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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bred¬
gade 66, 1260 København K.
Program kan kun rekvireres

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

Udenlandske konkurrencers

afleveringsfrister
Udenlandske konkurrencer,
som har været omtalt i Land¬
skab, har nedenstående tids¬
frister:

»Diomedes-øerne ved Be¬

ringstrædet« - skal være ud¬
skriverne ihænde 13. marts 89
kl. 17.00.

»Slaget ved Waterloo« - ny
indleveringsfrist 31. marts 89.
»Fossoli - museum og park«

- afsendelsesfrist 30.3.89, pro¬
jekterne skal være udskriver¬
ne i hænde 30. april kl. 13.00.

indleveringsfrist 31. marts 89.
Nordisk Kongres 1989 i
Finland

23. nordiske kongres med tit¬
len »Landskapsarkitektoniska
visioner vid det begynnande .

årtusendet« afholdes 16.-18.

august i Hanaholmens kultur¬
centrum ved Flelsinki. Kon¬

gresprogrammet indeholder
forelæsninger, ekskursioner,
udstillingsvirksomhed. Kon¬
gresafgiften er 1550 Fmk. Ar¬
rangør er SMAFLA, Finlands
landskabsarkitektforening.

Yderligere oplysninger og
program: Raija Seppånen,
vice-ordforande i SMÅFLA
og Juha Vainio, sekretær i
SMAFLA. SMAFLA. Box
331. 00121. Helsingfors. Fin¬
land.

A 2

IFLA-kongres 89 på
Philippinerne
IFLA's 26. verdenskongres vil
blive afholdt i Manila, Philip¬
pinerne 30. maj-2. juni 89.
Kongrestema er »Den tropi¬
ske virkelighed - en udfor¬
dring«.
Delemner som: ekstreme

lufttemperaturer, mangel på
drikkevand, forringelse af
dyre- og planteliv, slumkvar¬
terer i byerne, regnskoven
m.m. vil blive taget op tillige
med spørgsmålet om land¬
skabsarkitektens rolle i dette.

Program: Congress secreta¬
riat. Business Resource Center
Inc. Room 615 Dona Narcisa

Building. Paso de Roxas. Ma-
kati, Metro Manila. Philipiner-
ne.

Den svenske IFLA-delegat
Lars Nyberg, LAR deltager
som IFLA-repræsentant for
Skandinavien.

Stadstrådgårdsmåstarkongress
i Malm«)

Tid och plats: Malmo den 9-11
augusti. Tema: Studiebesok i
Bulltoftaparken, Kungspar-
ken, Sodertull och Sodra Pro¬
menaden mm, Stadsparken,
Stadens uterum infor nya rol¬
ler på 90-talet, utdeling av
årets »parkpris«. Arrangor:
Foreningen Sveriges Stads-
trådgårdsmåstare tillsammans
med Gk/parkavdeiningen i
Malmo. Kongressavgift: Preli-
minårt ca 2000:-. Information:

Stadstrådgårdsmåstare Gun¬
nar Ericson, Malmo, (040-
341397) eller Ole Andersson,
MOVIUM, (040-415000).
Ovrigt: En studieresa med
tema »Tråd och trådvård« till

Tyskland arrangeras i direkt
anslutning til kongressen.
(11.-16.8.89).

Konference om træpleje
Den Internationale Forening
for Træpleje holder konferen¬

ce fredag den 3. marts 1989 i
Gammel Dok, København.
Konferencen skal belyse vur¬
deringsmetoder i Skandina¬
vien og andre lande og navnlig
fremlægge eksempler på sa¬
ger, der er vundet ved dom¬
stole, eller hvor der er indgået
forlig. Dette gælder ikke ale¬
ne hele træets værdi, men og¬
så mindre skader som følge af
påkørsel, vandalisme m.v.,
der afkorter træets liv.

Indlæg ved en repræsentant
fra stadsgartneren i Helsinki,
København, Oslo, Stockholm.
(Erstatningspraksis i de skan¬
dinaviske hovedstæder).
Claude Desjardins, Quebeck:
Eksempler fra Canada. Ro¬
bert d'Ambrosio, New York:
Eksempler fra USA. Andre
indlæg fra bl.a. advokater og
personer med særlig indsigt i
erstatninger af træer med mil¬
jøværdi. Udstillingen »Rejsen
til Træets Indre« vil for første

gang blive vist i Skandinavien.
Konferencegebyr 1.000 dkr.

(630 dkr. for medlemmer).
Nærmere oplysning og til¬

melding: Den Internationale
Forening for Træpleje, Skovvej
56, 2750 Ballerup. Tlf 02
650565.

Foto: Niels Jensen

Cykelkonference i København
Den 4. internationale Velo

City cykel-konference holdes i
København, en by med en
lang og levende tradition for
at planlægge for cykeltrafik.
»Hvordan får man flere til

at cykle« er konferencens

tema. Det skal bl.a. diskute¬

res, hvordan cyklen kan være
med til at løse de problemer
biltrafikken har skabt i byer,
både i de industrialiserede
lande og i den 3. verden.
250-300 politikere, planlæg¬

gere og cyklister forventes at
deltage i konferencen d. 21.-
23. august på Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole
på Frederiksberg.
Konferencen er arrangeret

af Københavns kommune,
Frederiksberg kommune,
Dansk Cyklist Forbund, Ener¬
giministeriet, Trafik- og kom-
munikationsministeriet, Mil¬
jøministeriet og Danmarks
Tekniske Højskole.

Yderligere oplysninger: Velo
City '89, Vejkontoret, att.:
Niels Jensen, Islands Brygge
37, DK-23000, Kbh. S. Tlf. 01
541088, lokal 358.

Udstillinger i GI. Dok
21.2.-12.3
Oscar Niemeyer. Italiensk ud¬
stilling om den store brasilian¬
ske arkitekt - samtidig med
brasiliansk kunstudstilling på
Charlottenborg.
21.2.-12.3
Architectures Danoises. Den
danske arkitekturudstilling,
der blev vist i Paris i forbin¬
delse med det dansk-franske
kulturfremstød i Danmark.
1.3.-26.3.
Konkurrence om Det nye Ko¬
lonihavehus. Modeller og teg¬
ninger af de præmierede pro¬
jekter samt 1:1 model på
pladsen af førstepræmieforsla¬
get.
18.3.-30.4.
The Danish Way II. Dansk
byggeri i udlandet inden for
de sidste tre år.
31.3.-29.4.

Wohnungs- und Stådtebau in
der DDR. Arrangeret af
DDR's boligministerium.
13.5.-18.6.
Et helt liv - hele livet. En ud¬

stilling om ældreforsorg og
ældreboliger.
Gammel Dok. Strandgade

27B, 4. DK-1401 København
K. Tlf. 01 571930.
Ti.-sø. 10-17. On. 10-22.



Museum for kystfiskeriet ved den jyske vestkyst før industrialiseringen
Stillet afgangsopgave, foråret 1988. Afdelingen for landskabs- og havekunst, AAA. Lærer: Preben Skaarup.

Af Jonna Majgaard Krarup
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Fortjenesten blev delt ligeligt mellem lagets
medlemmer.
- hver fisker ansatte en esepige
for sæsonen,

hun esede, satte agn på,
rensede redskaber

og fisk og holdt hus.
- i fiskesæsonen
boede esepigerne
og fiskerne
ude i klitten
i esehytterne,

Langline - eller bakkefiskeriet,
som det også kaldes,
forsvandt som erhvervsfiskeri ved
industrialismens gennembrud i forrige
århundrede.
Den type langlinefiskeri,
jeg har beskrevet,
er knyttet til kyststrækningen mellem
Blåvands Huk og Nissum Fjord.
Tilknytningen skal søges i
de landskabelige forhold;
hele strækningen er groft sagt en flade,
hvorpå landet har aflejret sig
i klitformationer

og med hede som bagland.
På strækningen findes der
ingen naturlige havne,
kun ved Nyminde Gab,
hvor hovedparten
af fiskeriet også foregik,
da der var mulighed
for indsejling til
Ringkøbing Fjord.

Langlinefiskeriet
var karakteriseret
ved at:
- fiskeren var også
bonde, han og hans
familie boede på
husmandssteder på
heden, hvor de
drev landbrug.
- det var sæsonfiskeri.
Sæsonen startede i

marts-april og stod
på til Set. Hans og
igen i september¬
oktober.
- fiskerne var

organiserede i bådelag.
5-7 fiskere, der hver
bidrog med »et lod«,
dannede et lag.
På Ringkøbingegnen
bestod et lod af:
12 bakketrug
nogle lineankre
og bøjer, krabber og dufttønder.
1 bakketrug indeholdt
3 langliner, hver
monteret med 200 kroge.

små boder, næsen i A-hus facon,
bygget af
de forhåndenværende materialer.
Hver bod
blev beboet af 2 fiskere og 2 esepiger.
- fiskerne stod ud fra

og landede direkte på
den flade sandstrand med
den fladbundede trærobåd, havskibet.

Fiskeren bevægede sig altså i
3 landskabsrum:
- heden
- klitten
- stranden



A. Husman'dssted.
B. Klitterne. C. Pælene.
D. Esehykter. E. Masten.
F. Havsfiib.
■ A. A smallholding.
B. A garden. C. The posts.
D. Tjhe huts. E. The mast.
F A sea ship.
/

1Vesterhavet
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Mit billede.
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C. Pælene

Kigger man efter
er de der,
Pælene.

Nogle er efterladte,
nogle drevet i land,
andre er funktionelt bestemte,
de fleste er

smukke.

Mit billede.

Pælene af træ har

ingen anden funktion end at:
løfte landskabets
profil.

Mod vest

Linietegning af havskib mod vest. ■ Line drawing of sea ship

E. Masten

En mast

på den højeste klit
hvori en kurv blev hejst op,
når fisken var landet.
Men også et
sømærke
for fiskerne på
havet.

Mit billede.

Fiskeriet er slut.
Nu måler masten
vinden
efter Beaufort.
Men også et
sømærke
for fritidssejlerne.

Mit billede.

Formen er vigtigst,
en skal af

koksgråt beton.
Een på »bugen« og
een på »bagen«,
for formens skyld.

ofte uden sejl
bygget på klamp,
sikkert i Ringkøbing.
Formen er dejlig
rund,
indbydende til
berøring,
affødt af havnen:
stranden.

F. Et havskib
Åbne både

Opstalt af esehytte. ■ Elevation offisherman's hut.
4 LANDSKAB 1



Snit i have. ■ Section through garden.

A. Et husmandssted
Der er noget ydmygt og noget
monumentalt
ved de vestjyske gårde og husmandssteder,
på engang rå og forfinede
som oaser og faste punkter
i landskabets

bevægelse
og i bevægelsen gennem
landskabet.

Den simpleste form er enlænget.
Konstruktionen

beskyttet mod
vind og salt
af skærme.

Mit billede.

En firkant
sænket en smule i
landskabet.

Fyldt med
bedøvende lavendler.
Kantet mod nord og vest med
forrevne billeder på
træer,
af metal og tråd.

Jonna Majgaard Krarup, arkitekt maa.

Detalje af husmandssted.
■ Detail of small holding

Mit billede.
En form af et hus.
Placeret i
hederummet.

Udgangspunkt for
bevægelsen
til havet.

Skærme af beton og et tag af pap
søger at beskytte
konstruktionen.
En befæstelse af
strandsten
leder vandet bort.

>i

B. En klithave
Til et husmandssted hørte der ofte
en have.
En lille firkant,
fint kultiveret,
med stor anstrengelse
søgt beskyttet mod
vind og salt.
Lidt grøntsager
for kostens skyld,
lidt blomster for »ikk' for noet.«
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1. Risby Losseplads som den ligger idag i Vest¬
skoven. Naturen som deponeringsplads - skjult
og glemt.
2. Dobbeltheden i natursynet idag bliver ofte til¬
sløret. Den rationelle udnyttelse sminkes med et
romantisk udtryk.
3. Christo har med Pont Neuf i Paris vist, at en
tilsløring fremfor at skjule kan fremhæve.
■ 1. Risby Refuse dump, as it appears today, in
Vestskoven. Nature as a place for deposits.
2. The duplicity in the general view of nature to¬
day is often unclear. The rational exploitation is
painted with a romantic expression.
3. At Pont Neuf in Paris, Christo has demonstrat¬
ed that covering up can accentuate.

LANDSKAB 1 -1989

Cykelsti i Vestskoven - et oplevelsesforløb
AfKatrine Thuesen

Afgangsopgave, maj 1988. Afdelingen for
Have og Landskab, Kunstakademiets Arki¬
tektskole.
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1. Diagram over cykelstiens rumforløb, størrel¬
se, åbent, lukket, lyst, mørkt og stiens bevægelse.
2. Bevægelsesprincip. Øverst: stiføring. Nederst:
omgivelserne. Lige: rationel. Bugtet: ikke-ratio-
nel.
3. Hovedplan over cykelstiforløbet i 1:23.000,
vestligste del af Vestskoven.
■ /. Diagram showing the spacial course of the
cycle path, size, open, light, dark and its move¬
ments.

2. Movement principles. Top: path course. Bot¬
tom: the surroundings. Straight: rational.
Meandering: irrational.
3. Master plan with cycle path route at 1:23.000.
The western edge of Vestskoven.

1:23.000

Al bearbejdning, al brug og al oplevelse af
naturen er styret af vores forestilling om
naturen - af vores natursyn.
Dette er mit udgangspunkt.
Ved natursyn forstår jeg måden, hvorpå

vi tænker og oplever naturen. Natursynet
er bestemt af vore ideologiske/kulturelle
forudsætninger. Naturforståelsen udsprin¬
ger af natursynet. Naturforståelsen er den
måde, vi direkte og bevidst forstår natu¬
ren, udfra den brug og anvendelse vi gør af
den. (Kilde: Natursyn og naturforståelse af
Jens Schjerup Hansen i »Sådan ligger lan¬
det«, Dansk Byplanlaboratorium, 1987.)

Hvor naturforståelsen er en bevidst stør¬

relse, er natursynet en integreret del af den
kulturelle arv - sædvanligvis ubevidst.
Den aktuelle miljøkrise har aktualiseret

begrebet, og nytænkning omkring vores
forhold til naturgrundlaget er åbenbar. Na¬
tursynet er langsomt ved at forandre sig. I
den proces er det vigtigt at vide, hvorfra vi
kommer, og hvorhen vi - tror vi - bevæger
os. Projektet skal ses som led i denne de¬
bat.

Natursynet idag består af en dobbelthed.
Dels den betragtning, at naturen er råstof
til at bruge af og til at deponere i, og dels



den opfattelse, at naturen er smuk, leven¬
de og mangfoldig. Altså dels et teknisk, ra¬
tionelt og produktivt forhold og dels et
ikke-rationelt, romantisk og reproduktivt
forhold.
Denne dobbelthed i natursynet bliver of¬

te tilsløret således, at den produktive
udnyttelse af naturgrundlaget sminkes
med et romantisk udtryk.
Disse to sider af natursynet ønsker jeg at

tydeliggøre hver for sig og ved hjælp af hin¬
anden.
Forløbet består dels af kraftige tekniske

spor: deponeringer og højspændingsmaster
og dels af mellemliggende skov- og slette¬
arealer. Altsammen eksisterende idag. Mi¬
ne tilføjelser og ændringer søger at diffe¬
rentiere udtrykket undervejs mest muligt.
Skift mellem det rationelle og det selv-

groede udtryk, mellem den lige og den
bugtede stiføring. Dette vil tilsammen øge
cyklistens opmærksomhed på sine omgi¬
velser.

Cyklisten overraskes og undrer sig.

1. Slaggebjergenes form understreges, og de gø¬
res tilgængelige med en spiralsti belagt med rødt
tennisgrus. (15-18 m høj).
2. +3. Risby Losseplads - alt fra haveaffald til
kemisk affald - holdes fri af bevoksning og frem¬
hæves som menneskeskabt deponering ved at fø¬
re stien igennem en kløft af rustne jernvægge, der
understreger den allerede eksisterende form. (10
m høj).
■ I. The form of the slag heaps is made more
obvious and become accessible with a spiral
path, paved with red tennis grus. (15-18 m.

high).
2. + 3. Risby refuse dump - everythingfrom gar¬
den refuse to chemical waste - is kept free of
planting and is emphasized as human deposition
by leadingihe path through a crevice of rusty iron
walls, which underline the existing form (10 m.
high).

LANDSKAB 1 -1989
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1

1.+2. I St. Vejle Ådal understreges den eksiste¬
rende stjerneform af højspændingsmaster ved at
tilplante stjernen med Viburnum opulus, kvalk¬
ved. Den gøres tilgængelig ved at føre stien igen¬
nem.

3.+4.+5.+6. Plejen differentieres i de eksiste¬
rende skovplantninger, og stiføringen afveksles.
Herved opnås et varieret oplevelsesforløb. 3. Li¬
ge sti gennem »selvgroet« åben fyrre-birke skov.
4. Bugtet sti gennem ege-fyrre skov på rækker
med et højt parkagtigt plejeniveau. 5. Bugtet sti
gennem lys egeskov med bundvegetation og ud¬
sparede lysninger. 6. Stien løber parallelt med St.
Vejle Å, kun få lave buske og derfor stort udsyn
til ådalen.

1 I. +2. The existing star shape of the high vol¬
tage masts in St. Vejle river valley is emphasized
by planting the star with Viburnum opulus, guel¬
der rose. It is made accessible by routing the path
through the planting.
3. + 4. + 5. + 6. Maintenance varies in the exist¬

ing forest plantations and the course of the path
changes to achieve a differentiated route. 3.
Straight path through »wild«, open pine-birch
forest. 4. Winding path through oak-pine forests
in rows, with a high maintenance level. 5.
Meandering path through open oak forest with
ground cover vegetation and glades. 6. The path
runs parallel to St. Vejle River, only a few low
bushes and consequent open views to the river
valley.

2

Katrine Thuesen, landskabsarkitekt, mdl.
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Barcelona: Et laboratorium for byrumsdesign
Af Lars Gemzøe

Mens arkitekter som bier om honningen i
de senere år er flokkedes om den interna¬
tionale byggeudstilling i Berlin, er en an¬
den lige så stor og spændende operation fo¬
regået i Barcelona, men uden den samme
opmærksomhed. For landskabsarkitekter
og bybyggere er det, der i løbet af 1980erne
er sket i Barcelona, på mange måder mere
interessant.
Hvor man i Berlin kompletterer byen

ved at fylde hullerne efter anden verdens¬
krig ud med bygninger, er problemstillin¬
gen noget nær omvendt i Barcelona.
Her fjerner man bygninger for at skabe

huller. Hvor der før lå udtjente fabrikker
eller saneringsmodne huse, er der over
hele byen opstået en række nye parker og
pladser til gavn for de lokale beboere. Til¬
med motorvejslignende trafikudfletninger
er nedrevet for at blive omformet til pro¬
menader.
For besøgende arkitekter er det som at

gå rundt i et skatkammer af eksperimen¬
terende byrumsdesign.
Det hele startede med det politiske sy¬

stemskifte i Spanien efter Franco, hvor Ca¬
talonien fik relativt selvstyre, og sociali¬
sterne fik magten i Barcelona. Det skulle
gerne kunne ses, så i stedet for en langvarig
revision af den abstrakte planlægning valg¬
te man at gå konkret til værks: At forbedre

de enkelte bykvarterer ved hjælp af nye
fælles uderum15.

Disse mange nye parker og pladser i byen
er designede i løbet af 1980'erne af catalan¬
ske arkitekter, ofte meget unge og friske
folk, håndplukkede direkte fra arkitekt¬
skolen til det nyoprettede kontor for by-
design: Serveo de Projectes Urbans (SPU).

To design politikker
I den gamle bykerne arbejdes der med en
beskeden, nærmest historisk refererende
designlinie. Pladserne her ser tit ud, som
om de har været der i flere hundrede år,
selv om de er opstået i går. I disse områder
anvendes traditionelt/historisk byudstyr.
I yderområderne og forstæderne arbej¬

der man med en mere eksperimenterende
og modernistisk designlinie med slagord
som »Monumentaliser forstæderne« eller
»Skab steder, hvor der ingen steder er«.
Her findes en lang række spændende bud
på nyt byinventar.
Efter flere besøg i Barcelona, hvor det er

lykkedes mig at gennemtrave op mod 40 af
de nye parker og pladser, »vover jeg det
ene øje« ved i det følgende at tale særligt
varmt for et mindre udvalg, men i øvrigt
håber jeg, at denne miniguide vil inspirere
mange til at tage ned og studere det hele
selv.2)

I. Pare de la Villa Cecilia. 2. Pare del Clot. 3.
Pare de l'Espanya Industrial. 4. Placa dels Pai-
sos Catalans. 5. Pare de Joan Mird. 6. Moll de
Boseh i Aisina. 7. Pare de la Pegasso. 8. Placa de
Soller. 9. Placa del Sol. 10. Placa de la Mercé.
II. Placa de Sant Cugat. 12. Via Julia.

Note 1: En mere dybtgående beskrivelse af de¬
signpolitikken findes i Architectural Review nr.
1048, 1984 og flere eksempler belyses i Architec¬
tural Review nr. 1063, 1985.
Note 2: På byrumsdesignkontoret, som i løbet

af 1980'erne har haft ansvaret for mere end 300
større eller mindre byprojekter, kan man få en
nyttig lille folder med en oversigt over godt 40 af
de nyeparker ogpladser. Folderne hedder: Espa¬
is Urbans 1981-87. Adressen er: Servei de Pro¬

jectes Urbans, Placa Lesseps 12, Barcelona.
Tag et par gode sko på, køb et klippekort til

Barcelonas effektive metro. Lad ikke en tur i for¬
stæderne afskrække dig - de er ikke »døde«, der
er altid en café på det nærmeste hjørne.
Barcelona er Antoni Gaudis by, her har han

opført 10 af sine berømte bygværker. Man kan
ikke tage til Barcelona uden i det mindste at se
Gaudis Pare Giiell (1900-1914). (Nærmeste me¬
trostation er Lesseps på linie 3). Endelig er Bar¬
celona også Miros og Picassos by med spænden¬
de museer for begge kunstnere.
Barcelona. Espais i Escultures (1982-1986).
Ajuntament de Barcelona. 1987.

Lars Gemzøe, arkitekt maa, underviser på afdelin¬
gen for Byhygning/Urban Design på Kunstakade¬
miets Arkitektskole.
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Pare de la Villa Cecilia

»Stemning og labyrint«
Tag til Villa Cecilia sidst på dagen, hvor du
kan opleve denne dejlige have ved skum-
ringstid. Se de smukke lamper, der på høje
stængler strækker deres metalblade op
mod himlen. Når de tændes, stiger lyset
langsomt i styrke, til lamperne står som ly¬
sende blomster mod palmernes mørke sil-
houet.

Se og føl de delikate hvide marmorkan¬
ter, der i store ovaler og zig-zag former
kanter bedene eller danner trin på grusgan¬
gene. Forsvind i denne labyrint afklippede
cypreshække, hvor kælne unge mennesker
holder stævnemøder i de mørke kroge, el¬
ler find stenfladen, hvor forældrene iagtta¬
ger børnenes boldspil og rulleskøjteleg.
Haven er på en raffineret måde koblet til

en ældre park på den anden side af gaden
(Jardin de la Villa Amalia).
Arkitekter E. Torres og J: A. Martinez

Lapana. Kunstner: F. Lopez. Adresse: Car-
rer de Santa Amelia!Carrer d'Edvard Con-
de. Metrostation: Maria Christina, Linie 3.

LANDSKAB 1 - 1989 11
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Placa dels Paisos Catalans
»Minimalistisk metal-skulptur«
Forpladsen til Barcelonas centralstation er
et spændende bud på løsningen af en umu¬
lig opgave. Omgivelserne er utroligt uho¬
mogene: stationen er en lav firkantet æske
og bebyggelsen udenom varierer fra 2 til 20
etager uden antydning af en klar kant.
Pladsens irregulære flade er omskrevet af
vejbaner på alle sider og togene kører ne¬
denunder.
Hele pladsens flade er beklædt med en

lys, rødlig granit. Fladen buer svagt på
midten som et dyr, der krummer ryg. Oven
på ryggen står et kæmpe metaltag på 15 m
høje, tynde stålben, som et første trin fra
de høje huse ned mod menneskelig skala.

Næste trin er et metalespalier og et lavt me¬
taltag, der løber bølgende ind mod statio¬
nen. Sidste trin er Barcelonas længste
bænk - et 25 m langt siddemøbel i blankpo¬
leret sort granit.
Blandt en lang række mindre elementer

er de mest interessante de skråtstillede me¬

tal-borner, der om aftenen står som lysen¬
de vejvisere langs pladsens hovedgangsli-
nier. I det hele taget er der arbejdet spæn¬
dende og utraditionelt med belysningen,
som desværre til dels overdøves af den om¬

kringliggende vejbelysning.
Arkitekter: H. Pinon og A. Viaplana.

Adresse: Foran Estasio Barcelona Central
Sants. Metrostation: Sants Estacio, linie 3
og 5.
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Pare del Clot

»Genbrug og gendigtning«
Hvor der tidligere har ligget et lukket fa¬
briks- og pakhusområde, åbner der sig i
dag en herlig lokal park på ca. 120 x 200 m.
Ved genbrug af murene og en enkelt skor¬
sten fra de gamle bygninger fremstår den
som en gendigtning af historiske billeder:
En »maurisk søjlehal« med spejldam, en
»romersk akvadukt«, hvorfra et 25 m langt
vandfald tordner 5 m ned og »resterne af et
græsk tempel« i form af et trappeanlæg
med en kæmpesøjle. Mellem disse elemen¬
ter, der rammer parken ind, skærer et par
diagonale ganglinier sig gennem parkens 2
dele: Ind i »haven« og hen over »pladsen«.
Diagonalernes 2 gangbroer virker som

genveje og giver uforstyrret adgang hen¬
over de mange børn, der leger på pladsens
store flade, mens de voksne sidder på »am¬
fiteatrets« trappekant. Skorstenen står
som en stor søjle og viser vej. Parken vir¬
ker integreret i sit kvarter og bruges på
mange måder - og af alle aldersgrupper. I
middagsheden tager en mand en dukkert i
vandfaldet, om eftermiddagen er småbørn
med forældre i havens legelandskab, og om
aftenen er der hundredevis af legende børn
på den oplyste stenflade. I baggrunden hø¬
res vandmassernes beroligende brusen.
Arkitekter D. Freixes og V. Miranda.

Kunstner: B. Hunt. Adresse: Escultors Cla-
peros/Carrer del Municipi. Metrostation:
Clot, linie 1.
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Via Julia
»Fra motorgade til promenade«
I de nordlige forstæder har en motorgade i
-to etager måttet lade livet for at blive om¬
dannet til en promenade. Bilerne er kom¬
met ned på jorden og må nu give plads til
fodgængerne. Brede fortove og en palme¬
række i midten i den ene ende. I den anden
ende er gaden omdannet til en slags rambla
med et let og luftigt aluminiumstag på mid¬
ten. Her ligger metrostationen, der giver
yderligere liv, og i anledning af en folkefest
er man ved at opstille en midlertidig scene.
Detaljerne er af høj kvalitet fra de nye lave
borner langs vejbanerne, metalristene om
træerne og til bænkene på promenaden.
Arkitekter: B. de Sola og J. M. Julia

(SPU). Kunstnere: S. Aguilar ogA. Rossel-
lo. Adresse: Via Julia. Metrostation: Ro-

quetes, linie 4.
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Pare de Joan Miro
»Den store stenflade og palmeskoven«
Parken består af 2 selvstændige dele: Den
store hævede stenflade på 80 x 80 m med
Miroskulpturen og den mauriske palmeha¬
ve med hundredevis af ranke palmer, der
danner søjleskove og rum til forskellige
sportsaktiviteter. Parken får sin særlige ka¬
rakter ved den gennemførte rektangulære
stramhed og den utrolige mængde af store
palmer hentet i Alicante. Parken rummer
en del interessant inventar, bl.a. en park¬
lampe, der er både smuk, enkel og med sit
indirekte lys lidt i gæld til Alvar Aalto.
Arkitekter: A. Solanas, M. Quintana, B.

Gali og A. Arriola. Kunstner: J. Miro.
Adresse: Carrer Tarragona!Carrer D'Arra-
gd. Metrostation: Tarragona, linie 3.
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Moll de Bosch i Aisina

»Café, promenade og ringvej!«
Barcelonas nye havnepromenade er i vir¬
keligheden en stor trafikmaskine, der er
led i et omfattende ringvejssystem, som er
ved at blive bygget uden om hele byen.
Langs havnefronten ledes dele af dette mo¬

torgadeagtige anlæg ind under caféprome¬
naden, der også overdækker den underjor¬
diske parkering. Fra cafépromenaden fø¬
rer 2 vippebroer - over de resterende kø¬
rebaner - ned til vandkantens egentlige
havnepromenade, der er en palmeoase
møbleret med gedigne engelske parkbæn¬
ke. Et godt svar på den svære opgave: at
forene en nødvendig trafikåre med rekrea¬
tiv udnyttelse på en havnefront.
Arkitekt: M. de Sola-Morales. Kunstne¬

re: M. Blay, R. Krier og F. Lopez. Adresse:
Passeig de Colon. Metrostation: Drassanes,
linie'3.
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Pare de la Pegasso
»Bjerg, sø og savanne«
Selvfølgelig har Barcelona også fået en ny
vaskeægte romantisk park med slyngede
stier, et lille bjerg og en sø med robåde. Ja,
selv små kinesiske broer savnes ikke. Van¬
det adskiller den frodige grønne del af par¬
ken fra den tørre grusbelagte »savanne«,
der er stramt og geometrisk opdelt af li¬
neære hække. Området blødgøres af træer
plantet spredt på grusfladen mellem hæk¬
kene.
Arkitekter: E. Battle og J. Roig. Adresse:

Carrer de la SagrerelCarer de Portugal. Me¬
trostation: Sagrere, linierne 1 og 5.
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Placa del Sol
»Smukke detaljer i kvarterets dagligstue«
Bydelen Garcia indeholder en lang række
småpladser med hver sit tema, kirkeplads,
rådhusplads, legeplads osv. Placa del Sol
på 45 x 50 m er kvarterets dagligstue. Her
summer af liv. Løbende fødder, hujende
børn og småsnakkende voksne ved café¬
bordene. De gamle koner strikker og snak¬
ker på rækken af bænke, der sammen med
tre smukke lamper opdeler pladsen i café¬
zonen og i den åbne flade, hvor der spilles
fodbold, cykles og skates. Bag et luftigt tag
langs pladsens ene kant afsløres dens skjul¬
te hemmelighed - pladsen er en parke¬
ringsplads, nedenunder. Alt inventar og al¬
le detaljer, f.eks. bænke, gelændere og
lamper er designet specielt til denne plads,
hvilket giver den et usædvanligt helstøbt
præg.
Arkitekter: J. Bach og G. Mora. Adresse:

Carrer del Planeta/Carrer Cano. Metrostati¬
on: Fontana, linie 3.
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Placa de la Mercé

»Ny plads i den gamle bykerne«
Knib dig i armen - ja, det er rigtigt, pladsen
er helt ny, selv om det er svært at tro det.
Hvor der tidligere lå en lille karré, der bl.a.
rummede Picassos fødehjem, er der i dag
en forplads til barokkirken Esglesia de la
Mercé i Sant Miquel. Fontænen er også ny,
men figuren ovenpå er gammel og har end¬
eligt fundet sig en blivende plads. En stil¬
færdig og enkel løsning.
Arkitekter: R. M. Clotet, R. Sanabria og

P. Casafoana (SPU). Adresse: Carrer de la
Merce/Carrer d'en Serra. Metrostation:

Drassanes, linie 3.
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Placa de Sant Cugat
»Spartansk og robust«
En lille lomme på 20 x 40 m skabt ved ned¬
rivning af et par huse i den gamle bydel. En
hverdagsplads, hvor det lokale liv udfolder
sig. Pladsen har en 4,5 m høj vægbeklæd¬
ning af brosten i buer, som danner pladsens
kant på de to sider, hvor nedrivningen har
frilagt nogle gavle. En robust og enkel løs¬
ning i et hårdt kvarter, hvor pladsen skal
kunne holde til noget.
Arkitekter: SPU. Adresse: Carrer de Car-

ders/Carrer Fonollar. Metrostation: Jaume
/, linie 4.
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Placa de Soller
»Som en bygning med gård og have«
På de tre sider er pladsen rammet ind af en
skærmende kant, der danner en skyggende
søjlegang. At gå ind på pladsen fra denne si¬
de, er som at gå ind i en bygning. Man går
op ad trappen, ind gennem søjlerækken og
befinder sig i »Gården«, den store åbne
stenflade, der ender i en skarp kant, hvor
»haven« begynder. Her findes skoven, søen
vandfaldet og strandbredden i den organi¬
ske, bløde grusbelagte del, der indeholder
mange lommer, hvor småbørn leger og gam¬
le mænd sidder på bænkene og taler sam¬
men under træernes skygge. Hele denne
forstadsoase rummes inden for 90x150 m.
Arkitekter: A Arriola, J. LI. Delgado, J.

M. Julia og C. Ribas (SPU). Kunstner: X.
Corbero. Adresse: Carrer Deja/Carrer de
l'Escultor. Metrostation: Virrei Amat, li¬
nie 5.
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Pare de L'Espanya Industrial
»Månebase Alpha og de 1000 trin«.
Pare de L'Espanya Industrial er en af de
mest populære nye parker i Barcelona.
Den består af en fascinerende blanding af
lige dele science fiction og romantik tilsat
en knivspids sport. En stort anlagt ramme
af hvide siddetrin, som er et olympisk sta¬
dion værdigt, giver plads til de mange til¬
skuere, der her betragter de aktive, som
bevæger sig rundt i små robåde på en lille
sø mellem trappeanlægget og det sirligt
bugtende grønne anlæg. Parkens bagside
er mere »praktisk« med arealer for basket¬
ball og tennis. En stor drageskulptur i jern
danner en populær rutchebane ned til
springvandet i parkens skarpe hjørne. Alt¬
sammen »overvåges« af en række høje fyr¬
tårne, der om aftenen sender et uvirkeligt
lys ned over søen.
Arkitekter: L. Pena Ganchegui og F.

Rius. Kunstnere: A. Aisina, A. Caro, E.
Casanivas, A. Nagel, P. Palazuelo, »Perese-
jo« og J. Pérez. Adresse: Lige syd for Esta-
cio Barcelona Central Sants. Metrostation:
Sants Estacio. Linierne 3 og 5.

Lars Gemzøe, arkitekt maa, underviser på afdelin¬
gen for Bybygning/Urban Design på Kunstakade¬
miets Arkitektskole.
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Bogomtale, debat
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Forslag fra »Byens rum« til blomsterhave og
pergola på en plads midt i byen.

1.+2. Parcel 18 på Blangstedgård.

Byens rum
Håndværksrådets forlag 1988. 49 sider.
45,- kr.
Lad det være sagt straks - denne publika¬
tion, som Håndværksrådet står bag, er in¬
spirerende læsning. Emnet er byens of¬
fentlige rum - byens torve, pladser og ga¬
der - et emne som ikke hidtil har fået me¬

get opmærksomhed i byfornyelsesdebat-
ten, hvor gårdanlæggene har været i focus,
når der var tale om friarealforbedring.
Med dette indlæg slås der blandt andet til

lyd for, at vi i højere grad end hidtil beskæf¬
tiger os med byerne som helheder, og at vi
er opmærksomme på byens offentlige rum
- stederne hvor vi færdes og mødes - som
en væsentlig del af disse helheder.
Kataloget - som er et sammendrag af et

større materiale, som en gruppe fagfolk og
specialister har indsamlet for Håndværks¬
rådet - giver mange kvalificerede bud på
mulighederne. Opbygningen af kataloget
bringer C. Th. Sørensens 39 haveplaner i
erindring. Opslag med planer og snit, som
illustrerer ideen til udformning af plads el¬
ler gade og fotografier, der knytter ideen til
virkelighedens verden.
Gode gennemtænkte ideer og gode eks¬

empler, som vi - det er budskabet - skal
medvirke til at skaffe os flere af.

Susanne Guldager

Svar på kritik af Blangstedgård
haveanlæg
Det er altid irriterende, når ens arbejde
misforstås. Langt mere irriterende er det,
når misforståelsen offentliggøres i vores
lands tidsskrift Landskab.
I Landskab nr. 4 1988 havde Elise Trier

Tuxen en kritik af Blangstedgårdprojek-
terne, hvoraf jeg har udført haveanlæg på
parcel 18 og 8. En almindelig negativ kri¬
tik ville ikke have fået mig til at reagere,
men artiklen har specielt fremhævet par¬
cel 18's haveanlæg som nær en katastrofe.
Det går specielt ud over mit espalier, som
det skrives, står løst, og beplantningen
med urtepotter i toppen er en stor misfor¬
ståelse. Den anførte kritik er opstået på
grund af manglende viden om de faktiske
byggeforhold og de hektiske arbejdsdage
op til åbningen. Jeg vil gerne forklare.

Blangstedgård blev bygget på 8 måne¬
der. Over 25 projekter skulle stå klar til
åbningen den 27. april 1988, og det gjorde
de, mere eller mindre. I de 20 år jeg har
arbejdet i byggebranchen, har jeg aldrig
oplevet en så hektisk aktivitet som her.
1000-vis af håndværkere nærmest løb oven
i hinanden; råben og skrigen, og ikke
mindst transport af materialer til og fra
området, skabte en fortættet panisk at¬
mosfære. Når dørene til udstillingen blev

åbnet, måtte ingen håndværkere arbejde
på pladsen. Alt skulle være klart til folkets
og ikke mindst kollegernes kritiske øjne.
Parcel 18 blev ikke helt færdig, og vi

måtte i timerne inden åbningen finde på
løsninger, som kunne ligne noget færdigt.
Haveanlægget i parcel 18 har som grund¬
idé, at etablere et befæstet gårdmiljø (ikke
et haverum). Gården opdeles ved et grønt
åbent espalier, som danner adskillelse
mellem 2 pladser. På den ene plads har Ej¬
ler Madsen opstillet skulpturen »Æblepi¬
gen«. Den anden plads er møbleret med et
spejlbassin. I sit færdige udtryk, som kan
ses om ca. 6-10 år vil kaprifolie plantet
ved espalierets fod våre gårdens grønne
delende element. Æbleespalieret, som
danner adskillelse mellem de private ha¬
ver og det offentlige gårdområde, vil ska¬
be rum omkring Æblepigen, og de tilklip¬
pede lind omkring bassinet vil give skygge
og karakter i gårdens andet rum.
Vi blev vurderet på et halvfærdigt resul¬

tat, og først nu ca. '/2 år efter byggeudstil¬
lingens ophør er de sidste entrepriser afle¬
veret. Espalieret er gjort fast, og de frem¬
tidige planter er plantet.
Det er svært at udstille arkitektur frem¬

bragt i panik på 8 måneder, men det er
umuligt at udstille havearkitektur.

Lars Rohde, Landskab og Rum, Århus
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Summary

Museum for Pre-industrial, Coastal
Fishing on the West Coast of Jutland,
p. 1.
By Jonna Majgaard Krarup
Final Design Set Piece, spring 1988. Dept.
of Landscape and Garden Art, Århus School
of Architecture.
Long line fishing disappeared as a fishing
practice at the beginning of industrializati¬
on, in the last century. The type of fishing
described here is associated with the coast

line between Blåvands Huk and Nissum
Fiord. The association can be found in the
characteristic landscape. The entire stretch
can be described as one surface covered by
sand dune formations and heath, on the
land behind. No natural harbours are

found along the coast. Only at Nyminde
Gab, where most of the fishing took place,
could access be gained to Ringkjøbing
Fiord. Long line fishing was characterised
by the fact that: The fisherman was also
farmer; he and his family lived on small¬
holdings on the heath. It was a seasonal ac¬
tivity. The fishermen were organized in
boat teams of 5-7 men. Each fisherman

employed a woman helper on land for the
season. In the fishing season, the helpers
and fishermen lived in huts in the sand dun¬
es. The fishermen launched and landed dir¬

ectly on the flat, sand beach in their flat
bottomed, rowing boats. The fishermen
lived in 3 landscape rooms: The heath, the
sand dunes and the beach. The proposals
are based upon the movement between
and in these three rooms. The vehicle and

pedestrian paths in the museum alternate:
long - straight and strongly curved stret¬
ches. They are straight on the flat areas and
curved over the hilly ones.

A Footpath in Vestskoven - A Series of
Experiences, p. 6.
By Katrine Thuesen
Final design set piece, May 1988, Dept. of
Garden and Landscape, School of Archi¬
tecture, The Academy ofArts.
All treatment, all use and all experience of
nature is governed by our own conception
of nature - of our view of nature. This is the
author's point of departure. She sees »view
of nature« as the way we imagine and expe¬
rience nature. This is determined by our
ideological and cultural presumptions. Our
understanding of nature results from this
view of nature. Understanding is the way
we direct and consciously concieve nature
from the way we use it. The course of expe¬

riences contains both strong, technical ele¬
ments: deposits and high voltage masts,
and forests and plain areas in between. All
existing features today. The additions and
changes attempt to differentiate the im¬
pressions, in the progression, as much as
possible. The change between the rational
and the self-sown expression, between the
straight and the meandering path course.

Barcelona: A Laboratory for Urban Space
Design, p. 10.
By Lars Gemzøe
Whilst architects have flocked, like bees
round the honey pot, to the international
building exhibition in Berlin, another, just
as exciting operation has gone on in Barce¬
lona, but without the same interest. In
many ways the activity, which has taken
place in Barcelona, in the 1980's, is more
interesting for landscape architects and
town designers. In Barcelona, buildings
are removed to create holes. Where facto¬
ries or renewal worthy houses once stood,
new parks and spaces for local residents
have been built, throughout the city.
The many new parks and spaces in the

city were designed in the course of the
1980's by Catalonian architects.
Two main design approaches have been

taken. In the old city, a modest, almost his¬
torical design reference has been taken
whilst, in the suburbs, a more experiment¬
al and modern design approach is seen -
including »monumental suburbs« and
»creating spaces where there aren't any«.
Pare de la villa Cecilia: »Atmosphere and

labyrinth«. Attractive lamps stretch their
metal leaves towards the heavens. When

they are turned on, the light grows slowly
in strength. Delicate, white, marble edges,
in large ovals and zig-zag forms, form the
plant beds or steps along the gravel paths.

Pare del Clot: »Re-use and re-birth«. A

delightful park, 120 x 200 m. In area, is
located on a former factory and warehouse
site. Re-use of the walls and a chimney
from the old buildings has resulted in crea¬
tion of historic images.
Pare de L'Espanya Industrial: »Moonba-

se Alpha and 1000 steps«. One of the most
popular new parks in Barcelona. It con¬
tains a fascinating mixture of science ficti¬
on and romance with a pinch of knife edge
sport.
Placa dels Paisos Catalans: »Minimalistic

metal sculptur«. The forecourt of Barcelo¬
na Central Station is an exciting solution to
an impossible task. The entire space is pav¬
ed with a light, reddish granite. The surface
curves slightly from the center like an ani¬
mal which arches its back. A metal espalier
and a low, metal roof flow in towards the

station. The most interesting of the many
details are the oblique placed metal bol¬
lards, which appear, at night, as beacons
along the main footpath lines on the
square. The work is untraditional and ex¬

citing with lighting which, unfortunately, is
partially drowned out by the surrounding
street lamps.
Pare de Joan Miro: »The great stone sur¬

face and palm forest«. The park comprises
2 independent parts: A great, raised stone
surface, 80 x 80 m. in area, with the Miro
sculpture and the Moorish palm garden
with hundreds of upright palms.
Moll de Bosch in Aisina: »Café and ring

road«. Barcelona's new harbour promena¬
de is really a great traffic machine. Part of
this motor street-come parking street is led
under the café promenade which also serv¬
es as roof for the underground car park.

Pare de la Pegasso: »Mountain, sea and
savanna«. Barcelona has also been provid¬
ed with a new, genuine, romantic park with
winding paths, a little hill and a lake with
rowing boats. There are even small, Chine¬
se bridges. Water separates the fertile,
green part of the park from the dry grass
surface of the »savanna«, which is built up
in strict, geometric forms with linear hed¬
ges. The area is softened by trees scattered
between the hedges.
Placa de Soller: »Like a building with

courtyard and garden«. One arrives in the
»courtyard« via steps and a row of pillars -
a large, open, stone surface, which ends
with a sharp edge, where the garden be¬
gins. This is the soft, organic part with the
forest, the lake, the waterfall, the beach
and gravel paths.
Placa del Sol: »Beautiful details in the

district living room«. The park hums with
life. The old women knit and chatter on the
rows of benches, which together with three
attractive lamps, divide the square in the
café zone and the large, open area for foot¬
ball, cycling and skating.
Placa de la Mercé: »New square in the

old town center«. On a site once built with

housing, including Picasso's birth place,
there is now a square in front of the barro-
que church, Eglesia de la Mercé, in Sant
Miquel.
Placa de Sant Cugat: »Spartanic and Ro¬

bust«. A little pocket, 20 X 40 m. in area,
created by demolition of a couple of houses
in the old town.

Via Julia: »From motor street to prome¬
nade«. In the northern suburbs, a two-tier
motor street has given way for a promena¬
de. Wide pavements and a row of palms in
the middle of the one end. A light and airy
aluminium roof, in the center, of the other.

Jeremy Dean
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Kursus om parkpolitik
Tune Landboskole afholder
13.-17. marts kurset »parkpo¬
litik i en omstillingstid«. Kur¬
set vil focusere på forskellige
træk i samfundsudviklingen og
vurdere disses betydning for
formulering af fremtidens
parkpolitik. Kursusleder:
Stadsgartner Karsten Kring.
Kursusafgift: 2.300 kr.
Yderligere oplysninger: Tune

Landboskole. Grevevej 20.
2670 Greve.

Kurser på Vilvorde
Havebrugshøjskolen Vilvorde
har udsendt kursusprogram
for efteruddannelse 89. Pro¬

grammet indeholder bl.a. føl¬
gende kursusemner: Træplant¬
ning og træpleje, landskabs¬
pleje, plantning og pleje af
naturpræget vegetation, græs¬
etablering og pleje, børn og
natur-byøkologi, indendørs
beplantning. Kurserne er af
en uges varighed, kursusafgift
2755 kr.

Kursusprogram kan rekvire¬
res fra Havebrugshøjskolen
Vilvorde, tlf. 03 485200.

Kurser fra Byggecentrum
9.3. Design af byens uderum.
16.3 Økologi i byen.
Begge kurser er heldagskur¬

ser, pris 2300 kr.
Byggecentrum. Vester Vold¬

gade 94. 1552 Kbh. V, tlf. 01
12 73 73.

SBI informationsblad om

byggeri og planlægning
Forskning og udvikling er

nødvendig, hvis dansk byggeri
skal hævde sig i den interna¬
tionale konkurrence. Det nye
meddelelsesblad »SBI infor¬
mation« vil effektivisere for¬

midlingen af forskningsviden
til byggeriets parter og her¬
igennem medvirke til bygge¬
sektorens bestræbelser for at

øge kvalitet, produktivitet og
konkurrenceevne.
SBI's arbejdsområde spæn¬

der vidt: Byggeriets produk¬
tivitet, drift og vedligeholdel¬
se, erhverv og boliger, forvalt¬
ning af byer og boligområder,

indeklima, opvarmning og
ventilation materialers hold¬
barhed og lette konstruktio¬
ner samt stalde og væksthuse.
Dette kalejdoskopiske billede
af forskningsindsatsen vil lø¬
bende afspejles i »SBI infor¬
mation«, som vil blive ud¬
sendt hvert kvartal.
For at flest mulige bygge¬

fagfolk får kendskab til igang¬
værende projekter, nye forsk¬
ningsresultater og SBI-publi-
kationer, udsendes »SBI
information« til ca. 8000 byg¬
gevirksomheder og institutio¬
ner. Andre interesserede kan

gratis få abonnement ved hen¬
vendelse til SBI tlf. 02
865533.

Hovedopgaver fra Institut for
Have og Landskab, KVL 1988
Annemette Stavis og Henrik
Holmer: Landskabsarkitekter

og CAD?
Lisbeth Ogstrup: Naturlig¬

vis. Baggrundsrapport til pje¬
cen Naturligvis.
Berit Charlotte Kaae: Pleje¬

plan for Vestamager.
Lone Jansson: Formidling af

naturforståelse - et forslag for
Solrød Strand.
Kim Tang, Karsten Høj¬

mark Kristensen, Birgit Møl¬
ler: Landmanden som natur¬

forvalter.
Palle Bonde Kristoffersen:

Gårdfornyelse: Ole Jørgen-
sensgade Heimdalsgade kar¬
reen.

Michael Leth Jess, Gert Nis
Juhl, Stig Bøgh Larsen: Amts¬
kommunernes grønne områder
- en undersøgelse af driftsop¬
gavens organisation, løsning
og omfang i de 14 amtskom¬
muner.

Vibeke Aagaard: Genåb¬
ning af Ladegårdsåen?
Kim Thue Damgaard: Tyn-

ding i rekreativ skov.

Landskab 1989
De planlagte udgivelsestids¬
punkter for Landskab 1989 er:
Nr. 1: 28.2. Nr. 2: 28.3. Nr. 3:
9.5. Nr. 4: 20.6. Nr. 5: 8.8. Nr.
6: 19.9. Nr. 7: 31.10. Nr. 8:
12.12.
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Lillemosevej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 02 13 88 44
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Studenterlunden

Landskapsarkitekt: Lund og Slaatto vISlaatto. Entreprenør: Park- og
idrettsvesenet - anlegg. Byggeår: 1985-87.
Materialer: Kanter: Granilt - Idd - Brekka, gradhuggen. Murer: Granitt

- Idd - Brekka, fargeslipt. Lisener: Granitt - Bohus, gradhuggen. Gate¬
sten: Granitt - brukt. Heller: Granitt - Idd, flammet.

Stenpris til Oslos parkvesen
Park- og idrettsvesenet i Oslo
kommune ved direktør Ida
Fossum Tønnessen er tildelt
årets Stenpris. Den består av
15 000 kroner, diplom og inn-
gravert steintavle.
Stenprisen gis for god bruk

av naturstein og ble denne
gang gitt til Parkvesenet etter
mange års arbeid med å bedre
Oslos utemiljø.
Naturstein er brukt i stor

grad og i god forståelse med
både tradisjon og nytenkning.
Kombinasjonen av steintyper
og blanding av stein og andre

materialer er dyktig utført. Ju¬
ryen fremhever høy kvalitet i
detaljer og utforming.
Ida Fossum Tønnessen er

utdannet både som anleggs-
gartner og landskapsarkitekt
og har tidligere bl.a. drevet
egen praksis i en årrekke.
Juryen på fem medlemmer

besto av tre tidligere prisvin-
nere, arkitekt MNAL Einar
Hedén, Stavanger, sivilarki-
tekt Arild Lauvland, Kri¬
stiansand, og fra steinindustri¬
en Einar Odland og Jon S.
Rønne, den siste som for¬
mann.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser
sendes gerne på forlangende]

gratis.
Vi giver gerne specialtilbud

på større partier.
Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende-stedsegrønne.
Container- klump-barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

4 4



VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

it1 is

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 Ljffl vi
8680 Ry ved Gudenåen Lom BYGGER
*Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

vi

Ledøjetoften 49 2765 Smørum \X^\ BYGGER
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50 LDA GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 02-52 78 02

GÅRDSANERING

Lecturer/Studio Instructor
in Landscape Architecture
Applications are invited for the post of Lecturer/Studio
Instructor in Landscape Architecture in the School of
LandscapeArchitecture. Candidates should have good
academic qualifications and adequate professional
experience and preferably be members of the Landscape
Institute (U.K.) or an equivalent professional body. It is
essential that candidates have a good command of
spoken and written English. The post is superannuable
and the salary will be on the Lecturer scale of £ 10,31 7
— £18,513.
For further information and an application form, to be
returned by 7th April 1989 please write to:

Miss G Eckford

Edinburgh College of Art
Lauriston Place, Edinburgh EH3 9DF

Scotland, U.K.
FAX Number 00944 31 229 0089

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGARDSVÆNGE 13

01 65 23 05

2820 GENTOFTE

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

Cvifc IMewcmvt nrgvl
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus iXzri BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 LDA GRØNT
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LIVET MELLEM HUSENE

»Bogen er en stor inspira-

føl ^on ^or ' m'' ai"kejde,
Hen klassiker for alle, der

jlSm^USSSSSSKj^^^^ lægning — uanset deres al-
der, baggrund og erfa-

MjjfåZM ring,« skriver Ralph Er-
Ifjlll skine i forordet til genop-

trykket af Jan Gehls bog
||||jSy »Livet mellem husene«.

^WWHHKIsIIII Det er tredje reviderede
udgave, og bogen er nu

K udkommet i mere end

P|fBogen er nu også
B 717¥ udkommet på engelsk på

^ ' strand Reinhold Compa¬
ny Inc. i New York.
ARKITEKTENS FORLAG

Klassiker i genoptryk

Livet mellem husene
er på 192 sider

og rigt illustreret.
Pris: 148 kr.


