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Roskildevej 539 1976-25 ål"' 2001
2605 Brøndby

Tlf. 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81
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Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand

Ring og få vor referenceliste på tif. 5819 6005
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Skælskør Planteskole' & Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENØRER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf. 5819 6005 - Fax 5819 0081

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874
www.sitas.dk • trees@sitas.dk

Anlæg med grøn garanti

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
n 48 18 33 18 Fax 48 18 33 98

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

BIRKHOLM PLANTESKOLE
FARREMOSEN 4
3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26
FAX 48 14 09 86
E-mail: birk-holm@internet.dk

leverandør afalle
planteskoleartikler

produktion af træer,
buske og bunddække¬
planter i alle sorter
og størrelser

rekvirér vort katalog
og aflæg besøg i
planteskolen

tilbud gives på alle
leverancer HOLM

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

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

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON 39 63 36 80

TELEFAX 39 63 36 61

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

Vi bygger grønt LDA



NYT FRA DANSKE LANDSKABS¬
ARKITEKTER
På generalforsamlingen i marts blev
Barbara Wandall blev valgt til besty¬
relsen 2000-02, mens Peter Juhl og
Jens Balsby Nielsen blev genvalgt.
Til Landskabsredaktionsudvalg blev
valgt Jacob Kamp og som suppleant
Steen Høyer.
Til bedømmelsesudvalget blev Teri
Lonborg valgt.

http://www.landskabsarkitekter.dk
er under opbygning og fungerer nu
så godt som upåklageligt. Der er
dog stadig lukket for elektronisk til¬
melding af nye medlemmer. Her skal
man i stedet kontakte sekretariatet

på telefon 35 34 68 33 (mandag er
der lukket). Der arbejdes også på at
opbygge en database med e-mails
til udsendelse af nyhedsstof fra DL.
DL vil gerne opfordre alle sine med¬
lemmer til at gå ind på hjemmesiden
og tilmelde sig den elektroniske med¬
lemsservice, der giver adgang til DL'
medlemsområde. Herefter opfordres
medlemmerne til at rette egen profil,
gerne med tilføjelse af fødselsdag,
da DL er ved at opbygge en fødsels-
dagskalender, og med e-mail adresse,
da denne er nødvendig for at kunne
modtage oplysninger fra DL's nyheds¬
side på hjemmesiden.
Det har vist sig, at en del medlemmer
har tilmeldt sig elektronisk medlems¬
service via hjemmesiden, men ikke
har fået svar tilbage med bekræftelse.
Er du en af dem, kan du enten prøve
at tilmelde dig igen eller kontakte
DL's sekretariat.
Maria Miret, fagsekretær

TILLYKKE MED DAGEN
75 år

Helge Villumsen, 15. juni
Poul C. Mortensen, tidl. stadsgartner
i Silkeborg Kommune, 30. juni

60 år
Erik Sall, Københavns Kommune,
Valby Bydel, 4. juni

50 år

Jørgen Primdahl, 15. maj
Peter Fjeldsted, Helsingør Kommune,
25. maj
Niels Juul-Hansen, Haslev Kommune,
20. juni
AL

GRØNNE FAGS DAG
Have- og Landskabsrådet afholdt 8.
marts konferencen 'Havekulturen om

100 år'. Formålet var at belyse have¬
kultur ud fra en bred indfaldsvinkel og
komme med en fælles grøn dagsor¬
den. Nu kunne man godt have den
opfattelse, at der på denne dag ville
blive drøftet haver, men det var ikke
tilfældet. Der var glædeligt, at en
del indlæg opfattede byens grønne
rum som haver og derfor som en del
af debatten. Foredragene var bredt
sammensat, for at fremhæve bredden
i havebegrebet. Der er mange inter¬
esser i haven og dette gav stof til
eftertanke dagen igennem. Spørgs¬
målet er, om det overhovedet er mu¬

ligt at samle bredden i en konsensus.
Formanden for Have- og Landskabs-
rådet, Svend Andersen, fremhævede
i sin åbningstale det vigtige i en
samlet overordnet politisk koordine¬
ret strategi for haven, og at haven er
bindeleddet mellem kultur og natur.
Haven er folkekunst, siger kulturhi¬
storiker Helle Ravn, og har sin rod i
nationalromantikken. Hun har skrevet

bogen Havetid om landbohaven. Her
viser en undersøgelse, at landboha¬
ven fortsat eksisterer i sin oprindeli¬
ge form, og at parcelhushaven ikke
har formået at presse den væk. Ten¬
densen går i dag mod den minimali¬
stiske, oplevelsesrige have med vand
og sten, som et modtræk til landbo¬
haven, som er en art pyntehave.
Fra Friluftsrådet kom Vibeke Dalum
med sin folkelige indfaldsvinkel ind
på behovet for grønne områder. Hun
mener, at forvalterens opgave er at
skabe gode grønne områder for fri¬
luftsliv. En påmindelse om, at vi skal
lytte til brugerens behov og ønsker.
Hun mener ikke, at Friluftsrådet bli¬
ver brugt som et fælles talerør, der
kan markere brugerens engagement.
Vismand og biolog Peder Agger var
naturens talerør. Han henviste til

Brundtlandsrapporten, som Danmark
senest april i år er forpligtiget til at
komme med et bidrag til (forslag til
Danmarks bæredygtige udvikling er
kommet og kan hentes på Miljøsty¬
relsens hjemmeside www.mst.dk).
Her er det de miljømæssige, økono¬
miske og sociale områder der bliver
belyst. Efter Peder Aggers mening
med en for lav vægtning af miljøet.
1-2'% af Danmarks areal er dækket
af haver. Haveejeren tilbringer man¬
ge timer i deres have. Her udfoldes
kreativiteten og man føler glæden
ved at forme sin omgivelser, skønhe¬
den og det sociale liv. Dette skalte-
skyttes o,g hertil må fremsættes et
krav om kvalitetsparametre. Der skal
være plads, sammenhæng, varighed
og beskyttelse mod forurening. Byen
er for 1/3 vedkommende dækket af
bygninger, en anden 1/3 er dækket

med trafikanlæg og resten er f.eks.
grønne designede ørkner. Og hvorfor
er de så det? Jo, fordi der ikke er

taget hensyn til den biologiske spred¬
ning og korridorer, ligesom der ikke
er beskyttet mod hunde og katte,
der ødelægger fuglelivet. Desuden
begrænses den biologiske mangfol¬
dighed, når ikke hjemmehørende ar¬
ter plantes i vores grønne områder.
(Wilhjelm-udvalget under Naturrådet
arbejder med at grundlaget for en
national handlingsplan for biologisk
mangfoldighed og naturbeskyttelse.
Foreløbig kan resultatet ses på
http://www.naturraadet.dk).
Henning Eichberg, der er kultursocio¬
log og idrætsforsker, havde naturen
i bylandskabet som overskrift. Han
belyste det med-et eksempel på,
hvordan man med et ønske om at

skabe et friluftsområde kan løbe ind
i mangeartede konflikter, netqp fordi
interesserne er så brede og til tider
umulige at samle. Konklusionen var,
at der er en fælles glæde ved det
grønne, men at uenigheden om an¬
vendelsen virker bremsende. Der kan

hurtig gå politik i det simple ønske
om at kunne opholde sig udendørs.
Et begreb som miljøpsykologi blev
introduceret. Det handler om de dybe
konfliktlinier, der er i befolkningen,
og som bliver synlige, når ens nær¬
område er 'truet'. Mennesket har to

grundlæggende behov for, hvad op¬
hold i naturen skal bruges til; et er at
søge ensomhed og meditativ fordy¬
belse, et andet er fællesskabet med
andre i naturen. Disse behov viser

sig at være klassedelte med arbej¬
deren, der søger flokken, og middel¬
klassen, der søger ensomheden.
Henning Eichberg kom med en inter¬
essant betragtning om, hvad der er
natur. Det er alting, idet der ikke fin¬
des unatur. Natur er tingenes væsen.
Det vil sige, at f.eks. glas, metal og
plastik er natur. Når man siger ud i
naturen, er det et levn fra det unatur¬
begreb der eksisterede for 200 år
siden, hvor det at komme tilbage til
naturen kendetegnede brud, befrielse
og beskyttelse. Er alt natur, kan det
ikke beskyttes, og er det således, er
vi på vej mod et tredje naturbegreb.
Eksemplet idrætspladsen 'Parken'
med kunstigt græs blev lagt frem.
Professor ved KVL, Jørgen Bo Lassen,
filosoferede over, hvad der sker, når
ordet skov skiftes ud med landskab i

'bæredygtigt skovbrug', som efter¬
hånden er en integreret parameter i
skovrejsning og -drift. Skovbruget
går mod flersidige bæredygtige brug,
hvorimod landskabet i dag er opdelt
i skarpe linjer, det såkaldte funktions¬
opdelte landskab. Målet må efter
Jørgen Bo Lassens mening være at
integrere funktionerne i landskabet.
Dette vil give flere forandringer i

forhold til bæredygtighed. Midlerne
er en revision af lovgivningen, at .

udvikle nye planværktøjer og forvalt¬
ningsmetoder samt konfliktløsnings¬
modeller.
Professor Sven-lngvar Andersson
kom som landskabsarkitektfagets
talsmand. Han mener, der er fordele
i det funktionsopdelte landskab, da
det giver rytmik i rummet og sigteli¬
nier mellem punkter. Rytmik kan bå¬
de være lineære og bugtede forløb.
Problemet i dag er, at målene er uden
identitet, og at man bør se på forhol¬
det mellem by og landskab. Han ser
en fordel i, at en by er en by, og et
landskab er et landskab. Han opfor¬
drede os til i stedet at vise større

opmærksomhed på de områder som
økonomien viser interesse. F.eks.
Københavns Havn, der er resultatet
af planløs planlægning. Vi bør, som
landskabsarkitekter, være mere akti¬
ve. Typisk er: Der, hvor økonomien
viser sin interesse, er der fare!
Filosoffen Carsten Thau, enfant ter¬
rible, havde et klart budskab pakket
ind i en teaterforestilling af et ind¬
læg. Han rejste med os til Paris i
begyndelsen af 1800-tallet, hvor en
visionær Napoleon d. 3 skar byen op
med brede boulevarder. Vi bør gen¬
indføre de brede boulevarder, som

. en del af byens grønne rum. Idealet
er en vej omkranset af en til flere
rækker træer og ind til bygningfaca¬
den et bredt fortov, der kan bruges
til f.eks. forlystelser, nicher og pro¬
menader. Målet er, at det er sjovere
at blive i byen end at 'tage ud i na¬
turen'. Vi må også acceptere trafik i
den moderne by, men måske se på,
hvordan veje opbygges. Det er en
god ide med midterrabatter. Et andet
budskab var at nedrive parcelhuse,
kun at bygge i eksisterende bebyg¬
gelser og gøre det i højden.
Jens Andersen fra Det danske Have¬
selskab havde også en vision med.
Han foreslår! at alle veje mellem
parcelhusene opgraves, forhaverne
inddrages og der tænkes natur, når
vejen herefter placeres indordnet
naturens præmisser.
Arkitekt MAA Hans Peter Hagens
fortalte om sit syn på integration
mellem bygning og landskab. Det
var en kritik af den måde, parcelhus¬
kvarterer i dag holdningsløst place¬
res i landskabet. Det er firkantede

parceller, blottelser af huse samt
opsplitning af grunden ved at place¬
re huset i midten. I stedet bør et hus

placeres helt ud til vejen, som giver
plads til en stor have bag til.
Lektor Per Stahlschmidt, der var

ordstyrer, kunne konkludere, at det
er vanskeligt at sammenslutte, og at
det positive må være, at landskabet
bliver set'som en helhed.
Maria Miret, fagsekretær



LANDSKAB 1/2-2001
I Landskab 1/2-2001 var faldet nogle
linier ud, de bringes derfor her:
Ny Carlsberg Fondet havde venligst
ydet økonomisk støtte til udgivelsen
af Landskab 1/2-2001, og Lone van
Deurs deltog i planlægningen og
med at tilvejebringe artiklerne fra
Nordatlanten.
Desuden har Kristian Olsen aajus
digtsamling, udgivet i 1995, titlen:
Midtstrøms og ikke som angivet
'Modstrøms'.

Endelig er Michael Jacobæus'
aktuelle e-mail-adresse:
michael@torshavn.fo

AKADEMIRAADETS
MEDALJER 2001

Ved Akademiets Stiftelsesfest den
30. marts 2001 blev arkitekten Vil¬
helm Wohlert og maleren Ib Geertsen
udnævnt til æresmedlemmer.

Motiveringen for udnævnelsen af
arkitekten, prof. Vilhelm Wohlert, til
æresmedlem af Akademiet lyder:
'Vilhelm Wohlert har udøvet en

bemærkelsesværdig indsats i fagets
praksis og uddannelse - en videre-
følelse af den 'Klintske' skole i en

nutidig og selvstændig fortolkning.
Ikke mindst bygningen af Louisiana
har været af største betydning som
museumsarkitektur - også internati¬
onalt - og samtidig en yderst til¬
trækkende ramme om formidling af
design, maler- og billedhuggerkunst.
Motiveringen for udnævnelsen af
maleren Ib Geertsen til æresmedlem
af Akademiet lyder: 'Ib Geertsen har
i en menneskealder, insisterende og
konsekvent, arbejdet med den kon- •

krete kunst. Linien. Formen. Farven.'

Desuden overraktes nedennævnte

medaljer.
Med Thorvaldsen Medaillen kan Det

Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster hædre et menneske for frem¬

ragende arbejde inden for den frie
kunst. Thorvaldsen Medaillen er den

højeste udmærkelse, Akademiet kan
tildele en billedkunstner. Thorvaldsen
Medaillen tildeltes maleren Ole

Sporring.

Med Eckersberg Medaillen kan Det
Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kunstne¬
risk kvalitet inden for den frie eller
den bundne kunst. Eckersberg
Medaillen tildeltes:
arkitekten Ole Helweg,
arkitekten Knud Fladeland Nielsen,
arkitekten Kim Utzon,
billedhuggeren Lone Høyer Flansen,
billedhuggeren Anita Jørgensen,
maleren Jes Fomsgaard,
maleren Michael Kvium.

Med Thorvald Bindesbøll Medaljen
kan Det Kongelige Akademi for
Skønne Kunster udmærke et menne¬

ske, der har ydet en indsats af høj
kvalitet inden for brugskunst og
industriel grafik. Thorvald Bindesbøll
Medaljen tildeltes keramikeren
Bodil Manz.

Med N.L. Høyen Medaljen kan Det
Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kvalitet
inden for forskning, fortolkning eller
formidling af de skønne kunster.
Akademiet indstiftede medaljen i
1979 i anledning af 150-året for N.L.
Høyens udnævnelse til professor
ved Det kongelige Akademi for de
skjønne Kunster. N.L. Høyen Medal¬
jen tildeltes:
kunsthistorikeren, mag.art. Charlotte
Christensen,
arkitekten Kjeld Kjeldsen,
arkitekten Annemarie Lund,
arkitekten Nils-Ole Lund.

N.L. HØYEN MEDALJEN TIL
LANDSKABS REDAKTØR
Ved Akademiets Stiftelsesfest den
30. marts 2001 overraktes N.L. Høyen
Medaljen til Annemarie Lund med
følgende motivering:
'Annemarie Lund er landskabsarki¬
tekt og har siden 1983 været redak¬
tør af tidsskriftet 'Landskab'.
Som formidler af havekunst har
Annemarie Lund spillet en helt af¬
gørende rolle ved at kunne videregive
sit faglige engagement og store viden,
ikke blot til en lille faggruppe, men

også gennem tidsskrifter, bøger og
udstillinger til en langt større kreds.
Hendes klare fornemmelse for mate¬

riale, form og kvalitet har sammen
med en bred historisk viden gjort
hende til en kendt og værdsat for-
midler.og kritiker, ikke kun i Danmark,
men også på den internationale sce¬
ne.

Hendes pionerindsats med at be¬
søge, samle og fotografere dansk
havekunst fra år 1000 til 2000 er

blevet til en enestående bog og

guide til havekunsten.
For dette udmærkes Annemarie
Lund med N.L. Høyen Medaljen.'

AKADEMIRAADETS
ÅRSBERETNING
I præsidenten Sys Hindsbos årsbe¬
retning omtaltes Akademiraadets
rådgivning om bl.a.:
Operahus i Københavns Havn: I juni
2000 anbefalede Raadet - uanset at
trafikale problemer kræver en løs¬
ning - at der arbejdedes videre med
Christiansholm og Dokøen som de
bedste placeringsmuligheder.

I september 2000 udarbejdede Raa¬
det en æstetisk vurdering af arkitekt
Henning Larsens skitseforslag til
operahus på Dokøen, som skibsreder
Mærsk McKinney Møller tilbød staten.
Raadet kunne anbefale løsningen,
men måtte tage en række kritiske
forbehold, bl.a. vedrørende adgangs¬
forholdene.

Skuespilhus på Kvæsthusbroen:
Raadet anbefalede i dec. 2000 Kultur¬
ministeriet og Københavns Kommune,
at huset ikke som påtænkt placeres
på selve broen, men på arealet øst
for DFDS-bygningerne og syd for
Sankt Annæ Plads-forlængelsen.
Kongens Nytorv: Raadet har i april
2000 anbefalet, at udformningen be¬
lyses gennem en konkurrence. Kom¬
munen fulgte ikke anbefalingen. Raa¬
det har herefter kommenteret det

fremlagte forslag, der er udarbejdet
ud fra de tidligere planer for torvet.
Trafik- og parkeringsproblemer om¬
kring Københavns Wsw. Baadet har
anbefalet Københavns Kommune at

få disse problemer belyst, og har
den 26. marts ved et møde mellem

borgmester Søren Pind og repræsen¬
tanter for Københavns Havn og for
Akademiraadet drøftet problema¬
tikken.

Amager Strandpark: Raadet har i
februar udtalt, at det reviderede for¬
slag til udformningen, trods visse
forbedringer, stadig var uaccepta¬
belt, og Raadet anbefaler en konkur¬
rence om udformningen.
Div. lokalplanforslag, helhedsplaner
m.v.: herunder forslag om en udbyg¬
ning af hotel ved Maribo Domkirke
- planen blev opgivet efter et møde
mellem rådsrepræsentant og borg¬
mesteren - samt et projekt til en ny
bygning ved Marmorkirken i Køben¬
havn, hvor en lokalplan, udarbejdet
for længe siden på baggrund af et
helt andet projekt, muliggør opførel¬
se af et hus, som vil virke ødelæg¬
gende for området.
Forslag til Lov om Billedkunst:
Raadet hilser initiativet til en lov
velkommen, men har bl.a. frarådet
at overføre Udsmykningsområdet fra
Statens Kunstfond til et nyt Billed¬
kunstråd, frarådet at et Billedkunst¬
råd bliver statens rådgiver i billed¬
kunstfaglige spørgsmål - det er og
bør fortsat være Akademiraadet -
tilrådet at kulturministeren kun ud¬

peger formanden for et Billedkunst¬
råd, samt at de kunstnere, der skal
være medlemmer af amtslige billed¬
kunstråd, vælges blandt medlemmer
af Kunstnersamfundet.

Afskrivningsloven: Ny bestemmelse
om, at også kunstneriske udsmyk¬
ninger kan afskrives.
Desuden har Akademiraadet udtalt

sig om udsmykninger m.v. i div. kirker
og forslag til kirkegårdsudvidelser.

HAVEKULTURFONDENS PRIS TIL
REDAKTØR SØREN HOLGERSEN
Ved Danske Anlægsgartneres, dele¬
geretmødet i januar modtog Grønt
Miljøs redaktør Søren Holgersen
Havekulturfondens hæderspris år
2000. Med prisen fulgte et rejsele¬
gat på 10.000 kr., statuetten 'De
kurtiserende traner' af billedhugge¬
ren Helene Schou samt hædrende
ord fra professor Ib Asger Olsen,
som på Fondsbestyrelsens vegne
overrakte hædersprisen.
I sin tale fremhævede Ib Asger
Olsen Søren Holgersens omfattende
og kvalitetsbevidste arbejde, bl.a.
som redaktør for fagbladet Grønt
Miljø. Han fremhævede desuden
den store indsats, han har ydet i for¬
hold til forlaget Grønt Miljø og som
medforfatter med Torben Dam på
den nyudkomne bog 'Befæstelser i
anlæggartneriet'. Foruden sin store
interesse og flid modtog Søren Hol¬
gersen også prisen 'for sin kritiske
og effektive vurderingsevne samt
en fortræffelig evne til på skrift at
formidle ny faglig viden.'
Søren Holgersen takkede for prisen
og også Danske Anlægsgartnere for
at have givet ham frie hænder i ar¬
bejdet, hvilket han understregede var
en forudsætning for motivationen.
Kilde: Grønt Miljø 1-2001

DEN GRØNNE NÅL 2001

Bæredygtig arkitektur er ikke smøl-
fearkitektur. Det beviser de øst¬

rigske arkitekter Carlo Baumschla-
ger & Dietmar Eberle, og derfor er
de valgt som årets modtagere af
Arkitektforeningens Grønne Nål.
Arkitekter skal lave god arkitektur,
og huse kan blive til stor arkitektur,
når arkitekten nærer ydmyghed over
for sted og mennesker og forstår at
opfatte, hvad stedet 'beder om'.
Arkitekterne Carlo Baumschlager og
Dietmar Eberle er begge i slutnin¬
gen af 40erne og etablerede tegne¬
stue sammen i 1984. DAL/AA har
givet dem Den Grønne Nål, fordi de
i hele deres arbejdsform og -hold¬
ning udtrykker et helhedssyn i for¬
hold til funktion, materialer, form,
økonomi og resultat, som kan være
til stor inspiration for andre. Bred¬
den i opgaverne vidner om en for¬
ankring i 'hverdagsbyggeri'. De teg¬
ner velfungerende bygninger, der
bærer præg af stort kendskab til tra¬
ditionel og ny byggeteknik, samtidig
med at de alle er nutidige i formgiv¬
ning. De er således også eksponen¬
ter for en centraleuropæisk tendens
til at vedkende sig den regionale
arv og arbejde videre med den.
Information: Annette Blegvad, DAL.
Tel. 32 83 69 00. dal-aa@dal-aa.dk
www.dal-aa.dk
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MANGER SQUARE - BETLEHEM
Per Axelsson och Magdalena Franciskovic

Manger Square, Krubbans Torg, i Betlehem ligger
granne med Fodelsekyrkan. Torget och kyrkan formar
ett nåstan fåstninglikt komplex tilisammans med tre

kloster. Från torget syns endast kyrkans entré, vilken
har en så liten oppning att den som besoker kyrkan
måste gå dubbelvikt for att komma in.

Jesus fodelseplats angavs på 100-talet som en krubba
i 'en grotta nara byn, och enda sedan dess har denna
grotta dyrkats av de kristna. Den forstå kyrkan byggdes
ovanpå grottan år 326 e Kr och uppfordes av St Helena,
mor till den forstå kristna romerska kejsaren, Constan-
tine I. Den forstordes och återuppbyggdes av kejsar
Justinianus år 529. Den byggnaden har dtick fått stå
kvar och ar således en av de åldsta kristna kyrkorna
idag i anvåndning. Det armeniska klostret och gatste¬
nen på Nativity Square, fodelsetorget, framfor entrén
till kyrkan, harstammar också från samma århundrade,
och konstituerar den ostra sidan av Manger Square.

En arkitekttåvling om torget, oppen for svenska och
palestinska arkitekter arrangerades av SIDA (Swedish

International Development Agency) i samarbete med
Bethlehems kommun år 1997.Forsta pris tilldelades
arkitekt SAR Snorre Lindqvist med arkitekt LAR Per
Axelsson som landskapsarkitekt. Projekteringsupp-
draget utfordes av Nyrens arkitektkontor i samarbete
med lokala konsulter. Kulturhuset som också ingick i
tåvlingen var till att borja med avsett att byggas sena-

re, men vid årets slut beslot Sida att åndra planerna
så att aven detta skulle byggas fårdigt till millennium¬
skiftet .

Avsikten med kulturhuset, officiellt kallat 'Bethlehem
Peace Centre', år att det sorfi samlingspunkt skall fråmja
fred, demokrati, samt kulturell och religios tolerans.
Peace Centre skall åven betjåna turismen. Det år till¬
ågnat alia Bethlehemsbor och besokare, oberoende av

religion, klasstilhorighet, ålder etc. och bryter dåri-
genom upp en tradition dår organiserad kultUrverk-
samhet bara sker inom religiosa samfund. Kulturhuset
drivs av staden med hyresinkomster från restaurang,

garage, kontor, bokhandel i huset.

Manger Square med træer
i vintertilstand
• Manger Square with trees in
the winter
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Manger Square, Betlehem, Palestina
Bestdllare: Betlehems kommun/Borgmastare Hannah Nasser, SIDA/Goran Tannerfelt. Finansiar: Svenska Staten genom SIDA
Ansvarig arkitekt: Snorre Lindquist, Nyréns arkitektkontor ab. Medverkande: Lea Ewerman, Erik Moller, Karim Raileanu, Tony Rydh.
Inredning: Stefan Malmer, Nyréns arkitektkontor ab. Landskapsarkitekt: Per Axelsson, Magdalena Franciskovic, Nyréns arkitektkontor ab.
Konsult: Community Development Group, (CDG), Betlehem, Jamal Araj, Ramzi Kawar, Hussam Salsa, Tawtiq Jalad, Hanna Atrash.
Projektledare: Sten LoofConsultants AB, Michel Nasser and associates.
Torgets storlek: 6.300 kvm. Peace Centerområdets storlek: 4.000 kvm. Byggtid: Torget, juni 1998-febr 1999. Peace Centret, sept 1998-nov 1999.
Entreprenor: Torget: Al Hillal Electrical Engineering Bureau.

WmmmimMmmmm.

1. Det nya Peace Centret
2. Fodelsekyrkan
3. Det armeniska klostret
4. Kommunhuset
5. Caliph Omar Moskén
6. Fodelsetorget
7. Manger Square (krubbtorget)
• 1. The new Peace Center
2. The Church of the Nativity
3. The Armenian Church
4. The community center
5. Caliph Omar Mosque
6. Nativity Square
7. Manger Square

Den lilla staden ligger på en bergrygg som loper i ost-

våstlig riktning. Huvudgatorna slingrar sig parallellt
med bergryggen och loper samman på torget.
I ovriga staden finns ett antal mindre platsbildningar
och en marknadsplats vilken aven den år foremål for
ombyggnad. Det finns gott om små 'bustan', mur-

omgårdade husbehovstrådgårdar med mandeltråd,
olivtråd, persikotråd, fikon mm. Dessa år ofta forfall-
na då de senaste årens regnfattiga vintrar och stadens
ojåmna vattenforsorjning orsakat skador. Norr och
soder om torget faller terrången brant och de traditio¬
nella stenhusen klåttrar på sluttningarna. Kulturhusets
yttre volymbehandling år tankt att avspegla den gamla
stadens byggnadsstruktur.

Betlehems historiska centrum var kraftigt forfallet
fore restaureringen. Torgets spruckna asfaltsyta an-
våndes for parkering av personbilar och turistbussar.
Trafiken var också livlig. Målet for projektet var att

gestalta ett nytt torg som motsvarar de forvåntningar
besokare har på denna historiskt och religiost betydelse-
fulla plats. Torget ska åven fungera som den nya in¬
formella motesplatsen for Betlehems innevånare, något
som saknats hittilis. På sikt kommer detta att gynna
ekonomin samt skapa arbetstillfållen for palestinierna
i Bethlehem.

Vår vision var att en fridsam och fredlig motesplats
kunde skapas dår de hemlighetsfulla murarna kring
Fodelsekyrkan kom till sin rått, och dår kulturhuset
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blev naturligt infogad som en ny och viktig byggnad i
Bethlehem. Torget behovde koncentreras rumsligt
och skårmas av mot storande 1900-tals byggnader
genom låga murar och trådrader i vinkelformation.
Som torgtrad valdes Celtis åustralis, båralm. Det ar

lampligt for ståndorten på detta hogt belågna torg
som ligger 750 meter over havet. Trådet utvecklar
med tiden en kompakt krona med ett matt och dovt
gront bladverk. Trådformationen skånker torget en

behaglig skugga.
Under tråden ger sex 'wet stones', kalkstensblock

med sipprande vattenhinna en taktil, svalkande upp-

levelse. Vattnet rinner sedan via en underjordisk cistern
till ett bevattningssystem for tråden. Vattenkonsten
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forbjods forst av den kristne borgmåstaren som for-
utsåg att de skulle anvandas av muslimer for rituell
tvagning infor fredagsbonen utanfor moskén. Detta
ansågs stotande med tanke på narheten till fodelse-
kyrkan. Som svenska arkitekter fann vi oss plotsligt
vandrande på ett minfalt av dolda religiosa motsått-
ningar dår for oss sjålvklara uppfattningar om vattens

positiva effekt på ett torg fick anpassas.

Torgets centrala del utgors av en kvadrat med ara-

biskt stenmonster. Monstret hittades genom sokning
efter Arabeskéns konstruktion och utgor en grund¬
modul for ett traditioneilt orientaliskt stjårnmonster.

Den vackra Bethlehemskalkstenen vi forst avsåg
anvånda till torgbelåggningen bryts ej långre, ovan

fyndigheterna ligger ett flyktinglager. Vi anvande
dårfor istållet en likartad ljus gulockra kalksten från
Negevoknen. Stenytan levererades avslipad och be-

hoggs sedan for hand på plats, vilket ånnu år vanligt
for landet. Hornstenar till Peace Centre togs ur stora
block med såg for vidare renhuggning forhånd. Ett
stort antal stenhuggare anlitades for dessa hantverk.

I trådens skugga mellan vattenkonsten placeras bån-
kar. Bånkarna ritades på vårt kontor och tillverkades
av-en lokal snickare. Dessa visade sig vara en europeisk
nyhet i staden och blev mycket omtyckta.

Torget år befriat från lyktstolpar. Istållet år fasader-
na runt omkring upplysta och i torgbelåggningen finns
infållda ljuspunkter. Lysande glober hånger mellan
trådkronorna. Kalkstenspollare med och utan belys¬
ning dirigerar den lilla trafikmångd vi tånkt skall få
passera torget. På kvållstid kommer åven kulturhusets
torn och oppningar lysa inifrån.

I projektet har en mångd lokala verkståder for sten,
stål- och tråbeatbetning arbetat intensivt på for dem
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Manger Square mot
Nativity Square, Fodelsekyrkan orh klostren
• Manger Square, facing Nativity Square,

the Church of the Nativity, and the monastery

oftast nya och ovana losningar, framtagna i samarbete
med hantverksmåstare och våra samarbetspartners.
For oss har det inneburit ett mycket givande och nara

samarbete med dessa små verkstader. Sådana arbets-

satt ar numera sallsynta i det dagliga arkitektarbetet
och den kunskapsforlust det inneburit framstod nu

extra påtaglig.
I skrivandet stund har utvecklingen for fredspro¬

cessen i regionen tyvarr tagit en dyster vandning.
Det hopp om fred och samforstånd som fanns då tor-

get och Peace Centre invigdes år svårt att uppråtthålla.
Men som en av våra samarbetspartners utryckte saken:
'We have invested, believed and trusted that peace is
coming. I will continue to want to believe so.'
Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR
Magdalena Franciskovic, landskapsarkitekt LAR

Stenhuggare i arbete • A' stonecutter at work
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TRE HAVER TEGNET AF ARNE JACOBSEN
— rapport fra en DL-udflugtJacob Kamp

Det var med en romantisk forventning om at opleve
klassisk modernistiske haver i smuk alderdom, at jeg
tog med på denne tur. Jeg håbede på at finde 'glemte'
haver, hvor udtrykket var blevet den ultimative kon¬
trast imellem gamle, krogede træer og stramme moder¬
nistiske strukturer. Men det var naturligvis naivt at

tro, at disse tre private haver ikke havde ændret karak¬
ter igennem de seneste 40-50 år. Så i stedet for oplevel¬
se af haver i smukt forfald, blev turen en oplevelse af
privathavens uforudsigelige udvikling fra plan til virke¬
lighed, udspillet hen over et halvt århundrede.

Struktur — egen have, Søholm ca. 1950
Rækkehushaven er anlagt med et sammenhængende
gulv i store, grå sandsten, smalle hækskiver i lærk, bede
med op 300 eksoter' i grønne og hvide farver omgivet
af en stor frodig hæk af bambus.

Oprindelig kunne haven byde på to meget forskel¬
lige oplevelser, enten fra husets førstesal eller nede i
haven. Oppefra gjorde sandstensbelægningen, at haven'
fremstod som en stor terrasse med udsparede bede,
således at det mineralske træder frem i dialog med
stranden og Øresunds vand, som man kan se langt

ud over heroppfra. Nede i haven var det derimod de
mange eksotiske planter, der sprang i øjnene, den
nære oplevelse af eksotiske blad- og blomsterformer i
kontrast til de skarpe hækskivers lodrette flader. En
tryg, indelukket karakter på grund af omgivende bam¬
bushække samt de af lærkehækkene dannede mindre

rum, men samtidig med labyrintens indbyggede uende¬
lighed.

I dag er haven forandret. De omgivende bambus¬
hække er næsten forsvundet, grundet blomstring og

efterfølgende død. Haven er således forandret fra det
omsluttede, lukkede rum til en have med udsigt til
himmel og hav. Nu oplever man nede i haven, hvad
man før kun har sft fra førstesalens balkon — haven
har altså mistet en dimension. Men andre ting træder
nu tydeligere frem; det er de enkelte detaljer, man

lægger mærke til. Skærmen bag havebordet, et næsten

high-techagdgt facadeelement fra Toms fabrikken med
små hvide keramiske fliser står op imod de lette flet¬
hegn, der ellers omgiver haven.

Eller man provokeres og forundres over de orange-
blomstrende valmuer, der har sneget sig ind i denne
ellers så grønne have. •
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Have til Riithwen-Jiirgensen,
Skodsborg 1956

Flade - have til Ruthwen-Jiirgensen, Skodsborg 1956
Man ankommer til huset ad en indkørsel flankeret af

store, brede lærkehække, disse leder til en vestvendt

gård dannet af det trefløjede hus. På en stor sammen¬

hængende flade af lyse betonfliser ligger huset som en
stor skulptur øverst på den stejle skrænt med Øresund
mod syd og øst. Denne flade brydes på landsiden — den
vestvendte gård — af et bassin, en mur og to lange, smalle
bede beplantet med henholdsvis lavendel og prydgræsser.

På kystsiden, hvor fladen har karakter af et dæk, der
hænger udover den stejle kystskrænt, er der bede
med gamle og krogede japanske løn samt diverse
stedsegrønne. Desuden er fladen i dag udnyttet til
udstilling af nogle af de nuværende ejeres kunstgen¬
stande.

Det er svært at bedømme, hvor mange af fladens
elementer, der er oprindelige, og hvor mange, der
er kommet til i løbet af årene. Men netop dette, at
det er svært at afgøre, hvad der stammer fra Jacob¬
sens hånd, og hvad der er senere tilføjelser, vidner
om, at den overordnede idé med den stramme flade
kan optage nye elementer uden problemer, så længe
den bevarer sin karakter af én sammenhængende
flade.
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Havefor direktør Harald Pedersen,
Holte 1937

57

eller måske var det de enkelte ejere, der igennem tider¬
ne i bedste mening havde ændret, bygget videre på,
tilpasset til ændrede behov etc.

Hvad kan man fa ud af besøg som dette i private
haver, ud over bevidstheden om at egne eller andres
havekunstneriske visioner sjældent føres ud i livet?
Man kan jo altid få inspiration til egne arbejder.
Hvordan er den detalje løst? Hvilke planter er brugt
og hvorfor? Belægningstyper, planløsninger, kontak¬
ten imellem have og hus, imellem have og landskab.
Det, der står klarest efter besøget i disse tre haver, ud
over mange små, fine detaljer, er først og fremmest de
forskellige planløsningers overlevelsesmuligheder.
De to først beskrevne står stadig klart, trods ændrin¬
ger, på grund af én stærk ide, enten systemet af lærke¬
hække eller den markante flade af betonfliser.

De tre haver bliver således eksempler på, at en have¬
plan er nødt til at indeholde visse enkle og stærke ele¬
menter, som den enkelte haveejer så kan bygge sin have
omkring. Det er nødvendigt at indbygge en fleksibili¬
tet i forhold til kommende tiders ændrede ønsker, be¬
hov og smag. En plan til en privat have er ikke så meget

planen for et fuldendt og afsluttet værk som udgangs-
.punktet for en proces, der løber gennem mange år.
Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl,
Ph.D.-studerende ved Sektion for Landskab, KVL

Objekter - havefor direktør Harald Pedersen, Holte 1937
Dette er en stor landskabelig have, med huset (om¬
bygget af Jacobsen i 1936) beliggende højt hævet over

Furesøen. Haven var oprindelig en stor åben græsskrå¬
ning, der strakte sig fra den halvcirkulære indkørsel
ned til søens vandrette flade, med en rammeplantning
mod naboerne og fritliggende, geometriske elementer
på den skrånende plæne.

Et halvcirkelformet drivhus med tilhørende bassin

og vandhave, en keglestub i rødt tegl med stenbeds¬
planter i små bede og en sti i gule tegl, der løb, som

en italiensk bjergvej med skarpe hårnålesving, fra hu¬
set, ned over skråningen, igennem haven, ned til søen.

Haven bestod således ikke af et rumligt system som

haven ved Søholm eller ét markant element, fladen,
som Riithwen-Jiirgensens have. Denne have levede
ud fra en samling elementer, en komposition af hel-
og halvcirkler på den åbne flade. I dag har stien mistet
sin skarpe tegning, indkørslen er rettet ud og omgivet
af hække, teglstubben står nu som en lav høj i græs,

og endelig er store dele af rammeplantningen forsvun¬
det. Det er kun drivhuset, der igennem en nylig reno¬

vering står i sin oprindelige form og stikker mærkeligt
ud i forhold til de andre forfaldne elementer, som det

oprindelig indgik i et raffineret spil med. Denne have
er eksemplet på, at man ikke har holdt fast i den op¬

rindelige idé - eller også har den ikke været stærk nok
- med en kraftig ramme omkring markante fritliggen¬
de elementer. Der skal en god portion fantasi til at
forstille sig haven, som den oprindelig har taget sig ud,
eller som den kunne have taget sig ud, hvis de rigtige
elementer var blevet bevaret.

Alle tre haver er således blevet påvirket af tidens tand,
ikke sådan som jeg på forhånd havde forestillet mig
det, at de stod i alderdommens blomst; men snarere

at der var bygget videre på de oprindelige haver, ejerne
havde tilføjet nye lag til den oprindelige plan. Måske
var der en struktur tilbage, måske et enkelt løsrevet
element. Måske var det tidens tilfældigheder, der hav¬
de ændret haven, eksempelvis de blomstrende bambus,



STUDIEAFDELING 1

ARKITEKTUR, BY & LANDSKAB,

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE
Steen Høyer

I dette nummer aftidsskriftet
prasenteres de tre landskabs-
arkitektucMannelser i Danmark.

I kommende numre forsøges de
nordiske landskabsarkitekt¬

uddannelserpræsenteret. As og

Bergen i Norge, Alnarp og

Ultuna i Sverige og Otnds i
Finland.

Mål

Uddannelsen på Arkitektskolen er en kunstnerisk sko¬
ling, der gennem viden og færdigheder søger at udvikle
det arkitektoniske talent - primært gennem projekt¬
arbejde med rumlige synteser.

Studieafdeling 1 er et resultat afArkitektskolens nye

strukturplan fra 1999. Afdelingens mål er at integrere
bygningsanlæg, by og landskab, således at de tre fag¬
områder udvikles selvstændigt, men inden for en fælles
forståelsesramme. Idéen er at skabe forståelse for ud¬

vikling, dynamik og indbyrdes samspil - for derigen¬
nem at kunne skabe en strategi for en fysisk organise¬
ring - og træne evnen til at udtegne et arkitektonisk
princip, på baggrund af eksisterende forhold. Det
tredie led i kæden er den rumlige syntese, hvorved
man har svarene på spørgsmålene hvorfor, hvordan og

hvorledes.

Målet er at give den studerende en metode, en

holdning og en række værktøjer, med et fokus der
ligger på den kunstneriske udviklingsproces. Dette
giver den studerende et selvstændigt afsæt med et

livslangt potentiale.
De landskabsarkitektoniske opgaver på Afdeling 1

spænder fra planlægning til havekunst. Planen er væ¬

vet i spejlet af samfundsudviklingen, og havekunsten
er ren oplevelse, nærmere kunstarter som maleri, film,
skulptur, poesi og musik.

særlige interessefelt - for eksempel inden for det land¬
skabsarkitektoniske fagområde.

Undervisningen er baseret på projektøvelser. I rela¬
tion til øvelsernes indhold er knyttet kurser, forelæs¬
ninger og seminarer for at opnå det mest direkte ud¬
bytte. Afdelingen arbejder med et overordnet tema og

inden for en geografisk ramme for at opnå et intensivt
studiemiljø og en fælles forståelsesramme.

Undervisningen er centreret omkring havekunsten
i dialog med bygning, bebyggelse og planlægning.
I forbindelse med kurserne indgår på skift en lang
række emner som for eksempel anlægsteknik, plante¬
lære, økologi, landskabsdannelse, geologi, jordbund,
klima, trafik, energi og rekreation m.v.

Fakta

Studiet er 5-årigt, og afdelingens antal af studerende
med fokus på landskab er mellem 10 og 20. Optagel¬
sen på Arkitektskolen sker efter studentereksamen el¬
ler særlig optagelsesprøve.

Den studerende vurderes efter 2. studieår på samlet
studieforløb og efter 5. år på en selvstændig 3 måneders
afgangsopgave. Efter kandidatur er beskæftigelsen ty¬

pisk projektering hos privatpraktiserende landskabs¬
arkitekter, arkitekter eller i offentlige institutioner.
Steen Høyer; landskabsarkitekt, professor, maa & mdl

Modsatte side:

Sophie Sahlquist,
projektskitse, 1998.
• Facing page:
Sophie Sahlquist,
project sketch, 1998

Midler

Studiet er 5-årigt. Det er opdelt i en førstedel -en 2-
årig grundskole — et midtvéjsstudium på 3. studieår
og et andendels studium i 4. og 5. studieår.

I grundskolen opøves en grundlæggende arkitekto¬
nisk forståelse samt en række praktiske færdigheder.
I midtvejsstudiet introduceres arkitektfagets bredde,
og på 4. og 5. studieår udvikler den studerende sit

Kunstakademiets Arkitektskole

Studieafdeling 1. Arkitektur, By & Landskab
Studieleder Steen Høyer
Philip de Langes Allé 10
DK-1435 København K

Tel. +4532 68 60 00

arkitektskolen@karch. dk

www.karch.dk
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AFDELINGEN FOR LANDSKABS- OG HAVEKUNST

ARKITEKTSKOLEN I AARHUS Preben Skaarup

Landskabsarkitektens fagområde
Landskabsarkitekter udgør en veldefineret faggruppe
med en faglig tradition i stadig udvikling.

Havekunsten er udgangspunkt for denne faglige
tradition, og havekunsten kan fortsat ses som et labo¬
ratorium for afprøvning af landskabsarkitekturens vir¬
kemidler, fra den mindste skala til den største. Have¬

kunst er i arkitekturen, hvad poesi er i litteraturen.
På en arkitektskole kan det forekomme ligetil at

definere landskabsarkitektens fagområde ved at frem¬
hæve forskellene mellem landskabsarkitektens og den
almindelige arkitekts arbejdsområder. Men det er to
sider af samme sag. Havekunsten kan måske opfattes
som nærmere den frie kunst end bygningsarkitektu¬
ren, men der kan og skal ikke trækkes nogen grænse.

Landskabsarkitektfaget har en lang erfaring med at

formgive haver, parker, byrum og landskaber, og med
udgangspunkt i havekunsten har landskabsarkitektu¬
ren grebet dybt ind i bygningskunst, bybygning og

landskabsplanlægning.
Faget har gennem sin praksis opbygget et landskabs-

og natursyn, der i dag ser ud til at gøre landskabs¬
arkitekter i stand til at give svar, eller i det mindste
stille de spørgsmål, der er nødvendige for at komme
videre i arbejdet med de opløste byer og det teknolo¬
giserede landskab.

Landskabsarkitekter har lært at forstå landskabet

som et artefakt - et produkt af menneskelige indgreb
- og forveksler ikke begreberne landskab og natur, som

det har været gjort i hele den moderne periode. Når
det er så ligetil at beskrive havekunst som stilisering
af landskabselementer, så burde det omvendt være let
at forstå betydningen af at se landskabet som en have.

Landskabsarkitekter ser landskabet, ikke som en mod¬

sætning til arkitektur f)g kultur, men som en del af
kulturen og som et resultat af menneskeskabt aktivitet.

Landskabsarkitekter står derfor ikke handlings-
hæmmede nu, hvor grundlæggende opfattelser af byen
og landskabet og af kulturen og naturen som mod¬
sætninger ikke længere slår til.

Som landskabsarkitekter har vi gennem vores faglige
viden og kunnen særlige muligheder for at arbejde med
de rumligheder, som opstår i det nye landskab, der
dannes i mødet'méllem de store infrastrukturelle anlæg,
bebyggelser, enkeltbygninger og servicefunktioner. Vi
har de redskaber, der er nødvendige for at analysere
komplekse situationer og finde de særlige lokale mulig¬

heder, og vi har de midler, der skal til for at arrangere

nye, meningsgivende og karakterfulde sammenhænge.
Byparker, markante landskabselementer og frie

landskabsrum betragtes i dag som de vigtigste mulig¬
heder for at give struktur til eksisterende og nye by¬
vækstområder. I hele Europa arbejder landskabsarki¬
tekter med storskalaopgaver i et omfang, der ikke før
er set. Fagområdet er inde i en stærk og spændende
udvikling, der også kommer til udtryk i de opgaver,

der løses af danske landskabsarkitekter. Gendannelse

og nyetablering af opfattelige strukturer i byerne, ved
anlæg af parker, pladser og landskabsrum har stået på
i en lang periode, - og ligesom oversete landskabstræk
i byen fremdrages og nyfortolkes, må en tilsvarende
aktiv strategi for generobring og nydannelse af hele
landskaber udvikles i de kommende år.

Som helhed oplever landskabsarkitekter, at der nu

er en meget stærk forventning til faget, om at det kan
medvirke til at udvikle det nye landskab.

Der er i dag på denne baggrund en aktuel mangel
på landskabsarkitekter, både på de private tegnestuer

og i den offentlige planlægning og forvaltning.
For at uddanne flere landskabsarkitekter vil det være

nødvendigt, at der også tiltrækkes flere studerende til
afdelingen. Det kræver, at afdelingens faglige profil
tegnes stærkt udadtil på skolen, at afdelingens orien¬
tering mSd det internationale fagmiljø tydeliggøres,
og at der fastholdes et levende og inspirerende studie¬
miljø på afdelingen.

Afdelingen for landskabs- og havekunst
Landskabet er det selvfølgelige udgangspunkt for alt
arbejde med bygningskunst, bybygning, landskabs¬
arkitektur og havekunst. Afdelingen for landskabs- og
havekunst har derfor to hovedopgaver:

- Den ene hovedopgave er at give et kvalificeret
undervisningstilbud til arkitektskolen som helhed,
der skal sikre, at landskabs- og havekunst forstås og

udvikles som en uundværlig del af bygningskunst og

bybygning.
- Den anden hovedopgave er at fastholde og videre¬

udvikle afdelingen som et godt og inspirerende studie-
'sted, hvor uddannelsen til landskabsarkitekt kan

gennemføres på et højt fagligt niveau, og med den
mulighed for fordybelse, som dette kræver i land¬
skabs- og havekunstens særlige forudsætninger og

muligheder.
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Undervisningstilbud til hele arkitektskolen
Den fine danske tradition for samarbejde mellem
landskabsarkitekter og arkitekter har sin forklaring i
det faktum, at der i mange år er blevet undervist i
landskabs- og havekunst på arkitektskolerne.

Det generelle studietilbud til hele arkitektskolen
sigter på at give en bred orientering inden for afdelin¬
gens fagområde. Dette gøres gennem forelæsninger,
kursustilbud, deltagelse i opgaveformulering og -til¬
rettelæggelse, konsulentbistand ved studieplanlægning
samt ved deltagelse i kritikker på afdelingerne.

Den almindelige arkitektstuderende bør som mini¬
mum have en orientering om sammenhængen mellem
landskab, arkitektur og havekunst, der gør vedkom¬
mende i stand til udføre en grundlæggende landskabs¬
analyse eller til at indgå i samarbejde med en landskabs¬
arkitekt om disse afgørende led i opgaveløsningerne.

I det omfang det er muligt, bliver der givet indivi¬
duel vejledning til studerende i forbindelse med løs¬
ning af særlige studieopgaver og ved afgangsopgaver.

For studerende ved andre afdelinger, som ønsker
mere end den generelle orientering om landskabs-
og havekunst, tilbyder afdelingen landskabskurser i
januar måned hvert år.

Undervisning for afdelingens normalstuderende
Fagets arbejdsopgaver spænder fra havekunst over

landskabsarkitektur til landskabsplanlægning, og det
er afdelingens mål, at dens studerende skal tilegne sig
faglig indsigt inden for hele dette brede faglige spekter.

Afdelingens studerende indføres i landskabsarkitekt¬
fagets bredde, dels gennem en planlagt formidling af
faglig viden, dels gennem emnevalget for de hoved¬
opgaver og øvelser, der indgår i studieforløbet for 3.
og 4. studietrin.

Studieplanen vil gennem de stillede opgaver give
de studerende indblik i de projekttyper, som færdig¬
uddannede landskabsarkitekter arbejder med inden
for de to hovedområder, som tegner sig for beskæfti¬
gelsen, nemlig de private tegnestuer og de kommunale
parkforvaltninger.

For at opnå afgang som landskabsarkitekt er tre års
fuld studietid på afdelingen nødvendig.

Studieprogrammet er opbygger ud fra denne for¬
udsætning og består af to studieår med fælles studie¬
program for 3. og 4. studietrin opbygget med kurser,
øvelser, forelæsningsrækker og stillede opgaver, efter¬
fulgt af et tredie studieår på 5. studietrin, hvor der
arbejdes selvstændigt med selvvalgte opgaver, som i
emne og omfang kan være forberedelse til afgangsop¬
gaven, som normalt indgår i det tredie studieår.

De to første studieår ses som et samlet forløb, hvor
der i korte og lange projektopgaver veksles mellem den

mindre skala i havekunst, set i tæt sammenhæng med
bygningskunst og opgaver i byens rum, og den større
skala i landskabsarkitektur og landskabsplanlægning,
eksempelvis med opgaver som byparker, byens nære

landskaber og det åbne lands planlægning.
Afgangsopgavens emne vælges normalt af den stu¬

derende selv ud fra egne faglige interesser og kan ud¬
nyttes til en individuel specialisering inden for afde¬
lingens og landskabsarkitektens arbejdsfelt.

Det er afdelingens opfattelse, at landskabet må for¬
stås som en kompleks helhed af historiske forudsæt¬
ninger og spor, hvor det ikke længere giver mening at
definere by og landskab som modsætninger.

Landskabet er det fælles udgangspunktet for opgaver

på alle niveauer, fra lilleskalaen i haven, over mellem¬
skalaen i arkitekturen, til storskalaen i landskabs- og

byplanlægning, som altid har trukket på inspiration
og viden fra havekunsten, der har arbejdet med land¬
skabets store rum og med tidsdimensionen som en

%

selvfølgelig del af projekterne. I havekunstens historie
findes måske netop den viden, som planlægningen
tilsyneladende har så hårdt brug for i dag. En særlig
udfordring for undervisningen på afdelingen består
derfor i at fastholde forbindelsen fra havekunst over

landskabsarkitektur til landskabsplanlægning.

Indøvelse afarbejdsmetode
Afdelingen lægger vægt på at de studerende udvikler
faglig og personlig selvstændighed og kreativitet, ba¬
seret på en arbejdsmetode, der sætter evnen til at skit¬
sere højt. Skitseringen ses som en målrettet analyse- og

afprøvningsproces. Og som arkitektens vigtigste arbejds¬
redskab i den krævende proces, hvor udfordringen
består i målrettet, men hver gang uden at kende må¬
let, at kunne samle alle spørgsmålene og, i den sidste
ende, komme med et svar.

Lærernes faglige profil og personlighed vil altid være

vigtig og indgår som et element i undervisningen, men

afdelingen lægger stor vægt på at skabe rum for, at
den studerende kan udvikle og skærpe sin egen faglige
profil i sam- og modspil med lærere og medstuderen¬
de i et aktivt, inspirerende og kritisk studiemiljø.

Afdelingen ser det som en forpligtelse, at de stude¬
rende bringes ind midt i det aktuelle faglige spænd¬
ingsfelt, og udbygger og fornyer derfor til stadighed
internationale kontakter gennem studierejser,.work¬
shops, gæsteforelæsninger og værkanalyser.

Teknik, konstruktion, materiale

Opfattelsen af havekunst og landskabsarkitektur som
et selvstændigt fagligt område hænger i høj grad sam¬
men med, at der arbejdes med levende vækstmateria¬
ler og med tiden som dimension.

Landskab 3/01



Afdelingens studerende tilegner sig teknisk viden og erfaring gennem

opgavebesvarelser, litteraturstudier, øvelser og kurser, der sigter på at

opbygge en forståelsesramme, hvori en stadig mere detaljeret viden om
vækstmaterialer, vand, jordbygning og anlægsteknik kan indpasses.

Forståelse af tid og iscenesættelse over tid som en særlig dimension
i arbejdet med landskabs- og havekunst opstår i sammentænkning af
teknisk og historisk viden.

Fagets teori og historie
Afdelingen tilstræber gennem forelæsninger, kurser og længerevarende
teoriforløb at kvalificere de studerende til at diskutere og forstå have¬
kunstens og landskabsarkitekturens udvikling og teorigrundlag som

baggrund for dannelse af personlige faglige holdninger.
Landskabs- og havekunstens teori og historie ses som nært forbun¬

det med arkitekturens, men også som et selvstændigt fagområde. Teori
og historie opfattes som et grundlag for at kunne diskutere faglige
problemstillinger på et konstruktivt niveau, og som middel til frisæt¬
ning af den enkeltes kreativitet.

Samfundsfag, filosofi, videnskabsteori
Havekunsten er tæt knyttet til samfundsmæssige forhold og forbun¬
det med vores generelle natursyn.

Samfundsfag, filosofi og videnskabsteori opfattes på afdelingen som

støttefag til arbejdet med arkitekturteori og arkitekturhistorie. På afde¬
lingen diskuteres løbende begreber som landskabsopfattelse og natur¬

syn, og der trækkes til belysning af disse emner på et netværk af fag¬
folk fra kunsthistorie, litteratur, filosofi og andre tilgrænsende fag.

Æstetik ogformlære
Æstetik og formlære formidles der til stadighed viden om og holdninger
til gennem kritikker, analyseøvelser og teoriopgaver, mens den studeren¬
des bevidsthed yderligere skærpes gennem arbejdet med projekterne.

Afdelingen har udviklet en særlig type øvelser med temaet: 'krop¬
pen i landskabet'. Vi har på afdelingen gennemført disse øvelser med
stort udbytte, både hvad angår viden om landskabets æstetik og om
dets formverden. Øvelserne giver den for landskabsarkitekten nødven¬
dige, særlige forståelse for landskabets store skala, åbne rumdannelse,
horisont, himmel og lys.

IT • •

Afdelingen ønsker at IT skal indgå som en integreret del af hverdagen,
fordi et grundlæggende kendskab til IT og CAD er en nødvendig del
af de arbejdsrutiner, som den studerende møder efter uddannelsens
afslutning. I det omfang skolen ikke kan stille computere til rådighed,
opfordrer afdelingen til, at de studerende selv anskaffer sig maskiner
under den forudsætning, at AAA stiller programmer, netværk, printere
og plottere til disposition.

Fagets praksis
Formidling af viden om fagets praksis indgår i afdelingens studietilbud
over en bred front, i opgavevalg, i tilgang til opgaverne, i krav til be¬
svarelserne, og ved mødet med landskabsarkitekter fra praksis som
kritikere og forelæsere. Det tilstræbes at afdelingens studerende i løbet
af studiet er blevet præsenteret for plan- og byggelovgivning, projekt¬
gennemførelse, økonomi og sagsadministration på det niveau, som
det er muligt, at nå i en skolesituation. Afdelingen har et ganske vel¬
udbygget net af praktikværter, hvilket normalt har sikret, at de studeren¬
de i praktikperioden får ansættelse på fagligt interessante tegnestuer.

Afdelingen tilstræber at bidrage til en dialog mellem skole og erhverv
ved i projektopgaver og workshops at arbejde med konkrete opgaver

\

og aktuelle faglige problemstillinger.

Uddannelsens hovedmål

En typisk nyuddannet landskabsarkitekt fra afdeling L vil ideelt set have
en bred viden om landskabsarkitektens arbejdsområde og vil kunne
indgå på et professionelt niveau i arbejdet på en privat tegnestue eller
i en offentlig parkforvaltning. Den nyuddannede vil være skolet til at
være kritisk i forhold til erhvervet og kan indgå i en konstruktiv dia¬
log om opgaverne.

Afdelingen ønsker at uddanne landskabsarkitekter, der er kvalificerede
til at gå ud i faget og der bygge videre på det fundament af faglig hold¬
ning og engagement, der er skabt gennem studiet. Afdelingen ser ud¬
dannelsen som mere end blot en forberedelse til arbejdet på tegnestuen.
Der skal være fyldt brændstof på til fortsat faglig udvikling på grundlag
af den holdning til faget, der er formet gennem uddannelsens fem år.

Den faglige paratviden skal kunne leve op til de krav, det er rimeligt
at stille til en nyuddannet, så selvtilliden kan være i orden. Men af¬
delingen vægter helhedstænkning, arbejdsmetode og arkitektfagets
kreative sider i undervisningen og ser det som et helt selvfølgeligt mål,
at den studerende forlader uddannelsen med,en selvstændig holdning
til fagets samfundsmæssige betydning og kunstneriske muligheder.

Overbygningsuddannelse for færdiguddannede
Afdelingen for landskabs- og havekunst tilbyder en étårig overbygnings¬
uddannelse for færdiguddannede. Tilbudet er især tiltænkt arkitekter,
som med en landskabsarkitektfaglig overbygning har mulighed for at
få udvidet deres uddannelse og dermed blive yderligere kvalificerede i
jobsøgningen, men også færdiguddannede med anden baggrund end
arkitektfaget har gennemført uddannelsen med positivt udbytte. Over-
byggere følger i hovedtræk studieplanen for 3. og 4. studietrin, med
mulighed for aftale om individuelle ændringer undervejs i forløbet.
Preben Skaarup, lektor ved Afdelingfor Landskabs- og Havekunst,
Arkitektskolen i Aarhus, landskabsarkitekt maa, mdl, pir
Arkitektskolen i Aarhus. Nørreport 20. 8000 Århus C.
www. a-aarhus. dk
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LANDSKABSARKITEKTUDDANNELSEN PA

LANDBOHØJSKOLEN I KØBENHAVN
Uddannelsens mål

Formålet er at uddanne kandidater (cand.hort.arch.),
der er kvalificerede som landskabsarkitekter. Landskabs¬

arkitekten planlægger, udformer, foreskriver de tekniske
løsninger og forvalter friarealer samt rekreative om¬

råder i det åbne land. Ved friarealer forstås her haver,

parker og grønne områder ved boliger, institutioner,
erhvervsbyggeri m.m.

Sammen med andre faggrupper deltager landskabs¬
arkitekten desuden i planlægning og udformning af
ændringer i byen og landskabet, f.eks. byudvikling, by¬
fornyelse, indpasning af bygninger og veje i landskabet,
skovrejsninger, fredninger, reetablering af råstofgrave m.v.

Vi lægger vægt på, at de studerende med en grund¬
læggende naturvidenskabelig viden om jord og planter
samt humanistisk viden om havekunst og formgivning
skal kunne løse de ovennævnte opgaver. Til løsningen
hører problemformulering, udformning og anskuelig¬
gørelse af forslaget. Løsningerne skal kunne opfylde
funktionelle, æstetiske, sociale, økologiske og økono¬
miske krav.

Uddannelsen skal kvalificere til stillinger som park¬
og vejchef, kommunegartner, praktiserende landskabs¬
arkitekt, kirkegårdsleder, landskabschef i amt, have¬
brugskonsulent, forsker og underviser eller ledende/
projekterende medarbejder for disse personer.

Studiets opbygning
Uddannelsen er 5-årig og fra 1992 opbygget af en 3-
årig grunduddannelse (bacheloruddannelse) og en 2-
årig kandidatuddannelse (masteruddannelse), som de
øvrige uddannelser på KVL. Studerende kan afslutte
uddannelsen som bachelorer, hvor målet er en grund¬
læggende landskabsarkitektfaglig viden med en vis er¬

hvervskompetence, men næsten ingen har hidtil afslut¬
tet som bachelor. Grunduddannelsen som bachelor

afsluttes med et ophold af et semesters varighed hos
en praktikvært, hvor man gennemfører en selvprogram-
meret opgave som afrunding af grunduddannelsen.
Dette praktikophold på 4,5 måneder afløser de tidli¬
gere praktikophold på henholdsvis en planteskole, en

anlægsgartnervirksomhed og en tegnestue. Der er til¬
fredshed med ændringen, selv om enkelte savner en

fysisk kontakt med det praktiske arbejde mjed jord og

planter.
Uddannelsen er bygget op af kurser og projekter

med forskellige pointværdier, hvor et årsværk er sat til

60 point for et normalt studieår. På grunduddannelsen
er ca 2/3 af kurserne obligatoriske, mens kun specialet
på kandidatuddannelsen er obligatorisk (se skema).
Kurserne fordeler sig på efterårs- og forårssemestre,
hver a 14 uger, samt 3-ugers kurser i januar og juni.

Bacheloruddannelsen giver adgang til kandidatud¬
dannelsen som landskabsarkitekt og landskabsforvalter
på KVL og på andre universiteter med landskabsar¬
kitektuddannelser, der har indført bachelor/master¬

systemet.

Undervisningsmetode
Landbohøjskolens traditionelle disciplinorienterede
undervisningsmetode har aldrig været særlig gunstig
for landskabsarkitektuddannelsen. Med årene siden

uddannelsens start i 1960 har man derfor langsomt
fået ændret undervisningen til en mere projekt- og
anvendelsesorienteret metode, dog stadig med bevarel¬
se af visse grundfag som jordbundslære og botanik.

Den sidste metodemæssige ændring blev foretaget i
1992, således at grunduddannelsen nu er stærkt struktu¬
reret af uddannelsens kernefag: landskabsplanlægning,
planteanvendelse og anlægsgartneri (anlægsteknik).
Ved revisionen i 1992 blev desuden indført et stort

introkursus som den første indgang til studiet for at

indføre og motivere de nye studerende i faget.
Her introduceres også de forskellige friarealtyper,

som faget traditionelt arbejder med. Kurset har været

en succes i forhold til de tidligere ikke umiddelbart
målrettede videnkurser, hvor man først efter et par år
fandt ud af målet med studiet.

Kurser i landskabsplanlægning er rent projektorien¬
teret som på arkitektskolerne i Danmark, hvor viden
skaffes i forhold til projektets behov. De to andre
kerneområder, planteanvendelse og anlægsgartneri er
mere videnorienteret for at markere fagenes grænser,
men den indhentede teoretiske viden afprøves i side¬
løbende projekter i de to kurser.

Undervisningens hovedfagsområder på bachelorniveau
Som nævnt ovenfor er kerneområderne i grunduddan¬
nelsen de anvendelsesorienterede kurser i landskabs¬

planlægning, planteanvendelse og anlægsgartneri. Til de
anvendelsesorienterede fag hører også kort- og land¬
skabsanalyse samt naturforvaltning og på det seneste

informationsteknologi som CAD og GIS, der i dag er
en faglig nødvendighed.
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Landskabsplanlægning har også øvelser i tegning og

fremstillingsmetoder, og kurset består af kortere og

længere skitseringsopgaver, hvor træning i bl.a. rumlige
analysemetoder, problembeskrivelser og formulering
af koncepter er det primære mål. Der trænes også i
syntesedannelse ved hjælp af skitsering, som er land¬
skabsarkitektens vigtige arbejdsredskab. Her skabes
desuden forståelsen for i de efterfølgende kernefag at
skaffe sig større viden om fagets materialer.

Planteanvendelse, der er placeret i 4. semester, om¬

fatter planlægning, projektering og drift af beplantnin¬
ger i byen, de grønne områder og landskabet i øvrigt.
Kurset i planteanvendelse har som forudsætning kend¬
skab til planters vækstøkologi og habitus over tid.
Dette kendskab har ikke hidtil været optimalt, fordi
grundfaget botanik traditionelt er funderet på det
botaniske system og derfor ikke orienteret mod plan¬
tens habitus og livscyklus, men det bedres successivt.

Anlægsgartneri på 5. semester omfatter planlægning
og projektering af terræn, befæstelser, mure og hegn i
en biologisk kontekst, hvilket adskiller det fra ingeniør¬
kunnen. Kurset indledes med et 3-ugers fagskoleop¬
hold, hvor håndværksmæssige færdigheder i jordbehand¬
ling, fliselægning og plantning indøves. Desuden
demonstreres maskiner til anlæg og drift af grønne

områder. Dette korte effektive kursus er indlagt som

erstatning for praktikopholdet i en anlægsgartnervirk¬
somhed og fungerer meget tilfredsstillende.

Kort- og landskabsanalyse giver træning i tolkning
af kort og flyfotos samt i afprøvning af landskabsana¬
lysemetoder, og naturforvaltning giver viden og forstå¬
else for landskabets benyttelse og beskyttelse.

Landskabsarkitektuddannelsen
Gælder for studerende optaget 1995 eller senere

10. sem.

Speciale
36 eller 48 point9. sem.

8. sem.

7. sem.

6. sem. Bachelorprojekt

5. sem. Anlægsgartneri

4. sem. Planteanvendelse Pra

Anlægs
tisk

gartneri
3. sem. Jordbundslære

Landskabs¬

2. sem. planlægning og tegning Almen havebrugs¬
botanik

1. sem. Landskabsplanlægning, intro

Point 3 I 6 I 9 | 12 I 15 I 18 21 24 27 30

Skematisk oversigt over landskabs¬
arkitektuddannelsen.
De lysegrå felter er obligatoriske
fag, og de hvide felter er valgfrie
studieaktiviteter.
På kandidatuddannelsen er kun

specialet på 36 eller 48 point
obligatorisk.
• A schematic view of training for
landscape architects.
The light-gray fields are required
subjects and the white fields are
electives.
For the master's degree, only a
graduate project of 36 or 48 points is
required.

Vigtige supplerende fag på bacheloruddannelsen er

fag som jordbundslære, havebrugsbotanik, planteøkologi
og geobotanik, skov- og landskabshistorie, landmåling,
planlægningslovgivning og havekunstens historie.

Det afsluttende bachelorprojekt hos en praktikvært
er den første selvprogrammerede opgave og en god
prøve på den opnåede selvstændighed i uddannelsen.
Praktikordningen virker meget tilfredsstillende og

giver gode kontakter til erhvervet, ligesom den åbner
mod tilgrænsende erhverv, f.eks. skovplanlægning i
skovdistrikter.

■ t

Fagområder på kandidatniveau
I 1995 blev indført en specialisering på overbygningen
med en retning i både landskabsarkitektur og land¬
skabsforvaltning, den sidste med særlig henblik på
forvaltningen og administrationen af det åbne land.
Landskabsforvaltning er nu i år 2000 defineret som
en selvstændig kandidatuddannelse med titlen cand.
scient. landskabsforvaltning. Uddannelsen kan også
søges af bachelorer inden for de andre jordbrugsret¬
ninger, geografi o.a., med visse forudsætninger som

landskabsøkologi og planlægningslovgivning.
Der arbejdes også på at få en specialisering på kandi¬

datniveau i parkforvaltning, fordi arbejdsområdet, der
aftager mange kandidater, ikke er tilstrækkelig uddybet.

Kandidatuddannelserne har fundet en god form
med temakurser af et semesters varighed, hvor man i
landskabsarkitektur i disse år arbejder med forandring
af bylandskaber, mens man i landskabsforvaltning
studerer interesserne i det rujrale landskab med forslag
til forvaltning af landskabet, på begge områder med
respekt for områdets kulturværdier. For fjerde år i træk
løber nu også et nyt tema i emnet infrastrukturplan¬
lægning med deltagelse af ingeniør- og landskabsarki¬
tektstuderende fra begge sider af Øresund. Det afholdes
på engelsk og trækker en del udenlandske studerende.

Supplerende fag i overbygningen er for landskabs¬
arkitektur kurser i byplanlægning, parkforvaltning,
landskabsøkologi, pleje af plantninger, uddybende
planteanvendelse, sociologi og videnskabsteori.
Et vigtigt emne som landskabsarkitekturteori er svagt
dækket og skal opgraderes. Et samarbejde med arki¬
tektskolen om dette emne burde være naturligt.

En del studerende bruger det første studieår på
kandidatuddannelsen til et studieophold på en anden
skole, f.eks. Kunstakademiets Arkitektskole eller andre

europæiske landskabsarkitektskoler. Samtidig kommer
en del udenlandske studerende hertil som Erasmus-
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studerende et eller to semestre, i de seneste år ca. 10

studerende pr. år, fordelt på de forskellige kurser.
Denne udveksling er stigende og stimuleres for at
fremme en international kontaktflade. Sproget kan
være et problem, da alle kurser med undtagelse af
infrastrukturkurset gives på dansk, ligesom næsten
alle lærebøger er skrevet på dansk. Problemet er van¬

skeligt at løse, da vi, ligesom KVL i øvrigt, gerne vil
beholde dansk som fagvidenskabeligt sprog.

En udveksling med stor succes er ELEE-kurserne,
der hvert år i to uger afholdes på samme tid på for¬
skellige universiteter i Europa med stor deltagelse af
studerende fra mange lande. Disse kurser holdes natur¬

ligt på engelsk.

Studerende, adgangskriterier og eksamensform
I de senere år er der optaget 40 studerende med 5 i
overbookning pr. år. Fra år 2000 må der kun optages

25 % i gruppe B, dvs. folk som søger optagelse efter
andre kriterier end kun studentereksamen, hvor det
før var 50 %. Dette kan være praktikophold, udlands¬
ophold, supplerende uddannelse o.a. Udviklingen må
beklages, fordi der så kommer færre ældre studerende,
men fra Undervisningsministeriets side er det et for¬
søg på at effektivisere uddannelserne.

Uddannelsen drager fordel af tidens trend, hvor be¬
hovet for kunstnerisk selvudfoldelse, parret med interes¬
sen for økologi, stimulerer mange til at søge. Der har
i de seneste år været dobbelt så mange ansøgere, som '
vi har plads til, hvilket afspejler sig i et stigende karakter¬
gennemsnit. Denne udvikling betyder, at landskabs¬
arkitektuddannelsen på KVL har faet en højere status
blandt de andre uddannelser på KVL. Siden uddannel¬
sens start i 1960 er der indskrevet godt 1000 studerende.

På trods af den store søgning er der også en høj
studiegennemførelse - 80-85 %, hvilket tyder på et

godt undervisnings- og studiemiljø.
Efter 1997 er størrelsen på specialer øget fra 24 point

til 36 eller 48 point (ca. 9 mdr.) for at give mulighed
for større fordybelse og mere forskningsprægede op¬

gaver. ' , •

Specialet funderes kontraktligt med en vejleder og

en tidsbegrænsning. Eksamen gennemføres som et

offentligt seminar med en udefra tilknyttet censor fra
det udvalgte censorkorps, der repræsenterer erhvervet,
sektorforskningen og andre universiteter.

På trods af de mange kandidater, der er blevet fær¬
dige i 90erne, er de-r ikke stor arbejdsløshed, som man

kunne frygte. Arbejdsløshedsprocenten har det sidste

år kun ligget på 5-6 %. hvilket tyder på at mange kan¬
didater i sig selv skaber flere ansættelsesmuligheder,
både inden for kerneområdet og i tilgrænsende fag¬
områder.

Nordisk og international uddannelse på overbyg¬
ningsniveau
I 50-erne var der tanker om en nordisk overbygnings¬
uddannelse placeret på Kunstakademiet i København,
hvor studerende fra jordbrugsuniversiteterne kunne
videreudvikle deres dengang ret begrænsede planlæg¬
ningsmæssige og arkitektoniske kunnen. Men da man

samtidig på jordbrugsuniversiteterne i Norge, Sverige
og Danmark omkring 1960 udspecialiserede en land¬
skabsarkitektuddannelse hvert sted, faldt incitamen¬

tet for en sådan fælles nordisk landskabsarkitektskole.

Et vigtigt samarbejde mellem de nordiske lande
finder i dag sted i form af forskerkurser, IT-kurser og

et begyndende samarbejde over Øresund, bl. infra¬
strukturkurset: Road, Man, Landscape, med deltagelse
af studenter fra andre lande i Europa. Der er desuden
planer om et nordeuropæisk kursus i Urban Forestry.
Landskabsforvaltning vil også komme på banen med
øget styrke. Med den stærkt stigende internationali¬
sering på uddannelsesområdet vil man i fremtiden se

mange flere tværfaglige og internationale kursustiltag.
Efteruddannelse foregår i dag i begrænset udstræk¬

ning som 'Åben Uddannelse', hvor man følger enkelte
af de eksisterende kurser, f.eks. CAD-kurset. Vi vil

gerne fremme denne aktivitet, hvor vi tror, at især ek¬
sisterende og nye 3-ugers kurser i januar og juni kunne
være attraktive som efteruddannelse. Foruden værdien

af ny og bearbejdet viden i sig selv vil deltagelsen af
ældre kandidater i disse kurser også stimulere det fag¬
lige udbytte for skolens kandidatstuderende.

Videregående uddannelse i form af Ph.D.-studier
på KVL og Forskningscentret for Skov og Landskab
med vejledning af KVL's lærere er under udvikling
med 12 -15 igangværende studier. Ph.D.-uddannelsen
søges fremmet for at sikre uddannelsernes kvalitet
fremover foruden det løbende generationsskifte.
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt mdl,
professor ved Institutfor Økonomi, Skov og Landskab
Sektion for Landskab

Rolighedsvej 23, 2. sal
DK-1958 Frederiksberg C
kvl@kvl.dk

www.kvl.dk
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BOGOMTALE

Udkast til Amalienborg Have.
J.C. Krieger, 1720rne.
• Draft for Amalienborg Gardens.
J. C. Krieger, 1720s.

Danmarks havekunst

Hakon Lund: Danmarks Havekunst, bind I. Arkitektens

Forlag, 2000. 416 s., ill. 1530 kr. samlet for bind I, II
og III.

Arkitektens forlag barsler i 2001 med et storværk i tre
bind om havekunsten i Danmark. Det er sikkert et

velvalgt tidspunkt i forhold til tidens oplevelseshun¬
grende begivenhedskultur, fordi havekunsten netop
kan tilfredsstille det lystbetonede og oplevelsesrige
med sine arrangerede, kontrollerede landskaber. Have¬
kunsten har gennem tiden været tæt forbundet med
tilstedeværelsen af mentalt og økonomisk overskud.
Dette var særlig markant i enevældens periode, som
Hakon Lund beskriver i bind I, hvor en lille overklas¬
se havde dette overskud til at skabe og opleve. I ro¬

mantikken, der beskrives i bind II, flytter overskud¬
det til det toneangivende borgerskab for med det 20.
århundrede at blive udbredt til mere hverdagsagtige
haveanlæg (bind III) som et resultat af demokratiets
udvikling.

Man kan diskutere, om ordet havekunst med den
elitære klang er det rette nutidige begreb at bruge i en

formidling af emnet til en større kreds i stedet for ord
som havearkitektur eller landskabsarkitektur.

Havekunst er ganske vist et smukt ord, men selv om

der nok er færre bundne funktioner i haveanlæg end i
bygningsanlæg, er det dog en brugskunst med sam¬

funds-accepterede honorerede arbejdsydelser. Hvornår
kan et anlæg kaldes for landskabsarkitektur og hvor¬
når er det havekunsjt? Er det et spørgsmål om kvalitet
eller er det bare et ublufærdigt ord for det samme?
Jeg mener ikke fagets mål er at lave kunst, men land¬
skabsarkitektur. Kan der så opstå kunstneriske oplevel¬
ser er det fint, men det er jo noget andet. Begrebet
kan også misforstås( som når folk tror, at havekunst
drejer sig om skulpturer og statuer til haven.

I enevælden var overskuddet for overklassen stort,

og det resulterede i en række store haveanlæg ved de
kongelige slotte og adelens herregårde, som Hakon
Lund gennemgår med sin prægnante tekst og interesse
for historiske detaljer og kobling til samtiden og dens
kunststrøm-ninger. Som kunsthistoriker med stor
lidenskab for barokkens formudtryk er han primært
interesseret i tolkning af tegninger og tekster, i mindre
grad i den sanselige oplevelse af haverne dengang som
nu. Således er hans ærinde ikke havens langsomme

skuespil med vækst og forfald, der vel i særlig grad er

havearkitekturens særkende, men primært formsproget
indenfor barokkens paradigme. Formen er kvalitets¬
kriteriet, og det går så udover de mindre formsikre
anlæg som han benævner som dilettantiske, uanset
den historie eller de sanselige oplevelser som haven
formidler.

Men hans dokumenterbare indgang med beskrivelse
af formsprog, materialeindkøb arbejdsindsats og ind¬
kredsning af datoer for anlæggets etablering er både
interessant og morsom og viser f.eks samme økono¬
miske vanskeligheder med omkostningerne til anlæg
og drift som i dag.

Som et eksempel på dette refererer han overhofmar¬
skal Numsens forespørgsel til driftsomkostningerne
ved Frederiksborg slotshave i 1791: 'Hvor mange Alen
Hække findes der i Haugen, og hvad koster 100 Qua-
dratalen Hække aarlig at beklippe, hvorofte beklippes
de, og kunde ikke nogle af dem til meere Ziir for
Haugen borttages og derved en Omkostning spares?
Hvor mange Træer beklippes og kunde man ikke lade
dem være ubeklippede?' i

Bogen er en opsamling af den grundlæggende forsk¬
ning om baroktidens haver, som Hakon Lund har
udført og offentliggjort i flere artikler og bøger som:
Danske Haver i det syttende og attende Aarhundrede fra
1963 og De kongelige Lysthaver fra 1977. Ny viden er
derfor af ret begrænset omfang.

I denne nye bog gennemgås haverne kronologisk,
begyndende med Tycho Brahes Uranienborg fra ca
1576. Fra 1600-tallet gennemgås eksempler som

Kongens have, Lundehave,'Clausholm og Frederiks¬
berg have, og fra 1700-tallet Sorgenfri, Fredensborg,
Frederiksborg, Hirshholm, Ledreborg og Bregentved
m.fl. I alt fremlægges planer af godt 50 haver, hvori
indgår både kongelige lysthaver, små og store herre¬
gårdshaver og landsteder.

Som tolkningsgrundlag er brugt de originale tegnin¬
ger, og jeg.formoder at de tegninger, der overhovedet
eksisterer, samtidig har styret valget af de medtagne
haver. Det er således ikke kun haver af stor kvalitet,
der præsenteres, men et bredt udsnit af tidens udtryk,
også planer af mere dilettantisk karakter som de om¬
tales af forfatteren.

Johan Cornelius Krieger, der var den toneangiven¬
de havearkitekt fra 1720 til ca 1750 får tildelt et stort

kapitel, ligesom Jardin 1750-1770 og billedhuggeren
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Wiedewelt. Disse personstyrede afsnit skaber lidt u-

klarhed i det værkorienterede koncept, men gør ikke
bogen mindre interessant at læse.

Forfatteren har bevidst undladt at fordybe sig i ha¬
vens planter og materialer, fordi han siger han ikke
har forstand på det, og fordi han ikke mener det er

afgørende for planens kunstneriske udtryk. Dette kan
bestemt diskuteres, da haven jo er en rumlig bearbejd¬
ning af et landskab med planterne som et meget af¬
gørende byggemateriale. Han henviser i stedet til det
nyligt udkomme arbejde afAnnie Christensen: Haverne
— dengang, 2000, hvor hun minutiøst gennemgår
1700-talshavernes tilblivelse og beplantning. Dette
løser dog ikke behovet for en arkitektonisk vurdering
af planternes funktion i helheden.

Da haverne i stor udstrækning er formet af planter,
der ældes og dør, er planternes fornyelse en vigtig del
af havens væsen. Et vigtigt spørgsmål i den sammen¬

hæng, som diskuteres meget i disse år, hvor også man¬

ge anlæg af nyere dato skal fornyes, er havens autenti¬
citet. Her kunne jeg godt have ønsket mig at netop
Hakon Lund med sin indsigtsfulde kunsthistoriske
baggrund havde kommenteret det vanskelige problem
med havernes restaurering udfra en kultur- og kunst¬
historisk indgang, f.eks. i forbindelse med omtalen af
Frederiksborg Slotshave eller Frederiksberg Have.

Bogens karakter af et populærvidenskabeligt værk
med adresse ikke kun til fagfolk illustreres ved, at den
begynder med en underholdende skildring af en have¬
fest i Frederiksberg Have den 26. juli 1769 for Dron¬
ning Caroline Mathilde, Chr. Vils unge dronning,
hvis liv blomstrede så kort efter det skæbnesvangre
møde med kongens livlæge Struense.

Værket er på 413 sider og trykt i stort format, 26 x

35 cm for at give plads til de fine gamle planer og stik.
Derfor er det noget uforståeligt og en skam, at flere
tegninger overlapper modstående side, så planerne
skæres over og detaljer derved forsvinder. For at lette
læsningen af det store format er der fornuftigvis an¬
vendt en luftig lay-out med store typer, der under¬
streger udgivelsens eksklusive karakter. Arkitektskolens
mangeårige fotograf Keld Helmer-Petersen har forsy¬
net bogen med meget smukke nutidige fotos fra flere •

af de gamle haver. De supplerer fint Hakon Lunds
grundige tolkning af planerne ved at give en oplevelse
af havernes rumlighed og tidsfaktorens betydning.
Ib Asger Olsen

•
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Bregentved med bygninger, have og alléer. Opmåling af Joseph Guione 1776, udsnit.
Bregentved with buildings, garden, and avenues. Survey by Joseph Guione, 1776, detail.
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BOGOMTALE

Kungstrådgården i Stockholm.
André Mollet, 1716.
• Kungstrådgården, Stockholm.
André Mollet, 1716.

Svensk Tradgårdskonst under fyrahundra år
Thorbjdrn Andersson, Tove Jonstoij og Kjell Lundquist
(red.): Svensk Tradgårdskonst underfyrahundra år.
18.forfattere och 28 kapitler. Byggforlaget, 2000. 320 s.
695 Skr.

Bøger om havekunst har i de senere år en tendens til
at være store og flotte, men tunge rent vægtmæssigt
og uhåndterlige, de er bestemt ikke sengelæsning. De
kræver simpelthen, at man sidder ved et bord. Senest
denne bog om svensk havekunst i firehundrede år og
det næsten samtidigt udkomne første bind om Dan¬
marks havekunst. I samme sværvægtsklasse ligger Annie
Christensens Haverne — dengang fra 1999 og af samme
forfatter The Klingenberg Garden Day-Book i 1997.
Glædeligt er det, at interessen for havekunstens historie
er så stor, at der er et marked for den type faglitteratur.

Ikke siden 1948 er der kommet et værk, der belyser
udviklingen inden for havekunsten i Sverige så grun¬

digt som dette. Hvor vidt spænder det så? Som titlen
lover over 400, år. Værket begynder i 1600-tallet med

en gennemgang af Simon de la Vallées virke og værker
og slutter med Gunnar Martinssons. Den kaldes en

antologi. De enkelte havekunstnere omtales kronolo¬
gisk efter fødselsår af hver sin forfatter.

Der er omtalt 31 havekunstnere af 18 forfattere, et

par af artiklerne omtaler 2-3 på en gang og nogle af
forfatterne har flere bidrag.

Værket indledes med et forord afJohn Dixon Hunt,

professor ved department of Landscape Architecture
and Regional Planning, University of Pensylvania.
Hunt er en stor kender af skandinavisk havekunst.

Som han påpeger, er det påfaldende, at Sverige allere¬
de i første halvdel af 1600-tallet henter udenlandske

eksperter til landet inden for havekunsten som Simon
de la Vallée (1590-1642), der kom til Sverige i 1637
og André Mollet (1600-1665), den sidste udgiver oven
i købet sit store værk Lefardin de Plaisir i Stockholm
1651 tilegnet dronning Kristina. Det er en kendsger¬
ning at Sverige i første halvdel af 1600-tallet var i mere
direkte kontakt med Frankrig end Danmark, der var
mere orienteret mod Holland eller indrømmet, Dan¬

mark var lidt bagefter på det tidspunkt, når det gælder
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Værket giver et spændende indblik i forudsætningerne
for svensk havekunst gennem 400 år, men ved at be¬
skæftige sig med de enkelte kunstnere gennem hele
deres livslange virke, bliver kronologien i svensk have¬
kunsts udvikling lidt uklar, navnlig for 1900-tallets ved¬
kommende, hvor der er flere, der har arbejdet næsten

samtidig. Man går to skridt frem og et tilbage for hvert
kapitel. Til gengæld bliver karakteristikken af de enkelte
kunstnere meget grundig, men man taber tråden lidt
undervejs og tænker, at om den påvirkning eller ind¬
flydelse, har man da lige læst, men det var altså i for¬
rige kapitel.

Morsomt er det i dette persongalleri også at møde
en svensk adelsmand Magnus Gabriel de la Gardie
(1622-1696) og ikke mindst kong Gustav III (1746-
1792), skønt hans tegneri af samtidige dagbogsskrivere
ikke tages alvorligt. Der findes planer fra hans hånd
til både Ekolsund og Drottningholm. Interessant er

det at få en vurdering af 1800-tallets tradgårdsmastre
og landskapsgartnere, der i det følgende århundrede
ikke var i høj kurs. 1900-tallets fagudøvere er mere

kendte, da mange har haft artikler i Havekunst/Land¬
skap/Landskab. Kriterierne for udvalget af omtalte
havekunstnere er dog uklart, blandt de yngre savner

jeg blandt andre Sylvia Gibson og Ulla Molin.
At de ældste svenskfødte tradgårdsmåstere søgte ud¬

dannelse i udlandet er kendt, sådan var det i andre

nordeuropæiske lande, men det er interessant at læg¬
ge mærke til, at dette forblev en nødvendighed helt
op til 1960erne i Sverige, først da blev det muligt at

tage en uddannelse hjemme, for da blev landskabsar¬
kitektuddannelsen oprettet på det nuværende Sveriges
Landbruksuniversitet, og Per Friberg blev professor i
trådgårdskunst.

Hvordan blev 1800-tallets og 1900-tallets have¬
arkitekter da uddannet? Den praktiske gartneruddan¬
nelse kunne man tage i Sverige, men den suppleredes
ofte med planteskoleophold i Tyskland, Holland og
Danmark. Rosenborg driverierne og D.T. Poulsens
planteskole nævnes. Derefter gik turen videre til Kunst¬
akademier og tegnestuer i Mellemeuropa. Fra 1920rne
blev også G.N. Brandts forelæsninger på Kunstakade¬
miet i København et mål og ikke mindst efterfølgeren
C.Th. Sørensens skole for havearkitekter på Kunst¬
akademiet blev efter anden verdenskrig et meget søgt
uddannelsessted for vordende svenske havearkitekter.

Så om ikke før blev dansk indflydelse på svensk have¬
kunst fra da af mærkbar.

Med de forskellige uddannelser, som også forfatter¬
ne repræsenterer, er der forskel på artiklernes fokuse¬
ring. Landskabsarkitekterne går i dybden med brug af
plantemateriale og terrænbearbejdning, mens kunst¬
historikerne mere fremhæver stil og formsprog, men

alligevel er der en flot homogenitet i artiklerne, der
vidner om, at der bag værket ligger en dygtig redakti¬
on med gode retningslinier for forfatterne.

Den personalhistoriske, biografiske form giver en

ulempe. Et anlæg, som er anlagt for flere århundrede
år siden og som har gennemgået mange omlægninger,
kan man kun med besvær få en samlet fremstilling af,
f.eks. er Ekolsund i Uppland omtalt i afsnittene under
Simon de la Vallée, Jean de la Vallée, Nicodemus Tessin
d. Ældre, Carl Hårleman, Gustav III og nævnt i et

par senere artikler ligesom planer og fotos er spredt.
Bagerst i bogen findes for hvert kapitel noter til

samme, notehenvisningen i teksten er angivet med
små tal, hvilket gør teksten letlæselig. Kilder og littera¬
tur er derefter listet alfabetisk. Mængden af kilder er

imponerende, så selv om der ikke er skrevet de store

samlede værker om svensk havekunst er der dog blevet
skrevet artikler og kataloger m.m. i stor mængde og
arkiverne rummer uanede, men spredte skatte. Et af¬
snit med ordforklaringer med illustrationer mangler
heller ikke.

Som dansker savner jeg et kort over Sverige, hvor¬
på de vigtigste anlæg og byer er plottet ind, men det
er nok for meget forlangt, som dansk landskabsarki¬
tekt går man jo også ud fra, at man i udlandet ved
hvor Frederiksberg, Frederiksborg og Fredensborg lig¬
ger i Danmark.
Jette Abel

Vasaparken i
Stockholm.

Erik Glemme, 1947.
• Vasaparken,

Stockholm.
Erik Glemme, 1947.
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dre til tiden under 2. verdenskrig, hvor hun kørte
ambulance i Frankrig for den polske brigade og på et

hængende hår undslap de tyske tropper efter en stra¬
badserende tur gennem Frankrig til La Rochelle. Efter
krigen etablerede hun tegnestue i London, bistået af
Brenda Colvin og Geoffrey Jellicoe, med hvem hun
havde et livslangt venskab.

Dame Sylvia Crowe, en ærestitel hun opnåede i
1973, voksede op med haver og færdedes hjemmevant
i haver og parker på de omliggende godser omkring
hendes by Banbury, Oxfordshire. Hun har således taget

springet fra havearkitekt til landskabsarkitekt, som fa¬
get udvikle'de sig i første halvdel af forrige århundrede.

Hendes store fortjeneste ligger i landskabsplanlægnin¬
gen af store skovdistrikter, vand- og atomkraftstationer,
byplanlægning og anden infrastruktur.

De ni kapitler er skrevet af personer, der kendte
hende og havde fælles faglige eller private sfærer.
Kapitlerne dække over de vidtspændende fokusom¬
råder, hendes virke havde. Et vicjnesbyrd om et liv
med mange store indsatser for landskabsarkitekturen.
Dame Sylvia Crowe har da også modtaget en række
hædersbevisninger for sit bidrag til landskabsarkitek¬
tur og byplanlægning i hele verden.

Man efterlades ved sidste blad helt forpustet over

et langt, spændende og indflydelsesrigt liv.
Biografien er enkelt bygget op med mange og fine

registre og bibliografier og er således ideelt egnet til
såvel de uddybende studier som til opslag i hverdagen.
Illustrationerne er få, sort-hvide mestendels, men vel¬

valgte. Dette bind er nummer to i en lang række af
monografier fra Landscape Design Trust, under for¬
beredelse er bøger ofn Sir Peter Shepheard og prof.
Francisco Caldeira Chabral.

Lars Fleng Westergaard

Monografi om Dame Sylvia Crowe
Geoffrey Collens og Wendy Powell (red.): Dame Sylvia
Crowe. LDTMonographs no 2. 1999. Landscape Design
Trust. West Street 13 a. Reigate, Surrey. UK RH2 9BL.
ldt@landscape.co.uk. ISBN0 951 183 72 45. 191 sider,
ill. Pris i England 22,50 £, i øvrige Europa 26,50 £.

Landscape Design Trust har valgt at lade deres anden
monografi fortælle om Dame Sylvia Crowes liv og
levned (1901-1997). I hendes 96 leveår oplevede hun
verdens skæve gang i det tyvende århundrede fra be¬
gyndelse til slut i alle dens ekstremer - lige fra rejser
rundt i Italien og Sydfrankrig med søskende og foræl¬

Primrose Field,
Harlow New Town, 1947-73.
III. fra bogen.
Th. • Commonwealth Institute,
London, 1962-64. III. fra bogen.
• Primrose Field,
Harlow New Town, 1947-1973.
III. from the book.

Right. Commonwealth Institute,
London, 1962-1964. Ill.from the book.

Wimbleball Lake, Exmoor National
Park, 1970-71. III. fra bogen.
• Winbleball Lake, Exmoor National
Park, 1970-1971. III. from the book

70 Landskab 3/01



Sitta Vladimir Smith KcMilencc

Fra Allah til Wang Xian Chou
Tim Richardson (red.): The Garden Book. Phaidon
Press, 2000. Regent's Wharf, All Saints Street.
London NI 9PA. Isbn 0 7148 3985 x

Tidligere er fra Phaidon Press udkommet The Art Book
med en præsentation af 500 kunstnere fra A til Z, og

nu forligger en tilsvarende bog om landskabsarkitek¬
tur. Den kaldes så 'The Garden Book'

På 500 opslag gennemgås eksempler på have- og

landskabsarkitektur fra hele verden (dog med en over¬

vægt af angelsaksiske eksempler), alle kulturkredse og

fra Allah over Daniel Libeskind og Thutmosis III til
Wang Xian Chou.

Fra en dansk kulturkreds kan nævnes Johan Corne¬
lius Krieger, til England udvandrede Preben Jakobsen,
til USA udvandrede Jens Jensen, C.Th. Sørensen og

G.N. Brandt, en ganske fin repræsentation af Dan¬
mark i verdens haver.

Hvert opslag indeholder en kort beskrivende tekst
af stedet, landskabsarkitekten eller ideen bag projektet.
Der henvises sidst i teksten til lignende eller, beslæg¬
tede værker.

Nu kan man fristes til et tro, at denne sjove, store

bog bare er en overfladisk modebladslignende 'ting',
der,kan ligge og blære på sofabordet, men i en zap-

perkultur kan den have en vis appel med lynhurtige
skift fra idé til idé, sted til sted og side til side. Der
vidnes dog om et dybere kendskab til værkerne, når
f.eks. der henvises til Fredensborg Slotshaves snegle-
bakke og hidseplads, stavet på dansk, og Gudmund
Nyeland Brandts junihave på Svastika.

Bai lodli Amber PnJace Lake Garden

Skulle man blive inspireret til at besøge de afbildede
steder, afsløres det bag i bogen, hvor man finder haverne
- med angivelse af åbningstider. En sjov, tung bog til
såvel sofabord som tegnebord, trods alt.
Lars Fleng Westergaard

Bog om havers indretning
Lisbeth Hvid (hovedred.). Med bidrag afLisbeth Hvid,
Torben Dam m.fl.: Politikens bog om havens indret¬
ning. Politikens Forlag 2000. Udgivet i samarbejde
med Det Dansk Haveselskab. ISBN 87 456 4908 8.

286 sider, ill. Pris 299 kr.

Politikens bog om Havens Indretning har som primær
målgruppe nye haveejere og dem, der gerne vil have
form på haven eller lidt fornyelse i den eksisterende
have. Og med de mange fine og let forståelige illustra¬
tioner kombineret med de velvalgte og smukt beskår¬
ne billeder er haveejeren hjulpet utroligt godt på vej
til en større fordybelse i havekunsten og haveglæden.
Selv om bogen i virkeligheden henvender sig til læg¬
folk, så professionaliseres de nye 'havemennesker' fint
ved at bogen nævner planterne først på latin og så på
dansk — det er med til at højne niveauet - skemaerne er

desuden fint overskuelige umiddelbart anvendelige.
Emnemæssigt dækkes alt i haven, både det tørre og

det våde, det bløde og det hårde og der nævnes man¬

ge gode forslag til forbedringer af eksisterende haver.
Med et udførligt register og mange litteraturhenvis¬

ninger, farvede faneblade og krydshenvisninger kan
både nye haveejere, som erfarne haveejere, og såmænd
også fagfolk finde lidt inspiration i denne fine hånd¬
bog fra Politikens Forlag.
Lars Fleng Vestergaard

Øverst: Vladimir Sitta:
Smith Residence, Sydney, Australien.
1991.
Midte: Jens Jensen:
Lincoln Memorial Garden, Springfield,
Illinois. 1936-49.
Nederst: Jodh Bai:
Amber Palace Garden, Jaipur,
Indonesien. 1600-tallet.
III. fra The Garden Book
• Top: Vladimir Sitta:
Smith Residence, Sydney, Australia,
1991.
Middle: Jens Jensen:
Lincoln Memorial Garden,
Springfield, Illinois. 1936-1949.
Bottom. Jodh Bai:
Amber Palace Garden,
Jaipur, Indonesia. 1600s.
III. from The Garden Book
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Manger Square - Bethlehem, p. 49
Per Axelsson and Magdalena Franciskovic

Manger Square and the adjacent Church of
the Nativity form an almost fortress-like
complex together with three cloisters. A com¬
petition open to Swedish and Palestinian
architects was announced by the Swedish
International Development Agency in col¬
laboration with Bethlehem Municipality in
1997. First prize was awarded to Snorre
Lindqvist with Per Axelsson as the landscape
architect. The project also included a cul¬
tural center, the Bethlehem Peace Center.

The center of Bethlehem was badly
dilapidated and the square was used as a
parking lot. The goal of the project was to
design a new square that would meet the
expectations of visitors to this historically
and religiously important site. The square
was also to serve as an informal meeting
place for Bethlehem's inhabitants.

Celtis australis was planted on the square.
It is suited to Bethlehem's high altitude and
will provide shade. Six wet stones create a

cooling effect. The central part of the square
is paved with light limestone from the Negev
Desert, cut on the site. Benches were placed
under the trees - a European innovation that
has proved highly popular. A great many
craftsmen working with stone, steel, and
wood were involved in the project and often
faced unfamiliar tasks. Collaboration with
these workshops proved very fruitful for the
Swedish architects. Although current
prospects for peace in the region are poor,
all those who have worked on the project
are trying to keep their optimism alive.

. Three gardens designed by Arne Jacobsen,
p. 54
Jacob Kamp Jørgensen

A visit to three gardens designed by Arne
Jacobsen proved a lesson in the private gar¬
den's unforeseeable development from plan
to reality over nearly half a century.

Arne Jacobsens own garden in his Søholm
row house contained 300 types of plants in
beds, with a floor of gray sandstone and
narrow larch hedges, the whole surrounded
by bamboo. The garden looked completely
different from the second and ground floors.
One dimension was lost with the bamboo's

flowering and disappearance, but details are
clearer now. In the Ruthwen-Jiirgensen
family garden, it is difficult to see what was

designed by Jacobsen and what was added
later, showing that the overall idea of a terse
surface can accommodate new elements
without any problem as long as it retains its
character of a continuous expanse. It takes a

great deal of imagination to reconstruct the
garden designed for Harald Pedersen in
1937 from today's design. Either the original
idea was abandoned, or it was not strong
enough.

Visits to gardens like these can provide
inspiration. They show that a garden plan
must have certaip simple and powerful ele¬
ments on which to base development.

Department 1, Town & Landscape,
Royal Danish Academy of Fine Arts,
School of Architecture, p. 58
Steen Høyer

Goals: The training provided at the School
of Architecture is artistic, intended to develop
architectural talents. The department's goal
is to integrate building, the town, and land¬
scape, in order to let the three fields develop
independently but within a common frame¬
work. The student must be given a number
of tools, with the focus on the artistic
development process. Landscape architec¬
ture instruction in the department ranges
from planning to garden architecture.

The course of study takes five years, with
a two-year basic course, an intermediary
period in the third year, and a second course
of study in the fourth and fifth years. Between
10 and 20 students concentrate on landscape
architecture. Students acquire a fundamen¬
tal understanding of architecture and a
number of practical skills during the basic
course. The intermediary period is used to
introduce the full range of the profession.
In the fourth and fifth years, the student
develops his or her special field of interest.
Work is based on projects, supplemented by
courses, lectures, and seminars. Students,
who are admitted to the school after their
matriculation examination or a special
entrance examination, are evaluated after
their second year of study and once again
after their fifth, upon completion of an
independent three-month graduation project.
Graduates typically work for landscape
architects with a private practice, architects,
or public institutions.

The Department of Landscape and
Garden Architecture, Aarhus School of
Architecture, p. 60
Preben Skaarup

Landscape architects are a well-defined pro¬
fessional group whose traditions are contin¬
ually developing. Garden architecture can
be considered a laboratory for testing land¬
scape architecture's effects on all scales.
Garden architecture is in architecture what

poetry is in literature. It might seem natural
to define the landscape architect's field by
emphasizing the difference between his work
areas and that of the architect, but no bor¬
ders can be drawn. Landscape architects
have learned to understand the landscape as
an artifact and do not confuse landscape
with nature.

Urban parks, distinctive landscape ele¬
ments, and free landscape spaces are the
most important potentials for giving struc¬
ture to existing and future urban-growth
areas. Landscape architects throughout
Europe are working on an unprecedented
number of large-scale projects. Today there
is a shortage of landscape architects, both in
private offices and in public institutions.

The Department of Landscape and Garden
Architecture has two main tasks: to give

high-quality training at the School of Archi¬
tecture as a whole, ensuring that the subject
is understood as an inseparable part of archi¬
tecture, and to develop the department as a
good and inspiring place of study. General
instruction is provided through lectures,
courses, projects, consultant aid for plan¬
ning studies, and critiques. The ordinary
architecture student should be aware of the
links between the landscape, architecture,
and garden architecture that will enable
him to work with a landscape architect.
Students from other departments who wish
more than a general knowledge can take
special courses in January each year.

The department's own students must
acquire a professional knowledge of every¬
thing from garden architecture to landscape
architecture and landscape planning. The
course of study takes three years, the first
two with a joint study program, and the
third with independent work leading to a
graduate project. The department offers a

one-year post-graduate course especially
intended for architects who wish to improve
their qualifications.

Landscape architecture training at the
Royal Veterinary and Agricultural
University in Copenhagen, p. 63
Ib Asger Olsen

The aim of the course of study is to train
landscape architects to plan, design, prescribe
technical specifications, and manage recre¬
ational and open areas (gardens, parks, and
the grounds of housing complexes, institu¬
tions, commercial buildings, etc.). Emphasis
is placed on enabling students with a fun¬
damental scientific knowledge of the soil
and plants and a humanistic knowledge of
garden architecture and design to carry out
these tasks. The degree is intended to qualify
graduates as park and road department
heads, municipal gardeners, practicing land¬
scape architects, cemetery managers, county
landscape managers, gardening consultants,
researchers, teachers, or as chief planners for
persons in these positions'.

The course of study lasts five years and
since 1992 has consisted of a three-year
bachelor's and a two-year master's, like the
other courses of study at the university.
Although a student can stop with a bachelor's
degree, very few students have. The univer¬
sity's traditional teaching methods have
never been especially suitable for landscape
architecture, but instruction has gradually
gone over to a more project- and practice-
oriented method, retaining basic courses
such as soils and botany. Post-graduate
courses are also offered.

Important cooperation with the other
Nordic countries takes the form of researcher
and IT courses, and collaboration has started
across the Sound with infrastructure courses

for students from other European countries.
A course in urban forestry is being planned
for students from northern Europe.
Martha Gaber Abrahamsen
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BYPLANPRISEN 2001

Prisen blev i 1996 indstiftet af DAL

og Dansk Byplanlaboratorium.
Prisen uddeles til en myndighed
eller organisation, der har gjort en
særlig indsats for at fremme velfun¬
gerende og bæredygtige byer og
bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet.
Prisen er tidligere tildelt Århus, Køge,
Grenå, Esbjerg og Odense kommuner.
Forslag til prismodtagere 200, skal
være DB i hænde senest 10. august
2001. Betingelser for prisuddelin¬
gen fås i Dansk Byplanlaboratorium.
www.byplanlab.dk

NORDISK KONGRES I HELSINKI
Nordisk Kongres 2001 afholdes 31.
august til 2. september 2001 i
Lathis, Finland. Temaet bliver kultu¬
rens, naturens og landskabsarkitek¬
turens grænsezoner, grænser og
grænsedragninger. Det prælimi¬
nære program kan ses på DL's
hjemmeside www.landskabsarki-
tekter.dk og vil blive sendt direkte
til alle DL's medlemmer. Opfordrin¬
gen er at deltage, da det altid har
været gode og hyggelige arrange¬
menter, hvor man møder mange kol¬
legaer.
Maria Miret, fagsekretær

38. IFLA VERDENSKONGRES
I SINGAPORE
26-29 juni 2001 afholdes den 38.
IFLA verdenskongres i Singapore
med temaet 'Asian Places in the
New Millenium'.
I tilknytning til kongressen er der en
IFLA - UNESCO studenterkonkur¬

rence, en stor have- og landskabs-
udstilling, samt ekskursioner og
flerdages ture, bl.a. til Bali, Langka-
wi Island og Tioman Island i Malay¬
sia og Ho Chi Minh City i Vietnam.
Blandt forelæserne er professorerne
Julius Gyula Fabos, Peter Droege,
Michael Hough og Minomo Toshitaro.

38th IFLA World Congress Secretariat
Miller Freeman International Trade
Fairs Pte Ltd
390 Havelock Road #05-00 King's
Centre Singapore 169662
Tel: +65 735 3366. Fax: +65 738 9644

ifla@mfasia.com.sg
vwwv.asiabuilders.com/ifla

ARRANGEMENTER PÅ FYN
Odenses nye torve og pladser
I de seneste år har mange af by¬
midtens gader og torve undergået
en fornyelse. Nye kvaliteter både i
rum og belægninger er opstået.
På en vandring gennem byen vil
park- og vejchef Per Glad fortælle
om intentioner, anlæg og resultater.

Onsdag den 6. juni 2001 kl. 16.00
fra Odense Slotsplads.

Sensommertur til Æbelø

Arbejdet med fredningen af Æbelø
har strakt sig over et årti og invol¬
veret mange mennesker og faggre¬
ne. Nu er Æbelø fredet, og på en 2-
3 timers vandretur bl.a. til Oens
naturskov og uberørte kystlinie for¬
tæller naturvejleder Ole Runge om
hvorfor.
Helt undtagelsesvis bliver vi kørt
både ud og hjem ad vadevejen.
Hjemkomst ca. kl. 21.00.
Alle tidspunkter vil blive meddelt
mere præcist, når tidevandstabel-
len kendes.

Fredag den 7. september 2001
kl. ca. 15.00 ved p-pladsen ved vade¬
vejen til Æbelø nordvest for Jersore.
Tilmelding er nødvendig. Max.
antal: 20 personer. Medbring kaffe,
madkurv og fornuftigt tøj.
Giv besked til Grete Wang Poulsen,
tel. 66 13 13 72 lokal 2514 om del¬

tagelse inden den 17. august 2001.
Evt. afbud bedes meddelt af hensyn
til ventelisten.

FORENINGEN FOR
KIRKEGÅRDSKULTUR
Foreningen for Kirkegårdskultur hol¬
der årsmøde 28. og 29. maj med
ekskursioner til bl.a. Greve, Herføl¬
ge, Lyderslev og Vallø Stifts kirke¬
gårde og forelæsning af landskabs¬
arkitekt Torben Schønherr.

Foreningen for Kirkegårdskultur v.
Fludi Larsen, Askhavevej 4, Hastrup.
4621 Gadstrup

NORDISK KONGRES OM
KIRKEGÅRDE
I Åbo, Finland afholdes 6.-8.
september nordisk kongres for kir¬
kegårde og krematorier med emnet
'begravningsverksamheten - fram-
tid och teknik'. Og i forbindelse her¬
med afholdes en supplerende studi¬
etur til Sverige og Finland. Bl.a
besøges kirkegårde i Gdteborg, Ore¬
bro og Uppsala, Skogskyrkogården
og Strandkyrkogården i Stockholm.
Yder-ligere information og program:
Fællessekretariatet, postboks 466.
Østre Kapelvej 10. 4700 Næstved.
Tel. 55 78 05 51, fax 55 78 05 05
admin@dkl.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM

Byens rum
Kursus 7.-8. juni i København
Belægning, belysning, beplantning.
Gader, torve, pladser og parker.
Kurset arrangeres i samarbejde
med Københavns Kommune.

Byøkologi i lokalplanlægningen
22. maj, seminar i Vejle

USA's vestkyst
15.-25. oktober, studietur

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

UDSTILLINGER I

MELDAHLS SMEDIE
Indtil 13. maj vises udstillingen
'Europa - østrigske arkitekters byg¬
gerier i det 20- århundrede.

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

EFLA LINKING NORTH
AND SOUTH
Tree characters and landscape
design may be easy to discuss with
European colleagues. But try work¬
ing conditions and you will often
meet with quite different situations
also within the European Union.
There are variations between East
and West but the contrasts seem to

be stronger between North and
South. This year the EFLA Executive
Council has made a priority to
strengthen the ties and engage¬
ment with our South European
members. One reason why this is
important is that the present Execu¬
tive Council has a weak representa¬
tion from South Europe. Hopefully
that will change soon, but in order
to improve contacts and co-opera¬
tion immediately with our South
European members, the next EFLA
Executive meeting will take place in
connection with the 2nd Landscape
Architecture Biennal on 19-21 April
in Barcelona. The Biennal is an

event likely to attract many col¬
leagues, and so the EFLA Executive
has invited to meetings with the
South European associations. We
would like to understand more

about education and professional
praxis in the different countries and
to find out how EFLA can assist in

improving conditions. Our South
European colleagues will hopefully
engage in preparing the talks
together with their national associ¬
ations.
Rather soon afterwards the first

European Assises du Paysage will
take place on 26-27 April in Paris,

arranged by our French member
association FFP together with EFLA.
The program begins with an excur¬
sion day followed by a day with
lectures and panel discussions. This
will be an important manifestation
in France, a member country where
the situation for the profession is
clearly improving, not least as
regards education.
A third event to mention is a sym¬

posium on Landscape Architects
and the Public Sector, planned to
take place in connection with the
next General Assembly in late Octo¬
ber. The event is prepared together
with our British member organiza¬
tion, Landscape Institute. The
details are still under discussion.
An aspect to be discussed is how
to develop contacts between land¬
scape architects in the private and
public sectors, in order to improve
quality and quantity of commis¬
sions. Another aspect is the public

' sector as a necessary link to pro¬
mote landscape architecture
aspects in EU projects. The impor¬
tance to enhance landscape archi¬
tect competence in the public sec¬
tor, particularly in higher ranks, has
been aired not least from our col¬

leagues in France and Italy.
On 9 February EFLA took an impor¬
tant step. Our representative Trygve
Sundt attended the first meeting of
the EU working group on Urban
Design for Sustainability. This is
the first time the EU acknowledges
the landscape architect profession
as a competence of interest for this
kind study, and indeed the first time
EFLA has been invited by EU to par¬
ticipate in such a project. To sup¬
port this work EFLA is forming a
working group of its own, contain¬
ing members from all parts of EU,
representing education, research
and practice. Following a second
request from EU this group shall
also formulate a Code of Conduct
for Sustainable Landscape Archi¬
tecture, to be published in another
EU report.
We are proud to say that the EFLA
Year 2001 look promising. In most
of the projects described we will
co-operate with member associa¬
tions, an important means both to
enhance the achievements of EFLA
and to increase the engagement
among the members in EFLA. Are
the member associations in fact

beginning to use EFLA for support¬
ing their possibilities in the new
Europe? What could be wiser!
Lars Nyberg, President of EFLA
March 2001
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Guide til

dansk havekunst

År 1000-2000

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til dansk havekunst er en gave til hele

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

en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

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

manglet. Det er det, man har fået med denne guide, 314 sider - 278 kroner
som også er forsynet med kort, både over Køben- hundreder af illustrationer
havnsområdet og resten af landet." Arkitektens Forlag

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
GUIDE TIL DANSK HAVEKUNST af Annemarie Lund

Pris 278 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Stilling-

Navn:

Gade/vej:

Postnr.: By:

Underskrift:

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( ) Eurocard ( ) Mastercard ( ) JBC
( ) VISA ( ) Dankort

@ PO*T
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
Strandgade 27 A
+++ 0110 ++.+

DK 1045 København K

Guide til

dansk havekunst

År 1000-2000

Kortnummer: Udløbsdato:



SKOV & LANDSKAB

Planlægning af samspillet mellem
bygninger og landskab. 14. maj
Et værkstedsarrarigement til drøftel¬
se af forskellige metoder til land-
skabsvurdering anvendt i den fysi¬
ske planlægning i Danmark og
udlandet. Arrangementet afholdes i
samarbejde med ALMA.
Sted: Scanticon Comwell, Middelfart
Ansvarlig: Vibeke Nellemann, FSL og
Peter Kruse ALMA
Abonnenter 500 kr., andre 800 kr.

Ekskursion til rodvenlige befæstelser
i København. Juni
De seneste 5-10 år er der blevet an¬

lagt mange træplantninger i køben¬
havnsområdet med anvendelse af

rodvenlige befæstelser. Mange af
disse er blevet fulgt fra projektering
til anlæg. De præsenteres nu på en
ekskursion. På ekskursionen vil der
blive foretaget en vurdering af træ¬
ernes vækst og de anvendte meto¬
der vil blive diskuteret i forhold til

anlægteknik og design.
Sted: København

Ansvarlige: Palle Kristoffersen, FSL
Abonnenter 1.000 kr., andre 1.500 kr.

Kulturmiljø - kortlægning og

overvågning. I juni
Med introduktionen af begrebet kul¬
turmiljø er der opstået et behov for
nye metoder, der dels er i stand til
at beskrive omfattende og komplice¬
rede kulturhistoriske spor, dels kan
levere brugbare indikatorer for deres
udvikling. Kursets formål er at præ¬
sentere nogle nye GIS-baserede me¬
toder til kortlægning og evaluering
af kulturmiljøers kvalitet og tilstand.
Sted: Schæffergården Gentofte
Ansvarlig: Katrine Højring, FSL
Abonnenter 1.800 kr„ andre 2.500 kr.

Ekskursion til Grib Skov, 12. juni
Pleje af moser og høenge er temaet
for forårets ekskursion til Grib Skov.
Vi ser på problemer i forbindelse
med vedligeholdelse og retablering
af moser og ser på naturindhold og
særlige værdier. Ekskursionen arran¬

geres i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsen.
Sted: Grib Skov

Ansvarlig: Rita Merete Buttenschøn,
FSL og Henrik Jørgensen, SNS
Gratis for abonnenter. Pris 500 kr.
for ikke-abonnenter.

Medicinplanter, et nyt marked. 12. juni
På temadagen vil mulighederne for
udvikling af nicheproduktioner inden
for skov- og landbrug blive belyst.
Derudover vil emner som høst, mar¬

kedsføring og salg blive diskuteret.
Sted: H.C. Andersen Hotel Odense

Tilmeldingsfrist: 14. maj
Ansvarlig: Ditte Christina Olrik og

Torben Riis Nielsen begge FSL
Abonnenter 1.800 kr., andre 2.500 kr.

Have og Landskab '01.12-17. august
Skandinaviens største fagudstilling
afholdes ved Hindsgavl Slot uden for
Middelfart. Udover den arbejdende
udstilling med alt til den grønne
sektor vil der være 8 temaområder,
som behandler aktuelle problemer.
Udstillingen vil også være rammen
om DM i anlægsgartneri og NM i
træklatring.
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Ansvarlig: Kristian Larsen, FSL
Tilmelding: Karin Gregersen, FSL
tel. 75 88 22 11 ellerkrg@fsl.dk

ELYSEON
EN BOG OM GRÆSKE ØER
Michael Varming, arkitekt og byplan¬
lægger, har rejst i Grækenland i åre¬
vis og efterhånden besøgt en stor
del af de knap 70 beboede øer.
Han er dybt fascineret af landet,
dets landskaber, den folkelige arki¬
tektur og ikke mindst befolkningen.
Denne fascination fik ham allerede i
1967 til at udgive Elyseon for at for¬
midle sine indtryk og erfaringer.
11985 kom en udvidet og revideret
udgave, og i 2000 en 3. udgave, som
atter er udvidet og ajourført.
Antallet af øer, der beskrives i ord
og streg, er nu nået op på 16.
Bogen er ikke en almindelig turist¬
guide, men snarere et forsøg på at
indkredse de forskellige øers stem¬
ning og særpræg og give læseren
gode råd.

Michael Varming: Elyseon. Om seks¬
ten græske øer. 160 sider, illustreret
med stregtegninger af forfatteren.
Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck,
2000. 199 kr.

AMERIKANSK BOG OM STAUDER
Continuous Blooming - fortsat
blomstring - er en amerikansk bog,
fortrinsvis om stauder. Den er grun¬
dig og velredigeret og rummer om¬
tale af 272 stauder ordnet efter

blomstringstidspunkt, så man kan
planlægge et staudebed med blom¬
ster fra forår til efterår. Startende
med vintergæk, erantis, Scilla, Pulsa¬
tilla og sluttende med Cimicifuga,
Miscanthus og Tricyrtis. Alle 272
planter får en god skemalagt omtale
og illustreres med et farvebillede.
Men hvorfor en omtale af en ameri¬
kansk bog? Jo, dels fordi inddelin¬
gen efter blomstringstidspunkt er
god og dels for at få ny inspiration,
for derovre haves nogle arter og sor¬
ter, som vi ikke lige har. Men som vi
ville kunne dyrke. På grund af ameri¬
kanernes brug af klimazoner er det

endda muligt at se, hvilke planter,
der hverken vil have det for varmt

eller koldt på vore breddegrader.
Der er god hjælp at hente på hjem¬
mesiden for det amerikanske natio¬
nale arboret, her findes glimrende
sider med klimazoner: www.ars-grin.
gov/ars/Beltsville/na/hardzone
Danmark ligger i zone 7 - at dømme
ud fra oplysningerne på arboretets
hjemmeside. Så alle planter i bogen
vil kunne gro i Danmark.
Forfattereren Pam Duthie er indehaver
af The Gifted Gardener - et konsu¬

lentfirma, der har specialiseret sig i
staudehaver. Hun har også været
formand for 'Landscape Design Ass.'

Pam Duthie: Continuous Blooming.
Ball Publishing. 328 sider. III.
Post Office Box 9. 335 North River St.
Batavia, Illinois 60510 USA
www.ballpublishing. com
Lisbeth Edinger Plum

FONDEN FOR TRÆER OG MILJØ
Af årsberetning 2000 fra Fonden for
træer og miljø fremgår, hvad fonden
har givet støtte til i beretningsåret.
11999 skænkede fonden egetræer
til den 1,7 km lange Maglemer Allé
ved Knuthenborg Gods på Lolland.
Og i 2000 har fonden bl.a. skænket
aim. eg til en 1 km lang allé ved
Binnitze Gods og 50 frynseeg til ny
allé ved Sæddingegård samt vejledt
og doneret træer med henblik på allé¬
plantning andre steder på Lolland og
Falster samt ved Borreby Gods.
Herudover har fonden bl.a. støttet

projekter i Lintrup ved Ribe, Tejn på
Bornholm, Lundby ved Vordingborg,
Vigersted ved Ringsted, Skodsborg
Observations- og Behandlingshjem.
Information:
Fonden for træer og miljø
Benzonsvej 52, 2000 Frederiksberg
Tel. 38 11 32 05

BOG OM IFLA
I bogen beskrives IFLA's historie, fra
foreningen stiftedes i 1948 og op til
i dag. Der redegøres for tilknytnin¬
gen til UNESCO, samarbejdet med
ICOMOS m.fl. Desuden er der over¬

sigter over IFLA's præsidenter,
kongresser, konferencer o.l, samt
'foundation members'.
Bogen er velillustreret, bl.a. med
mange kongresbilleder

G.L Anagnostopoulos, H. Dorn,
M.F. Downing og H. Bodel:
IFLA - past, present, future.
International Federation of Landscape
Architects, 2000. 4, rue Hardy,
F-78009 Versailles Cedex, France.
Fax: +33 1 39 53 53 16.
ISBN 3-9522080. 118 s., ill. Pris 10$.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05

BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE
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DANMARKS SØER - FYNS AMT

Strandbergs Forlag har nu udgivet
femte bind i en serie om Danmarks
søer. Et sådant værk har aldrig tidli¬
gere været udgivet. Teksten støttes
af talrige kort, oftest dybdekort, og
et rigt billedmateriale i farver, ofte
at være optaget ude fra søerne,
mod land.
Det femte bind omhandler søerne

inden for Fyns Amts grænser, dvs. at
søer på Langeland og andre øer ved
Fyn er med.
Initiativtageren til værket, Thorkild
Høy, har skrevet de indledende geo-
grafisk-topografiske, kulturhistoriske
afsnit. Fire fiskeribiologer, forskere
og rådgivere: Søren Berg, Susse
Mohr Markmann, Peter Noe Mark-
mann og Finn Sivebæk har skrevet
om fisk og fiskeri, både fortidigt og
nutidigt. Hvor fugleliv og dyreliv er
exceptionelt omtales det også.
også omtalt.
Thorkild Høy m. ft.: Danmarks Søer -
Fyns Amt. Strandbergs Forlag, 2000.
160 s., ilt. 395 kr. ISBN 87-7717-168-3.

GARDENS OF DESIRE
Det kendte engelske havekunsttids¬
skrift New Arcadian Journal har i
1999-udsendt nummer 49/50.
Det er redigeret af Patrick Eyres un¬
der fællestitlen Gardens of Desire

og handler denne gang med sine
fem smukt illustrerede artikler om

emnet seksualitet og politik i den
georgianske engelske landskabshave.
Med eksempler i Stourhead, Stowe,
Dashwood Garden i West Wycombe
(Buckinghamshire) og Medenham
Abbey, en tidligere klosterhave ved
Themsen.
De fem forfattere, fire kunstnere og
en kulturhistoriker skriver særlig om
de to haver Dashwood Garden og
Medenham Abbey. Sidstnævnte
skulle være en bevidst parodi på det
nærliggende Stowe anlæg og have
været samlingssted for intellektuelle
medlemmer af den højere engelske
landadel.

Det sexede er udtrykt gennem have¬
pavilloner, templer og grotter, men
særlig ved de i haverne opstillede
blyskulpturer, der er ganske vovede
med deres raffinerede kunstneriske

udsmykninger, alle udgåede fra et
bestemt værksted. Arten af denne
tendens har der hidtil været dækket
over på grund af National Trust's
snerpethed, som har hindret den ret¬
te kunsthistoriske vurdering af disse
havers indhold og betydning.
New Arcadian's nye skrift har vakt
postyr og diskussion blandt engelske
havekunsthistorikere og andre inter¬
esserede. Det har også bibliofil vær¬
di på grund af de smukke tegninger.

New Arcadian Press
13 Graham Grove
Leeds LS4 - West Yorkshire, GB
Asger Ørum-Larsen

ANDRÉ LE NOTRE MINDET
Den store franske havekunstner,
André Le Notres (1613-1700) 300
års minde blev fejret 5.-7 oktober
med et internationalt kollokvium:

'Colloque, Le Notre, un inconnu
illustre - en navnkundig ubekendt -
dels i Ve rsa i 11 es-s I ottets franske
nationalmuseum dels i Chantilly-
slottets Conde Museum. Kollokviet
var arrangeret af leomos' franske
afdeling og Kulturministeriets afde¬
ling for Arkitektur og Mindesmærker.
Til kollokviet var ca. 200 deltagere
fra flere europæiske lande (to fra
Skandinavien), arkitekter, land¬
skabsarkitekter, kunstkonservatorer
fra leomos, chefgartnere, kultur¬
historikere og en del studerende.
En række eksperter forelæste om
Le Notre's liv, personlighed og be¬
tydningsfulde værker i fransk og
europæisk havekunst i øvrigt: i Hol¬
land, Sverige, Polen, Tyskland og
Spanien. Le Notre's indflydelse i
Danmark blev ikke berørt trods Tes-
sin den Yngres virksomhed her.
I Versailles blev der afholdt ekskur¬
sion til parken'for at studere den

igangværende renovering af busket¬
terne efter Le Notres oprindelige
planer.
I andre af Le Notres parker blev der
holdt udstillinger, i slottet Chantilly
bl.a. en samling af Perelles kobber¬
stik fra haven, ligeledes i slottet
Sceaux, begge med meget store illu¬
strerede kataloger.
Endvidere i Saint Germain-en-Laye
og Meudon.
I leomos' bulletin er der en oversigt,
der redegør for samtlige parker og
anlæg, som Le Notre har præget, i
alt 38, deraf et projekt i England, to
i Tyskland og et i Italien.
Der er udgivet 13 biografier om Le
Notre forskellige lande. Den første i
1908. Dertil et utal af kunsthistoriske
afhandlinger i tidsskrifter og katalo¬
ger, og også på internettet blev Le
Notre mindet.
11964 fejrede man i Paris 350 året
for Le Notres fødsel ved en udstil¬

ling i Bibliotheque Nationale: Le
Notre et l'Art Jardin, med mange af
hans planer.

Litteratur fra Le Notre kollokviet:
Ministére de la Culture et de la
Communication. Dir. de l'Architec-
ture et du Patrimoine:
Le Notre, un inconnu illustre,
leomos France. Bulletin no 46-47,
2000. Med biografier og bibliografier.
Nicole Garnier-Pelle: André le Notre,
1613-1700, et les jardins de Chantilly.
Somogy Editions d'Art. Paris, 2000.
Giséle Caumont: Le main du jardinier
l'oeil du gravures du Musée de l'lle-
de-France Chateau de Sceaux, 2000.

Nye bøger om Le Notre:
Thierry Mariage: The world of Le
Notre. University of Pennsylvania
Press, Philadelphia, 1999.
Erik Orsenna: Portrait d'un homme
heureux. André le Notre 1613-1700.

Fayard, Paris, 2000.

Om Versailles-parkens istandsættelse.
Pierre-André Lablaude: Jardins de
Versailles. Restauration et régené-

ration de l'architecture vegetale du
jardin de Versailles. Edition Scala,
1995.

Asger Ørum-Larsen

TEGNESTUENYT

Tegnestuen Ginman Harboe Borup
Landskabsarkitekter A/S har gen¬
nemført et generationsskifte.
De fremtidige tegnestueaktiviteter
er fra 1. januar 2001 overtaget og
videreføres nu af selskabet GHB
Landskabsarkitekter ApS.
Måns Ginman, Søren Harboe og
Peder Borup vil fremover være knyt¬
tet til tegnestuen som konsulenter,
ligesom de på igangværende sager
fortsat vil være rådgivere med over¬
ordnet arkitektonisk ansvar.

Den nye tegnestues indehavere er
Birna Bjornsdottir, Jacob Fischer,
Morten Borup, Torben Møbjerg.

NYT FRA KØBENHAVNS
KOMMUNE
Den 1. april 2001 har Plandirektora¬
tet i Københavns Kommune ændret
navn til Plan & Arkitektur. Samtidig
har direktoratets Boligstøttekontor
ændret navn til Byfornyelseskontoret.
Pr. 1. juni udvides direktionen med
to nye vicedirektører, nemlig cand.
scient.pol. Steffen Boel Jørgensen,
der kommer fra en stilling som poli-
tisk-økonomisk konsulent i Boligsel¬
skabernes Landsforening, og arkitekt
maa Jan Christiansen, der kommer
fra Domus Arkitekter og er lektor
ved Kunstakademiets Arkitektskole.
Plan & Arkitektur kan fremover fin¬
des på adressen:
www.planogarkitektur.kk.dk
Den nye hjemmeside er udstyret
med en række nye servicetilbud,
bl.a. er der nu mulighed for at til¬
melde sig en abonnementsordning
inden for forskellige nyhedsgrup-
per/-emner (bl.a. nye lokalplaner).
Alle lokalplaner, lokalplanforslag og
byplanvedtægter er nu også tilgæn¬
gelige fra vores hjemmeside.

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag
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ARNE

JACOBSEN

Pressen skrev:

»En stor bog. I enhver henseende ... Med denne
mesterlige bog har Arne Jacobsen fået et
monument af største betydning«
Politiken

»Et monument af informationer«

Jyllands Posten

»Et hovedværk i nyere arkitekturformidling«
Berlingske Tidende

»En til bristepunktet pakket kuffert af en bog ...

smittende i sin begejstring efter at se og forstå
... fængslende, nuanceret og velformuleret«
Weekendavisen
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AALBORG WHITE"

Fra gråt til ubetinget hvidt

Hvide betonflader med AALBORG WHITE® er naturlig oplysning på veje, pladser,
cykel- og gangstier, trafikskilte, pullerter, taxaholdepladser, P-pladser og busstoppe-,
steder - overalt, hvor der er brug for god æstetik og sikkerhed i trafikken.
AALBORG WHITE® viser vej. Kun betinget af dit valg...
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