveren.

Til »Lille Skiveren« hører en
18 tdr. land stor naturgrund.
Der er ni sovepladser, tre bade¬
værelser, sauna, klaver, radio,
grammofon, pladesamling, to
cykler m.m.
Lejerens omkostninger ud¬

gør kr. 1.000,- pr. uge.
Ansøgning skal ske inden

den 15. december 1989 til
Dansk Kunstnerråd, GI. Strand
48, 1202 København K. på
skema, som kan rekvireres hos
Dansk Kunstnerråd, tlf
33 32 82 92.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser I

[sendes gerne på forlangende^
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

| Vi gør del meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel

k Vordingborgvej 11, 4700 Næstved {

Tlf. 53 72 20 60

vi former din idé-
Hvis detaljen løses bedst
med et specialelement.
Når materialerne bruges
i nye sammenhænge.
Spørg BB gruppen, vi gør
dine idéer til virkelighed.

ISIS M®ow§)[ff§[r ISIS ISIS mMm
Lillemosevej 1

JV\r-< 2640 Hedehusene
h£©L/1J Telefon: 02 13 88 44

Sven Bech^

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40
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Piledyrkning
I de seneste år har en del land¬
mænd etableret pilekulturer på
jorder, hvor udbyttet fra korn¬
dyrkningen var for ringe.
Tanken var, at pilen skulle hø¬
stes med 3-4 års mellemrum og

bruges til energi. Sådanne
energiskove har en vis udbre¬
delse i Sverige, hvor der er
tilplantet 5-10.000 ha.
Brændsel fra pil kan sam¬

menlignes med skovflis og
halm, men har foreløbig vist
sig ikke at kunne konkurrere i
pris med disse brændsler, og
heller ikke med kul og olie.
På længere sigt kan energi¬

skoven imidlertid blive over¬

ordentlig interessant. Som det
fremgår af bl.a. Brundtland¬
rapporten giver afbrænding af
fossile brændsler anledning til
sur nedbør og forøgelse af at¬
mosfærens drivhuseffekt. Kon¬
sekvenserne kan blive døde
skove og ferskvande, klima¬
ændringer og hav-stigning.
Energiskove af pil er en af de

få måder hvorpå Vesteuropa

Økonomien i piledyrkning
kan forbedres ved at erstatte en

del af gødningen med slam fra
spilde-vandsrensning. Slam har
en god gødningseffekt på pil
og slammets indhold af tung¬
metaller og smitstoffer er af
mindre betydning på en sådan
energiafgrøde.
Det er billigt at etablere en

pilekultur og dyrkningen er
ikke krævende, hvis man griber
det rigtigt an fra starten. Jord¬
valg, jordbearbejdning og
ukrudtsbekæmpelse har stor
betydning.
Skovteknisk Institut afholder

en informationsdag om pile¬
dyrkning i Jylland i oktober.

Nærmere oplysninger kan
fås hos Keld Hauge Nielsen el¬
ler Nelli Hellberg, Skovteknisk
Institut, tlf 31 24 42 66.

Beplantning ved statsvejene
Vejdirektoratet har ladet udar¬
bejde håndbogen »Vejmandens
grønne bog«.

Bogen er en naturlig forlæn¬
gelse af det øvrige materiale
vedrørende det omfattende

planteprogram for statsvejene,
som Vejdirektoratet har udar¬
bejdet, senest »Grønne og sikre
veje« udsendt i juli 1988.

'Vejmandens grønne bog' er
primært udsendt til amtskom¬
munerne og en række større
kommuner, og er som sådan
målrettet mod vejmændene
disse steder.
Enkelte eksemplarer kan

rekvireres ved henvendelse til

Vejdirektoratets bibliotek,
tlf. 33 93 33 38, lokal 3507.

hurtigt kan erstatte en betyde¬
lig del af sit forbrug af fossile
brændsler. Overskudshalmen

og affaldstræet fra skovene vil
hurtigt slippe op.
Med de nuværende energi¬

priser må piledyrkerne imidler¬
tid vende sig mod mere lukra¬
tive nicheproduktioner. Pil kan
bruges til: - smukke flettede
havehegn, - vildtremiser, læ¬
hegn og biplantninger, - kyst¬
og søbredssikring.

Etårige pileskud sidst i juli.

CYKELOVERDÆKNING

Erhvervsparken Herning Nord

Cykeloverdækning type C.C.S 316/370
Designet af C.C. Contractor Sejerkilde A/S -
for Hitsa-Hejis.
Materialer
Konstruktion:
RHS 120 x 60 x 3,2 mm.
Ase: RHS 100 x 50
x 3,2mm.
Tag: VF krydsfiner fast¬
gøres med rustfri
skruer.
Belægning: 2 lags
pap med listetækning.
Inddækning: Galvani¬
serede stålprofiler.

Cykelstativer • Borde og bænke
Papirkurve og flagstænger •
Garager og carporte • Spærre¬
bomme

• Speciale:
Cykelskure, garager/carporte og

'< overdækninger efter opgave.

JJ
HITSA-HEJLS

Søren Jessensvej 4 . 6094 Hejls
Tlf. 75574155. Telefax 75574367
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 Drøj vi
8680 Ry ved Gudenåen V&l BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

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
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L D A

ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

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

GÅRDSANERING

TAG OVER

DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet- et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?
»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.

Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,-kr., incl.
moms.
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NIS NISSEN

KØBENHAVNS BYBYGNING

I en tid, hvor forvirringen i arkitekturen bre¬
der sig, kan det være inspirerende at studere
forudsætningerne for Danmarks største og
mest komplekse arkitekturværk, fæstnings-
byen København.
I mere end tre hundrede år var byens ud¬

vikling styret afet helhedssyn og en overord¬
net byplangeometri, der gik tabt ved over¬
gangen til det repræsentative folkestyre.
Men hvilke visioner, teorier, metoder og

kompositionssystemer var baggrunden for
dette værk?
Var det Vort ukendskab til tidligere tiders

arbejdsmetoder inden for bybygningskun-
sten, som forledte os til at mishandle denne
før så smukke og velfungerende by?

I sin bog forsøger Nis Nissen at se byens
gamle planlæggere over skulderen for at lære
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af deres metoder og intentioner. Som lærer
og forsker ved Kunstakademiets Arkitekt¬
skole i København har forfatteren ved et

flerårigt studium beskæftiget sig med Kø¬
benhavns byplanhistorie.

Såvel i denne som i sine tidligere bøger
»Den kroniske bolignød« og »Arkitektur en
menneskeret« behandler Nis Nissen arkitek¬
turfaglige emner med et stærkt socialt og
kunstnerisk engagement.

Nis Nissen: Københavns bybygning 1500-
1856. 83 sider. Format 21 x 25,5 cm. Rigt illu¬
streret. Indbundet i helshirting med smuds¬
omslag. Arkitektens Forlag 1989. Pris: 190
kr. Udgivet med støtte fra Augustinus Fon¬
den, Kreditforeningen Danmarks Fond og
Statens Humanistiske Forskningsråd.


