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DLs julemode
Festlighederne begynder på KVL,
sektion for Landskab, Rolighedsvej
23, kl. 17.00. Her forelæser land¬
skabsarkitekt mdl, lektor Per Stahl-
schmidt om 'Haver og landskaber
på Bali', en beretning i ord og bille¬
der, der beskriver en rejse til Bali i juli
1997.

Kl. 18.00 går vi en tur på 10 minutter
til Restaurant Momo, Griffenfelds-
gade 20, hvor landskabsarkitekter
mdl Jeppe Aagaard Andersen og
Annemarie Lund kl. 18.30 viser lys¬
billeder og fortæller fra IFLAs ver¬
denskongres i Buenos Aires, Argen¬
tina i oktober i år.
Efter disse fagligt inpirerende input
byder Momo på eksotiske retter fra
latinske lande serveret med et glas
vin. Herefter bydes op til dans; salsa,
merengue, samba, soca og soul.
Kom og vær med. Oplev denne
aften med dine fagfæller.
Prisen for det hele er 80 kr., som

indbetales på giro nr. 610-0244
inden d. 21. november.

Debatudvalget, København
Yderligere oplysninger: Maria
Miret, DL. Hauser Plads 32, 3. sal.
1127 Kbh.KTel.33 33 82 10.

Kursus: Professionalisering af
landskabsarkitekter

Den professionelle håndtering af en

rådgivningssituation kræver en
viden, der rækker ud over den fagli¬
ge viden om materialer og æsteti¬
ske virkemidler. Det kræver f.eks en

viden om, hvorledes prisen for
rådgivning forhandles og fastsæt¬
tes. Det kræver samtidig en viden
om, hvad betingelserne og eventu¬
elle kontraktlige forhold for rådgiv¬
ningen i øvrigt medfører af forplig¬
telser og ansvar.
Ved udarbejdelse af projektmateria¬
le løbende i processen er det vigtigt
med en viden om, hvad der kræves
af informationer og afklaringer i de
forskellige projektfaser. Det er også
vigtigt at have kendskab til effekti¬
ve værktøjer i projekteringsarbej¬
det.
Når-et anlægs- eller driftprojekt
skal afvikles i marken, er et grund¬
læggende kendskab til byggejura
en nødvendighed, så betingelserne
for konkurrerende entreprenører
kan fastlægges præcist og korrekt.
En række grundlæggende betingel¬

ser skal justeres, der skal tilføjes
eller afviges for at afstemme det
konkrete projekt til en bygherres
ønsker om realisering til en fast tid
og pris. Hvorledes styres årstidsbe¬
stemte og meget vejrpåvirkelige
arbejder i forhold til vejrlig og fast¬
lagte tidsterminer.
Ovennævnte spørgsmål og mange
flere vil blive behandlet på et kursus
for landskabsarkitekter, der afholdes
på Tune 26.-28. januar 1998.
Foreløbige kursusemner: Det at
komme i gang; lovgivning om rådgiv¬
ning; hvorledes fastlægges prisen
for en rådgivning? generelle betin¬
gelser for rådgivning; hvad med
ansvaret og forsikringsforhold? ydel¬
sesbeskrivelsen; projektets faser;
det gode udbudsmateriale; hvad er
forskellen ved udbud af anlæg og
drift? teknologi; generelle betingel¬
ser for arbejdet i marken; hvordan
fastlægges kvalitet? når vejr og års¬
tid påvirker arbejdet; byggepladsens
organisation.
Pris ca. 3.700 kr.

Endeligt kursusprogram vil foreligge
ultimo november og tilsendes inter¬
esserede. Henvendelse til Danske

Landskabsarkitekter, Sekretariatet,
Hauser Plads 32. 3 sal, 1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10.
Poul Børge Pedersen

Debatmede i DL
Som bekendt etablerede DL sit eget
sekretariat i april i år. Som følge her¬
af har der været mange ændringer
rent praktisk, men også i hvordan DL
fremover kan arbejde for faget og
sine medlemmer.

Styrelsen har drøftet virksomheds¬
planens fremtidige ordlyd og indhold.
Hovedtemaet har været 'Hvordan
fremmer DL faget bredt1. Virksom¬
hedsplanen justeres i den kommen¬
de tid , så den passer med DLs fakti¬
ske situation. Der har meldt sig en
række spørgsmål, som styrelsen
ønsker at stille DLs medlemmer.
I den anledning inviterer DL tirsdag
3. februar 1998 sine medlemmer til
et fyraftensmøde, der lægger op til
en åben og bred debat.
Mødet afholdes i DLs sekretariat
17.00-21.00.
Der bydes på vin og ost til mødet.
Yderligere oplysninger: Maria Miret,
DL. Hauser Plads 32, 3. sal. 1127
Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

Det norske tidsskrift LANDSKAP
Meddelelse fra styret i NLA: I Norge
er det etablert et nytt tidsskrift for
landskapsarkitektur; Landskap. Tids¬
skriftet utgis av Tidsskriftsforlaget
AS. Ansvarlig redaktør er Tor Smaa-
land. NLA (Norske Landskapsarkitek-

ters forening) har ingen form for
samarbeid med utgiveren av tids¬
skriftet Landskap.
For lesere av marsnummeret av det

internasjonale tidsskriftet i land¬
skapsarkitektur - Topos - ser NLA
det som nødvendig å komme med
en del korreksjoner. I denne utgaven
presenterer tidsskriftet en oversikt
over de nordiske landskapsarkitek-
turtidsskriftene. I følge Topos har
det nye tidsskriftet Landskap nå
overtatt som Norges tidsskrift for
landskapsarkitektur, på linje med
Utblick Landskap i Sverige og Land¬
skab i Danmark. I presentasjonen
står det også at Byggekunst tidlige¬
re sporadisk har bragt landskapsar-
kitekturstoff, og at bladet har hatt
enkelte spesialnumre om temaet.
Norske Landskapsarkitekters fore¬
ning samarbeider med NIL og NAL
om utgivelse av Arkitektnytt og Byg¬
gekunst. Disse to tidsskriftene er
fortsatt de norske landskapsarkitek-
tenes fagtidsskrifter. Byggekunst er
et rent fagblad med gjennomsnittlig
fem sider landskapsstoff pr. num¬
mer, og Arkitektnytt er foreningens
fag- og meldingsblad. NLA har fast
representasjon i forlagsstyret for
tidsskriftene, faste medarbeidere i
redaksjonene og fast avtale om
leveranse av stoff til begge bladene.
Det nye tidsskriftet Landskap er et
rent kommersielt foretak som er

startet på initiativ av redaktøren Tor
Smaaland. Bladet gis ut av Tids-
skriftssforlaget. Forlaget gir også ut
Aktuelt Utemiljø.
Landskap har ingen fagredaksjon av
landskapsarkitekter og intet samar¬
beid med NLA. Landskap drives der¬
med helt ulikt det svenske og det
danske tidsskriftet som det ble satt

på linje med i Topos. Redaktøren er
ikke landskapsarkitekt og bladet har
ikke noe redaksjonsstyre som sikrer
faglig kvalitet på innhold og utvalg
av stoff.
Norske Landskapsarkitekters forening
er glad for at stoff om landskapsar¬
kitektur blir presentert for et bredere
publikum. Vi ber likevel om at en i
videre markedsføring av tidsskriftet
og ved kontakt med annonsører ikke
framstiller Landskap som et tidsskrift
som har overtatt for Byggekunst
som landskapsarkitekturtidsskrift i
Norge. NLA har valgt å gå ut til sine
annonsører og redegjort for hva som
er foreningens fagorgan.
NLA har i tillegg hatt en rekke hen¬
vendelser fra medlemmer som har

reagert på purring på innbetaling av
abonnement for Aktuelt Utemiljø,
selv om abonnement ikke er tegnet.
Vi håper dette var et uhell i redak-
sjonen, og forventer at liknende ikke
gjentar seg.
Styret I NLA, juli 1997
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Kultur og design forenes i Helios. Den spændende parklygte
er udtænkt og konstrueret i samarbejde med Stadsarkitektens
Direktorat i København. Den lysende skål på den smukke

søjle giver lygten et markant
og skulpturelt udtryk. Helios
leveres med forskellige lys¬
kilder, og lygten kan også
monteres på vægarm, hvilket
gør den fleksibel og nem at

tilpasse forskellige miljøer.

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

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

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

IFLA symposium i Athen
Den græske landskabsarkitektfore¬
ning PHALA arrangerer 8.-10. sep¬
tember 1998 et IFLA Central Region
symposium i Athen i anledning af,
at IFLA har eksisteret i 50 år. Sym¬
posiet med temaet 'Art and Land¬
scape' henvender sig ikke alene til
landskabsarkitekter, men også til
arkitekter, billedkunstnere, forfattere
og kunstkritikere.
Symposiet vil diskutere landskabets
rolle i både arkitektur og design, i
litteratur og billedkunst.
Der vil fokuseret på følgede emner:
1. Landscape Design. 2. Painting
and Landscape. 3. Sculpture and
Landscape. 4. Architecture and
Landscape. 5. Literature and Land¬
scape. 6. Landscape Aesthetics.
Der kan forelægges på engelsk,
fransk eller græsk, og alle indlæg
simultantolkes.

Afgiften for IFLA-medlemmer på
40.000 Drachmerlca. 1000 kr.) dæk¬
ker forelæsninger, papirer, velkomst¬
reception, kaffe og frokoster. Herud¬
over arrangeres flere ekskursioner.
Afgift ikke-medlemmer er 45.000 GD,
studenter 10,000 GD, ledsagere
20.000 GD.

Call for Papers
Deltagere, der ønsker en præsenta¬
tion skal inden 31. januar 1998 ind¬
sende abstract på max. 200 ord med
1 side C.V. til PHALA. Deltagere, der
forelægger, betaler ikke afgift.
Program: PHALA. 30 rue Rigillis.
106 74 Athen, Grækenland.
Tel. 30 172 24281, fax+ 30 172 52369.
Sponsor: Panayotis & Effie Michelis
Foundation.

IFLA kongres i Indonesien
Den 35. verdenskongres afholdes
12.-16. oktober 1998 i Indonesien
med temaet 'Landscape Architecture
- Quest to the 21st Century', herun¬
der The role of Landscape Architects
in sustainable urban development;
Landscape development and conser¬
vation of coastal areas: Landscape
tourism and preservation of heritage
places.
Ifølge det foreløbige program starter
kongressen i Jakartas Presidential
Palace, derefter er der bl.a. ekskursi¬
on til Bogor Botanical Garden, fore¬
læsninger og 'break out sessions'.
Herefter flyttes kongressen til Bali,
hvor der er yderligere ekskursioner,
forelæsninger m.m.
Kongressproget er engelsk. Kongres¬
afgift: early bird: 700$, efter 1.5.750$.

Konkurrencer
I sammenhæng med kongressen ud¬
skrives en designkonkurrence dels
for praktiserende landskabsarkitekter
(med præmie og Indonesia Govern¬

ment Prize), dels for landskabsarki¬
tektstuderende |med præmie og
UNESCO award).

Call for papers
Abstracts på 250 ord med CV med
henblik på en 10 minutters præsen¬
tation med efterfølgende 15 minut¬
ters diskussion kan indtil 30. april
1998 faxes eller e-mailes frem.

Yderligere oplysninger:
Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia.
Jakarta Design Center 6th. Fl. SR 07.
Jl. Gatot Subroto 53. Jakarta 10260.
Tel. +62 215495143, fax+62 21 5304575
eller Kongresbureau Pacto Convex Ltd.:
Tel. +62 215705800, fax + 62 21 5705798
e-mail: pactoltd@idola.net.id

Konferencer, messer m.m.

9.-10. december. Konference med stu¬

dietur: Planlægning og samarbejde i
Øresundsregionen. Helsingør. Arr. For.
for Samhållsplanering, Sodra Sverige,
Oresundskomiteen og Dansk Byplan¬
laboratorium. Fax +45 33 14 34 35.
8.-10. september 1998. Art and
Landscape. IFLA symposium. Athen.
Arr. PHALA. Fax +30 1 7252 369.

September 1998.12. internationale
UlFA-kongres i Japan. UIFA Japon.
Koujimachi E.C.K. Bldg. 2-6-5 Kouji-
machi, Chiyoda-Ku. Tokyo 102 Japan.
Fax +81 3 5275 7866.
12.-16. oktober 1998. The 35th IFLA
World Congress. Jakarta, Indonesien,
e-mail: pactoltd@idola.net.id

UlFA-kongres i Tokyo
UIFA (Union internationale des fem-
mes architectes), der er en internati¬
onal forening af kvindelige arkitekter
og byplanlæggere, afholder i sep¬
tember 1998 sin 12. internationale

UlFA-kongres i Tokyo, Japan.
Yderligere oplysninger kan fås fra:
The Secretariat of UIFA Japon.
Koujimachi E.C.K. Bldg. 2-6-5 Kouji¬
machi, Chiyoda-Ku. 102 Japan.
Fax +81 3 5275 7866 eller fra Gertrud

Klinge Galster og Else Ærboe Hansen,
UIFA-Danmark. GI. Lundtoftevej 42.
DK-2800 Lyngby. Tel. +45 45 87 59 32,
fax+45 48 48 15 28.

Konkurrence i Japan
Japan har udskrevet en konkurrence
'The International Garden-design
Competition for the Flower Gardens
and Scenic Gardens' om dels detail-

udformningen af en terrasseret have
med 100 felter (hovedplanen er alle¬
rede tegnet af Tadao Ando), dels en

promenade til udstillingen 'Japan
Flora 2000'.

Spørgetid indtil 25. december 1997.
Forslag skal være modtaget senest
31. marts 1998. http:
//web.pref.hvogo.jp/jpnflora/compe.htm

Tildelt ID Prisen 97
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ANAUFHINTERINNEBENUBERUNTERVORZWISCHEN
Om et arbejde til Miljøforskningscenteret ved Universitetet i Karlsruhe, 1997 Af Torben Ebbesen

Natur og civilisation; menneskets tænken og biologiske,
fysiske og kemiske processer; videnskabens eksakthed,
kunstens åbenhed og vekselvirkningen mellem alt
dette. Disse forhold udgør parametrene i mit værk:
Anaufhinterinneben osv.

Titlen er rummelig. Den betegner de præpositioner,
som i det tyske sprog beskriver stedbestemmelser, og

antyder, at kunst i sammenhæng med arkitektur ikke
skal forstås som tilsætning, udsmykning eller dekora¬
tion.

■k i : K

•; .3 £rs', />/■ % y

Karm.-. v ,T, - i ^

I nærværende projekt drejer det sig ikke om blot at

opstille et autonomt kunstværk, men om at tilveje¬
bringe en sammenhæng, måske sågar en enhed mellem
kunst, natur og videnskab.

Konceptet, de enkelte objekters udformning samt

valget af materialer tager udgangspunkt i universitetets
skovomgivelser og det regionale særpræg. Det er en

refleksion over forskningscenteret og er samtidig be¬
stemt af sin egen kunstneriske position, der igen an¬

skueliggør sammenstødet mellem kunstens funktion

Ny Carlsbergfondet harydet støt
til dette nummer afLandskab
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og individets rolle, mellem selvbestemmelse og natur¬

lig betingelse.
Det er på den baggrund, at elementerne og arbej¬

det skal betragtes. Værket består af 67 røde sandstens-
steler og af et ca. 4 m højt glasrør, som i indtil 2/3
højde er fyldt med forskelligartet jord fra området og

øverst kronet med en ca. 50 cm høj messingtragt. På
de slanke sandsten (25 x 25 cm), der rager ca. 130 cm

op over terræn, er monteret afstøbninger af menneske¬
hjerner (i naturlig størrelse).

Glasrøret kan -forstås som en boreprøve eller et rea¬

gensglas. I hvert fald fremstår det som en artefakt i
forhold til den omgivende natur. Det uordnede mø¬

der det ordnede, uden at der af den grund bliver fast¬
lagt en udviklingsretning. Materialet jord kan lige vel
ændre sig gennem naturlige processer som gennem

menneskelig bearbejdning. I denne sammenhæng fly¬
der grænserne.

Tragten kan betragtes som et semantisk koblings-
element. Den kan som genstand, som instrument, sty¬
re det flydende. Eller til noget flydende, til forandrin¬
ger. Forsåvidt er tragten en slags Apergu, et kondensat, i
forhold til de 67 hjerneafstøbninger.

Samlingen af hjerner refererer til det åndelige po¬

tentiale, der findes i et forskningscenter. De fremstår
som en slags hjernetrust i det frie landskab. Den røde
sandsten har relation til regionens geologi og til mate¬
rialets anvendelse i universitetets bygninger.

I og med at stelerne fungerer som sokler, videreføres
en netop i akademisk sammenhæng stadig levende
tradition: præsentation af billedhuggerarbejde som

portrætbuster, grebet sådan an, at man tænker på min¬
destøtter.

Hjernerne er anonyme, så at sige natur midt i natur.

Størstedelen af hjernerne er støbt i jern, der hurtigt
oxyderer. Dermed forstærkes indtrykket af natur, idet
oxyd minder om forandring og biokemiske kredsløb.
Udover mængden af jern-hjerner er der syv afstøb¬
ninger, som udskiller sig fra de øvrige i såvel materiale
som farve. Disse særlinge er udfærdiget i henholdsvis
bronze, silikone, aluminium, rustfrit stål, fiberbeton
samt en afstøbning bemalet med grøn metallic-lak.
Med tallet 7 antydes en kulturel sammenhæng, der
f.eks. findes i den kristne skabelsesmyte. Derudover
henviser disse hjerner til pludselige afvigelser og krea¬
tive opbrud fra fastslåede systemer.

Disse tilløb passer til det formelle i værkets opbyg¬
ning, idet sandstensstelerne er placeret på området
dels i forhold til topografi og omkringliggende arki¬
tektur, dels efter en intuitiv æstetisk ordensfaktor. Da

alle hjernerne er monteret i samme højde, ca. 130 cm,

opstår et fælles vandret plan.
Jeg har i dette værk videreudviklet temaet 'hjerne-

landskaber', som har optaget mig optaget mig gennem

ca. 10 år, specielt i malerier, og sidst udformet i mit
skulpturarbejde til Den Frie Udstilling 1995 i Køben¬
havn. Sproget som instrument for at tilegne sig ver¬

den kommer i den sammenhæng til at spille en særlig
rolle, og det er grunden til at titlen skal forstås som

en fast bestanddel af mit værk i Karlsruhe: Sproget
konkretiserer, hvor kunsten abstraherer, og samtidig
åbnes betydningsrum, som rækker udover den delvis
klart beskrevne plastiske realisering. Alt forbliver i
bevægelse og i gensidig påvirkning.
Torben Ebbesen, billedhugger
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Gustav Adolfs torg. 1.+2. Paviljong. 3. Befintlig bassang 'Øresund'. 4. Befintlig bassang 'Lekande Barn'. 5. Skulpturer av Sivert Lindblom. 6,+7. Granitmurar.
8. Smågatsten och granithallar. 9. Gångstråk av granithållar. 10. Nya tråd, Acer platanoides, lonn. 11. Nya Tråd, Robinia pseudoacacia, akasia.
12. Nya tråd, Prunus serrulata Kanzan, korsbar. 13. Håckar av bok. 14. Utomhusservering och sittplatser, gråsyta med vårmatta av scilla. 15. Grås och marktåckare.
16. Rabatt. 17. Grusyta. 18. Vågformad bank. 19. Befintliga lampor med ny armatur. 20. Parklampor. 21. Belysningsmaster. 22. Torghandel. 23. Reklampelare. 24. Våderskydd.
• Gustav Adolfs Torg. 1.+2. Pavilion. 3. Existing pool, 'Oresund' (The Sound). 4. Exist, pool, 'Lekande barn' (Children Playing). 5. Sculptures by Sivert Lindblom.
6.+7. Granite walls. 8. Cobbles and granite slabs. 9. Footpath with granite slabs. 10. New trees, Acer Platanoides, Norway maple. 11. New trees, Robinia Pseudoacacia, locust.
12. New trees, Prunus Serrulata Kanzan, cherry. 13. Beech hedges. 14. Outdoor restaurant and benches, grass with a Scilla spring cover. 15. Grass and ground cover.
16. Shoulder. 17. Gravel. 18. Wave-shaped bench. 19. Exist, lampposts with new fittings. 20. Park lights. 21. Lampposts. 22. Stalls. 23. Poster pillar. 24. Shelter.

1:1500
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GUSTAV ADOLFS TORG
Av Sven-Ingvar Andersson

Torget begrånsas på tre sidor av bebyggelse, hus från
olika tider med olika ideal, men med fasader av någor-
lunda samma hojd, fyra till sex våningar. Tyvårr ut-

gores bebyggelsen langs torgets kortsida av två omaka
hus, en lugnt artikulerad 1800-talsbyggnad, som har
varit teater och ett uppkåftigt 60-talshus, som forso-
ker symbolisera finansvårldens friska vitalitet.

Torgets motsatta kortsida slutes av en gammal kyrko-
gårds lummiga gronska. Den står i direkt forbindelse
med en serie parker, som går ånda ut till kusten med
sportplatser och bad.

En centralt placerad plats med fasta vaggar, ett

torg, som oppnar sig mot ett parkstråk ar en ideeli si¬
tuation. Att parkstråket tycks fortsåtta in på torget
med tråd, som inte bara år stora utan magnifikt ut-
vecklade solitårer, om de nu inte bildar grupper av

Claude Lorrainsk fyllighet, att torget kort sagt också
har karaktår av park, bedoms olika.

Gustav Adolfs torg passar inte till stadsbyggnads-
konstens entydiga definitioner. Inte rent stadsmåssigt
torg och inte park i vanlig bemårkelse. Det år emel-
lertid detta forhållande, som ger torget dess sårskilda
karaktår och pråglar det program, som skulle gestaltas.

Mitt igenom torget går en imaginår mittaxel från
kyrkogårdens allé over Gerhard Hennings fontångrupp
till Stadt Hamburgsgatan på den motsatta kortsidan.
Det kunde synas naturligt att utveckla denna mitt-
nerv och att fora in det omgivande råtvinkliga kvar-
tersmonstret på torget.

Mot en sådan losning talar emellertid flera forhål-
landen. Tråden, som redan nåmnts fordelar sig myc-

ket oregelbundet over ytan. Den dominerande strom-
men av fotgångare går diagonalt over torget och ytan
sluttar en hel meter mot oster. Det strommar bilar

långs torgets långsidor, långs Stadt Hamburgssidan
skall avlastningstrafik kunna komma fram och melian
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torget och kyrkogården ligger en storre busshållplats.
Inga optimala forutsåttningar for visteise på ett torg.
Det elementara behovet av stod i ryggen ar inte upp-

fyllt. I stallet for att organisera torgrummet från
vaggarna, blev det nodvandigt att gestalta från mitten

och ut mot sidorna. Detta år mojligt eftersom torget
år så stort, 13 000 kvadratmeter.

Losningen blev en fri fordelning av runda eller
halvrunda former med kanter av granitmurar. Murar-
na ligger alia med overkant i samma plan och går dår-
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med i dialog med torgets i ovrigt sluttande yta. Hojd-
skillnaden, som maximalt ar 60 cm bildar sittplats
och utgor den begrånsning, som år nodvåndig for att

skydda planterings- och gråsytorna mot slitage.
En grupp lonnar i torgets sydostra horn, som ut-

vecklade sig till kungalund under årendets gång, om-

ges av en mur i samma nivå på en yta, som har tor¬

gets ursprungliga lutning. Medan de ovriga murarna
år konvexa upplevs kungalundens mur som konkav.
Dårigenom omsluter den lunden och bildar en plats
for skyddad visteise. Lundens placering skapar balans
på torgets yta och sluter i detta horn torgrummet
mot en alltfor stor oppning.

Omedelbart efter invigningen den 16. maj flot
verksamheterna ut på torget. Torghandeln fungerar,
trottoarserveringarna blomstrar långs den trafikfria
vaggen, man ligger på gråset, sitter på murar och
bånkar och man strommar i alia riktningar melian
den fria torgytans runda former. Torget fungerar och
det anvands så som vi hoppades. Det tycks motsvara
malmobornas behov och forvåntningar.
Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt lar, mdl
Sagsarkitekt: Lise Schou, landskabsarkitekt mdl
Medarbejder: Jacob Fischer, landskabsarkitekt mdl
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PLADSENS KLANG
AfMartin Keiding

Platanlunden er nyplantet og formes
til et stort sammenhængende,
geometrisk løvtag, knyttet til bygnin¬
gen og byen, mens nyplantede lin¬
detræer forstærker sammenhængen
med Ørstedsparken.
• The plane grove, recently planted,
will eventually form a large
geometric canopy which links with
both building and city, while newly
planted limes enhance the site's
connection with nearby Ørstedsparken.

Hotel Pro Forma på Jarmers Plads
• Hotel Pro Forma, Jarmers Plads

Chaussésten,
granitelementer,
mure og plinte
træer
• Setts,
elements of granite,
walls and plinths,
trees

Arkitekterne Brandt, Hell, Hansted og Holscher del-
tog i konkurrencen om den nye plads ved Realkredit
Danmarks hovedsæde, som blev udskrevet i 1996.

Og dommerkomiteen kvitterede ved at lade det bedste
projekt vinde. Bygherren bidrog på sin side ved ikke
at vakle, selv om arkitekterne var unge, og kan i dag
næppe være andet end tilfreds med, at have søsat en

plads, som bør påkalde sig stor opmærksomhed.

Uanset hvordan man vender byhistoriens gang, med
Jarmers Tårn, Ørstedsparken, voldgraven, boulevarder¬
ne, banegraven osv. ændrer det ikke synderligt ved, at

Jarmers Plads, som den fremstår i dag, og som den i
realiteten har fremstået længe, næppe udgør noget

væsentligt byarkitektonisk tyngdepunkt i København.
Dertil er den blevet for diffus og slap i formen, ikke
mindst efter at H.C. Andersens Boulevard blev kon-
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Den arkitektoniske udformning af pladsen er sammensat af 4 motiver, der som masker lægges over hin¬
anden og skaber sammenhænge.
Konkurrenceforslagets elementer bestod af en ensartet flade af chaussésten, et stort homogent plateau
af betonelementer udstøbt i stålrammer og oplagt i bygningens modul, strukturerende elementer bestå¬
ende af mure af sort granit, plinte og trappe af beton samt som det fjerde motiv træerne.
I den efterfølgende bearbejdning af materialeholdning, geometri og detaljering er projektet udviklet til
en karakterfuld og homogen helhed, nært knyttet til bygningens arkitektur og materialeholdning.
• Four motifs effect coherence through mutual filtering.
The original proposal boasted four elements; a uniform hard landscape paved with setts; a large
homogenous plateau made of concrete cast into steel frames and mounted to conform with housefront
proportions; black granite walls with plinths and steps of concrete; and trees.
The ensuing detailing, combined with fastidious selection of materials and careful reworking of the site
geometry developed the project into a homogenous and assertive whole, closely related to the building's
architecture and use of materials.

Landskab 6/97 129



o <0

.f-.
OV

® (§)

• O®

o
O ®

1:1400

Belysningen er udviklet specielt til
projektet og accentuerer pladsen
rumligt, arkitektonisk og giver gen¬
kendelighed i. aftenbyen.
Langs de marmorbeklædte mure er

indbygget lysarmaturer under granit¬
elementerne.
I plintene er indbygget lysarmaturer,
og i platanlunden er opstillet lave
pullertlygter med to lyskilder, der
oplyser trækronerne og giver strejf¬
lys i varierende retninger på
chausséstensbelaegningen.
• The custom-made lighting accen¬
tuates the structure spatially and
architecturally, and accords the site
a high profile in the evening light.
Electrics have been fitted all along
the marble walls, below the granite
elements.
Electrics were fitted into these

plinths, and among the planes are
low bollard lights having dual sources,
which light up the crowns of trees
and provide the sett paving with a
soft gleam.

verteret til 6-sporet motorgade i begyndelsen af 60erne.
Derfor er det bemærkelsesværdigt, at omlægningen af
et forholdsvis lille klart afgrænset areal kan få så stor

betydning for den samlede opfattelse af stedet. For
Jarmers Plads er efter min opfattelse et sted og slet ik¬
ke en plads i et klart defineret byrum.

Det nye areal omkring Realkredit Danmarks hoved¬
sæde skaber sit eget rum, sit eget territorium, men ved
at 'lukke op' for et langt dybt perspektivisk kig ind i
Ørstedsparken med den smukke gamle støbejernsbro
over voldgravens vandspejl som point de vue, ved i sin
beslægtede geometri og sit beslægtede materialevalg at
løfte hovedsædets modernistiske 50er-arkitektur ud af

sin djærvhed til en finere rolle som rumligt transfor¬
merende bymassiv, skaber den nye plads et arkitekto¬
nisk pulsslag, som breder sig i alle retninger. Det er værd
at bemærke, at også den mindre pladsdannelse ved
nedkørslen til ejendommens parkeringskælder og ind¬
gangen til Ørstedsparken på hjørnet af H.C. Andersens
Boulevard- og Nørre Farimagsgade har undergået en

forandring som står i ledtog med forarealet. En granit¬
plint og et lindetræ giver stedet mellem husets gavl
og parkens indgangsparti en ny værdi som helle i dette
højst ucharmerende trafikknudepunkt.

I skumringen ændrer forpladsen karakter. Granit-
plintene, som før dannede fast relief og struktur i plat¬
formens overflade, sender et lavt sidelys ud fra de
'gavle,' der vender mod H.C. Andersens Boulevard.
Dette sidelys gentager og understreger pladsens lave
horisontale profil på en ny måde. Platanlunden på
midten af pladsen lyser med, fordi de lave armaturer

inde mellem stammerne både oplyser undersiden af
trækronernes blade og bestemte små felter på den bro-
stensbelægning, hvorfra træerne skyder op. Og ude
langs platformens kant, mod huset og H.C. Andersens
Boulevard, kaster de lodrette marmorvægge, det lys
tilbage, som gemmer sig under pladsens granitplader.
Plateauet svæver.

H.C. Andersens Boulevard er en af byens mest tra¬
fikerede færdselsårer, Nørre Voldgade ligeså, og neden¬
under det hele rumler togene af sted. Her skubber
man så de fineste stokhugggede granitplader, de slan¬
keste træer og den spinkleste trappe ind. Så fint er det
alt sammen, at man næsten ikke tør røre. Så lyst er

det, at man slet ikke tør tænke på tyggegummi, graffiti
og skateboards. Og alt det er hele pointen; et skrøbe¬
ligt udtryk solidt forankret i tonstunge granitplader.

130 Landskab 6/97



 



Den brede, svævende trappe mod H.C. Andersens Boulevard, belysningsarmaturer,
riste ved lysrender, i plinte og omkring træer samt kanter langs granitelementerne er udført af tombak.
De strukturerende mure mod H.C. Andersens Boulevard og parterrehaven er beklædt med flintrullet
Gjelle marmor fra Porsgrunn i Norge. Marmorpladerne stammer fra det samme brud, som leverede
facadebeklædningen til Realkredit Danmarks hovedsæde.
• The broad, hovering steps along Andersen's Boulevard, electric fixtures, and grids by lighting rills,
around plinths and trees are all made of tombac.
The structuring walls facing the Boulevard and the parterre garden have been finished with
Gjelle marble from Porsgrunn, Norway, the guarry that supplied the marble decorating the housefront.
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En endnu finere bearbejdning ville gøre pladerne og

plintene glatte og skinnende - formen ville blive
svækket. En grovere behugning ville modarbejde ide¬
en om den vægtløse sammenhængende platform.

Ved ikke at pynte sig, ved ikke at opfinde alle mulige
fortænkte retninger, fixpunkter og obskure matrikel¬
skel bliver den nye plads fornuftig - det man ser, er det,
der er. Men det, der er, klinger. Fornuft udelukker ik¬
ke poesi. Pladsens klang omslutter den som går, står
eller sidder på det svagt skrånende areal. Fornemmelsen
af enhed og balance og oplevelsen af gennemarbejdede
detaljer, der passer ind i den samlede helhed, afspejler
den kompromisløshed, som har præget arkitekternes
arbejde. Måske også med sig selv i et forsøg på at fin¬
de ind til en slags forbindelse mellem det, man er og

kan, og det, som projektet mere eller mindre beder om

at blive til. Gehør er den rigtige betegnelse.
Pladsen er både privat og offentlig. Den er en gave

fra bygherren til kommunen, og den er et udtryk for
tillid til arkitektfaget og den konkurrenceinstitution,
som bør og skal være et velfungerende instrument i
udformningen af vore fysiske omgivelser. Det betyder
ikke, at gode resultater ikke kan nås uden konkurren¬
cer, det betyder først og fremmest, at ansvarlige arki¬
tekter på rimelige vilkår kan være med til at åbne an¬

dres øjne for nye dimensioner og nye sammenhænge
i en tid, hvor nostalgiske 'borgerværn' har så meget
medvind i medierne, at arkitekter med moderne am¬

bitioner nærmest må gå rundt og undskylde sig selv.
Martin Keiding, arkitekt maa

Projektets bund udgøres af blå Røn¬
ne chaussésten oplagt i rækker vin¬
kelret på bygningens hovedretning.
Den store, løftede flade, der knytter
sig til bygningen, dens modulering
og skala, består af store elementer
af norsk grå Iddefjord granit, 340 cm
x 85 cm x 12 cm, med grov stokhugning.
Granitelementerne er oplagt med
åbne fuger, hvorigennem fladens
afvanding foregår.
Plintene har en finere stokhugning,
tjener som bænke og gør pladsens
flade rumlig.
• The bottom level consists of blue

granite setts laid at a right angle
with the main direction of the building.
An elevated plane which communi¬
cates with the building's modulation
and scale consists of elements of

Norwegian Iddefjord granite, 340 cm
x 85 cm x 12 cm, and with a semi-
coarse finish. Draining takes place
through grooves between elements.
The plinths, which have been given
a finer finish, serve as benches and
add to the spatial -character of the site.

re in

Snit i plantehul 1:60
• Section 1:60

Bygherre: Realkredit Danmark
Arkitekt: Brandt Heil Hansted Holscher Arkitekter maa

Sagsarkitekt: Erik Brandt Dam, arkitekt maa

Medarbejder: Carsten Bønne Lassen, landskabsarkitekt mdl
Ingeniør: Berthelsen & Holck A/S
El-ingeniør: Knud O. Engelsholm I/S
Landinspektør: Carsten Reenberg
Foto: Jens Lindhe

Murer: Nisgaard Murerforretning A/S
Beton: Karl A. Hansen Entreprise A/S
Anlægsgartner: Skælskør Planteskole
& Anlægsgartnere A/S
Smed: Emil Nielsens Smedeværksted
A/S
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DEBAT
I Landskab 3197 præsenterede landskabsarkitekt Kristine Jensen artiklen 'Landskab og Arkitektur' sin licentiatafhandling
fra forskningsafdelingen på Arkitektskolen i Aarhus, og Steen Høyer kommenterede licentiatafhandlingen.

Forskning i landskabsarkitektur - om teknik og substans
— en kommentar afledt af 'nøgterne kommentarer til Om at tænke med landskab i
arkitektur - et studie

Først må jeg takke for opmærksomheden og den imponerende nærlæsning, men

da jeg endnu står i den mærkværdige knibe, at min afhandling nyder alminde¬
lig interesse samtidig med, at den ikke er offentlig publiceret, må jeg nødven¬
digvis forsøge at svare generelt. Jeg forstår, at hovedproblemet skulle være, at

et forskningsprojekt har skabt forundring. Også så meget at der bliver tale om

frustration om nogle forskningsmæssige standpunkter. Nu kan jeg ikke umid¬
delbart se andet end, at det kunne betragtes positivt, at et forskningsprojekt
giver anledning til undren - også den forundring der rejser spørgsmål om både
ruter og mål. Imidlertid forstår jeg det også sådan, at den almindelige sammen¬

kobling mellem videnskab og forskning ligger til grund for de 'nøgterne kom¬
mentarer'. Her er jeg slet ikke så sikker på automatikken, som kommentatoren
synes at være. Videnskab er efter min opfattelse, groft sagt i højere grad at kun¬
ne give svar - eventuelt på en teori, kort sagt på en art (ud)forskning. Men er

det forskningens rolle partout at give svar? Beskæftiger den sig ikke snarere med
at stille spørgsmål, skaffe udsyn og åbne horisonter? Jeg er helt på det rene med,
at det ikke lader sig gøre at adskille kategorierne knivskarpt, og at der i disse
forskningstildelingstider er politik i skillelinien, men det må med i betragtnin¬
gen, om ikke der stilles helt urealistiske forventninger til forskning og forsk¬
ningsmiljøer inden for arkitektur, som slet ikke kan indfries. Især ikke når
spørgsmålet tilkobles en anden automatik: at videnskab, kvalitativt, måles efter
(modificerede former af) den naturvidenskabelige metode.

Man kunne også spørge på en anden måde. Hvad får arkitekturforskning
ud af at stille sig op i den etablerede videnskabskø og arve den naturvidenska¬
belige bevisførelsesmåde? Godtager vi, at arkitektur og almindelig kunstnerisk
virksomhed også befatter sit væsen med det, der ligger uden for bevisførelsens
logistik, geråder metoden i en fælde af paradoksale spørgsmål (a la 'til hvilken
nytte er en nyfødt baby'). Sædvanlig skik og brug for forskning forudsætter der¬
for, at metoden anvendes omkring en (for kunsten) underlig konsistent skille¬
linie, at noget er objektivt (det der rationelt kan tales om), og at en anden del
er subjektivitet ('noget' der ikke rationelt kan tales om). Efter min opfattelse
indfører kommentatoren netop dette stykke teknik, der skal bekræftige nogle
ikke normsatte normativer, for derefter at påvise, at jeg leder i vest og svarer i
øst, og intet er selvfølgelig mere sødmefuldt end at kunne skue mod dem, derfarer
hid og didpå vilde veje, medens man selv bebor rolige egne, befæstet afvisdommen,
som Lukrets har skrevet. Men her ligger selve spørgsmålet om kortlægning af
viden begravet (det der giver viden et skab at bo i), og med det følger, at man

far et forhold til erkendelsesniveauet, der for så vidt altid er besværet af nye

indsigter. Her kan man komme til kort med hensyn til de klassiske spekulativt
præfabrikerede perfektioner, men for mig at se drejer det sig blot om at holde
byggepladsen åben for nye udsigter, der ikke umiddelbart ser så pæne ud i
landskabet. En af kommandovejene i de ikke normsatte normativer foreskriver
normalt: At emnet, substansen for forskningen, ikke er så vigtigt, som de tek¬
niske erfaringer man gør sig. Jeg er uenig - af flere grunde.

Generelt fordi jeg mener, at påvisninger af uendelige selvfølgeligheder (f.eks.
de såkaldte sociometrier etc.) har nået et omfang, der sætter denne videnspro¬
duktion til diskussion over for' sit eget erkendelsesniveau, men mere specifikt
fordi teknikken indebærer en bagage, der opererer med et forældet kunstsyn.

Et misforhold der på flere måder gør, at vi slet ikke kan kende verden igennem
videnskabens ideelle fornuftsoptik. Men vi nægter jo ikke ligefrem fornuften
adgang til bestemte dele af virkeligheden. F.eks. underviser vi ikke ud fra den
opfattelse, at kunst er en inderlig subjektivitet, hvor de studerende alt efter
smag og behag blinde laller rundt i en over- eller underbevidsthed. Vi beder
dem hver gang om at være ved bevidsthed og udføre den bedrift, det er, at sæt¬

te ord på, belyse og kritisk begrunde deres formodninger, forudsætninger og

valg. Velvidende er vi vel alle om, at ord ikke er svaret. Det har været nærlig¬
gende for mig at være forpligtiget af emnet og søge en metode, der ikke stiller
sig i vejen for, men mere eller mindre er kongenial med sit emne. Essayet er en

kendt metode, en form, der tillader, at man kredsende indkredser et emne og

når nogle veje rundt. Her kommer vi så ind på spørgsmålet om afgrænsning.
Eksempelvis vil der næsten altid findes en retfærdighed, der vil kunne spørge:

Hvor sidder så etikken? - og til det vil der kun kunne svares: Den sidder jo
desværre fedtet ind i det hele. Formen, måden, metoden, synsvinklen påvirker
altid svaret, og på den måde er alting på en gang mere simpelt og samtidig
langt mere kompliceret.

Når alt kommer til alt, er det selvfølgelig ganske smart at afgrænse sit emne.

Med alle former for oversigtspecialer indlader man sig uvægerligt på al mulig
kritik — hvem vil kunne modstå fristelsen til at påpege det, specialet netop ikke
indeholder? Det bærer en ligestor risiko for at kunne fremstå som 'skitser af
universet', som det alt efter læserens indsigt og opfattelse vil kunne fremstå
som en opgørelse over mangler. At indlade sig med arter af oversigtspecialer er

altså på mange måder et udtryk for hovmod, men det skal ikke forstås sådan,
at man behøver at afvise al frækhed, med mindre udførelsen udviser det mest

bastante intellektuelle hovmod og fælder domme om dit og dat. Den deskrip¬
tive/beskrivende kurs, der efterlader mange relativerende udsagn og spørgsmål,
er en direkte følge af bevidstheden om, at man bevæger sig på kanten og ikke
er ekspert. Det kan altså blive et stenbrud af spørgsmål, som mit speciale så
vittigt er kaldt. Ser vi et øjeblik bort fra mine mangler, må man dog sige, at

når kommentatoren finder denne form trættende, så handler det snarere om

en smagsdiskussion end en diskussion af metode.
Eftersom det aldrig har været en bestemt mand forbudt at læse en bestemt

bog, og vi kun kender gud som et rygte, må denne relation tages i betragtning,
hver gang vi taler om forståelse - og det er et følsomt1 punkt for al kommuni¬
kation. Enhver kan læse sit under polariseringens ed, men søger man at forstå,
er forudsætningen, at man under en eller anden form går ind på tankegangen
— ellers slutter det, før det begynder, og ingen har en kinamandschance for at

forstå eller møde forståelse. Derfor er jeg selvfølgelig mindre imponeret, når
man trækker ting ud af en sammenhæng, citerer i flæng og mystificerer egen

mystifikation ved at læse, som det bedst passer en og anden Per Degn at forstå.
For at navigere i det symbiotiske og på begrænset tid udforske komplekse felter
kan man foretage nogle snit og sidestille nogle problemstillinger, der atter stik¬
ker sonder i stoffet, således at det netop formeres som en kryds og tværs.

Det siger sig selv, at man ikke far svar på det hele, fordi det ikke foregiver at

være ekspertens vidensuddannelse, men det gør det ikke automatisk til udannelse.
Problemet med Stahlschmidts kritik er slet ikke den sympatiske respekt for

de eksisterende dyder og ligeså sympatiske forsøg på at modsætte sig følgerne
af at blive mystificeret, men i at der bliver noget afmægtigt tilbageskuende ved
kritikkens forudsætninger: At delene blot skulle kunne isoleres teknisk og kla-
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I Landskab 5/97gav Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt og lektor ved sektion for Landskab, KVL, i et indlag udtryk for sin forventning, forundring og frustration over,

hvor forskellige opfattelser der er afvidenskabelig kvalitet i landskabsarkitektfaget. Dette har affødt svar og kommentarerfra Kristine Jensen og Steen Høyer.

res i polariseringerne utvetydigheder, som f.eks. tradition og modernitet. Styr¬
ken til at bevare og beskytte ville for alvor blive perspektivrig, hvis man indser,
at der rummes højabstrakte fusioner mellem traditioner og modernitet. Jeg me¬

ner ikke, at tradition og modernitet stiller mig i en dyb modsætning, og jeg
mener derfor heller ikke, at man blot kan betjene sig af dialektikkens mest

simple form, oppositionens to dimensionelle verden af sort og hvidt - afskib¬
ningen af de traditionelle dyder må altså stå på Stahlschmidts regning. Men at

bevare et forskningsinstitutionelt tankesæt uden øje for at faget landskabsarki¬
tektur som kunstnerisk virke selv sætter spørgsmålstegn ved vedtagne normer og

definitioner om skik og brug - ser jeg derimod ikke meget perspektiv i. Det ville
jo i sidste ende også få følger for den roste integritet mellem forskning og fag¬
lig praksisudøvelse. Alt for længe har vi jo forskningsmæssigt været vidne til at

den faglige udøvelse skal henregnes under diverse 'ismer' - der i mangeltider
oversættes til tendensbeskrivelser - det udgør for mig en flothed, der tilnær¬
melsesvist kan kaldes arrogance, men som jeg kun vil kalde tragisk, hvis den
ikke seriøst og direkte formår at beskæftige sig med konsekvenserne af sit eget

kunstneriske indhold.

Nogle vil måske indvende, at jo mere en forskning stræber mod at mangfol¬
diggøre det umulige, jo mere fjerner den sig fra det unikum, der fastsættes og

lukker sig om videnskabens form. Mod det vil jeg sætte følgende: 'Tværtimod,
viljeg svare, hvem er vi, hvem er hver afos, andet end en kombination aferfarin¬
ger, viden, låsning, forestillinger? Hvert liv er en encyklopædi, et bibliotek, en liste
over genstande, et udvalg afstilarter, hvor alt ville kunne blandes og ordnes igen på
alle mulige måder. Men der er et andet svar, der er vigtigere for mig. Jeg ville øn¬

ske, det var muligt at undfange et værk uden for selvet, et værk, der lod os slippe
ud afdet individuelle jegs begrænsede synsvinkel, ikke kun for at trænge ind i an-

dre jeg 'er afvor egen slags, men for at kunne give ord, tilfuglen der sætter sig på
tagrenden, træet om foråret og træet om efteråret, stenen, betonen, plastikken...
Var det ikke det mål, som Ovid stræbte imod, da han fortalte om alle formers sam¬

menhæng? Og det mål som Lukrets stræbte imod ved at identificere sig med den
natur, der er fælles for al ting.'
Kristine Jensen, landskabarkitekt maa, mdl

Forskning i landskabsarkitektur - traditionen tro

Den videnskabelige forskningsmodel blev udviklet og forfinet i en periode,
hvor samfundets idealforestilling om viden og videnstrukturer var et sammen¬

hængende hele - et principielt uendeligt netværk, hvis mål var at forstå selve
helheden ud fra analysen af de enkelte dele. Vi kunne derfor karakterisere år¬
hundredet som analysens — og dermed opløsningens århundrede. Et grundsyn
— eller en ideologi — der havde et klart afsæt i den teknologiske udvikling — og et

demokratisk, socialt mål.

Udviklingen af den videnskabelige forskningsmodel (hypotese, registrering,

analyse, konklusion) levede ikke op til de objektive idealforestillinger inden for alle
forskningsområder, samtidig med at der ud af den succesfyldte del opstod begre¬
ber som relativ, spring og uforudsigelighed. Hele århundredet har været fyldt
med både spørgsmålstegn og spændende resultater. Det forenklede omrids dannes
altid bedst på historisk afstand.

Traditionen er ikke entydig, og forskningen i dag har ikke ét modelforbillede
- ligesom vi har svært ved at se verden forstået i én sammenhængende viden¬
struktur. Vi opfatter snarere forskningen som vertikale søjler af viden. Søjlerne

kan være forbundet eller integreret på tværs, men udgør ikke en samlet, omfat¬
tende forklaringsmodel. Idealforestillingen om det altfavnende eksisterer derfor
ikke. Denne opfattelse er ikke ensbetydende med en passiv, nihilistisk holdning,
fordi der ikke er skåret noget væk, men tværtimod lagt nyt til i de modeller, vi
har for ny erkendelse. Problemerne og løsningsmodellerne er forskellige fra fag
til fag, og der eksisterer ikke et nyt, samlet sæt af spilleregler.

Men når vi antager, at landskabsarkitektur og havekunst er en arkitektonisk
og kunstnerisk disciplin, opstår der forskellige forskningsmodeller, der principielt
er meget forskellige. Det afgørende skel ligger mellem det, der er videnskabelig
forskning, og det, der kan kaldes kunstnerisk udviklingsarbejde. Begge områder
kan underdeles i forskellige kategorier.

Det kunstneriske udviklingsarbejde er og bliver det arkitektoniske områdes
særlige felt. Det omfatter både a) intentioner — der for eksempel kan være skit¬
ser, formeksperimenter og tekster, b) realisationer - selve værket, et hus, en

have, en plads for eksempel, eller c) refleksionerne — der omfatter en forståelse
af værdisystemer gennem andres værker, gengivet i en kunstnerisk sproglig form.

Kunstnerisk udvikling er ny erkendelse, men som nævnt kan den fremkom¬
me på forskellig måde, fra det idémæssige, over kunstnerisk analyse til selve
projektet som erkendelsesramme. Men under alle omstændigheder ligger både
originaliteten og værdien i udsagnets skarphed eller præcision — i dets evne til
at tolke sin tid i koncentreret form.

For at vurdere nye resultater er det nødvendigt at kende arbejdsmodellen
både fra referencer og egen praksis. Sandsynligheden vil derfor være meget lille
for, at en og samme person vil være lige egnet til at vurdere både videnskabelig
forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde af forskellig art — men muligheden
skal naturligvis ikke udelukkes. Bedømmer man én kategori på en anden kate¬
goris præmisser, sker der uvilkårligt det samme, som hvis man spiller bridge
sammen med en, der spiller poker.

Referencer og praktisk erfaring er vigtige redskaber ved en bedømmelse. Det
gælder i alle forhold, men i særdeleshed i professionelle anliggender. Bedømmel¬
ser vil aldrig være identiske, men inden for en bestemt kategori opstår alligevel
en principiel enighed på sigt. Ved en bedømmelse, eller vurdering, af et arbej¬
de må der foruden en kategori også indgå et niveau. På trods af de internationa¬
le forsøg på homogenisering af de højere uddannelser er der opstået en forvir¬
ring, der bevirker, at niveauet for en doktorgrad for eksempel er forskellig fra
land til land. Et ph.d. studium er en forskeruddannelse, skal ses som sådan og

må ikke forveksles med en doktorgrad.
Måske skulle de internationale akademiske grader forbeholdes den videnska¬

belige tradition og andre kategorier tilhøre den individuelle pris- eller medalje¬
tradition. I sidste ende handler det om arbejdets værdi og udbredelse, men i
første omgang drejer det sig om en formel accept, og den skabes ikke af en ano¬

nym titel, den tildeles af en navngiven institution.
Nobelprismodtagerne samles gerne til en åben diskussion om deres forskning

på tværs af faggrænserne. Det interessante ved diskussionerne er ikke så meget

det specifikke indhold som de gennemgående emner fra år til år. Emnerne er

udholdenhed og held. Talent og flid kunne man også sige — et talent, som er

forfinet af intuitiv træning og ikke opstår af øvelsen alene. Derfor sniger Vor¬
herre sig også altid ind i debatten — vel nok for at omgå dette 'tabuemne'.
Steen Høyer, landskabarkitekt mdl, prof. ved Landskabsafdelingen,
Kunstakademiets Arkitektskole
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IN MEMORIAM
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Ulla Molin fotograferet i
slutningen af august 1997.
• Ulla Molin photographed
in late August 1997

Ulla Molin in memoriam

11. oktober 1909 - 27. september 1997
1 den tid, jeg har kendt Ulla Molin, var hun i en al¬
der, der normalt kaldes pensionistalderen. I social for¬
stand var hun også pensionist, men af tankegang var

hun søgende som et ungt menneske.
Hele hendes livsbane var af afsøgende natur. Hun

var noget så sjældent som en igangsætter. Når hun
havde udvist sympati for en person betød det oftest
en livslang dialog. Dialogen var åbenhedens dialog.
Der var ingen regler og ingen krav og absolut ingen
dogmatisk belæren. Alligevel pegede hele hendes vir¬
ke i en retning, der er vanskelig at sammenfatte. Det
skal man nok heller ikke, for generalisering var ikke
Ullas bord.

Hendes synspunkter var ofte overraskende og origi¬
nale. Men hun besad - også i sin høje alder - den
sjældne evne at oversætte de originale tanker til skin¬
barlig virkelighed. Og tankerne var bæredygtige. Hen¬
des energi og handlekraft var redskaber for hendes
visioner, og resultaterne var overbevisende smukke.

Hun så muligheder i alt. Hendes verden lå mellem
havekunst og design, bolig og livsform. Med rødder i
funktionalismen forvaltede hun en livslang afsøgning
af de æstetiske muligheder, der lå inden for de frie
grænser, som den nye tid afstak: som redaktø'r af
'Hem i Sverige', som udstillingsarrangør, som igang¬
sætter for yngre arkitekter og kunstnere, som konkur¬
renceudskriver, som butiksindehaver af Grona Gården
i Helsingborg og som haveplanlægger af egne og an¬

dres haver.

Igennem hele denne brogede livsbane lå der et klip¬
pefast holdepunkt - ønsket om kvalitet. Kvalitet an¬

skuet i den brede forstand, at æstetik og oplevelse og¬

så anskues som mål for bestræbelserne.

Det ville være aldeles halsbrækkende at søge en
beskrivelse af Ullas verden. Den var så fri og fuld af
umiddelbar kærlighed til alle de ting, der lå lige foran
hendes fødder. Hun så muligheder allevegne, og hun
undlod ikke at agitere for dem: Hun vendte bestan¬
dig tilbage til skønheden i bladenes samspil, hun var

en mester i belægningens følsomme kunst, hun var
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Klippede planter anvendes
som arkitektonisk led i
havens samlede kompo¬
sition og som fast klang¬
bund for de spinklere
væksters arabeske - eller

filigranagtige strukturer.
Hendes sans for keramik,
før plantekummer, for
havestole var udtalt og
afspejlede hendes knitren¬
de inspiration.
Ulla Molins have
sommer 1983 og
efterår 1997.
• Clipped plants were
often employed as
architectural constituents
and as a sounding board
serving more delicate
verdant structures. Her

great appreciation of
ceramics, of giant flower
pots and garden chairs
would always voice her
crisp inspiration.
Ulla Molin's garden,
summer of 1983,
autumn of 1997

en lysets mester med en særlig kærlighed til det spæt¬
tede lys, der tegner sig under træers kroner.

Når man talte med hende, hørte man kun om alt

det, der var muligt. Men når hun selv tilrettelagde en

have, var hun skarp ind til benet. En ejendommelig
selvjustits, der ikke faldt i den grøft, som mange børn
af funktionalismen falder i: at forenkle til det banalt

overskuelige. Tværtimod, den tilrettelagte oplevelse
og de forskellige oplevelsesskift fungerer perfekt, hvor
Ulla har sat sit fingeraftryk.

Men der er en gennemgående frodig nerve, der
ikke lader sig definere - en kvalitetssans - en sorte¬

ring i den overvældende idérigdom, der kun kan
karakteriseres under fællesbetegnelsen Ulla Molin.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, ftl.dr.

Der er taget initiativ til dannelsen afetfond i Ulla
Molins navn. Med midlerfra dette fond er det tanken
at hædre og støtte personer, der gør en indsats for have¬
kunsten. Fondets navn og svenske postgironummer er:

SLU. Till Ulla Molins Minne. PG 15 66 7-9.
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KONGRESSER

Nordisk kongres 1997
Tag afsted med en fordom — drag hjem med en idé i stedet
I dagene 27.-30. august i år fandt en spændende be¬
givenhed sted i Norge. Norske Landskabsarkitekter
(NLA) afholdt Nordisk Kongres for Landskabsarkitek¬
ter, som på skift afholdes i de nordiske lande.

Der var i alt omkring 200 deltagere, heraf 54 nor¬

ske studerende. Det var en flot deltagelse. Det må al¬
ligevel siges, at en større andel af deltagere fra øvrige
nordiske lande fremover vil være en fordel. For at op¬

nå dette er et øget samarbejde om kongresprogrammet
en mulighed. Dette vil signalere et ønske om at for¬
bedre det nordiske samarbejde, således at kongressen
ikke er et nationalt manifest, men en vision om øget

integration af det nordiske samarbejde. Der er et be¬
hov for Nordisk Kongres for Landskabsarkitekter, for
at vise nordisk sammenhold, skabe kontakter på tværs

af nationale grænser ved uformelt at møde kollegaer,
udveksle erfaringer og herved skabe grobund for nye

arbejdsopgaver.
I anledning af Trondheims 1000 års jubilæum af¬

holdtes kongressen i år i byen. Her står Nidaros Dom¬
kirken fra år 1033 majestætisk med sine spir ved si¬
den af den gamle ærkebispegård ned til elven, som

går igennem byen. Domkirken har sat præg på byen
som et kosmopolitisk samlingspunkt. Hertil valfartede
pilgrimme fra hele verden. Der gik en myte om at,

drog du til Trondheim med en fordom, kom du hjem
en idé rigere i stedet.

Og det var lige, hvad der skete. Der var nye inspi¬
rationer og ideer at hente hjem. Billeder af fagets for¬
skellige sider trådte frem. Deraf kom tanken, at det at

tage til kongres netop handler herom. At finde de
faglige livskvaliteter, der gør vores hverdag som land¬
skabsarkitekter motiverende og udviklende.

En kongres har altid en festaften. Den første aften
fandt festbanketten sted i Trondheim. I båd blev vi

Vestfrontplassen ved Nidaros Dom¬
kirke i Trondheim (denne side) og
Indre kongsgård ved ærkebispegården
(modsatte side).
Landskabsarkitekt::
13.3 Landskapsarkitekter
v. Bjarne Aasen.
• Nidaros Cathedral's West Front

(this page), and Interior Courtyard by
the Archbishop's residence (opposite).
Landscape architect: 13.3 Landskaps¬
arkitekter, principal Bjarne Aasen.

fragtet til Munkholmen. En ø uden for Trondheim
med en blandet historie. Her var først en galge, siden
munke under middelalderen, dernæst fængsel og til
sidst, før det det blev et udflugtsmål, en base for ty¬
skerne under krigen, hvorfra de nedskød allierede fly.

Kongresprogrammet var klassisk. Emnet var byen i
1000 år og 1000 til. Der var flest norske indlæg. Der¬
udover kom en række udenlandske indlægsholdere,
såkaldte keynote speakers, der krydrede det norske
med mere abstrakte og eksotiske essenser.

Fra Norge var der blandt andet ansatte fra Trond¬
heim Kommune og Oslo Kommune, der fortalte om

projekter af bymæssig karakter. Det var interessante
problemstillinger, der blev belyst. Og vi fik et fint
indblik i, hvordan det er at arbejde i et landskab, der
er præget af fjelde og fjorde.

Fra Island kom landskabsarkitekt Reynir Vilhjålms-
son og fortalte om projekter fra byens centrum og ud
i lavalandskabet. Om hvordan vulkanudbrud har sat

sine spor i landskabet og præger byplanlægningen.
Arkitekt og lektor Jens Kvorning bidrog med et

spændende foredrag om urbanismens aktuelle tema.

Blandt andet om Reem Koolhaas og hans teorier om,

138 Landskab 6/97



at 'the emptyness' i byen, det uplanlagte sted, er der,
hvor kulturen dannes ud fra en vilkårlig sammensæt¬

ning. Koolhaas siger blandt andet, at parken, som

'emptyness', er den eneste mulighed for nyskabelse i
byen. Og det er da stof til eftertanke for landskabsar¬
kitekter.

Den hollandske landskabsarkitekt Eric Luiten, der
er bosiddende i Barcelona, fortalte om det forfald,
som Barcelonas parker bærer præg af. Som han siger,
er det et symptom på, at arkitekter har designet par¬
kerne til at fremstå som færdige prototyper ved etab¬
leringen. Tanken om forandring, pleje og kontinuitet
i parkers udvikling er ikke indarbejdet i parkerne, der
derfor i dag fremstår slidte, sårbare og med ødelagte
elementer. Måske skal de begynde helt forfra sammen
med landskabsarkitekter.

Fra Finland kom et af de mere abstrakte indlæg fra
arkitekt professor Kai Wartianen. Indlægget var præ¬

get af en opfordring til at tænke ud over de grænser,
som vores hjernekapacitet sætter for os. Opfordringen
kommer af det faktum, at faggrænser i dag er udfly¬
dende, sammenfaldende, og at det stiller nye krav til

os som arkitekter. Som han selv sagde det, har vi et
stort ansvar for dæmpningen af den ressourcemæssige
forbrugsudvikling på vor jord. Det kræver, at vi ser

anderledes på vores værktøjer.
Landskabsarkitekt og kunstner Monika Gora fra

Sverige, viste os sine projekter. Et inspirerende indlæg
med stærke visuelle effekter, der pakket ned til det u-

bevidste plan en dag kan trækkes op som en uforklar¬
lig og transformeret metafor, når vi har brug for ny¬

tænkning.
Toppen på kransekagen var den franske landskabs¬

arkitekt Gilles Clement, der nøgternt fortalte om

Pare André Citroen i Paris. Særligt ved dette indlæg
var, at han beskrev parkens alkymistiske rytme i de
seks temahaver ud fra plantevalget og plejen. Han
opererer med visionen om at bruge planternes be¬
vægelse som et manifest, et anderledes koncept, hvor
le homme' er en del af naturen.

Min opfordring er: Tag med næste gang. Det er op¬
levelsen værd. Og er du uden arbejde, kan jeg fortæl¬
le, at der er mangel på landskabsarkitekter i Norge.
Maria Miret, landskabsarkitekt mdl
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34. IFLA-kongres i Buenos Aires
Kongressen havde fået en af den slags ordspils-titler,
der er meget populære, og som kan dække næsten alt:
'Recreation and Landscape - the re-created Landscape'.
Stedet var det delikate Hotel Kempinski i Buenos Aires,
et led i en kæde med hoteller, i Europa, Japan og USA.
Udearealerne til Hotel Kempinsky i Miinchens luft¬
havn, tegnet af Peter Walker blev vist i Landskab 8-95.

Henimod 450 landskabsarkitekter, heraf ca. 150 stu¬

derende og naturligvis flest sydamerikanere havde sam¬

let sig for at sidde i den mørke foredragssal i 2-3 dage.
Dels samlet i én gruppe under de 9 hovedforedrag,
dels fordelt i tre rum under 20-minutters præsentationer
af 'papers' i tre spor eller hen mod slutningen oftest
løbende i alle retninger fra den ene sal til den anden,
for lidt efter lidt opgivende at samle sig ved baren.
Udenfor kværnede 14 millioners-indbygger-byen Buenos
Aires døgnet rundt, det var det så småt ved at blive
forår, selv om de violette Jakaranda og gule Tipuana
tibo endnu ikke var i blomst.

Som en overraskelse var kongressens hovedsprog
spansk - dog med mulighed for simultanoversættelse
- og det tykke hæfte med gengivelse af forelæsninger
er hovedsagligt også på spansk. Alligevel mener jeg
fortsat, at IFLA-kongresserne har berettigelse, og de
ville kunne få en endnu større, hvis de kun blev af¬
holdt hvert 2. eller 3. år, blev arrangeret på et mere

moderat niveau og med et højere fagligt indhold.
Men det kan vi jo selv prøve at leve op til i juni 1999.

De 2 forelæsninger, der gik lige ind, var de enkle¬
ste, strukturerede og billedmættede, og derfor umid¬
delbart opfattelige, og med et internationalt budskab
og formsprog. Der var selvfølgelig visse af de verdens-
rundrejsende og kongresvante landskabsarkitekter, som

havde set og hørt disse verdensstjerner før, men ikke
det store flertal. Peter Walker, USA fortalte om sine

nyeste projekter, heraf flere i Japan - som altid delikate

og efter samme læst, men med nye, raffinerede ud¬
formninger. Ligeledes præsenterede Shodo Suzuki, Ja¬
pan et selekteret udvalg af sine arbejder, hvor han kom¬
binerer vand og sten på utallige raffinerede måder.

Andre keynote speakers var bl.a. Mario Schjetnan,
Mexico; Vladas Stauskas, Litauen; Jorge Gazaneo, Ar¬
gentina og Alain Provost, Frankrig, der udeblev, men

fik sit foredrag om Citroen-parken oplæst på spansk.
Til 20-minutters-præsentationerne var modtaget om¬

kring 150 forslag, hvoraf 70, hovedsagelig sydameri¬
kanske, var blevet accepteret. Som i Firenze er IFLA-
kongressen for nogle lande, men øjensynligt ikke for
forskere og landskabsarkitekter i Skandinavien, et vig¬
tigt sted at markere sig og kunne notere, man har præ¬
senteret sit forskningsarbejde. For tilhørerne er det
desværre en rodebutik.

Herunder var der sent på eftermiddagen og først
på aftenen et antal rundbordssamtaler, hvor især en

om uddannelsesmuligheder i Sydamerika var anime¬
ret og diskussionslysten. Andre drejede sig om histo¬
riske haver og professionel udvikling.

Halvdagsekskursionerne gik bl.a. til havneområdet
i Buenos Aires med et økologisk reservat, til Parana-
flodens deltaområde nord for byen, til en ny, stor for¬
lystelsespark, Parque de Juegos Delta, samt til de store,

landskabelige parker i byen, anlagt omkring år 1900
af Carlos Thays. Denne i Argentina meget kendte
landskabsarkitekt har tegnet planerne til mange parker
i Buenos Aires, f.eks. det brede parkbælte med botanisk
have, zoologisk have, Parque 3 de Febrero, og dertil
parker i mange andre argentinske byer. Thays' planer
var - i kopi — udstillet på Museum Nacional de Bel¬
las Artes, men desværre uden katalog eller anden op¬

lysende tekst.
Et antal heldags- og flerdagsture efter kongressen,

gik bl.a. til landets nationalparker, hvor der var arran¬

geret møder om disses struktur og forvaltning. AL

Th. Carlos Thays: Parque 3 de Febrero.
Herunder: Peter Walker: Center for
Advanced Technology, Japan, 1993.
Shodo Suzuki: Shuzenji-cho Commu¬
nity Center Courtyard, Kanagawa,
1981.
NN: Have i Patagonien bygget af
skrot, især plasticflasker og dåser.
• Right: Carlos Thays: Parque 3 de
Febrero.
Below: Peter Walker: Center for
Advanced Technology, Japan, 1993.
Shodo Suzuki: Shuzenji-cho Commu¬
nity Center Courtyard, Kanagawa,
1981.
Mr. X: Garden in Patagonia made by
scrap, in particular plastic bottles
and cans.
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Guide over kulturhistoriske museums-, slots- og

herregårdshaver
Historiske haver i Danmark. Guide over kulturhistoriske

museums-, slots- og herregårdshaver/Historical Gardens
ofDenmark, A guide to historical gardens ofmuseums,

castles and manors/Historische Garten in Danemark.

Guide iiber kulturhistorische Museums-, Schloss- und

Gutsgdrten. Udgivet under redaktion Jane Schul, Jette
Abel og Kirsten Lund-Andersen afHavebrugshistorisk
Selskab, Dokumentationsafdelingen, DVJB, i samarbej¬
de med Nationalmuseet og Høst og Søns Forlag, Køben¬
havn 1997. 224 s., ill. Pris 84 kr.

Guider i handskerumsformat er uhyre nyttige. De er
kortfattede og giver et koncentrat af oplysninger uden
litterære forbehold og dybsindige forklaringer. En guides
vigtigste formål er at være behjælpelig i situationen.

Historiske haver i Danmark er en guide i lomme¬
format (en stor lomme), der opfylder de fleste formål.
Den findes i to udgaver, én udsendt til Selskabets med¬
lemmer i 1997, og én, der i handelen. Bortset fra om¬

slaget og enkelte detaljer er de ens.

Det er et glimrende initiativ, som Havebrugshisto¬
risk Selskab her har taget- med foreningens stifter og

mangeårige formand Johan Lange som oprindelig
Ldégiver. Det er en længe savnet guide, der tilmed har
tekst på dansk, engelsk og tysk.

Ud over Annemarie Lunds Guide til Dansk Havekunst

år 1000-1996 (anmeldt i Landskab 5, 1997) har vi

også Åbne Haver i Danmark, som Haveselskabet har ud¬
givet siden 1985 (med Alix Seidenfaden som den før¬
ste utrættelige opsporer af egnede haver, der kunne
åbnes op for offentligheden, et arbejde hun siden delte
med Bitten Sommerfeldt og senere igen med Eva Seve¬
rin Petersen, og som fra næste år overtages af Else Als).
Hertil kommer den tematisk opdelte guide over eksemp¬
ler på bevaringsværdige haver, der udkom i Landskabs
temanummer om bevaringsværdige haver, 5-6, 1993
(forfattet af flere medlemmer af ICOMOS, udvalg
for Haver, bl.a Jette Abel og Kirsten Lund-Andersen).

Det er vigtigt med disse guider. Der bliver her sat
en slags standard for, hvad god havekunst eller have¬
kultur er, og det interesserede havemenneske kan i
flere tilfælde møde ligesindede og udveksle erfaringer
i haverne.

I 1992 udgav Museumstjenesten en museumsguide,
der i lighed med Historiske haver i Danmark, er på tre

sprog og med praktiske oplysninger om en række ser¬

vicefunktioner, f.eks. bespisningsmuligheder, handicap¬
færdsel, p-pladser, transportmuligheder, indkøb, hun¬
deadgang. Det er en god idé og virker overbevisende.

Bogens grafiske opsætning er konsekvent med sin
farvekode og sine toptekster. Farvekoden leder én
nemt hen til den egn af landet, hvor man befinder sig,
og topteksterne gør det let at danne sig et overblik
over, hvad man kan se af historiske haver.

Historiske haver i Danmark er ikke nogen guide i
almindelig eller traditionel forstand, fordi den ikke
medtager alle seværdige haveanlæg, men udelukkende
er en guide over kulturhistoriske museums-, slots- og

herregårdshaver. Det begrænser, men kunne også vir¬
ke udfordrende. Udfordrende, fordi haverne derved
tit vil relatere sig til eller ligefrem lade sig definere af
et historisk monument - et hus - hvorved de kan

forklare hinandens udtryk. Denne dimension er for
en stor del udeladt i bogen.

Bogen medtager over 150 offentligt tilgængelige
klosterhaver, slotshaver, herregårdshaver, bondehaver,
købstadshaver, kunstnerhaver samt enkelte byparker.
De beskrives ud fra deres stilmæssige og historiske til¬
hørsforhold som f.eks. renæssancehaver, barokhaver,
landskabshaver og romantiske haver.

Det er ikke til at gennemskue, hvem der er den el¬
ler de egentlige forfattere bag guiden. Personligt sav¬

ner jeg forfatterinitialer under hver have - det ville li¬
gesom have ansvarliggjort oplysningerne. 1 forordet
takkes landskabsarkitekt Ulla Schioth for arbejdet med
at samle de mange tekster. Har hun også haft forfat¬
terens rolle? eller det de tre i redaktionen? Det er fak¬

tisk ikke uvæsentligt og slet ikke, når det er hæderkro¬
nede foretagender som Havebrugshistorisk Selskab og

Nationalmuseet, der står bag.
Det forpligter, fordi guiden herved har fået en ekstra

autoritativ dimension. Man må ikke være i tvivl om,

at en publikation fra sådant hold vil sine læsere det
godt, ja, det allerbedste.

Udgivelsen har til hensigt at stimulere interessen for
en vigtig kulturarv i Danmark over for både danske
og udenlandske gæster. Det kræver engagement ikke
alene på et personligt plan (man skal både have set og

oplevet haveanlæggene på nærmeste hold), men også
på et fagligt plan (de historiske fakta skal være i orden,
ligesom der også skal være en vis metodik i oplysnings-
graden for hver enkelt af de behandlede haveanlæg).

■ Atbejdmhavø på 800 m" med en nyttehav« med urter tre 1930-40 og en pryd-
have med staude* fia 1950-60. Haverne passes af to æld'O gartnere, som publi¬
kum kan spurge til réds tindet besøget. I efterårsferien bydes på gamle retter
med grøntsager fra haven. Der er udsigt til de tilstødende luver fra Horsens
Bygge- og Haveforening al 1890 Disse haver et dog ikke tilgængelige.

)0sqm. w

Those gardens are not open to the public, however

■ Em 800 nv grø&er
Arbeitergarten mit emem
Kiichengarten mit GemOse
ans der Zeit von 1930-
1940 nnd oinem Ziergar
ten mit Stauden mis dlet
Zoitvtø 1950 1960 Die
Gflrten werden von mei
ål teren Gfttiwm gepflegt.
die gerne di« Fragen der
Bestseller bøaritworten
nnd auch guta Ratschldge
erteilen. In dan Horbst-
fe'ien gibt es Kostproben
alter Gerichto mit GemOse
aus dem Garten Die
angreatenden Garten
gøhOren dem Horsens
Bau- und Uartenverein aus

dem Jahre 1890, diese
Garten sind jedoeb nicht
fur Besucher geflffnot

and an oma-

in by two
; During the

Eksempel fra bogen.
Have til Industrimuseet i Horsens,
en arbejderhave på 800 kvm med
urtehave fra 1930rne og prydhave
med stauder fra 1950erne.
• An example of a page.
The garden surrounding the Horsens
Museum of Industry, a typical
worker's garden whose vegetable
and flower sections were established
in the 1930s and 50s, respectively.
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Teksterne er korte. Det skal medgives, at det er svært

at skrive kort. Men sammenlignet med Åbne Haver
og især med Museumsguiden - den første temamæssigt,
den anden som bogmæssig idé - forekommer tekster¬
ne i guiden alenlange og for de flestes vedkommende
ikke ret meget mere informationsgivende. Sammen¬
lign teksten til f.eks. Vitskøll Kloster og Rosenholm
med Åbne Haver eller teksten til Faaborg Museum for
Fynsk Malerkunst med Museumsguiden. Kortere og

strammere tekster havde formentligt også medført en

af format noget mindre og lidt mere handy bog (til
lommen), ligesom det ville kunne have levnet mere

plads til et betjeningsvenligere indeks - a la Museums-
guiden.

Også på dette punkt er Museumsguiden mere imøde¬
kommende overfor sine brugere, der for langt de fle¬
stes vedkommende formentligt har nået den alder,
hvor læsebriller overvejes.

Illustrationer er en alvorlig side af formidling. Det
gælder såvel for fotografier som for planer. Hvad an¬

går det sidste, er der ikke så mange af dem i guiden,
og de optræder på må og få. Man undrer sig over den
mangelfulde konsekvens i brugen af dem, ligesom
man i vid udtrækning savner en angivelse af navnene

på landskabsarkitekterne bag haveanlæggene. Det er

forhold, der uvilkårligt får én til at stille sig følgende
spørgsmål: hvem henvender guiden sig egentlig til?
De professionelle havefolk ville nok ønske sig planer
til hver eneste anlæg.

Hvis guiden er for den mere almindeligt haveinter-
esserede, for hvem planer er underordnet, så er de valgte
fotografier i langt de fleste tilfælde ikke gode nok. De
mangler den informationsgivende kraft, der skal til for
at sætte forestillingsevnen i sving hos læseren, så han
eller hun forstår, hvad den enkelte haves særlige ka¬
rakteristika egentlig er - uden hjælp fra en plan.

En guide behøver dog ikke at være super konsekvent.
Gardener's Guide to Britain ved Patrick Taylor (der
ajourføres hvert år - skal Historiske haver i Danmark
forresten også det?) er eksempelvis fuld af personlige
betragtninger og iagttagelser, men værd at læse som

en roman.

Teksten i den foreliggende guide er desværre bogens
svageste side, dels fordi væsentlige oplysninger mang¬

ler, dels fordi visse oplysninger er direkte ukorrekte.
At den er oversat til to sprog udover den danske gør
denne svaghed større. At Havebrugshistorisk Selskab

og Nationalmuseet lægger navn til disse mangler (på
tre sprog) er ikke til at forstå.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil.dr.

Trilogi: Kunst - Natur - Videnskab
Andreas Jiirgensen og Gertrud Købke Sutton (red.): Tri¬
logi: Kunst — Natur — Videnskab. Et udstillingskatalog
tilrettelagt afÅlfio Bonanno, Karsten Ohrt og Gertrud
Købke Sutton. Sproget er dansk og engelsk.
Udgivet 1996 afKunsthallen Brandts Klædefabrik,
Odense, Botanisk Have, København, Tickon, Tranekar

Slotspark, Langeland, 1996. 233 s. ill. 195 kr.

Tredelt er et meget dækkende ord for elementerne i
udstilling og katalog af samme navn. Projektet hed¬
der Trilogi og består af delelementerne Kunst, Natur
og Videnskab. Der er tre udstillingssteder, og der er

tre tilrettelæggere.
Bogen kan sagtens stå alene uden udstillingsdelen,

der fandt sted på Kunsthallen Brandts Klædefabrik i
Odense, Tickon på Langeland og i Botanisk Have i
København i 1996.

Det er en dejlig bog, der beskriver land art's væsen

som Kunst, Natur og Videnskab. Forfatterne er man¬

ge og de udstillende kunstnere endnu flere, og det
ville være meningsløst at opliste alle.

Land art konceptet er meget interessant, fordi det
virkelig forvirrer én. Materialerne kan være tusindfol¬
dige. Stedet kan være hvor som helst uden for byen,
og størrelserne på landskab og værk kan variere meget
- ja, der behøver ikke engang at være tale om over¬

ensstemmelse i skalaforhold. Altså kort sagt må man¬

ge landskabsarkitekter blive stærkt provokeret af den-
, ne kunst i naturen, ofte udformet med naturens egne
materialer. De fleste af den slags kunstværker har en

forgængelighed og dermed udvikling, som svarer godt
til udviklingen i en have'.

Målet for enhver smuk have er at skabe et forfald -

men som fagmand kendes også nødvendigheden af at

gribe ind, lige præcis før elementerne 'falder fra hin¬
anden'.

Som kunstner i land art-genren må man acceptere

forfaldet, og at ens værker på et tidspunkt kun eksiste¬
rer som fotografiske billeder.

Og forgængeligheden er det basale i at have livet,
og derfor føles kunstarten naturlig, og det er i sig selv
provokerende. Det kan så føre nogle til at stille spørgs-
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'La Tonelle' 1996,
Spodsbjerg, Langeland.
Bruni/Barbarett
• 'La Tonelle', 1996.
Spodsbjerg, Langeland.
Bruni/Barbarett

mål om den økologiske værdi. Selv finder jeg ikke det¬
te spørgsmål relevant i denne sammenhæng. Økologi
er en såre simpel størrelse - enten føles det som en

hel naturlig størrelse, der falder helt naturligt, eller og¬

så er den en politisk holdning/tilstand, og så bliver
den kedelig og fanatisk.

Kunsten/kunstneren kan selvfølgelig forholde sig
til økologien og dens 'væsen' og igennem kunstværker
udtrykke holdninger til spørgsmålet. Men udtrykket
vil aldrig blive af socialpolitisk karakter inden for denne
genre, det vil derimod være et kunstpolitisk spørgs-

rjiål. Og det er interessant i disse tider, hvor den nye¬

re kunst' er iscenesættende, men ikke med den dybde
og forståelse for natur og historie, som kunstnerne,
der beskæftiger sig med land art ofte udviser.

Nærværende er blevet mere en kommentar til 'be-

grebet'/kunstarten/kunstgenren land art end en egent¬

lig omtale af bogen, men bogen giver gode uddyben¬
de forklaringer på mange værker og tankerne bag.

Køb den snarest, du kan sikkert få boghandleren til
at skaffe den eller erhverve den ved henvendelse på
en af ovennævnte udstillingssteder.
Solveig Stenholm

World of Environmental Design
World ofEnvironmental Design. Bind I. Urban Spaces
I (Streets & Squares). Bind 2. Urban Spaces 11 (Urban
Parks). Bind 3. Urban Spaces III (Peripheral Parks).
Bind 4. Business & Corporation Parks (RoofGardens).
Bind 5. Landscape ofRecreation (Sports Facilities). Bind 6.
Landscape ofRecreation II (Amusement Parks). Bind 7.
Civil Engineering (Nature Conservation and Land

Reclamation). Bind 8. Landscape Art. Bind 9. Elements
ofLandscape. Bind 10.The World ofLandscape Archi¬
tects. Sprogene er engelsk og spansk, ogformatet 250 x

335 mm. Hvert bind er på ca. 250 sider, rigt illustreret
medfarvefotos og mange steder også medplaner.
Pr. bind 475 Dkr. + porto 94 Dkr. ved køb afét bind.
Ved køb afhele serien er prisen 475 Dkr. pr. bind
minus 10% og en samlet portoudgift på 278 Dkr.
Bøgerne kan bestilles hos Arco editorial, Ganduxer 15,
08022 Barcelona, Spanien, Tlf/fax 800 108 10.

World of Environmental Design er en 1 O-binds serie,
der dækker emnerne: Streets & Squares, Urban Parks,
Peripheral Parks, Roof Gardens, Sports Facilities,
Amusement Parks, Nature Conservation and Land

Reclamation, Landscape Art, Elements of Landscape
og The World of Landscape Architects.

Alle medlemmer af Danske Landsskabsarkitekter

har sidste år modtaget materiale på dansk fra Forlaget
Arco editorial, så er man interesseret, kan man uden
tvivl fa dem til at faxe materialet.

Udgiveren beskriver selv hele værket således: 'De
projekter, som denne serie af bøger præsenterer, er

klare eksempler på, at landskabsarkitektur ikke er en

egocentrisk og uafhængig aktivitet, der udelukkende
er baseret på et dekorativt plan, men derimod stræber
efter at nå værdier og idéer, som er integreret i vores

daglige omgivelsers sociale og kulturelle dynamik.'
Serien dækker stort set anlæg fra hele verden og vil

være interessant specielt for dem, der ikke abonnerer
på eller har adgang til internationale tidsskrifter.
Solveig Stenholm
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Anaufhinterinnebeniiberunterforzwischen,
p. 121
Torben Ebbesen
Nature and civilisation: Man's reason, and
biological, physical and chemical processes;
exacting science and open art, and their
interchange. These conditions are the
parameters that sustain a recent work of
mine entitled 'Anaufhinter...'

The title has consequences, evoking as it
does the German prepositions that define
place and direction; it implies that art, taken
with architecture, is no mere supplement or
decoration. The present work is concerned,
not only with autonomous art, but with
cohesion, indeed unity, of art with nature
and science.

My work consists of 67 red sandstone
pillars and a glass pipe, c 4 metres tall,
filled up to two thirds of its entire length
with varicoloured soil from the area, and
crowned with a brass funnel, 50 cm in

height. Onto the slim sandstones (25 x 25
cm), which extend to c 130 cm above the
ground, I have mounted natural size casts
of human brains.

Gustav Adolfs Torg, p. 124
Sven-Ingvar Andersson
The square is bounded on three sides by
buildings stemming from different periods
with different ideals but having fronts of
about the same height, four or six storeys
each. Unfortunately the houses along one
short side are vastly dissimilar, one being a
reticent 19th century building that used to
■house a theatre, and the other a loud 1960s
construction which attempts to symbolise
the vitality of the world of finance.

The opposite side is rounded off by the
rich verdure of a old cemetery.

A midtown space with well-defined
walls, a square opening onto a greenscape is
an ideal situation. People have different
opinions about the fact that the green corri¬
dor now seems to run on in the form of
trees that are not only huge but either mag¬
nificent solitaires or forming Claude Lor¬
raine-type clusters, in short, that the space
is also a park of sorts.

Gustav Adolf Square does not conform
with the unambiguous definitions that pre¬
vail in Urban Development: no purely
urban, hard landscape, and no proper park
either. That fact, however, is what gives the
space its character and defines the pro¬
gramme I set out to realise.

An imaginary central axis runs from the
cemetery avenue and embraces Gerhard
Hennings fountain sculpture finally to pass
into Stadt Hamburgsgatan (Hamburg
Street) on the opposite side. It might seem
natural further to develop this spinal cord
while superimposing the peripheral rectan¬
gular pattern.

Several factors speak against such a solu¬
tion, however. The existing trees stand in a
very uneven pattern. The main pedestrian
stream passes diagonally and the area ends
as much as one metre to the east.

Instead of organising the space inwards
from the walls it was necessary to work
from the centre. Since its total extent is as

much as 13,000 square metres, this is
indeed possible.

We decided to work with a liberal com¬

bination of circular and semi-circular

shapes with granite edges. The upper edges
of all walls are on one level and thus inter¬
act with the square's overriding definition.
The slope, at a maximum of 60 cm, per¬
mits the creation of seats, and also makes
for the bounding that protects plants and
grass against wear and tear.

Sonorous Space, p. 128
Martin Kelding
Architects Brandt, Hell, Hansted and Hol-
scher submitted an entry to the 1996 com¬

petition concerning the new space by
Realkredit Danmarks central office.

The adjoining Jarmers Plads is hardly
any architectural gem, for its shape has
become increasingly diffuse and ill-defined,
particularly since Hans Christian Andersen's
Boulevard in the early 1960 was converted
into a 6 lane artery. It is noteworthy there¬
fore, that the re-designing of such as rela¬
tively small area so completely changes the
site's appearance. The new area surrounding
that credit bank head office virtually sets up
its own territory but by opening a long and
deep vista into the nearby Ørstedsparken
with its beautiful old cast-iron bridge across
a moat as point de vue, by selecting materi¬
als and a matching geometry that bring the
modernist 1950s construction out of its
boldness into a finer role as urban massif,
the new space creates an architectural pulse
spreading in all directions.

In the dusk, the space changes. The
granite plinths, in broad daylight a relief
fortifying the surface, emit a low side light
from the fronts facing Andersen's Boule¬
vard. This lateral light repeats and empha¬
sizes the site's low horizontal profile at a
different level. The central plane grove
plays a part here since the low lights
between stems illuminate the lower surface
of leaves and various spots on the surface
out of which trees grow. And along the
edge of the plateau, facing the building and
Andersen's Boulevard, the vertical walls
reflect the light concealed beneath granite
slabs. The plateau seems to hover.

H.C. Andersens Boulevard is one of

Copenhagen's busiest arteries. So is the tra¬
versing Nørre Voldgade (Wall Street), and
below it all, metropolitan and regional
trains rumble on. Precisely here is where
the finest and smoothest granite slabs, the
slimmest trees and the daintiest steps have
been introduced. So sophisticated as to
make chewing gum, graffiti, skateboards
and other city life items seem frivolous, to
discourage touch, and this is the whole
point: a brittle expression firmly anchored
in several tons of granite. An even more
complete finish would make the slabs and
plinths shine, but the form would weaken

as a result. A coarser finish, on the other
hand, would contravene the prevailing
sense of weightless cohesion.

The site, in renouncing excess, artificial
sightlines and obscure dermarcation,
breathes reason: what you see is what you
get. But what there is is sonorous. Reason
does not exclude poetry. The sonority of
the site envelops whoever passes across its
delicate slope. A prevailing sense of unity
and balance, together with elaborate details,
reflects the architects' artistic control.

The work of these young architects
vibrates.

Landscape Studies Discussed, p. 134
Kristine Jensen in an article, 'Landskab and
Architecture', Landskab 3/97, introduced
her PhD obtained from the Aarhus School
of Architecture, and Professor Steen Høyer
wrote a comment in the same issue.

Per Stahlschmidt, landscape architect
mdl, associate professor at KVL Copenhag¬
en, in Landskab 5/97 voiced his expecta¬
tion, and his subsequent astonishment and
frustration at realising how differently land¬
scape architects perceive and judge scientif¬
ic quality. The present issue carries replies
and comments by Ms Jensen and Professor
Høyer.

Ulla Molin in Memoriam,
11.10.1909 - 27.9.1997, p. 136
Lulu Salto Stephensen
Ulla Molin's world was one of garden and
other forms of design, interior decoration
and living. Firmly rooted in functionalism,
she spent a lifetime exploring the aesthetic
possibilities of the new era: as editor of
'Hem i Sverige' (Swedish Home Journal), as
an organiser of exhibitions, as mentor to
young architects and artists, as organiser of
competitions, as the proprietor of a shop,
Grona Gården, in Helsingborg, and as a
garden planner - of those of others as well
as her own.

Mottled though her life was, her focus
was always on quality. Ms Molin saw pos¬
sibilities everywhere and never failed to
promote them. She would return, again
and again, to the beauty of leaves in harmo¬
ny; she completely mastered the tender art
of paving; as a craftswoman of light she was

particarly fond of the mottled light beneath
the crown of trees.

,

Whenever one spoke with her, one
would only learn what was possible but
when she herself laid out a garden, she was
sharp to the bone; a curious self-discipline
which never succumbed to the weakness
that befalls many children of functionalism,
that of simplifying until you attain what is
trivially facile. On the contrary: planned
and organised, variform experience works
perfectly wherever Ulla left her mark.
Ellen Miriam Pedersen
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IFLA-moder i Argentina
I oktober holdt IFLA sin 34. verdens¬

kongres, dette år i den vestlige regi¬
on, nemlig i Buenos Aires, Argenti¬
na. Forud for kongressen afholdtes,
som der er tradition for, executivmø-
de, tre regionale møder og så selve
Grand Council-mødet i dagene 3.-6.
oktober.
En gammel nordisk aftale går ud på,
at både Norge, Sverige og Danmark
er repræsenteret af deres delegater,
når IFLA-møder med kongres ligger i
Europa, mens disse tre lande ved
kongresser i andre verdensdele la¬
der én delegat repræsentere både
Norge, Sverige og Danmark. I år va¬
retog den danske delegat repræsen¬
tationen, men i øvrigt deltog Norges
delegat, Arne Moen også.
Finland og Island er ikke med i den¬
ne aftale, men man diskuterede på
det nordiske styrelsesmøde i Trond¬
heim, om ikke det er på tide, enten
at inddrage alle 5 lande i en turnus
med 2-3 delegater årligt eller, at
hvert land sender sin delegat, idet
foreningernes størrelse måtte kunne
klare dette.
I hvert fald er det vanskeligt at hæv¬
de, at de nordiske lande med deres
mange medlemmer nok vil have
større indflydelse, men ikke vil sen¬
de flere delegater. Danmark havde
desværre ikke modtaget fuldmagt
fra Sverige, heller ikke fra Island.
JFLA-møderne var henlagt til byen
Mar del Plata, beliggende ca. 400
km syd for Buenos Aires. Mod for¬
ventning var vejret koldere og mere
blæsende end i København. Men
man sidder jo også indendørs i 3
dage omkring et U-formet bord, hvor
de enkelte delegater er placeret
alfabetisk efter landenes navne og
deres pladser markeret med hjem¬
landets flag. Fljemme havde vi mod¬
taget dagsorden for Grand Council
og skriftlige beretninger til de enkel¬
te punkter.

Centralregionens møde
Norge, Finland, Danmark, Litauen,
Fiolland, Luxemborg, Østrig, Tysk¬
land, Schweiz, Italien og Israel var

repræsenteret. Hvert land gennem¬

gik kort de enkelte foreningers vig¬
tigste aktiviteter i årets løb, bl.a.
berettedes om den forhåbentlig
snarlige sammenkobling af de to fin¬
ske foreninger og om den nordiske
kongres i Trondheim samt om en
vellykket konference 'fremtidens
parker i Litauen', afholdt i Palanga
med 70 deltagere i september.
Af vicepræsident Hans Dorns beret¬
ning på det regionale møde fremgik,
hvilke seminarer og konferencer der
har været afholdt i årets løb eller er

planlagt næste år. Hans Dorn har - i
sammenhæng med sit IC0M0S-

medlemskab - deltaget i møder i
Mérida, Mexico, Fulda, Prag (se IFLA
news nr. 38).
Planlagt er en 50-års fødselsdag for
IFLA i Cambridge sammenlagt med
en konference i Athen i september.
Vladas Stauskas, Litauen foreslog et
regionalt seminar i Tascent i 1998.
Sidste år besluttede man, at der
skulle skabes øget kontakt til EFLA
og til landene i Østeuropa. Mellem
IFLA-EFLA synes der ikke at være
sket noget, men efter de nye EFLA-
valg i september 97, hvor Lars Ny-
berg, Sverige er blevet formand og
Tryggve Sundt, Norge for et år er
blevet formand for EFLAs praksis¬
komité, er der håb om et samarbej¬
de, så dobbeltarbejde inden for de
to organisationer undgås.
Til valget som regional sekretær fik
Ludo Verheyen, Sydafrika 3 stem¬
mer, Alfred Lesel, Østrig 7 stemmer
og Ilse Wollansky, Østrig 9 stemmer.
Forbindelsen til de afrikanske med¬
lemmer er svag, og man vil kontakte
Sydafrika, Mozambique og Zambia.
Der blev nedsat 4 arbejdsgrupper:
- en kommunikationsgruppe bes¬
tående af John Weier, Luxemborg,
Arne Moen, Norge og Jeppe Aa¬
gaard Andersen, Danmark skal frem¬
me IFLA-EFLA-samarbejdet.
- en østgruppe bestående af Vladas
Stauskas, Litauen, Peter Gal, Slova¬
kiet og og Ilse Wolansky, Østrig skal
arbejde videre med uddannelsesmu¬
ligheder og etablere konferencer i
disse lande.
- en Afrikagruppe bestående af
Melanie Richards, Kenya, Ludo Ver¬
heyen, Sydafrika og Zvi Miller, Israel
skal arbejde videre med uddannel¬
sesmuligheder og etablere konferen¬
cer i Afrika.
- en informationsgruppe bestående
af Frank Lewis, Holland, Heiner
Rodel, Schweiz og Annemarie Lund,
Danmark skal se på hjemmesider,
koordinering af regionale nyheder
og EFLA-nyt.
Et foreløbigt budget på 3 SFr til
varetagelse af regionale projekter
blev vedtaget efter megen diskussi¬
on, idet der var foreslået en for¬
højelse, hvilket der ikke var flertal
for, uanset uændret kontingent vil
betyde lavt aktivitetsniveau. Visse
lande har betalt kontingentet til
IFLA, men ikke til regionen. Der vil
blive sendt et brev, som betoner, at

manglende indbetaling medfører 0
stemmeret og 0 ydelser, herunder
IFLA news.

Grand Council
I Grand Council-mødet, der strækker
sig over to dage, deltog lidt over 30
delegater: Argentina, Brasilien, Col¬
ombia, Danmark, Finland, Israel, Ita¬
lien, Indonesien, Japan, Tyskland,

Schweiz, Østrig, Mexico, Litauen,
Luxemborg, Hong Kong, Singapore,
Korea, Norge, New Zealand, Hol¬
land, Malaysia, Taiwan. Med fuld¬
magter var der i alt 34 stemmer.
Desuden var der observatører fra
Canada, Columbia, Danmark og
Japan.
To betydningsfulde medlemmer blev
mindet: Dame Sylvia Crowe og prof.
Arnold Weddle. Mindeord vil blive

bragt i IFLA news 39. Dagsorden og
referat fra møderne i Pistoia 1997
blev derefter godkendt.
Herefter fulgte beretninger fra
præsident Arno Schmid, de tre vice¬
præsidenter, generalsekretæren og
diverse udvalg (se også det kom¬
mende IFLA news 39).
Mere end 60 landes foreninger er
samlet i IFLA, og det er ofte små
foreninger, for hvem medlemskab af
et samlet forbund er af stor betyd¬
ning. Der arbejdes stadig på af få
store foreninger i USA, UK, Canada
og Australien til at genindtræde.
Samtidig er der bl.a. kontakt til Indi¬
en, Cuba, Paraguay og Uruguay om
optagelse.
IFLA kan repræsenteres af stedlige
landskabsarkitekter ved UNESCO-
eller verdensbankarrangementer, da
der ikke er budget til sådan rejseak¬
tivitet. Således repræsenterede
George Anagnostopoulos i septem¬
ber IFLA ved et UNESCO-møde i
Islamabad, Pakistan med henblik på
at bevare Moenjodaro-området. IFLA
har tidligere været klassificeret i
kategori A i NGO-gruppen (non
governmental organizations), men
dette system er ændret, og IFLA lig¬
ger nu i gruppen 'uofficielle forbin¬
delser', hvilket man ikke er tilfreds
med.
Seminaret 'Urban Development of
Coastal Cities' med støtte fra
UNESCO er planlagt til 1999 i Bahia,
Brasilien.

Valg
Generalsekretær er Heiner Rodel,
Schweiz er genvalgt for 2 år. Des¬
uden har der været valg til regionale
sekretærer, og her er Diana Menzies,
Eastern Region, Risa Kliass,
Western Region og som nævnt Ilse
Wolansky, Central Region valgt.

Debat
En hed diskussion opstod, fordi Zvi
Millers titel 'Honorary President' var
slettet af medlemslisten. Der var

enighed om, at Zvi Miller på Jamai¬
ca i 1987 gennem en resolution hav¬
de fået hæderstitlen 'President
Emeritus', men uenighed om, at det¬
te skulle være lig 'Honorary Presi¬
dent'. Men det overbeviste sydame¬
rikanerne de øvrige om, at titlen
betyder i Central- og Sydamerika.

Regnskab
Årets regnskab udviser på et under¬
skud på 14.585 SFr, men det er, fordi
IFLA-afgiften fra Italien endnu ikke
er indgået. Der er desværre en ræk¬
ke lande, der har restancer. Dette
gælder f.eks. Frankrig, Irland, Portu¬
gal, Rusland m.fl. Og en hel del lan¬
de har endnu ikke betalt i 1997. Det
kan få alvorlige følger for aktivitets¬
niveauet og også true IFLAs eksi¬
stens.

Medlemmer
Letland er nu officielt medlem, efter
at deres optagelseskrav er justeret.
Den betingelse, at kun en forening
fra hver nation kan søge om opta¬
gelse i IFLA, har givet problemer,
bl.a. anser de kinesiske myndighe¬
der Taiwan, der er medlem af IFLA,
for en del af Kina. Situationen
Taiwan-Kina er endnu ikke afklaret.
Individuelle medlemskaber er sta¬

digt stigende. Det er især land¬
skabsarkitekter fra de udmeldte na¬

tioner, der søger om individuelt
medlemskab: USA, Canada, England
og Australien. Der er p.t. 52, som
betaler for 3 år ad gangen, men man
kan kun må være enkeltmedlem en

kortere årrække, så skal medlem¬
skabet godkendes påny, idet man
må foretrække, at landets forening
er medlem. Bl.a. Peter Walker og
Paul Friedberg, USA er individuelle
medlemmer.

Endelig er der 2 såkaldt Corporate
Members, som betaler 1000 SF
årligt. Det blev vedtaget, at 50% af
indtægten fra disse medlemskaber
tilfalder regionen.
Det blev drøftet, om man kun skulle
lade IFLA-medlemmer præsentere
'papers' ved kongresserne eller

fortsættes s. A46
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måske kræve en højere registre¬
ringsafgift af ikke-medlemmer.

Budget 1998
Hver region må stadig financiere sig
selv. Der er dog afsat et mindre
beløb, et tilskud, på 3.000 SFr. til
vicepræsidentens rejser.
Western Region, der har meget få
medlemmer, stillede forslag om at
få tildelt 20% af den 20%s registre¬
ringsafgift, som Argentina-kongres-
sen giver IFLA. Dette blev vedtaget.

Publikationer
IFLA news, der leveres gratis til alle
IFLA-medlemmer siden 1977, redige¬
res nu i Danmark og trykkes i Italien.
Det er i to farver, i form af 8 A4-
sider med engelsk evt. fransk tekst,
og udsendes to gange årligt i store
pakker til de enkelte foreninger. Det
betales fra IFLAs budget, og IFLAs
styrelse opfordrer foreningerne til at
udsende det originale tryk hurtigst
muligt til medlemmerne.
Hensigten er, at hvert IFLA-medlem,
især i lande, der ikke har egne pub¬
likationer, gennem dette nyhedsblad
skal have kontakt med IFLA. De en¬

kelte lande bør sørge for, at IFLA
news opsættes på uddannelsesinsti¬
tutionerne. En spørgeundersøgelse

om IFLA news har ikke fået særlig
stor respons.
Det blev vedtaget efter behov at
udvide IFLA news med 4 sider.
To regioner har i tillæg etableret
deres egne IFLA newsletters
(Martha Fajardo, Columbia og Diana
Menzies, New Zealand), som via
e-mail sendes 3-4 gange årligt til
regionens foreninger, som så selv
må sørge for videreforsendelse eller
tryk.
Grand Council-mødet ønsker fortsat
et verdensdækkende IFLA news på
papir, bl.a. fordi langt fra alle med¬
lemmer kan modtage e-mail. Men
en koordinering mellem IFLA news

og IFLA newsletters er nødvendig.
IFLA newsletter fra Western Region
er overvejende på spansk. I det
første nummer bringes en oversigt
over landskabsarkitektuddannelsen,
fordelingen mellem offentlig og pri¬
vat ansættelse samt foreningernes
virke og omfang i Argentina
(31 medlemmer), Mexico (ca. 100
medlemmer), Colombia (39 medlem¬
mer), Brasilien (70 medlemmer),
Venezuela og Puerto Rico.
'Guide til internationale muligheder
for uddannelse i landskabsarkitek¬
tur' er genoptrykt i opdateret form
og kan købes fra Heiner Rodel.

En spørgeundersøgelse udarbejdet
af Deidre Cunningham om brug af
bogen viser, at den bruges ret ofte
og ønskes på nettet.
Foreløbig adresse er: //www.east-
man.org/ifla/edu gde.htm
Denne adresse kædet til ASLA
(USAs landskabsarkitekter) og CELA
(Council of Educators in Landscape
Architecture)
IFLA YEAR BOOK tales der ikke talt
mere om. Til gengæld efterlystes en
verdensomspændende bog med
præsentation af projekter som IFLA-
medlemmer er involveret i, i stil med
Kobyashis '100 projekter i verden'.
Forud for Argentina-kongressen fore¬
lå en del forelæsninger og papers
trykt, men det meste er på spansk.

Kommende kongresser og konferencer
Verdenskongressen i 1998 afholdes
12.-16. oktober i Indonesien med
temaet 'Landscape Architecture -

Quest for the 21 st Century'. IFLAs
50s år fejres her, men formentlig
også med et arrangement i Cambridge,
England 5.-6. september, der ligger i
umiddelbar tilknytning til 'Landscape
and Art', et IFLA Central Region
symposium, der afvikles i Athen fra
8.-10. september 1998. Dette er
planlagt således, for at oversøiske
medlemmer kan nå begge dele med
samme flyvebillet. Der var dog en
del, der mente, at 50-året alene
skulle fejres i Indonesien.
11999 er Danmark vært, i juni 2000
Puerto Rico med temaet 'Landscape
Architecture: Enlightened Vision into
the New Millenium' og i 2001 Sin¬
gapore.

Fremtidige opgaver
Forbedring af uddannelsesmulighe¬
derne er stadig en vigtig opgave.
Udveksling af undervisere blev også
diskuteret.
Det blev påpeget, at alt for mange
konkurrencer udskrives, uden at
landskabsarkitekter har været ind¬

draget i det forberedende arbejde
og i programskrivningen, og at der
er konkurrencer, hvor landskabsarki¬
tekter ikke umiddelbart kan deltage.
Det gælder for tiden f.eks. konkur¬
rencer i Prag, Athen og Japan. Arno
Schmid blev opfordret til at tage
kontakt med UIA i håb om, at IFLA
kunne få repræsentation i deres
konkurrenceudvalg.
Registrering af landskabsarkitekter
er for ganske nylig gennemført i
Israel, men findes derudover i en hel
del lande, bl.a. Tyskland,

'

Holland,Canada, Philippinerne.
En resolution foreslået af Western

Region blev vedtaget. Heri anbefa¬
les, at de enkelte regioner forsøger
at komme i dialog med forhen¬
værende medlemslande. Som et

første skridt skal Western Region
kontakte foreningsbestyrelserne i
Canada og USA for at finde model¬
ler til en genforening. Endvidere vil
man anmode de individuelle med¬
lemmer om at påtage sig rollen som
en slags ambassadører for IFLA og
påbegynde og vedligeholde en
diskussion om emnet i de respektive
foreninger.
Annemarie Lund,
IFLA delegat, Danmark

Nordisk styrelsesmote 1997
Kort sammandrag från Nordisk sty¬
relsesmote, sondag den 31 augusti
1997 i Trondheim.
Narvarande: Arne Moen, IFLA dele¬
gat NLA, Kari Bergo, sekr. NLA,
Tryggve Sundt EFLA delegat, NLA,
Maria Miret, sekr. DL, Poul Børge
Pedersen, fmd. DL, Annemarie Lund,
IFLA delegat DL, Reynir Vilhjålms-
son, fmd. FlLA, Gretel Hemgård,
MAL, Karin Finné, fmd. LAR, Lars
Nyberg, EFLA och IFLA delegat LAR,
Fredrik Wallin, LAR, nordisk sekrete¬
rare.

Protokoll från nordiskt styrelsemote
1996 på Island godkåndes.
Foreningarnas verksamhet i korta
sammandrag
Kari Bergo beråttade att NLA fråmst
arbetat med information om land-

skapsarkitektur. NLA har åven arbetat
med medlemsmatrikel, vandringsut-
stallning och revidering av utbild-
ningsplaner. NLA:s facksekreterare
delar nu sitt kontor med Norges
ovriga arkitektforbund.
Gretel Hemgård beråttade att MAL
och SMAFLA tilisammans har utar-

betat ett konkret handlingsprogram
infor den forestående återforeningen.
MAL har också deltagit i arbetet
med ett regelverk av finska bygg-
normer. Regelverket kommer aven
att oversåttas till estniska. MAL och
SMAFLA ar kailade till det forestå¬
ende arbetet med ett finskt arkitek-

turpolitiskt program.
Poul Børge Pedersen beråttade att
studenter nu upptas som medlem-
mar i DL. DL planerar nu infor den
kommande vårldskongressen 1999.
DL har också diskuterat sina samar-

betsformer med ovriga danska arki¬
tektforbund och inlett en diskussion
om vidareutbildning i samarbete
med Landbohojskolan.
Karin Finné beråttade om LAR:s del-

tagande i den svenska kulturutred-
ningen och byggbranchens framtids-
seminarium. LAR for lopande
diskussioner om mojliga organisati¬
onsforandringer och ett eventuellt
samarbete med ovriga svenska arki¬
tektforbund.

Reynir Vilhjålmsson beråttade att
FlLA har ett fint samarbete med ov-
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riga islåndska arkitektforbund. FILA
firår nåsta år tjugoårs-jubileum med
bl a konferens och utstållning.
På Island diskuteras nu regierna for
marknadsforing av landskapsarkitekt-
foretag och FILA undrar hur ovriga
nordiska forbund hanterar denna

fråga. Representanterna for MAL,
OL, NLA och LAR beråttade dårefter
om hur reklamfrågor hanteras i
respektive nordiskt land.

IFLA
Arne Moen beråttade att man vid
det senaste motet i Florens ansåg
att det var Norges tur. I Danmark
anser man dock att den tidigare tur¬
ordningen ska foljas varvid det år
Danmarks tur. Gretel Hemgård upp-
lyste om att Finland saknas i turord¬
ningen. Tryggve Sundt och Lars Ny-
berg uttryckte en onskan om att vi
enas om att sånda två delegater till
IFLA:s moten, dels for att IFLA-moten
år komplicerade, dels for att få bått¬
re kontinuitet.
Motet beslutade att uppdra åt Fred¬
rik Wallin att i samråd med de nor¬

diska forbunden utarbeta ett forslag
om vilka nordiska IFLA-delegater som
skall resa till internationella moten.

Eftersom SMAFLA och MAL går
samman under hosten ska forslaget
vånta till denna sammanslagning
genomforts, dock senast till no¬
vember månads borjan.

Arne Moen efterlyste en gemensam
nordisk hållning och strategi infor
valet av regionsekreterare i region¬
styrelsen och menade att man bor
utse flera nordiska kandidater.
Motet beslutade att uppdra åt Lars
Nyberg att kontakta Arno Schmidt
och Michael Downing 'lagesrapport'
och diskussioner om samverkan mel-
Ian IFLA Central Region och EFLA.

EFLA

Tryggve Sundt beråttade att EFLA:s
president, generalsekreterare och
sekreterare har avgått. Michael
Downing kandiderar till presidentpo-
sten. Vi kan dock om vi så onskar
utse en nordisk kandidat till presi-
dentposten. Informationen från
EFLA-kontoret i Bryssel har blivit
battre under det senaste året. Lars

Nyberg menade att Storbritannien
historiskt sett varit overrepresente-
rade på presidentposten. Kanske bor
man dårfor vålja en person från kon-
tinenten trots att vi inte år miss-

nojda med Downings arbete.
Reynir Vilhjålmsson beråttade att
FILA inte medlemmar i EFLA. Trygg¬
ve Sundt svarade att FILA år fria att

soka intråde i EFLA.
Arne Moen understrok att det år vik-

tigt att de som utses som represen-
tanter tar ansvar for att hålla med-
lemmarna informerade.
Motet beslutade enhålligt att utse

Lars Nyberg som kandidat till presi¬
dentposten i EFLA. Tryggve Sundt
ansvarar for att forfatta en skrivelse
till EFLA dår stodet i de nordiska
lånderna for Lars Nybergs kandida¬
tur framgår (efterfølgende er Lars
Nyberg valgt til præsident i EFLA).
Fredrik Wallin beråttade att Jukka
Jurmala i SMAFLA framfort en on¬

skan om att ett sammanfattande

underlagsmaterial med frågeståll-
ningar som år aktuella inom IFLA
och EFLA sånds ut med kallelsen till
det nordiska styrelsemotet nåsta år.
Lars Nyberg åtar sig ansvaret for att
detta underlagsmaterial samman-
stålis och overlåmnas till den nordi¬
ska sekreteraren i god tid fore det
nordiska styrelsemotet.

Fortsat nordiskt samarbete
Nordiska kongresser kommer att av-
hållas enligt foljande plan: 1999
Danmark (vårldskongress), 2001 Fin¬
land, 2003 Island, 2005 Sverige.
Nordiskt samarbete, målsattning och
verksamhetsplan: Poul Børge Peder¬
sen uppmanade ovriga motesdelta-
gare att forsoka få med yngre lands-
kapsarkitektertill nåsta års nordiska
styrelsemote. Arne Moen beråttade
att NLA:s styrelse varje år besoker
nya landskapsarkitekt-studenter och
åven ger studenterna vissa formåner.
Reynir Vilhjålmsson foreslog att den
nordiska kongressen ska inrymma

fler grupparbeten eftersom dessa
mindre grupper ger bra mojligheter
att knyta nya kontakter. Tryggve
Sundt foreslog att respektive
forbundsstyrelse skulle utse en per¬
son som håller sig informerad om
aktuella idéer och forslag till hur den
nordiska kongressen kan bli båttre
både i innehåll och representation
från delatagarlånderna. Tryggve
Sundt foreslog också att varje styrel¬
se utreder om det finns intresse av

nordiska specialkurser, t ex for
Vågverken i de nordiska lånderna.
Nordiskt styrelsemote kommer att
avhållas enligt foljande plan: 1998
Finland, 1999 Danmark (i samband
med vårldskongressen), 2000 Sverige.
Råkenskaperfor 1996 godkåndes.
De otika lånderna ombads betala in
den avgift som framgick av kallelsen
till angivet postgironummer. Motet
uppdrog åt Fredrik Wallin att gran-
ska hur inbetalning av avgifter fun-
gerat tidigare år. Budget for den nor¬
diska sekreteraren år 1998 sattes till
17.500 Skr.
Karin Finne beråttade om LAR:s
svenska mentorskapsprojekt och un-
drade om det fanns erfarenheter av

liknande projekt i ovriga nordiska for¬
bund. Någon motsvarighet till men¬

torskapsprojekt av svensk modeli
forefoll inte finnas i de ovriga nordi¬
ska lånderna.
Fredrik Wallin, nordisk sekreterare
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Landskabsarkitekt
Til vor landskabsarkitektafdeling søger vi en erfaren
landskabsarkitekt.

Vi forventer, at du er uddannet som landskabsarki¬
tekt, og at du har erfaring på området.
Du skal kunne arbejde under komprimeret tid og
stramme økonomiske budgetter, og alligevel skal
du kunne præstere et højt arkitektonisk, kvalificeret
stykke arbejde.
Du skal selvstændigt kunne tilrettelægge alle faser i
en projektering.
Vi forventer, at du har gode evner for visuel fremstil¬
ling samt mundtlig og skriftlig formulering.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og
tidligere beskæftigelse sendes til:
Arkitektfirmaet
C. F. Møllers Tegnestue
Kriegersvej 31
8000 Århus C

Mrk.: Ansøgning/landskabsarkitekt

<b NLH
NORCES
1ANDBRUKSHØCSKOLE

Norges Landbrukshøgskole er en vitenskapelig høgskole med
ansvar for forskning, utdanning og kompetanseutvikling innen
landbruksrelaterte områder. NLH ligger i Ås kommune, kun 30
min fra Oslo, og har 1000 ansatte, 2100 studenter og 250
stipendiater. Høgskolen har egen barnehage.

Professorat i Landskapsarkitektur
søkes til Institutt for landskapsplanlegging. Professoratet er
hovedsakelig knyttet til landskapsforming, med vekt på pro-
sjektering og design, samt grønnanleggsforvaltning og anleggs-
teknikk. Ltr 56. Nærmere opplysninger ved seksjonsleder, prof.
Karsten Jørgensen, tlf: 64 94 84 10, faks: 64 94 83 90, e-mail:
karsten.jorgensen@ilp.nlh.no.
Det vises til fullstendig kunngjøring i Norsk lysingsblad av
07.10.97 og på NLHs internettsider. Søknaden merket still.nr.
69/97 sendes med bekreftede kopier av vitnemål og attester til
Norges Landbrukshøgskole, postboks 5003, N-1432 Ås
innen 15.12.97.
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Emil Nielsen s Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33 ■ 2820 Gentofte
Telefon 39 65 02 07 ■ Telefax 39 65 09 49

Gammel Dok
Til 25.01. Hjem til fremtiden. På ud¬
stillingen, der markerer Boligministe¬
riets 50 års jubilæum, anskueliggør
fire arkitekter fremtidens bolig.
Merete Ahnfeldt-Mollerup står bag
'barndomshjemmet', der er fremti¬
dens familiebolig i forstaden, Dorte
Mandrup-Poulsen viser byboligen for
unge uden børn, mens Søren Robert
Lund står for fritidshuset på landet.
Stig L. Andersson har placeret bolig¬
visionerne i en landskabelig ramme
med bl.a. 150 tons jord.
Dansk Arkitektur Center, GI. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tlf. 31 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

Udstillinger i Meldahls Smedie
Til 14.12.97 Musikkens arkitektur

Udstillingen er Spaniens bidrag til
biennalen i Venedig 96: Architectura
para la Musica. 33 projekter til mu¬
sikteatre og koncertsale i Spanien.
Kunstakademiets Arkitektskole.
Meldahls Smedie. Danneskiold-Sam-
søes Allé 51. Holmen.
Åben alle dage 12.-18.00.

Udtalelse fra Akademiraadet om

Kongens Nytorvs omlægning
Den i januar 1997 af Stadsarkitek¬
tens og Stadsingeniørens Direktora¬
ter udarbejdede skitse til omlægning
af Kongens Nytorv har været be¬
handlet i en af Akademiraadet ned¬
sat arbejdsgruppe, der har holdt ori¬
enterende møde med stadsarkitekten

og stadsingønieren i København.
På denne baggrund må Akademiraa¬
det efter drøftelser på mødet den
22. oktober 1997 fraråde, at fortsat
projektering af en omlægning af
Kongens Nytorv finder-sted på det
foreliggende grundlag.
Selv om Akademiraadet deler Borger-
repræsentionens ønske om, at plad¬
sen underkastes en tilbundsgående
renovering, finder Raadet, at en
række forhold bør afklares og under¬
søges, før sagen føres videre.
Kongens Nytorv indgår, scm det
fremgår af skitseforslaget, i øjeblik¬
ket som et centralt led i byens over¬
ordnede trafik- og vejnet-plan. Men
realiseringen af en havnetunnel ved
Kastellet og igangsættelse af en
metrolinie (med station ved siden af
Det Kongelige Teater) vil reducere
kørsel over Kongens Nytorv betyde¬
ligt (40%) og ændre forudsætninger,
som tidligere har været gældende.
Forslaget med underjordiske parke¬
ringskældre i 2 eller flere dæk med
tilhørende teknisk udstyr, der skal
placeres over gadeplan, stiller Aka¬
demiraadet sig principielt yderst for-

• beholden overfor. Et underjordisk

parkeringsanlæg på Kongens Nytorv
vil formentlig kunne erstattes af
langt billigere parkeringshuse på
nærliggende ubebyggede arealer.
Ikke mindst vil den for et underjor¬
disk parkeringsanlæg nødvendige
møblering af Kongens Nytorv med
store op- og nedkørselsramper, ud-
luftningskanaler, flugtvejstårne, an¬

visningstavler m.v. være aldeles
ødelæggende for pladsens hidtidige
udformning og arkitektoniske karakter.
Såfremt man med overbevisning kan
fremsætte krav om underjordisk par¬

kering, bør pladsen tages op til en
fundamental nyvurdering, som om¬
fatter både funktion og arkitektur.
Kjeld Heltoft,
fg. formand for Akademiraadet

Nyt fra Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd
Knud W. 0. Larsen tiltræder fra 1. ja¬
nuar 1998 som forretningsfører for
Praktiserende Landskabsarkitekters
Råd (PLR).
Dette betyder, at PLR fra årsskiftet
flytter sit sekretariat til Knud W.Ø.
Larsens Tegnestue i Hørsholm.
Ansættelsen af den nye forretnings¬
fører giver ikke umiddelbart anledning
til ændringer i PLRs bestyrelse, der
p.t. består af Lea Nørgaard, Henrik
Fog-Møller og Hans Jørgen Nielsen.

Præmiering i Vejle
Landskabsarkitekterne H.P.Kofoed-
Hansen & Jørgen Nielsen maa, mdl
har på Arkitekturens Dag, den 1. ok¬
tober 1997 modtaget Vejle Prisen
1996 for renovering og nyanlæg ved
AABs Den Gamle Gård, Mindegade-
Haraldsgade i Vejle.
Begrundelsen for tildelingen af prisen
er følgende: Renoveringen af de
grønne arealer fremhæves som et
godt eksempel, hvor beplantning, be¬
lægninger, udhuse og kunst giver et
smukt friareal for karréens beboere.

Tegnestuenyt fra
Møller & Grønborg
11990 blev ejerkredsen udvidet med
arkitekterne Ejnar Overlund Hansen,
Johannes Vindum og Poul Hakon
Poulsen. Over en periode på nogle
år fortsættes med generationsskif¬
tet. Samtlige aktiviteter er overført
til et nystiftet selskab Møller &
Grønborg, Arkitekter og Planlæggere
AS. Det eksisterende Møller &

Grønborg AS er samtidig omdannet
til Frederiksdal Holding AS. Tegne¬
stuens adresser: Beder Landevej 2.
DK-8330 Beder. Tel. 86 93 62 66. Fax
86 93 78 93. e-mail Beder@MGarki-
tekter og Gothersgade 35. DK-1123.
Tel. 33 91 62 66. Fax 3391 62 88.
e-mail Kbh@MGarkitekter

A48



Gadeinventar
i støbejern

GADELYGTE
Design: Knud Holscher Industriel Design

i

JIM GH form
fli GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 4300 Holbæk • Tlf. 53 43 04 13

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

UV4 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

HOLDENS
PLANTESKOLE A/S

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

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

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
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Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til Dansk Havekunst er en gave til hele

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

en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

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

manglet. Det er det, man har fået med denne guide,

som også er forsynet med kort, både over Køben¬
havnsområdet og resten af landet."
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