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Høstkonference i Esbjerg
DL afholder 10.-12. september høst¬
konference 1998 i Esbjerg.
Høstkonferencen er arrangeret af
Danske Landskabsarkitekter i sam¬

arbejde med Esbjerg Kommune.

Program
Torsdag 10. september
16.30-18.00. Velkomst og foredrag.
Skulpturer i landskabet v. museums-
dir. Peter Meyer, Esbjerg Kunstpavillon.
Bymidteprojekt i Esbjerg v. byplan¬
arkitekt Per Jørgensen, Esbjerg
Kommune.
19.30-21.00. Byvandring i indre by.
Rundvisning ved Esbjerg Bymiljø og
Byhistorisk Arkiv.

Fredag den 11. september
8.30-12.30. Rekreation og grønne
visioner v. fremtidsforsker Johannes
Nørgaard Frandsen, Odense Univer¬
sitet.
Grøn sektorplan for Esbjerg Kommune
v. fmd. for teknik- & miljøudvalget
Flemming Bay Jensen.
Vestkysten og Vadehavet v. biolog
John Frikke, Ribe Amt.
Kystsikring v. vej- og parkchef
Niels Banke.
14.00-18.00. Ekskursion i bus til de
omtalte steder.

Lørdag den 12. september
9.00-12.00. Byfornyelsesprojekt i
Nordby v. Fanø Kommune og land¬
skabsarkitekt mdl Ole Klaaborg
samt byvandring i Nordby.
Herefter sejltur i Ho Bugt med biolog
Sven Tougaard, Fiskeri- og Søfarts¬
museet som guide.

Deltagergebyr:
'Medlemmer af DL:
1.800 kr. for overnatning i dobbelt¬
værelse, 2.000 kr. for overnatning i
enkeltværelse, 1.150 kr. for delta¬
gelse uden overnatning.
For deltagere, der ikke er medlem¬
mer af DL: 2.200 kr. for overnatning
i dobbeltværelse, 2.400 kr. for over¬

natning i enkeltværelse, 1.550 kr.
for deltagelse uden overnatning.
Indkvartering sker på Hotel Ansgar,
der ligger centralt i Esbjerg.
Tilmelding inden 5. august 1998 til:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32,
3.1127 Kbh K.
Tel. 33 33 82 10, fax 33 91 36 26.

IFLA i Cambridge
Sammen med det engelske Land¬
scape Institute fejres 50-års fød¬
selsdagen i Cambridge fredag 4.-6.
september 1998.
Registrering: Secretary General
Heiner Rodel. Via S. Gottardo 61.
6900 Massagno-Lugano, Schweiz.
Tel."+41 91 966 11 26,
fax+41 91 966 72 61.
E-mail studiorodel@swissonline.ch

Nærmere oplysninger fra DLs sekre¬
tariat: Maria Miret. Hauser Plads 32,
3. sal. 1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

IFLA-symposium i Athen
Den græske landskabsarkitektfor¬
ening PHALA arrangerer 8.-10. sep¬
tember 1998 et IFLA Central Region
symposium i Athen med temaet 'Art
and Landscape'. Symposiet henven¬
der sig ikke alene til landskabsarki¬
tekter, men også til arkitekter, bil¬
ledkunstnere, forfattere og
kunstkritikere. Symposiet vil diskute¬
re landskabets rolle i både arkitektur
og design, i litteratur og billedkunst.
Information: PHALA. 30 rue Rigillis.
106 74 Athen, Grækenland.
Tel. +30 172 24281, fax + 30 172
52369 eller fra DLs sekretariat:
Maria Miret. Hauser Plads 32,3. sal.
1127 Kbh. K.Tel. 33 33 82 10.

35. IFLA-verdenskongres
Den 35. IFLA-verdenskongres afhol¬
des 12.-16. oktober Indonesien med
temaet 'Landscape Architecture -

Quest to the 21st Century'.
Information: 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.
Nedsat afgift.
Final announcement kan rekvireres
fra DLs sekretariat: Maria Miret.
Hauser Plads 32, 3. sal. 1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10.

Moderna landskap
'Moderna landskap' er en udstilling,
der vises på Arkitekturmuseet i
Stockholm fra 27. august til 18.
oktober. Udstillingen handler om vor
tids urbane landskabsarkitektur. Der
er en stærk interesse for havekultur
i Sverige i dag, men engagementet
ligger først og fremmest i egen
have. Skellet mellem sådan havein¬
teresse og landskabsarkitektur er
ikke bare et spørgsmål om skala,
men også et spørgsmål om skaben¬
de indstilling til hver enkelt sted.
Udstillingen handler om byens
offentlige rum og pladser, om par¬
ker, gader og torve. I 'Moderna land¬
skap' efterviser nogle af landets
førende landskabsarkitekter deres
syn på, hvor landskabsarkitekturen
befinder sig i dag, i en verden hvor
flere og flere lever i storbyer - med"
de miljøproblemer og muligheder,
byerne har.

Udstillingen er produceret af Bengt
Isling/Nyrens i samarbejde med
Arkitekturmuseet og Stockholm -

europæisk kulturhovedstad 1998.
Arkitekturmuseet. Skeppsholmen,
Stockholm. Tel. 46 8 587 270 00,
fax 46 8 587 270 70.

Berlin - Stadt der Landschaft
Griin zwischen Stadten: Berlin -

Stadt der Landschaft er en udstilling,
udarbejdet af Hermann Grub og Petra
Lejeune. Hermann Grub er kendt for
sine utraditionelle byinstallationer
med overdækkede biler og græs på
torve, som vist i bogen Stadt Park -

Park Stadt fra 1982.

Og der etableres da også samme
dag en spektakulær byinstallation
kaldet 'Feldzeichen' på Bebelplatz i
Berlin. Udstillingen åbner i Berlin
16. september kl 19.00 i Berliner
Rathaus, Såulensaal, Berlin Mitte.
Udstillingen indgår i en konference
om Berlins grønne planlægning.
Konferencen afholdes 16.-19. sep¬
tember i et GALK-DGGL samarbejde
(Gartenamtleiter beim Deutschen
Stådtetag og Deutsche Gesellschaft
fur Gartenkunst und Landschaftskultur).
Nærmere oplysninger: DGGL.
Wartburgstrasse 42,10823 Berlin.
Fax + 49 30 787 43 37.

Udstillinger i Gammel Dok
Til 23. august vises udstillingen
'Hen ad vejen', hvis baggrund er
arkitektkonkurrencen 'Parcelhuset
som arkitektur'.
Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 31 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

Udstillinger i Meldahls Smedie
29. august-27. september
Konstruktionens paradoks.
Letvægtskonstruktioner og konstruk-
tionsmorfologi efter modeller af
Le Ricolais og danske forskere,

10. oktober-8. november
Arkitektstudiet til debat.
20 studieforløb på Kunstakademiets
Arkitektskole - mål og resultater.

Meldahls Smedie.
Danneskiold-Samsøes Allé 51.
Holmen.
Åben alle dage 12.-18.00.

Felipe Ils haver og landskaber
Fra 22. til 26. september afholdes
én konference i Aranjuez, Madrid
om haver og landskaber i det 16.
århundrede, især de der hørte under
Felipe Ils herredømme (1527-98).

Der vil være flere forelæsninger om

portugisiske, italienske og spanske
haver, men også forelæsninger om
mannerismens haver og erotomane
landskaber, deres grammatik, følel-
sesbudskaber og lyrik.
Desuden ekskursion til klosterområ¬
det San Lorenzo de El Escorial, åb¬
ning af udstillingen: Felipe II: the
king's intimacy. Garden and nature
in the 16th century.
Konferencens sprog er engelsk og
spansk. Konferencen ledes af
Carmen Anén.

Program og tilmelding: Citerea.
Puerto de Santa Maria, n 49.
Tel. 34 1 388 32 19, fax 341 300 34 27.
E-mail citerea@legendnet.net

Plads til leg
Den 13. til 15. september afholdes
en nordisk konference om rum og
rammer for børns leg. Konferencen,
som er arrangeret af DAUAA i sam¬
arbejde med en række institutioner,
Kulturministeriet og Odense Kom¬
mune, finder sted på hotel H.C. An¬
dersen i Odense. Sammen med kon¬
ferencen vises udstillingen Børn og
Rum. Formålet med konferencen er,

at sprede viden og forståelse for
legens betydning for børns opvækst,
at løfte legens status, at styrke lege¬
forskningen i Norden, samt at lade
legen sætte spor i det fysiske miljø.
Konferencen henvender sig til of¬
fentlige beslutningstagere, undervi¬
sere og pædagoger i bred forstand,
forskere samt designere af fysiske
rammer i bymiljø og i naturen.
Det er muligt at tilmelde sig enten
hele konferencen eller til enkeltfore¬

drag. Henvendelse til Sekretariatet
for konferencen Plads til Leg, Fyns
Pædagogseminarium, Munkebjerg¬
vænget 7, 5230 Odense.

Konference om dyrehold
I Kina spiser man hunde - i Danmark
ligger de i fodenden af sengen. Er
der en human.måde at aflive dyr på?
Når dyr bliver et pædagogisk red¬
skab, overskrider man så en etisk
grænse? Nogle bruger dyr som terapi,
andre udvikler en fobi.
Disse og mange andre påstande
diskuteres på en tværfaglig arbejds-
konference om, hvordan og hvorfor
vi holder dyr i skoler og institutioner
og som fritidstilbud, hvordan de vir¬
ker på os, hvad vi kan tillade os at
gøre med dem.
Oplægsholdere er bl.a. Peter Sandøe,
formand for Dyreetisk Råd og Esben
Hedegaard, kulturhistoriker, Landbru¬
gets Samfundskontakt, Dyrenes Be¬
skyttelse, økologiske institutioner,
Jægerforbundet, Skoletjenesten i
Zoologisk Have.



Konferencen er arrangeret af under-
visningsleder Ulla Didriksen, Zoolo¬
gisk Have og naturvejleder og semi¬
narielærer Trine Hyllested, Holbæk
Seminarium. Konferencen støttes af
Friluftsrådet.
Konferencen afholdes på Tune Land¬
boskole d. 18.-20. november 1998

og er for alle, der arbejder praktisk
med børn og dyr i fagligt pædago¬
gisk og biologisk øjemed.
Prisen for deltagelse i konferencen
incl. forplejning og ophold er 1900 kr.
Program og tilmelding: Per Spring¬
borg, tel. 43 61 06 79, fax. 43 61
0131 eller e-mail tunelandbosko-
le@tunelandboskole dk.

Yderligere oplysninger: Ulla Didrik¬
sen, Skoletjenesten, Zoologisk Have,
tel.36 30 25 55.

Informationsdag på
Sektion for Landskab, KVL
Landbohøjskolens Sektion for Land¬
skab, der uddanner og forsker i
landskabsplanlægning og land¬
skabsforvaltning, indfører en infor¬
mationsdag for at orientere om fag¬
områdets udvikling på KVL.
Informationsdagen, der afholdes den
2. oktober, vil blive en årlig tilbage¬
vendende begivenhed.
Sektion for Landskab hører under
Institut for Økonomi, Skov og
Landskab, KVL.

Program den 2. oktober 1998
KL 10.00:

Åbning og besigtigelse af udstilling
af de studerendes afsluttende speci¬
aleopgaver i KVL's nye foyer, Thor¬
valdsensvej 40. Opgaverne vil være
udstillet i foyeren til 9.10.
Frokostmulighed i Landbohøjskolens
kantine.

KL 13.00:
Alternativ 1: Cand. scient. Erling An¬
dersens forsvar for ph.d. afhandlingen:
Vedvarende græsarealer - landbruget
og reguleringen
Rolighedsvej 23, aud 4.01
Alternativ 2: Information om land¬
skabsarkitektuddannelsen og forsk¬
ningen inden for fagområdet samt
rundvisning på sektionen.
Rolighedsvej 23, aud. 4.03.

Havekulturprisen
Journalist mag. art Marie Louise
Paludan modtager den 23. oktober
1998 Havekulturprisen 1998 - en
statuette af billedkunstneren Helen
Schou samt 10.000 kr.

Tildelingen foregår på Den Kgl. Vet.-
og Landbohøjskole, Rolighedsvej 23,
2. sal, auditorium 4.01, kl 15.00,
hvorefter Marie Louise Paludan vil
forelæse om sine haveoplevelser.

16. byplanforskermøde:
byudvikling, bupolitik og
velfærd - 29.-30. oktober
Overalt i den vestlige verden er lokale
myndigheder blevet tvunget til at re¬
ducere udgiftsskabende foranstalt¬
ninger, ændre velfærdsydelsernes
form og indhold, finde nye indtægts¬
kilder samt at eksperimentere med
nye organiseringsformer i forbindel¬
se med implementeringen af udvik¬
lingspolitiske målsætninger.
Byområderne er under voksende
finansielt pres, bl.a. forårsaget af
det vigende beskatningsgrundlag
som følge af, at de velbetalte indu¬
strijobs erstattes af lavtlønnede jobs
i serviceerhvervene samt behovet
for offentlig hjælp i forbindelse med
arbejdsløshed. Bevidstheden om,
hvilke funktioner og tiltag, der sikrer
byen stigende (netto-) indtægter, er
vokset kraftigt gennem 1980erne.
Der har bredt sig en erkendelse af,
at byområderne både kan, og bør,
gøre noget ved deres egen situation.
Derfor sker der nu en oprustning på
felter, der umiddelbart menes at
have betydning for den enkelte by.
Mens de færreste bykommuner for
15-20 år siden formulerede en

egentlig erhvervspolitik, så er dette,
og andre vækstorienterede politik¬
felter, blevet en del af det bypolitiske
instrumentarium.
Nogle af de spørgsmål, der trænger
sig på, er, om dette indebærer, at
velfærdsmålsætninger og forestillin¬
ger om det 'gode liv' trænges i bag¬
grunden? Ændres byplanlægningens
form og indhold? Fører udviklingen
til et 'demokratisk underskud'?
Hvorom alt er: vi står i en situation,
hvor det er nødvendigt at diskutere
sammenhængene mellem byudvik¬
ling, bypolitik og velfærd.
Dette sker allerede i forbindelse med
revisionen af de bypolitiske priorite¬
ringer, sådan som det er kommet til
udtryk i bolig- og byministerens
debatoplæg om fremtidens bypolitik.
Bolig- og byminister Jytte Andersen
vil indlede og tale om temaerne i
det netop udkomne bypolitiske debat¬
oplæg (www.bm.dk].
Desuden vil der være to plenumfore¬
drag: Bypolitik og social forandring
v. prof. Alan Hardijig, Liverpool og
Arkitektur og sociologi v. prof. Dag
Østerberg, Oslo.
Indsendte og godkendte papers
præsenteres i 5-6 temagrupper.
Spørgsmål kan rettes til Hans Thor
Andersen, tel. 35 52 25 68,
hta@geogr.ku.dk; Sten Engelstoft,
tel. 35 52 25 65, se@geogr.ku.dk
eller John Jørgensen, tel. 35 52 25
64, jj@geogr.ku.dk
Tilmelding og abstract inden 10.9:
Geografisk Institut, Østervoldgade
10,1350 Kbh K. Pris 700 kr.

Europas førende fagmesse
for bygning og pleje af
grønneog fritidsanlæg
■ Det totale maskinudbud
■ Højtudviklede "grønne"

bygningsmaterialer
■ Attraktive træbeplantninger og stauder
■ Højkvalitets udrustning og indretninger
■ Moderne systemløsninger
■ Nederlanden Partnerland 1998

Niimberg/Tyskland, 23. - 26. september 1998
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ODENSE KOMMUNE

MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN

LANDSKABSARKITEKT
I Miljø- og Teknikforvaltningen, Park- og Vejafdelingen, er en stil¬
ling som landskabsarkitekt ledig til midlertidlig besættelse snarest.
Den tidligere stillingsindehaver har orlov, foreløbigt frem til 31. maj
1999.

Stillingen er placeret i Anlægs- og Driftskontoret, projekteringssek-
tionen og medarbejderen skal være med til at skabe en "grøn" tråd i
vores arbejde med at gøre byen til en smuk og levende by at være i.

Park- og Vejafdelingen varetager Odense Kommunes opgaver med
trafik, veje, grønne områder og kirkegårde. Nøgleordene er kvalitet,
miljøbevidsthed og samarbejde med borgerne.

Opgaverne omfatter:
Udarbejdelse af grønne projekter til anlæg og renovering af natur¬
områder, parker og veje, herunder også prisoverslag, licitationsmate¬
riale og tilsyn med arbejdets udførelse.
Samarbejde med øvrige afdelinger og sektioner, både i og udenfor
Park- og Vejafdelingen, bl.a. driftssektionerne og Byplanafdelingen.
Udarbejdelse af grønne projekter til udviklingsopgaver, f.eks. klatre¬
planter på byens facader, hegnsplantninger i det åbne land.
Deltage i arbejdsgrupper, hvor du repræsenterer landskabsarkitek¬
tens faglige viden og synsvinkel.
Konsulentarbejder for selvstyreinstitutioner (børnehaver og skoler)
og evt. andre kommuner.

Personprofil:
Landskabsarkitekt
Veludviklet kreativ sans

Selvstændig
Samarbejdsorienteret
Arbejde struktureret
God formuleringsevne i skrift og tale
Gerne erfaring fra tilsvarende job.

Vi kan tilbyde frie og flexible arbejdsforhold i en organisation
præget af kreativitet og fremdrift.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overens¬
komst.

Yderligere oplysninger om stillingen - Park- og Vejafdelingens
organisation - kan fås ved henvendelse til sektionsleder Stig Langs¬
ager, tlf. 66 14 88 14, tast 2758.

Ansøgning - bilagt dokumentation for relevant uddannelse samt
tidligere beskæftigelse - skal være Personalekontoret, Odense Slot,
5100 Odense C, i hænde, senest den 13. sept. 1998.

Jobnr. 2321 bedes anført på kuvert og ansøgning.

9 HERREGÅRD- giver en

SKARP®
cmttidig er nem at holde rent.

I Herregård Skarp®
leveres med
afstandsknaster og
forskellige passtykker,
bl.a. for diagonal
nedlægning.
Er et perfekt supplement
il vort brede program
indenfor fliser og
belægningssten.
Alle vore produkter er
naturligvis
trekantmærket og
frost/tø afprøvet.

M Z«
Roust • Brøndum • Rotor

Industrivej 8 . 6800 Varde
Tlf. 76 95 11 22
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KONKURRENCEN OM
PARCELHUSETS ARKITEKTUR

Statens Kunstfonds arkitekturudvalg udskrev i 1997
en åben projektkonkurrence om udformningen og den
by- og landskabsmæssige indpasning af fremtidens par¬
celhus. Arkitekturudvalget udskrev konkurrencen med
baggrund i den forøgede interesse for parcelhuset og

med det formål at frembringe nye bud på parcelhusets
arkitektur. Kunstfondens arkitekturudvalg efterlyste
forslag, der forener visionære og realistiske betragt¬
ninger på det arkitekttegnede parcelhus. Udskriveren
håber med resultatet af denne konkurrence, at den
medvirker til, at der skabes en større dynamik og in¬
dividualitet i parcelhusets arkitektur og anvendelse,
samt i parcelhusenes indbyrdes samspil og deres rela¬
tioner til omgivelserne i øvrigt, hvad enten disse er af
bymæssig eller landskabelig karakter.

Målet med konkurrencen har været, at man med
fremtidens parcelhuse kommer ud over den vanetænk¬
ning, der præger langt den overvejende del af de eksi¬
sterende parcelhuse og de bebyggelsesplaner, de indgår i.

Konkurrenceopgaven ønskedes besvaret med dels
et forslag til den samlede parcelhusbebyggelse på et af
de udvalgte steder i henholdsvis Randers og Vejle,
dels med forslag til et parcelhus. Det har været op til
konkurrencedeltagerne at vælge, om de ville udarbej¬
de forslag til et af de to områder eller dem begge.

Dommerkomiteen skulle blandt de indkomne for¬

slag udvælge ét bebyggelsesplanforslag for henholdsvis
Randers og Vejle, der kan danne grundlag for det af¬
talte antal boliger og være udstillingsområde herfor.
Endvidere har dommerkomiteen skullet udvælge op
til 15 forslag til parcelhuse, der skal opføres i de to

udvalgte områder.
Umiddelbart efter konkurrencen er det planen, at

forslagsstilleren til det udvalgte forslag til bebyggelses¬
plan for henholdsvis Randers og Vejle - i samarbejde
med de pågældende myndigheder - skal færdiggøre
planen, så den kan danne grundlag for såvel bygge¬
modning som planlægning af den kommende opførel¬
se og udstilling af de udvalgte huse.

Dommerkomiteen afsluttede sin bedømmelse med

en enstemmig beslutning om tildele en bebyggelses¬
plan for Vejle 1. præmie på 75.000 kr., en bebyggel¬
sesplan for Randers 1. præmie på 75.000 kr. og to

bebyggelsesplaner for Randers indkøb på 25.000 kr.
14 parcelhusforslag tildeltes 1. præmie på hver

50.000 kr., desuden modtog 8 indkøb hver 25.000 kr.

Modelfotografier af parcelhuse, der
fik 1. præmie, udstillet i Gammel Dok.
1. Julie Kierkegaard, landskabsarkitekt
og Henrik Schmidt, arkitekt MAA
2. Cubo Arkitekter
3. Cubo Arkitekter
4. Vidar Lundstrbm, Erik Schytt Poul¬
sen, Thomas Schytt Poulsen, Michael
Schytt Poulsen
5. Christoffer Harlang og Signe Læs-
søe Stephensen, arkitekter MAA
6. Nils Fagerholt
7. John Øe Nielsen, arkitekt MAA,
Torben Rix, arkitekt MAA og Lars
Borgen, landskabsarkitekt MAA, MDL
• Photographs of models of the
single-family houses that won 1st
prizes, exhibited at the Old Dock
Warehouse
1. Julie Kierkegaard, landscape
architect, and Henrik Schmidt,
architect MAA
2. Cubo Arkitekter
3. Cubo Arkitekter
4. Vidar Lundstrfim, Erik Schytt Poul¬
sen, Thomas Schytt Poulsen, Michael.
Schytt Poulsen
5. Christoffer Harlang and Signe
Læssøe Stephensen, architects MAA
6. Nils Fagerholt
7. John Øe Nielsen, architect MAA,
Torben Rix, architect MAA, and Lars
Borgen, landscape architect MAA, MDL
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Modelfotografier af parcelhuse,
der fik 1. præmie, udstillet i
Gammel Dok.
1. Christian Carlsson, Jørgen
Taxholm og Peter Thule
Christensen, arkitekter MAA
2. Kim Thomasen, arkitekt MAA
3. Christian Cold, Signe Cold og
Claus Pedersen, arkitekter MAA
4. Christian Cold, Signe Cold og
Claus Pedersen, arkitekter MAA
5. Christian Cold, Signe Cold og
Claus Pedersen, arkitekter MAA
6. Hanne Høigaard Sørensen
7. Bystrup Arkitekter MAA, MDD
• Photographs of models of the
single-family houses that won
1st prizes, exhibited at the Old
Dock Warehouse
1. Christian Carlsson, Jørgen
Taxholm, and Peter Thule
Christensen, architects MAA
2. Kim Thomasen, architect MAA
3. Christian Cold, Signe Cold, and
Claus Pedersen, architects MAA
4. Christian Cold, Signe Cold, and
Claus Pedersen, architects MAA
5. Christian Cold, Signe Cold, and
Claus Pedersen, architects MAA
6. Hanne Høigaard Sørensen
7. Bystrup Arkitekter MAA, MDD
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Dommerkomiteens generelle bemærkninger
Konkurrenceopgaven kunne besvares dels med forslag
til bebyggelsesplan for enten Vejle eller Randers, dels
med forslag til et parcelhus. De præmierede bebyggel¬
sesplaner fra henholdsvis Randers og Vejle skal være

udstillingsområde, studieby, og indeholde præmierede
parcelhuse. Forslagsstilleren til hver af de valgte be¬
byggelsesplaner for Randers og Vejle skal efterfølgen¬
de i samarbejde med de pågældende myndigheder
færdiggøre planen, så den kan danne grundlag for
såvel byggemodning som planlægning af den kom¬
mende udstilling af parcelhuse. I forbindelse hermed
kan det vise sig nødvendigt, at de udvalgte parcelhuse
skal undergå mindre justeringer for dermed at kunne
indpasses i den samlede plan for de udvalgte områder
til studiebyer. Det er tanken, at ophavsmanden bag
bebyggelsesplanen medvirker i denne koordinering.

Udskriveren har ønsket at økologiske løsninger så¬
vel på bebyggelsesplanniveau som i de enkelte huse
med haver blev overvejet i konkurrencen.

Inden for bebyggelsesplanerne ønskedes følgende
temaer behandlet: boligens mulighed for at indgå i et

fællesskab, uden at det går ud over muligheden for
privatliv; samspillet mellem bebyggelsen og landskabet,
nabobebyggelser etc.; bebyggelsens friarealer samt of¬
fentlige, halvoffentlige og private arealer; husenes pla¬
cering, herunder i hvilket omfang der gives alternati¬
ve muligheder samt beplantningen på de enkelte
grunde og i bebyggelsen som helhed.

Bebyggelsesplanerne er bedømt ud fra følgende krite¬
rier: evnen til at tilføre bebyggelsen nogle særlige kva¬
liteter mht. en karakteristisk identitet og rumlige op¬

levelser; bebyggelsens tilpasning til det landskabelige
udgangspunkt herunder terræn samt bebyggelsens
udviklingsmuligheder økologisk og socialt.

Vejle ,

I Vejle har man ønsket at få forslag til en bebyggelses¬
plan til 16 parcelhuse, hvoraf mindst 8 skal indgå i
studiebyen. Den foreslåede løsning har skullet respek¬
tere evt. justere de givne forudsætninger, dvs. et alle¬
rede byggemodnet og udstykket område med parcel¬
ler i størrelsesordenen 850 til 1000 kvm, beliggende i
to grupper a 8 grunde omkring hver boligvej.

Arealet udgør den vestligste del af Skovbyen og græn¬
ser mod nord, vest og syd ud til et kommende skovbælte.
Også her er der en del forslag, der helt eller delvis place¬
rer husene i en skov. Dommerkomiteen har ikke fondet

dette ønskeligt, bl.a. på grund af parcellernes størrelse
og den umiddelbare nærhed til kommende skov.

Et par forslag skaber med beskedne indgreb i form af
brede græsarealer med spredte træer karakterfulde og

indbydende åbne forarealer omkring de to adgangsveje.
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Diagrammer: 1. græstæppe.
2. privathaver. 3. parcelhuse og
pavilloner. 4. matrikelgrænser.
• Diagrams: 1. lawn. 2. private gardens.
3. single-family houses and pavilions.
4. land-registry boundaries
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Bebyggebesplan i Vejle. Dommerkomiteens bemærkninger
tilforslag 291/08180, tildelt 1. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet af: Korshagen Arkitekter A/S, København v.

Søren Schiøtt Eliasen, Mogens A. Morgen, Peter Theill
Eriksen, arkitekter MAA.

Medarbejder: Birgitte Lind Petersen, arkitekt MAA

Med udgangspunkt i de allerede trufne valg for ud¬
stykningsplan med skel, adgangsvej m.m. udlægger
planen en komposition af kvadratiske, cirkulære, rekt¬
angulære og ovale hækforløb omkring husene. Disse
haverum, der er mindre end den udmatrikulerede

grund, skal rumme det private haveareal med opholds¬
pladser, blomsterbede og urtehaver. Forslagsstillerne
er stærkt inspireret af bl.a. C.Th. Sørensens koloni¬
haveområde i Nærum og De Geometriske Haver i
Herning, men formår på en overbevisende måde i
den ret fastlåste udstykning at skabe en orden og ro,

der giver god mulighed for etablering af en studieby
S-

Bebyggelsesplan i Vejle udarbejdet af Korshagen Arkitekter A/S, tildelt 1. præmie. J£-
• Site plan for Vejle designed by Korshagen Arkitekter A/S, awarded 1 st prize *

med forskellige hustyper. Også boligernes faste place¬
ring med retning enten syd-nord eller øst-vest giver
struktur i planen. Rummene mellem hækformerne ud¬
lægges i græs og benyttes som fællesarealer. Græstæp¬
pet glider mod vest over i områdets større fællesarealer
og skovplantning og giver tillige de to adgangsveje et

uprætentiøst og dog homogent præg, idet forarealerne
ud til vejen har varierende bredder og spredte træer i
græs foran hækkene.

Dommerkomiteen er skeptisk med hensyn til mulig¬
heden for etablering af de foreslåede pavilloner, annek¬
ser, der kan være en udvidelsesmulighed af parcelhuset
og f.eks. indeholde arbejdspladser eller værelser til store
børn. Ved en videre bearbejdning er det vigtigt, at

parkeringsforhold nøje overvejes, så hækforløbene ikke
gennembrydes, og helhedsudtrykket derved svækkes.
Den foreslåede bebyggelsesplan er baseret på 2-etages
boliger, dvs. at arealet inden for de hækomkransede
rum skal øges ved indpasning af 1-plans boliger.



\

Bebyggelsesplan] Randers udarbejdet
af Pia Wiberg og Christian Tranberg,
arkitekter MAA, tildelt 1. præmie.
• Site plan for Randers designed by
Pia Wiberg and Christian Tranberg,
architects MAA, awarded 1st prize
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Randers

Gennem konkurrencen har man ønsket at få forslag
til en bebyggelsesplan for et ca. 6 ha stort ubevokset
areal, der er del af det større byudviklingsområde
Hornbæk, beliggende vest for Randers på sydvendte
skrænter ned mod Gudenådalen. Området har fine

landskabelige kvaliteter. Umiddelbart vest for området
ligger en offentlig tilgængelig golfbane og tæt herved
Fladbro Skov. Selve arealet for bebyggelsesplanen lig¬
ger på et svagt hvælvet plateau med et mere varieret
terræn mod øst og vest.

Byggeudstillingen på dette område skal rumme 15
huse, men bebyggelsesplanen må gerne anvise lidt
flere parceller. Vejadgang sker fra nord, i konkurren¬
cematerialet afsluttende med en rundkørsel, som der

dog i konkurrencematerialet er givet mulighed for at

bearbejde.
De indkomne forslag til Randers har med deres

vidt forskellige løsninger givet en bred belysning af
mulighederne for bebyggelse af området. En stor del
tager udgangspunkt i konkurrencematerialets skitse
med tre fordelingsveje ud fra rundkørslen. Heraf har
flere foreslået mere pladsagtige strøg, hvor husenes
gavle er trukket ud til vejlinien.

Dommerkomiteens interesse har imidlertid samlet

sig om forslag, der mere frit har arbejdet mod at ska¬
be en prægnant bebyggelsesplan til arealet og søgt
efter en form, der udfolder stedets potentiale.

I denne gruppe findes flere forslag, der har bear¬
bejdet vejføringen og derudover foreslået strukturgi-
vende formationer som lunde samt linieformede ele¬

menter som kampestensgærder, fritvoksende hegn
eller klippede hække.

Vejføring og placering af parkering er løst forskel¬
ligt, afhængigt af bebyggelsesplanens udformning,
men generelt har få forslagsstillere formået at forme
et både smukt vejforløb og en samtidig rationel og

enkel vejbetjening. Dommerkomiteen har fundet, at

forslag nr. 48/88118 bedst formår at skabe en mar¬

kant og samtidig ukompliceret bebyggelsesplan, der
samtidig er egnet til opførelse af væsensforskellige huse.

Bebyggelsesplan i Randers. Dommerkomiteens bemærknin¬
ger tilforslag 48/88118, tildelt 1. pramiepå 75.000 kr.
Udarbejdet afPia Wiberg og Christian Tranberg,
arkitekter MAA, Humlebak

Medarbejdere: Anders Larsson, arkitekt MAA, SAR og
Beth Wiberg, stud. arch.

Bebyggelsen placeres omkring en kileformet, fælles
grønning, der foreslås udformet som en lysåben egelund.
Noget tilsvarende planer kendes ved Knud Hallberg
og Jørgen Bos Elementhuse i Hjortekær fra 1947 og

Bertel Udsens bebyggelse Kuben i Øverød fra 1963.
Gennem grønningen er trukket linier i form af lave
mure, der længst ude i landskabet afløses af hegnende
plantninger.

Disse linier skal knytte området sammen på tværs

og fastholde boligernes retning. Linierne ligger ikke
parallelt, men vrider let i forhold til hinanden. De 16
parceller får herved let varierende størrelser, typisk 25
meter brede grunde mod vej.

Boligerne, der alle er orienteret mod sydvest, er

trukket næsten helt ud mod vejen og også tæt op mod
muren i parcellens nordskel.

Dommerkomiteen finder, at den foreslåede plan
fremhæver og tydeliggør områdets karakter på en en¬

kel og meget signifikant måde og med enkle midler
relativ let kan realiseres. Planen muliggør, at ret for¬
skellige hustyper kan indkorporeres, uden at helheds-
udtrykket går tabt.

Dommerkomiteen finder videre, at egelunden bør
bearbejdes nærmere, så der indpasses større lysninger.
F.eks. kan visse af stykkerne erstattes af rene græsfla¬
der. Derved kan dele arealet allerede kort efter anlæg
bruges til boldspil, bålplads m.m. Den foreslåede vej¬
løsning overflødiggør rundkørslen.
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Dommerkomiteens generelle bemærkninger til boligerne
Boligerne er bedømt ud fra følgende kriterier: det ar¬
kitektoniske udtryk; velfungerende, fleksible planløs¬
ninger; byggeteknisk, driftsmæssigt og materialemæs¬
sigt velovervejede løsninger, hvor økologisk tankegang
præger løsningen af opgaven på en arkitektonisk af¬
balanceret måde samt totaløkonomiske betragtninger.

De næsten 300 forslag til udformning af parcelhuset
belyser opgaven på en alsidig måde. Der findes forslag
til boliger i ét plan og flere planer, heraf flest i to planer,
men også i forskudte planer eller i tre etager. Længe¬
huset har vist sig at være den foretrukne løsningsmo¬
del, oftest med fladt tag - og mange med tagterrasse.
Derimod er der relativt få huse med saddeltag eller
taghældning. Dog har dommerkomiteen savnet forslag,
der på en nyskabende eller overrraskende utraditionel
måde har søgt at udforme huset. Mange af forslagene
er forbavsende konforme i deres fordeling af rum i
boligen og dermed i opfattelsen af den husstand, som
bebor parcelhuset. Det er, som om man har taget ud¬
gangspunkt i kernefamilien med to voksne og to børn,
mens virkeligheden er langt mere sammensat. Kun et
mindretal af forslagene beskæftiger sig med den livs¬
cyklus, som beboerne i parcelhuset gennemløber.

Mange forslag afspejler et håb om en behagelig liv¬
stil med tagterrasse, pejs og badekar samt garage, hvor
bilen kan køres helt ind under huset eller hen til hoved¬

døren. Og PC'eren er der sørget for plads til. Til gen¬

gæld træder man i mange af forslagene direkte ind i
opholdsrummet, og man savner ofte en forståelse for
dagliglivet og det danske vejr, f.eks udmøntet i rum¬

melige indgangsrum med plads til vådt overtøj, støv¬
ler, rulleskøjter m.m. Dommerkomiteen har også,
med en vis skuffelse, konstateret, at haven omkring
huset, dvs. det private areal mellem hus og fællesare¬
aler, kun i meget få tilfælde er blevet behandlet.

Dommerkomiteen har i sine overvejelser endvidere
indgående diskuteret de foreslåede planløsningers
funktionsduelighed, svævende bygningsdele, f.eks. kors-
huse hvor 2. etagen er drejet på tværs af stueetagen,
huse med meget fastlåst 3-delt tværsnit: soverum -

servicefunktioner - opholdsarealer.

Dommerkomiteen har skønnet, at de udvalgte for¬
slag ved en viderebearbejdning kan realiseres inden
for de givne økonomiske rammer.

Forslagene belyser og inddrager det økologiske
tema, der er ønsket tilgodeset, med forskellig grun¬

dighed, men desværre er der efter dommerkomiteens
opfattelse ikke indkommet radikale ressourcebesparen¬
de forslag af høj arkitektonisk kvalitet.

Dommerkomiteen bestod afPer Feldthaus (fmd.), Sven
Felding og Anna Galster, alle tre arkitekter MAA fra
Statens Kunstfonds arkitekturudvalg; udviklingsdirektør
Rud Werborg, Bolig- og Byministeriet; direktørJørgen
Nue Møller, Dansk Arkitektur Center, Gammel Dok;

salgsdirektør Flemming Borreskov, Realkredit Danmark;
borgmester Keld Huttel, Randers Kommune; borgmester
Flemming Christensen, Vejle Kommune. Fra DAL var

udpeget arkitekter MAA Gehrdt Bornebusch og Vibeke
Lydolph Larsen samt landskabsarkitekt MDL Anne¬
marie Lund.

Rådgiverefor dommerkomiteen varfaglig koordinator,
arkitekt MAA Ulla Sandgaard, Vejle Kommune; byplan¬
leder, arkitekt MAA John Traasdahl Møller, Randers
Kommune; arkitekt MAA Carsten Graversen, Bolig- og

Byministeriet; arkitekt MAA Sune Sandø, repræsentant

for markedsføringsorganisationen.
Konkurrencens sekretær var arkitekt MAA Flemming
Deichmann, DAL.

Konkurrencen var tilrettelagt i samarbejde med Bolig-
og Byministeriet, Realkredit Danmark, Randers og Vejle
Kommune samt Danske Arkitekters Landsforbund.
Dansk Arkitektur Center Gammel Dok medvirker med

henblik på etablering afbyggeudstillinger, derpræsen¬
terer konkurrencens resultat som studiebyer i henholdsvis
Randers og Vejle samt sandsynligvis et endnu ikke nær¬

mere præciseret stedpå Sjælland.
Til konkurrencen indkom 298forslag.
Alle arkitektkonkurrencens forslag er til 23. august
udstillet i Dansk Arkitektur Center, Gammel Dok.

Strandgade 27B, København,
www. kulturnet, dk/homes/gldok
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Bebyggelsesplan i Randers. Dommerkomiteens bemærk¬
ninger tilforslag 128/35813, indkøb på 25.000 kr.
Udarbejdet afarkitekt Peter Bjerrum, København

Forslaget tager udgangspunkt i den stoflighed i form
af træer og skovbund, græs, mos og blade, sten og

grus, dyreliv, som en skov har.
Bebyggelsesplanen udgøres derfor af en lysåben

blandskov, bestående af bl.a. ask, eg, røn, lærk og

ahorn, fuglekirsebær og mirabel. Vejanlægget er en

nord-sydgående stamvej med to tværgående grusbe¬
lagte adgangsveje, og rundkørslen er nedtonet i for¬
hold til oplægget. Bebyggelsen rummer 18 grunde
med huse i 2-3 etager, hvor etagehøjden skal sikre, at
skovkarakteren bevares. Grundene, der alle indgår i et

præcist mønster, er indbyrdes adskilt af 1-1,5 meter

høje gærder af marksten i nord-sydgående skel og af
øst-vestgående raftehegn mod stier og fællesarealer.
Forarealerne mod adgangsveje er åbne, så boligerne
skimtes gennem skovplantningen.

Bebyggelsesplanen fremhæves for sit enkle greb,
hvor den ganske ligetil og nøgterne udparcellering via
rustikke gærder og lysåben skov, bibringes en let og

utvungen stemning. Vanskeligheden består i at behol¬
de skovpræget på lang sigt, idet danskerne er et lysel-
skende folkeslag.

Bebyggelsesplan i Randers. Dommerkomiteens bemærk¬
ninger tilforslag 165/25177, indkøb på 25.000 kr.
Udarbejdet afJacob Kamp og Elisabeth Høigaard
Rasmussen, landskabsarkitektstuderende, København

Forslaget udlægger et bredt areal til fælles grønning
med grupper af fuldkronede, brede blodbøge mod
vest og placerer alle boliger ensidigt, øst for vejen.
Parcellerne er lange og smalle, i varierende bredder og

indbyrdes adskilt af 1 1/2 meter høje, sandfarvede
betonmure. Forslaget angiver en spredning af bygge¬
felterne, idet disse er lagt forskudt for hinanden og
oftest et godt stykke inde på parcellerne.

Bebyggelsesplanen fremhæves for den konsekvente
idé, der i samklang med områdets beliggenhed og ter¬

ræn, fremkalder et meget karakterfuldt udtryk. De
smalle, opstrimlede parceller vil dog give ulemper
med bl.a. lange, og formentlig uskønne, indkørsler.
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Bebyggelsesplan i Randers udarbejdet af arkitekt Peter Bjerrum. Indkøb.
• Site plan for Randers designed by Peter Bjerrum, architect, purchased

Bebyggelsesplan i Randers udarbejdet af Jacob Kamp og Elisabeth Høigaard Rasmussen,
landskabsarkitektstuderende. Indkøb.
• Site plan for Randers designed by Jacob Kamp and Elisabeth Høigaard Rasmussen,
landscape architecture students, purchased
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Aalborg Kommune udskrev i
januar 1998 en åben idékon¬
kurrence om byudvikling afet
område vestfor Aalborg Uni¬
versitet.

Ved udløb afindleveringsfristen
var indkommet 45 forslag, som

alle var konditionsmæssige og

kunne optages til bedømmebe.
Herudover blev ét enkeltforslag
afleveretfor sent og er derfor
returneret til afsenderen.
Dommerkomitéen bestod afføl¬
gendepersonerfra Aalborg Kom¬
mune: rådmand Ib Rasmussen

(fmd. for dommerkomitéen),
Edgar Christensen, Henrik
Thomsen, Preben Pedersen,
Peter Reinau, Kirsten Kimø og

Kjeld Lundgaard, alle medlem¬
mer afTeknisk Udvalg;
Christian Bjerg, direktørfor
Teknisk Forvaltning; Per Holm
Pedersen, Kvarterløft i Aalborg
Øst samt Hans Meyer, arkitekt
MAA, Forskningsministeriets
Byggedirektorat (AAU).
For DAL var udpeget professor
Peder Boas Jensen, arkitekt MAA,
Pernille Schyum, arkitekt MAA
samt dr. agro Malene Hauxner,
landskabsarkitekt MDL.

Rådgiverefor dommerkomitéen
varJan Ipland, stadsarkitekt
MAA, Kurt Markworth, stads¬

ingeniør, Børge Clausen, stads¬
gartner, og Hanne Krogsgaard,
arkitekt MAA.

Konkurrencens sekretær var

arkitekt MAA Bent Kolind,
DAL.

IDÉKONKURRENCE OM BYUDVIKLING
- et område vestfor Aalborg Universitet

Dommerkomitéens generelle bemærkninger
De indkomne projekter er gennemgående af høj kvalitet,
ikke mindst i behandlingen af relationerne bebyggelse
og landskab. De fleste projekter er klare i både tegning
og tekst, enkelte artistiske i det grafiske udtryk. Mange
af projekterne kan rubriceres inden for én af fire typer:

— projekter, hvor bebyggelsen koncentreres på den
nordlige del af grunden, evt. med en bypark omkring
den nordlige slugt og med friholdelse af landskabet
på den sydlige del;
— en type med todelt bebyggelse, i øst til færdiggørel¬
se af universitetsbyen, i vest op mod den eksisterende
forstad ved Gug, og delt af en bred landskabskile, der
peger ind mod Aalborg midtby;
— forslag til nye bydele midt på grunden og adskilt
fra universitetsbyen og forstaden Gug;
— og forslag til bebyggelse, der hægter universitet og
by sammen.

Andre projekter kan bedre beskrives ved deres idémæs¬
sige indhold, f.eks. ved friholdelse af bestemte dele af
grunden for bebyggelse, af det høje plateau i midten
eller af slugterne, ved tilplantning af hele eller dele af
området til med skov for siden at rydde til bygge¬
grunde, eller ved bebyggelse af området med solitært
beliggende enheder, måske små 'landsbyer' placeret i
det pastorale landskab. Dommerkomitéen har udvalgt
8 projekter til præmiering eller indkøb, en 1. præmie,
en 2. præmie, tre 3. præmier og tre indkøb, ikke som
de bedste repræsentanter for hver af de nævnte typer
af projekter, men som de bedst kvalificerede bud på en

plan for området eller det bedst kvalificerede svar på
en for kommunen relevant problemstilling.

Kriterierne for dette valg kan udledes af konkurrence¬
programmet: bl.a. at de udvalgte projekter skal være
af 'arkitektonisk kvalitet i funktionel, landskabelig,
teknisk og miljømæssig henseende'. Kriterierne er her¬
efter tematiseret til en diskussion under tre overskrifter:

— relationerne bebyggelse - landskab, som en tosidig
betragtning, en 'udvendig', at bebyggelsen underord¬
ner sig eller understreger landskabets karakter, og en
indvendig', at bebyggelsen ved sin placering og ud¬
formning i landskabet tilføres ekstra værd;
— formationen bebyggelse — landskab som arkitekto¬
nisk helhed eller som' ekstraordinær oplevelse, der

rækker udover sædvanligt godt og gedigent byplan-,
arkitekt- eller landskabsarkitektarbéjde;
— og den strategiske dimension, dvs. projekternes
gennemførlighed som appellerende, selvindlysende
forslag og som robuste forslag i forhold til evt. frem¬
tidigt ændrede vilkår for en bebyggelse, der skal op¬
føres over de næste 20-25 år.

I diskussionen af denne strategiske dimension indgår
også en stillingtagen til de åbne landskabers senere
anvendelse og drift som f.eks. pastoralt landskab med
dyrehold, landskab med ekstensiv eller intensiv, evt.
økologisk planteproduktion.

Projekt mrk. 71062/14 foreslår, både overraskende
og overbevisende, at det højere liggende plateau midt
på grunden friholdes, hvor det i næsten alle andre
projekter foreslås mere eller mindre bebygget. Dette
højere liggende plateau er udlagt som slette med fint
formede lunde og vandrum, en næsten sakral og til
offentligheden henvendt anvendelse af landskabet, en
slette, der utvivlsomt vil blive hyppigt besøgt af man¬

ge andre end beboerne i den nye bydel.
Projekt mrk. 20705/30 foreslår en bebyggelse, place¬

ret i omhyggeligt gennemarbejdede bånd eller strenge,
der snor sig op gennem landskabet på en måde, så
man hvor som helst i sin bolig eller på sin arbejds¬
plads både er i kontakt med landskabet og en serie
velformede, lukkede eller delvis åbne byrum. Man
underordner sig eller understreger landskabets karak¬
ter, men bruger det samtidig som ekstra kvalitet for
dem, der skal bo eller arbejde i området.

En af forskellene mellem disse to ekstraordinære og

derfor højest præmierede projekter kan måske formu¬
leres således, at projekt mrk. 71062/14 repræsenterer

mulighederne i en hidtil ukendt offentlig, økologisk
æstetik og projekt mrk. 20705/30 mulighederne i et
dyberegående studie af en mere privat, human æstetik.

Andre projekter, f.eks. projekt mrk. 40602/7 viser i
mere beskeden udformning, hvordan man med en be¬
byggelse på det høje plateau, og især med parcelhus¬
bebyggelse på skrænterne i ådalen, både kan under¬
ordne sig og også udnytte landskabet til beboernes
fordel. Parcelhusbebyggelsen behøver ikke at skæm¬
me, men far ekstra værdi sammenlignet med parcel¬
huse på den flade mark.

Tre projekter mrk. 12312/2, 91816/11 og 18897/44
repræsenterer det gedigne håndværk, alle forslag til ny
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by af 'arkitektonisk kvalitet i funktionel, landskabelig,
teknisk og miljømæssig henseende'.

Projekt mrk. 12312/2 reserverer areal til udvidelse
af universitetet mod vest over mod idræts- og kultur¬
centeret med en indre fælled mellem universitet, idræts-

og kulturcenteret på den ene side og den nye boligbe-
byggelse på den anden, en disposition, som dommer¬
komitéen efter analyse af landskabet bifalder.

Projekt mrk. 91816/11 foreslår en udvidelse af uni¬
versitetet som campus og en placering af idræts- og

kulturcenteret og skolen som en anden campus, lige¬
ledes som et (mere lukket) grønt strøg omkring den
nordlige slugt. Bebyggelsen er smukt placeret i land¬
skabet med stier og lunde til afgrænsning mod syd.

Projekt mrk. 18897/44 foreslår bebyggelsen delt i
en stramt formet universitetsby og i en 'havebyudvi¬
delse' af forstaden Gug, delt af en landskabsudvidelse
med forbindelse ind til Aalborg midtby. Planen er ny¬

deligt gennemarbejdet, også i mange detaljer. Dommer¬
komitéen har hæftet sig ved placering og udformning
af rækkehus- og parcelhusområdet ved Gug som sær¬

ligt overbevisende.
Projekt mrk. 71062/14 med den højtplacerede fælled

og en bebyggelse på de lange 100 meter brede strim¬
ler. af byggegrunde flankeret af egealléer er baseret på
en klart formuleret og i byplanlægningen ny strategi:

'Et større område, der skal udbygges over en længere
periode, kan ikke bestemmes af en byggearkitektonisk
form, da tidens ønsker og formernes sprog er under

stadig forvandling. Opgaven er derfor at finde en styring, en ramme

eller en fællesnævner, der sikrer en arkitektonisk frihed og samtidig
danner klar identitet for byudviklingsområdet. Planens idé er en

overordnet grøn struktur i en rationel formation, der åbner for en

stor variation af bygnings- og bebyggelsestyper'.
Projekt mrk. 71062/14 lever op til denne strategi. Det er umiddel¬

bart gennemførligt med to stamveje øst-vest, appellerede og selvind¬
lysende med byggegrunde, hvor idealistiske bygherrer og gode arki¬
tekter møder den rigtige udfordring i form af gode byggegrunde. Og
det er et robust projekt, som kan tåle ændringer og Variation af byg¬
nings- og bebyggelsestyper' efter fremtidens behov, uden at bydelen
mister sit særkende eller sin attraktionsværdi. ;

Projekt mrk. 20705/30 er i al sin afvekslende form, raffinerede an¬

vendelse af landskabet og i sine gennemarbejdede detaljer baseret på
ganske enkle diagrammer for vejtrafik og bussystemer, etapedeling og

byøkologi. Projektet skønnes ikke desto mindre at være mindre ro¬

bust sammenlignet med projekt mrk. 71062/14. Man kan f.eks. ikke
i samme grad forestille sig større ændringer mht. fremtidig variation
af bebyggelsesarter.

Andre projekter nærmer sig samme diskussion om strategi og den
robuste plan, f.eks. projekt mrk. 11101/10. Her samles byen i et,
evt. to stramt formede, rektangulære bybånd. De ubebyggede arealer
omkring den nordlige slugt er udlagt til mere intensiv 'grøn' anven¬

delse, arealerne mod syd som åbent land. Denne stramme form tilla¬
der fremtidig variation, uden at identiteten går tabt.

Projekt mrk. 68427/38 foreslår en grøn byggemodning, en økolo¬
gisk planlægning med landskabet som vilkår. De højest beliggende
områder beplantes med skov, der så siden kan ryddes til byggegrun¬
de. Projektet opfattes som et relevant indlæg i debatten om strategi.

Forslag tildelt
1. præmie
• Project awarded
1st prize
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 71062/14
tildelt 1. præmie på 300.000 kr.
Udarbejdet afSteen A.B. Høyer, professor, landskabsarki¬
tekt MDL og arkitektstuderende Emma Hessner, Hørsholm.

Forslaget udmærker sig ved sit præcise svar på opgaven.
Med udgangspunkt i en klar analyse af programmet,
stedet, historien og den moderne bybygnings problem¬
kompleks anviser forslaget en plan — en strategi, der
efter dommerkomitéens overbevisning vil tilføre om¬

rådet vest for Aalborg Universitet store kvaliteter.
Det er et smukt forslag, der dels sikrer en realistisk

og rationel gennemførlighed, samtidig med at det
synliggør og forstærker landskabet som det offentlige
rum — som vores fælles referenceramme i en tid, hvor
den moderne by må erkendes tømt for den klassiske
bys indhold. Forslaget fremhæver områdets landska¬
belige potentiale meget bevidst ved at give landskabs-
elementerne en specifik rumlig betydning og et præ¬

cist indhold. Det åbne og det lukkede. Det vandrette
og det lodrette. Om horisonten og himmelen. Om
det meget store og det meget lille. Om landskabet og

vores historie. Om det private og det fælles. Om isti¬
den og fremtiden. En slags poetisk monumentalitet.
Projektet stiller et væsentligt spørgsmål: Hvordan
gives den moderne by betydning og identitet? Gennem
en synliggørelse - fremkaldelse af kulturlandskabets
tegn og grundlag, der kan give et billede — et nyt rum¬

ligt indhold, der kan underbygge tidens øgede respekt
for det landskabelige og miljømæssige. En reel 'økolo¬
gisk' æstetik, der ikke kun handler om teknik og diffe¬
rentierede tiltag, men om en større forståelse af men¬
nesket og naturen.

Forslaget struktureres af tre primære elementer:
sletten, skovplantningerne og alléerne.

Det væsentligste element er den store åbne slette
på områdets øst/vestgående højdedrag. Et 'identitets¬
givende fællesanlæg', der accentueres og fastholdes af
en række skovplantninger — 'klumper af lunde' med
direkte reference til skovene - 'det mest markaftte ele¬

ment i det danske kulturlandskab'. Lundene dannes

hver især af forskellige træarter - lærk, poppel, sølv¬
poppel, bævreasp og gran. Poppellunden kranser et
bådformet vandrum — granlunden et cirkulært åkan¬
debassin og sølvpoplerne, danner ramme om et ovalt
kalkbassin, der 'lader selve verden alene i overfladen
af sin mælkehvide refleks'. Kridtbassinet har direkte

reference til kridtsøerne i den nordlige del af Aalborg.
Den store afgræssede slette er den samlede bebyggel¬
ses fællesrum, her hvor udsigten er mest storslået og

horisonten tilstedeværende.

Dommerkomitéen er overbevist om, at netop dette
at undlade at bebygge højdedraget er en meget præcis
og rigtig understregning af landskabet vest for Aalborg
Universitet. På denne måde benævnes det fælles — det

offentlige, som et rum med signifikante oplevelser -
både når man som menneske opholder sig der alene,
og når man er flere sammen. Her er rum til drager,
til skovture, til bryllupper og forårets komme - til
tider med behov for stille ensomhed eller blot en rask

gåtur med hunden - i modsætning til mange af de
senere års nostalgiske bebyggelser, der struktureres af
den klassiske bys elementer uden at have dens indhold
og derfor ender som tomme kulisser.

Fra den store slette udgår egealléer mod syd og nord
stort set i de eksisterende læhegns retninger. Alléerne
følger terrænet og tegner bakkelandskabets kurver.
Mod nord og syd stoppes alléernes bevægelse i kote 15.
Således dannes der et mellemrum op mod universite¬
tet, der fremhæver universitetets nuværende karak¬
terfulde afslutning mod sydøst, hvor bebyggelsen
'putter' sig i lavningen. Slugten og søen accentueres af
to skovplantninger/lunde.

Forslagsstilleren redegør for en meget klar, oversku¬
elig og robust planmæssig strategi. Ud fra erkendelsen
af, at et område, der skal udbygges over længere tid,
ikke kan styres af en bygningsarkitektonisk form un¬

der stadig forvandling, anviser forslaget en strategi,
der satser på en 'grøn byggemodning'. Med udgangs-

»

punkt i den overordnede grønne struktur - sletten,
lundene og alléerne, tilføres området således identitet
og signifikans - kvaliteter, der kan bevares over årene,
selv om der gives stor frihed, når det enkelte bygge¬
felt bebygges.

Byggefelterne ligger mellem alléerne, der er udlagt
med cirka 100 meters afstand - beskyttede mod vin¬
den. Dette giver en rationel og tilgængelig inddeling i
byggefelter a f.eks. 100 x 100 meter. Som led i den
grønne byggemodning udgør felterne en god størrelse
til græsning, gartneri m.v. indtil de bebygges.

Alléerne danner, det markante rumlige element -
'som et spor, en væg i landskabet med et indre kate¬
dralagtigt rum af lys' — der netop ved sin tydelige til¬
stedeværelse tillader stor variation i bebyggelsesstruk-

Forslag tildelt 1. præmie, udarbejdet
af Steen A.B. Høyer, professor,
landskabsarkitekt MDL og arkitekt¬
studerende Emma Hessner.
• Project submitted by Steen A.B.
Høyer, professor, landscape architect
MDL, and Emma Hessner, architec¬
ture student, awarded 1st prize
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Slettens rumhorisont

Det ovale vandrum

Kastanje

Poppel

uran

O
Sølvpoppel

Skove, 1:5000
Bævreasp

1:7.500

108

" Byen indeholder det flygtige og dynamiske
Alléerne tegner det roligt flydende

Skovenes vandrum danner rum og stabilitet
Sletten henviser til evighedens horisont

Hverdagens puls, drømmenes vande og fantasiens himmel
er en del af døgnet"
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Forslag tildelt 1. præmie, udarbejdet af Steen A.B. Høyer, prof.,
landskabsarkitekt MDL og arkitektstuderende Emma Hessner.
• Project submitted by Steen A.B. Høyer, professor, landscape
architect MDL, and Emma Hessner, architecture student,
awarded 1st prize

tur og arkitektonisk frihed på den enkelte byggegrund.
Derudover giver alléerne klarhed og overblik, i den
ene ende ligger altid den store slette og i den anden
det åbne landskab. Forfatteren forestiller sig mindre
enheder som atriumhuse, række- og kædehuse og

længehuse i op til tre etager. De mindre enheder giver
mulighed for stor forskellighed og udnyttelse af terræ¬

net. Dog påpeges det af forslagsstilleren, at det anviste
bebyggelsesmønster er én mulighed blandt mange.
Kontor- og service er udlagt i byggefelterne tættest på
Egensevej, skolen i planens sydvestlige hjørne og in¬
stitutionerne placeret jævnt ud over arealet.

Der er i dommerkomitéen blevet diskuteret for¬

skellige forhold i planen. Det foreslås, at man ikke
udbygger alle de anviste byggefelter, således at bebyg¬
gelsen fremstår mere åben — specielt i den sydlige del.
Det er ligeledes påpeget, at det vil være en kvalitet,
hvis et, måske to, af rummene mellem alléerne helt
blev friholdt for bebyggelse, for at sikre udsigten fra
sletten over Lundby Bakker. Det kan være, at skolen
ville være mere fordelagtigt placeret i den nordlige del
af bebyggelsen - tæt på det planlagte idræts- og kul¬
turcenter. Udvidelsen til universitet er placeret tættest

på universitetets sydøstlige del. Dog er det påpeget
fra universitetets side, at man nok vil få behov for ud¬
videlser mod vest langs Niels Bohrsvej. Det er dom¬
merkomitéens overbevisning, at planen også i denne
sammenhæng beviser sin styrke, idet det vurderes, at

disse ønsker kan tilgodeses uden at svække planens
overordnede idé.

Forslaget udmærker sig også ved sit enkle, integrere¬
de trafiksystem. Alléerne danner det primære vejnet,
der føder de enkelte bebyggelser. Området betjenes af
adgangsveje fra Egensevej og Egnsplanvej uden direk¬
te gennemkørsel. Adgangsvejene fører til en nordlig
og sydlig forbindelsesvej, der giver adgang til de blin¬
de alléveje. Alléerne rummer parkeringsmulighed.
Der anvises et særligt bustracé, der sammenkobler
universitetet, skolen og det nye idræts- og kulturcen¬
ter. Dommerkomitéen foreslår, at sammenkoblingen
af Niels Bohrsvej og Byplanvej udformes, så trafikha¬
stigheden naturligt nedsættes for herved at forhindre
unødig gennemkørsel.

Dommerkomitéen har tildelt dette forslag 1. præmie,
idet det helt unikt og overbevisende forener stedets
landskabelige kvaliteter med de funktionelle, tekniske
og miljømæssige krav, der stilles i programmet til en

ny bydel vest for universitetet.

Udbygningsmuligheder
• Expansion potential
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Forslag tildelt 2. præmie, udarbejdet af Bystrup Arkitekter MAA.
• Project submitted by Bystrup Arkitekter MAA, awarded 2nd prize

Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 20705/30
tildelt 2. præmie på 150.000 kr.
Udarbejdet afBystrup Arkitekter MAA, København.
Medarbejdere: Susanne Hansen, Matthias Hilgert og

Lars Nymand.

Ud fra ønsket om at bevare og fastholde det smukke
landskab med dets bakkedrag og dalsænkninger har
forslagets forfattere forestillet sig en båndformet be¬
byggelse hen over landskabet, en disposition, der med¬
fører større og mindre rum, forskellige hvad angår
form, fladeprofilering og orientering, men med det
tilfælles, at de har vægge af bygninger og åbninger
mod landskabet. Hen over den kuplede grund tegner
den tænkte bebyggelse i sin fulde udbygning et mølle-
vingeformet diagram, hvis vinger forbinder ådalen i
syd, Aalborg by i nord, Gug forstad i vest og Sdr. Tran-
ders landsby og universitetet i øst. I den nordlige del
følger båndet et mønster skabt af markernes rønne¬

hegn for siden at fortsætte i universitetets, som det
slutter smukt og rigtigt i forhold til terrænet. På højde¬
draget går bebyggelsesbåndene på tværs for ved slug¬
ten mod ådalen at tage retning først parallelt med
denne, siden vinkelret på skråningen. Denne place¬
ring af den nye bydel midt på arealet har bymæssigt
den betydning, at universitetet og det kommende
idræts- og kulturcenter kobles samtidigt med, at der
skabes afstand til Gug og Sdr. Tranders.

Landskabeligt betyder det dannelsen af tre rum

mellem den nye bebyggelse og henholdsvis Gug, Sdr.
Tranders og universitetet — tre rum, der tager form og

karakter efter henholdsvis en nyplantet skov og en

frugtplantage samt beplantningen omkring en tidligere
landbrugsejendom. Hver især har landskaberne fået
tildelt en børneinstitution, som nyder godt af de land¬
skabelige omgivelser. Børneskoven og børneparken,
som frugthaven er udpeget til, udgør (sammen med
boldbanerne ved en ønsket skole, placeret tæt ved det
kommende idræts- og kulturcenter og boligernes
nære friarealer) flader, som tydeligt adskiller sig fra
det øvrige landskab. Dette tænkes, som i dag, udnyt¬
tet til dyrkning af planteafgrøder, gerne med større
islæt af økologisk gartneri, der kan tilføre det mono¬

kulturelle agerbrug den skønhed, der ligger i en mosaik
af valmue-, kartoffel- og jordbærmarker. Mens det én-
strengede bånd på højderyggen og syd for denne ho¬
vedsageligt består af boliger, tager det mod nord form

at et tvedelt bånd, der desuden indeholder butikker,

service, erhverv og universitetsfunktioner. Mellem
strengene opstår en bypark, der udgår fra den højtlig¬
gende Fjelshøj Skov og slutter ved universitetet, dets
regnvandsbassin og kanalsystem.

Grundtanken i trafiksystemet er at samle trafikan¬
terne, hvorfor trafikken er afviklet i et fælles område

tilpasset hastigheden hos cyklister og fodgængere. Så¬
vel kollektiv som individuel biltrafik følger bebyggel¬
sens overordnede diagram, dog således at kun busser
kan køre igennem. Med denne mulighed og fem ud¬
pegede stoppesteder vil den kollektive trafik kunne
fungere godt. Bilvejene danner to bøjler, der grænser

op til hinanden, således at hver bøjle fører trafikan¬
terne ud til det omgivende vejnet. Muligheden for at

forcere grænselandet forekommer sporadisk og besvær¬
liggjort.

Den foreslåede etapedeling angiver start omkring
skole, idræts- og kulturcenter og universitet nord for
højdedraget med gradvis inddragelse af grunde til bo-
ligbyggeri mod syd i takt med behov, ønske og færdig¬
gørelse af Egnsplanvej.

Da det langstrakte bebyggelsesbånd aldrig er brede¬
re end to husrækker, vil hver eneste bygning landska¬
beligt få en unik placering 'i første række med udsyn
til det store landskab og adgang til et lille, hvis kon¬
tur er nøje tegnet af trapper og mure.

Forslaget præmieres således for sin visionære og u-

traditionelle forestilling om, at bebyggelsen ikke bare
kan bevare og fastholde landskabets karakter, men

også tilføje det nye kvaliteter, når placeringen sker i
indbyrdes samtale og samarbejde mellem landskab og

bebyggelse.
Forslaget viser også, at det er muligt på samme tid

at tilføje kvaliteter til den enkelte bolig i form af en

attraktiv byggegrund — et formål, der bør være pri¬
mært ved bebyggelse i et attraktivt landskab. Forslaget
virker æstetisk og funktionelt rigtigt, realisabelt og

realistisk, hvorimod dommerkomitéen ikke føler sig
overbevist om, at det kan bringes helt tilfredsstillende
til udførelse under de forskelligartede vilkår af politisk
og markedsmæssig art, der sandsynligvis vil være gæl¬
dende også i de næste 25 år.

Etapedeling • Stages

♦

Grønne lommer • Green pockets

Bevarede læhegn
• Windbreaks, preserved

Vejsystem «Road system
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Forslag tildelt 3. præmie, udarbejdet
af Jan W. Hansen aps.
• Project submitted by Jan W. Hansen
aps, awarded 3rd prize

Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 12312/2
tildelt 3. præmie på 100.000 kr.
Udarbejdet afJan W. Hansen aps, Århus v. arkitekter
MAA Jan W. Hansen, HansJørgen Vesthardt, Peter Dahl
Larsen, Søren Gornitzka, Elisabeth Schmidt-Nielsen og

Nina Bundgaard.
Landskabsarkitekter: Berg & Braae, Århus v. Kristian
Berg Nielsen, cand. phil., og Ellen Braae, arkitekt MAA.
Anders Nyvig A/S.
Søren Hansen ingeniør FRI.

1:15.000

De arealer, der i forslaget udpeges til fremtidig bebyg¬
gelse, ligger dels på det midterste, flade højdedrag,
hvorved der opnås en karakter af ø, dels som en fort¬
sættelse af universitetet i en rand langs Egensevej, en

placering der underdeler grunden i to konkave kiler.
Gug bevarer sin tilknytning til landskabet, universite¬
tet får sine udvidelsesmuligheder og der antydes en

sammenhæng mellem Sdr. Tranders og den nye bydel.
Boligbebyggelsen er afsluttet og opdelt af fire træbæl¬
ter, et system, der fortsætter i universitetsdelen for
her at falde sammen med et skovbælte, der skærmer
mod Egensevej. I disse plantninger er indplaceret bør¬
neinstitutioner, fælleshuse, boldbaner, økologi-centra¬
ler og legepladser, en udnyttelse der kan kollidere
med ønsket om at gøre træbælterne strukturerende.
Tidligere lægivende rønnehegn har faet en ny betyd¬
ning som komponenter i bebyggelsens rationelle plan-
lægningsmønster.

Den store landskabskile er tænkt udnyttet til plan¬
teproduktion - som i dag - mens den smalle er om¬

lagt til vedvarende græs. Kilens bund er tegnet af et
vandløb opstået af tilstrømmende overfladevand.
Med solitære træer og koncentreret, høj bebyggelse i
kanten, vil dette smalle landskabsrum få en urban og

brugbar karakter i modsætning til landskabskilen, der
bevarer sin grønne side, sin bredde og sit dyrknings-
mønster. Begge kiler bliver til rum i kraft af de nye

træbælter, der som kulisser tegner siderne. Bebyggel¬
sen på højdedraget er åben med skift mellem parcel-
og rækkehuse i den sydlige del og tiltagende tæthed
og højde mod nord kulminerende i tre synlige, høje
punkthuse med kollegier.

Området er trafikbetjent af et system af adgangsveje,
der følger træbælterne og er koblet til et sammenhæn¬
gende fordelingsvejnet bestående af to øst-vestgående
veje, der forbinder Gug og universitetet/Sdr. Tranders.

Af en klar strukturplan fremgår det, at programmets
ønske om i den store skala at friholde en ubebygget,
grøn kile ind til hjertet af Aalborg, er opfyldt.

Forslaget præmieres for denne disposition, og fordi
det er robust i den forstand, at de planlagte træbælter
anses at kunne indordne fremtidig, forskelligartet be-
byggelse. Træbælterne vil i deres konsekvente placering
og med angivelse af højde og koncentration af bebyg¬
gelsen kunne forme to åbne landskabsrum med hver
deres udtryk svarende til brugen. Forestillingen om at
en grøn kile lokalt vil kunne bevares, trods tilføjet be-
byggelse, videregiver forslagsstilleren troværdigt, hvor¬
imod dommerkomitéen ikke er overbevist om, at kilen
kan fortsætte på tværs af motorvejen ind til Aalborg
centrum.
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 91816/11
tildelt 3. præmie på 100.000 kr.
Udarbejdet afarkitekt Søren Nieben, København
(ophavsret).
Konsulent: Thomas N. Rasmussen landskabsarkitekt.

Det bemærkes i forslagets beskrivelse af opgaven, at
moderne huse i fremtiden vil komme til at ligge skul¬
der ved skulder med traditionel folkelig arkitektur.
Denne betragtning har medført en plan, hvor land-
skabsrum og -elementer indgår som sammenknytten¬
de og adskillende dele. Det drejer sig i det store om
det friholdte, bølgende landskab og en rammedan-
nende skovplantning, der omslutter byen mod nord
og vest. I det små drejer det sig om tre områder, der
inde i bebyggelsen er udpeget til parker - det ene
med en voldgrav, de to andre med den nordlige
sænkning og et vandløb i bunden som karaktergiven-
de indhold samt om en række lunde knyttet til eksi¬
sterende eller projekterede vandhuller. Sammenknyt¬
ning og adskillelse sker i endnu højere grad ved hjælp
af bebyggelse. Et såkaldt bybånd bestående af etage¬
huse med butikker, service, erhverv og boliger er i en

ret vinkel lagt som afslutning på universitetet følgen¬
de dets geometri. Tæt til dette bånd, men med en
delvis ændret retning slutter sig boligkvarterer med
blandede bebyggelsesformer. Trafikalt er disse knyttet
til en nord-sydgående fordelingsvej ved et system af
blinde adgangsveje.

Forslaget præmieres for sin sobre gennemgang af
problemer og for en pragmatisk løsning, der består i
at sammenkæde universitetet med en ny bebyggelse,
skærme denne af beplantning mod motorvejen og

udpege arealer til fremtidig bebyggelse, som kan
bebygges etapevis, så der fremover kan opstå en

mangfoldig bebyggelse, hvor de enkelte boligkvarterer
henter kvalitet i landskabelige elementer, hvor byens
grænse er smukt afsluttet af en sti og lundbeplantnin¬
ger og hvor det åbne landskab i stor udstrækning er
bevaret. Dommerkomitéen ser kvaliteter i de indre

campuslandskaber, der opstår ved de nævnte disposi¬
tioner, men er ikke sikker på, at den bymæssige
karakter samt antallet og størrelsen af bygningerne er

rigtigt på dette sted.

Forslag tildelt 3. præmie, udarbejdet
af arkitekt Søren Nielsen.
• Project submitted by Søren Nielsen,
architect, awarded 3rd prize

1:15.000
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Forslag tildelt 3. præmie, udarbejdet
af arkitekt Flemming Ibsen.
• Project submitted by Flemming
Ipsen, architect, awarded 3rd prize

Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 18897/44
tildelt 3. præmie på 100.000 kr.
Udarbejdet afarkitekt Flemming Ibsen, Hellerup.

Forslagets hovedidé er at dele den kommende bebyg¬
gelse i to, så der er mulighed for at give bebyggelserne
hver deres henholdsvis grønne og urbane karakter.
Den ene bebyggelse er tænkt som en udbygning af
Gug lagt på det højtliggende areal adskilt fra denne af
et internt parkareal og den anden som en fortsættelse
af universitetet på den lavtliggende flade og højdedra¬
gets nordskråning. Den urbane bebyggelse følger en
retvinklet geometri som universitetets og med funkti¬
oner som offentlig service, erhverv og universitetsfor-
mål. Bebyggelsen på pynten er parcelhuse afsluttet af
tæt-lavt byggeri, der i høfdeagtige former ligger vin¬
kelret på terrænets fald.

Ved denne deling opstår der imellem dem et ube¬
bygget, kileformet landskab. Det kommende idræts-
og kulturcenter ligger frigjort som en ø i kilen. Som
en understregning af grænsen mellem by og land er

bebyggelsen ved universitetet præcist afsluttet med
støttemure og trapper mens fladen på Gugsiden fort¬
sætter ind mellem bygningerne. Man tænker sig, at
der i den store, åbne landskabskile sker en omlægning
fra den nuværende planteproduktion til vedvarende
græs med hvidtjørn, græssende får, minimal belysning
og let slyngede grusstier. Frugtplantagen er omdannet
til kolonihaver, mens børneskoven og voksenlegeplad¬
sen er bevaret som indslag i den rammedannende skov.

Forslaget præmieres, fordi det trofast opfylder pro¬

grammets ønske om en friholdt kile, og fordi det med
kendte midler og metoder foreslår en planlægning,
der, hvis den blev fastholdt og omsat i en stærk arki¬
tektur, ville kunne skabe et smukt karakterfyldt land¬
skab med boliger med en attraktiv beliggenhed.

Dommerkomitéen tillader sig imidlertid at sætte

spørgsmålstegn ved værdien af den landskabelige, åb¬
ne kile, der må være påvirket af motorvejsstøj. Er den
bymæssige udbygning - uden landskabelig definering
- rigtig på et så bevæget terræn, og er omlægning af
agerlandet til dyrehave i så stor en udstrækning rigtig?
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 40602/7
indkøbt for 50.000 kr.
Udarbejdet afJohn Øe Nielsen, arkitekt, Torben Rix
arkitekt MAA og Lars Borgen landskabsarkitekt MAA,
MDL, Hinnerup.
Konsulent: Steensen & Varming rådgivende ingeniører
FRI, Århus.
Medarbejdere: Ole L. Mikkelsen og Finn S. Thomsen.

Forslagets væsentligste intention er at anvise en plan,
der på landskabets præmisser dels sikrer den grønne
kile dels med sine bebyggelsesprincipper understreger
områdets landskabelige karaktertræk og de tilstødende
bebyggelsers egenart. En plan, der tager udgangspunkt
i 'det eksisterendes mangfoldighed' - med ønsket om
at området i fremtiden kommer til at fremstå som en

helhed i balance.

For at opnå dette arbejder forslaget med en række
landskabselementer og byenheder af forskellig karak¬
ter, så planen i sit overordnede 'billede fremtræder
som en 'luftig komposition af objekter på det store

grønne tæppe, der ifølge forfatterne udgør den grøn¬
ne kile. Dommerkomitéen finder, at dette i særdeles¬
hed er forslagets styrke: At planens enkelte elementer
bruges til at fremhæve stedets specifikke landskabelige
karakteristika (højdedraget, slugterne og de forskellige
markante træplantninger) eller til at afslutte eksiste¬
rende bebyggelser. På denne måde 'udpeger' planen
det landskabelige og knytter samtlige nye og eksiste¬
rende bebyggelser i nye byområde til et 'identitetsgi¬
vende' landskabeligt træk.

Planens væsentligste element/byenhed er en fire-
rækket allé på det centrale højdedrag, der skal under¬
strege plateauets højtliggende flade. Alléen danner ryg

til en række etagebolighuse, der 'peger' ud i landskabet.
Ét sted afbrydes alléen af et 'fritliggende' torv/plads.
Denne placering vil sikre langt de fleste boliger en
storslået udsigt - men også en udsat position, når det
blæser. Det er dommerkomiteens bekymring, at denne
bebyggelse, der er planens primære - ca. 500 boliger —

ikke fremtræder robust over for en udbygningsperiode
på måske 25 år. Til trods for det markante alléelement
angiver forslaget ikke på en overbevisende måde en

brugbar aflæselig struktur, der kan 'styre' den sårbare
udbygning på den meget eksponerede" højderyg.

En anden 'byenhed' er en række parcelhuse lagt på
den markante, sydlige skråning ved Sdr. Trandersvej.
Husene lægger sig ind i mellem de karakteristiske, ek¬
sisterende læhegn, dog således at den sydlige slugts ud¬
munding friholdes. Dommerkomitéen finder denne
placering - der enkelt og ligetil udnytter de eksisteren¬
de læhegn og tilbyder samtlige boliger en helt fanta¬
stisk udsigt mod syd - meget overbevisende.

Forslaget afslutter universitetet mod både syd og vest.
Mod syd med en bebyggelsesstruktur, der refererer til
universitetets karrémodul - mod vest med en 3-etagers
stokbebyggelse, der kanter den øst/vestgående slugt
mod universitetet. Slugten er bearbejdet — rettet til —

og dette træk synes overgjort og for bymæssigt i planens
store landskabelige sammenhæng. Mod Gug er der
ryddet ud i de eksisterende beplantninger, så Gugs
kant mod kilens store flade bliver synliggjort.

Sammenfattende kan siges, at forslaget har mange

fine intentioner om at understrege landskabets man¬

gesidede kvaliteter, både internt og eksternt for den
enkelte bebyggelse. Dette lykkes specielt i to af de an¬

viste byenheder.

1:15.000

Indkøbt forslag, udarbejdet af John
Øe Nielsen, arkitekt, Torben Rix,
arkitekt MAA og Lars Borgen, land¬
skabsarkitekt MAA, MDL.
• Project submitted by John Øe
Nielsen, architect, Torben Rix,
architect MAA, and Lars Borgen,
landscape architect MAA, MDL,
purchased
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 11101/10
indkøb for 50.000 kr.
Udarbejdet afKasper Breinholt Bak og Knud Aarup
Kappel, København.

1:15.000

Indkøbt forslag, udarbejdet af
Kasper Breinholt Bak og Knud Aarup
Kappel.
• Project submitted by Kasper Brein¬
holt Bak and Knud Aarup Kappel,
purchased

Det er forslagets intention, at forstærke og tydelig¬
gøre landskabets væsentligste karaktertræk. Primært
ønsker forslagsstillerne at accentuere og tydeliggøre
den store sydlige slugt. Slugten ses som det vigtigste
landskabstræk i den store grønrie kile, der ifølge pro¬

jektet skal sammenbinde den gamle golfbane med å-
dalen. Forslagets hovedidé er at udlægge tre 'bybånd'
som præcise, rektangulære strukturer, hvoraf de to
flankerer og understreger den sydlige slugt.

Det centrale bybånd bebygger områdets langsgående
højdedrag. Her placeres primært boliger, skolen og et
antal institutioner. Det centrale bybånd har en høj
bebyggelsestæthed. Bybåndet opdeler landskabet i to

primære landskabsrum - landbrugsarealet og byparken.
Byparken er områdets samlende element. Det er en

brugspark, der med et net af stier udlagt i de væsent¬

ligste i læhegnenes retning kan rumme et utal af for¬
skellige rekreative, økologiske og 'landskabeligt betin¬
gede funktioner. Parkens nordlige grænse strammes

op af det andet bybånd, der er udlagt vest for univer¬
sitetet langs Niels Bohrsvej over mod det planlagte
idræts- og kulturcenter. Dette bånd rummer primært
erhvervsbyggeri. Et mindre bybånd placeres i områdets
sydvestlige hjørne vinkelret på Sdr.Trandersvej, så det
griber fat i den planlagte Egnsplanvej.

Byparkens tredje side afgrænses af den anviste uni-
versitetsudvidelse. Universitetet afrundes af en rand¬

bebyggelse, der med udgangspunkt i universitetets
eksisterende primære retninger, skaber en præcis kant
til landskabet. Ind mod universitetet skærmer rand¬

bebyggelsen et campuslignende rum med fritliggende
bygninger. Derudover udlægger forslagsstillerne en
central nordsydgående 'rambla', der sammenbinder
den nuværende bebyggelse med den fremtidige.

Udover 'bybåndenes' karakter som rumlige og

landskabeligt definerende strukturer er de udtryk for
en økologisk strategi, der argumenterer for det res¬

sourcebesparende i at bo tæt sammen. Det giver korte
transportafstande, minimerer varmetabet og begræn¬
ser omfanget af nødvendige belagte arealer.

Forslaget fremhæves for 'bybåndenes' præcise, over¬
ordnede relation til landskabet - der som klare elemen¬

ter fremhæver de mellemliggende grønne, bugtede
flader. De viste modelluftfoto giver et tydeligt billede
af dette. Men når man ser nærmere på bybåndenes ud¬
fyldning, er det dommerkomitéens bekymring, at for¬
slaget ikke mere præcist anviser bybåndets kants karakter
og overgang til landskabet. Derudover finder dommer¬
komitéen, at forslaget på interessant vis redegør for
en økologisk strategi, der peger på den tætte by. For¬
slaget fremhæves derudover for idéen om den samlen¬
de bypark, der ses som et indholdsrigt og spændende
bud på et anderledes offentligt landskabeligt rum.
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Dommerkomiteens bemærkninger tilforslag nr. 68427/38
indkøbtfor 50.000 kr.
Udarbejdet afKirsten Merete Birch, arkitekt MAA,
Århus (ophavsret).
Jonna Majgaard Krarup, arkitekt MAA.

Dette projekt kan opfattes som et indlæg i debatten
om grøn byggemodning eller økologisk planlægning
med landskabet som vilkår, mindre som et forslag til
gennemførelse.

På en indledende planche gennemgår forslagsstilleren
landskabsopfattelsen til forskellige tider, guldalderma¬
lernes fra det forrige århundrede og det 20. århundre¬
des landskabsmaleri, altsammen som baggrund for
ønsket om udviklingen af en ny æstetik om landska¬
bet i det selvbærende samfund. De officielle planer
om fordobling af det danske skovareal bliver nævnt.
Men udover denne 'naturnære' skovdrift, er det pro¬

jektets idé, at skovrejsning også kan tage form som

grøn byggemodning.
Konkret kan naturlandskabet med de bevarings¬

værdige hegn udfyldes med skov. Det kan allerede ske
i dag. Efterhånden som der så over en 20-25 års peri¬
ode bliver behov for byggegrunde kan man inden for
bestemte byggefelter rydde skov til de nødvendige
byggegrunde.

Projektet indeholder desuden forslag til en areal¬
anvendelse, overvejelser om planlægningen i netstruk¬
turer, byens økologi bundet op på en planlægning for
neighbourhoods, en afsluttende planche om byen med
den tilbageblevne skov m.m.

Projektet er indkøbt som debatindlæg og ikke som

forslag. Den høje randbebyggelse er f.eks. tvivlsom,
og det er også tvivlsomt, om projektet kan rumme

den angivne bebyggelse, uden at den oprindelig idé
om bebyggelse i skov går tabt. Der er næppe plads til
huse og tilstrækkelige mængder skov.

Indkøbt forslag, udarbejdet af Kirsten
Merete Birch, arkitekt MAA og Jonna
Majgaard Krarup, arkitekt MAA.
• Project submitted by Kirsten
Merete Birch, architect MAA and
Jonna Majgaard Krarup, architect
MAA, purchased

1. Grønne kiler med naturlige vandstrømningsretninger. 2. Grøn strukturplan, eks. (mørk) og ny (lys) bevoksning. 3. Byggefelter. 4. Sti- og vejstruktur
• Green wedges with natural water-flow directions. 2. Green structural plan, existing (dark) and new (light) growth. 3. Building sections. 4. Path and road structure
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BOGOMTALE

Guide til parker og haver i Sverige
Parker & Tradgårdar i Sverige/Parks and Gardens in
Sweden. Forlaget Tralala Reklambyrå AB, Bantoget 3,
222 29 Lund, 1997. 275 s., ill. Pris 234 kr.

Den svenske haveguide indgår i serien Stad & Land
som nr. 150, og hensigten med den er ifølge udgiveren
Mikael Lagerwall og projektlederen Hans Andrén,
Tralala Reklambyrå at producere en guide om parker
og haver i Sverige for en haveinteresseret almenhed.
Den indeholder en kort historisk baggrund og koncise
præsentationer af de enkelte anlæg samt tydelige an¬

visninger på, hvordan man kommer dertil. Der er til¬
lige telefonnumre til planteskoler.

Den altid alvorligt arbejdende havehistoriker Kjell
Lundquist, som gør så meget for svensk havekultur,
har skrevet den korte introduktion 'Den svenske trad-

gården - en kulturhistorisk skiss'. Præsentationerne
og beskrivelserne af, hvordan man kommer til de for¬
skellige steder, er forfattet af omkring 400 kontakt¬
personer rundt omkring i landet. Anlæggene repræsen¬

terer forskellige typer, epoker og dele af Sverige. Der
er medtaget omkring 500 af dem.

Det har været tanken, at denne første udgave løben¬
de skal revideres og forbedres. For at det skal lykkes,
har man bagerst i bogen tilføjet en række sider, hvor
læseren kan notere sine egne synspunkter. Man opfor¬
drer folk til at sende oplysninger ind til, hvad de selv
kalder sig 'ett litet forlag som tog på oss en stor upp-

gift.' Det er da også et ganske ambitiøst værk, dette
reklamebureau, har udgivet.

Forbilledet synes at være en blanding af både engelske
guider som eksempelvis The Gardener's Guide to Britain
og The National Trust Handbooks og den danske guide
Historiske Haver i Danmark udgivet af Havebrugshisto¬
risk Selskab, Dokumentationsafdelingen og Høst & Søn.
Men først af alt hår den svenske guide rod i LAR Guide.
Svensk triidgårds- och landskapsarkitektur 1920-1988,
udgivet af Landskabsarkitekternes Riksforbund og

LTs forlag i Stockholm, 1990 med indledning af Per
Friberg. Sidstnævnte guide indeholdt 122 objekter og

blev skrevet af LAR-medlemmer rundt omkring i
landet, og det mærker man, for teksterne her afspejler
personlig stillingtagen, modsat den nye guide, der
udelukkende opregner tørre, kolde facts.

Svenskerne er ikke så priviligerede som vi, som ud¬
over guiden Historiske Haver i Danmark tillige har
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Annemarie Lunds Guide til Dansk Havekunst og Have¬
selskabernes Åbne Haver. Åbne Haver ville også være

sværere at få etableret i Sverige, først og fremmest fordi
landet er så uendeligt langt og ikke så fremkommeligt
som det danske. Måske har de heller ikke nogen pri¬
vatperson med så stor entusiasme og bekendtskabs¬
kreds, som de danske initiativtagere havde til at kun¬
ne starte et lignende hæfte op.

Det er jo oplagt, når man vil på havetur til Sverige,
at anskaffe sig den nye svenske haveguide. Og hvor¬
dan er den så i brug?

Hvis man hører til dem, for hvem det er meget

vigtigt at få angivet, hvilke faciliteter, der findes på
stedet, er den fin.

Hvis man hører til dem, for hvem billederne er alt¬

afgørende for, om man får lyst til at besøge stederne,
er billedsiden ikke god nok: gamle billeder med perso¬

ner klædt i 50er-dress virker gammeldags og ikke sær¬

lig animerende på en nutidig besøger, og det gør et
nærbillede af en pæn blomst, hvor nydelig den end er,

heller ikke, for blomsten kunne ligeså godt gro i naboens
have som i den fineste herskabshave. Det dér med

billeder er vanskeligt. Det er ikke nok bare at tage et
billede af en tilfældig plante eller et udsnit af en sti
eller et trappeløb i en nok så fin have og så tro, at den
fortæller noget karakteristisk om netop den have, hvis
man ikke forstår sammenhængen. Man skal ville noget
med de billeder: give læseren en hjælpende hånd, pirre
hans eller hendes forestillingsevne og nysgerrighed.

Hvis man hører til dem, der også gerne vil sætte

sig ind i stedets historie, udover de rene facts, der må
være overordentlig præcise og klare — og rigtige —, og

som godt kunne tænke sig en fagmands analyse eller
synspunkter, ja, så er denne guide ikke nok. Heller
ikke hvad angår planer af de forskellige anlæg. Så var

man bedre hjulpet med den ældre haveguide, af LAR.
Lulu Salto Stephensen

Guide til nutidig landskabsarkitektur i Berlin
Nicole Uhrig: Freiraiime Berlin. Ein Begleiter zu zeit-
genossischer Landschafisarchitektur. Georg D. W. Callwey
Verlag. Munchen, 1997. ISBN3 7667 1298 5 9.
88 s., ill. 29 DM.

Landskabsarkitekt Nicole Uhrig har skrevet en fin lil¬
le guide til en række projekter fra de seneste 10 år
under den berlinske landskabsarkitekturhimmel.
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De 40 udvalgte projekter afspejler et bredt spektrum
af forskellige holdninger og udtryksformer.

I forordet beskriver Nicole Uhrig IBA 87 som ind¬
ledningen på det beskrevne årti 1987-97 og går over til
det næste 'ledebillede' (LeitmotifJ, som hun beskriver
som 'kritisk rekonstruktion, varsom byfornyelse og

økologisk byplanlægning'. Udviklingen i slutfirserne
går fra det økologiske aspekt og landskabsplanlægning
i det åbne land over til den urbane drøm i midthalv¬

femserne. Visionen går fra kun at give form til grønne
elementer i en 'byfjendtlig' ånd til at give byen form
og indhold med friere inspiration. Formmæssigt hen¬
tes inspirationen fra 'orthogonale' systemer, geometri¬
ske kompositioner og samtidig billedkunst.

Der tales og drømmes i Berlin om 'tomhedens poesi'.
En til- stadighed mere kaotisk verden kræver orden og

'overskuelighed'. Af international indflydelse nævnes

generelt Holland og Frankrig og specifikt nævnes

Barcelonas arkitekturprogram.
Nyorienteringen, som den nuværende fase benævnes,

sætter nytteaspektet lidt i baggrunden i forhold til
formmæssig virkning. Den kreative anvendelse af plan¬
ter og økologiske principper forsømmes. Hun lader af¬
slutningsvis videreudviklingen' udspille sig i et rum
med den politiske velvilje og de offentlige konkurrencer
som de afgørende faktorer for nyskabende ideer, der
skal skaffe os nye 'billeder' og omgivelser i vore byrum.

Hvert projekt er beskrevet med en kort tekst og får
en neutral bedømmelse med på vejen. Hæftet har et

praktisk, håndvenligt format og materiale (nærmest
vandfast) til turen rundt til projekterne. Guiden er

meget overskueligt opbygget med ét opslag pr. projekt:
tekst og byplan på venstre side og velvalgte billeder
og forklarende planer på højre side.

De 40 eksempler ledsages af oversigtskort forrest i
hæftet med numre på de beskrevne projekter og et
tematisk indeks på de sidste sider.
En fin og uundværlig guide til studieturen til Berlin.
Lars Fleng Vestergaard

En ny slags planteskulpturer
Patricia Riley Hammer: The New Topiary. Imaginative
Techniques from Longwood Gardens. Garten Art Press,
Woodbridge, Suffolk, 1995. 264 s., ill. 19,95 £■

Bogen introducerer nye metoder til at skabe og dyrke
planteskulpturer - som alternativer til de traditionelle
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AuBenanlagen
Ingeriieurzentrum Am Karlsbad

Tltomanek + Duqueinoy

Ole AuAenanlagengestallung fur das Ingenieur/entrum
Am Karklud schliellt sicli rfickieillg dem von Maedebiich
< Rede le it realltlerten Bilrokomple« an. Der Emwurf sollte
*ine repræsentativ« Wirkunfl erjielen, »alirriid gleictijeltlg dir
AnbMung an »Ineii SplelplaU dat (llfentllche Durchqueren
der Anlage erlorderlich machte.
Fordi«! nimmt das Konjrpt tlnrken Being auf dit Arcliltoktur,
Indeni c* il,is Stillienraster der f.rliaudc sowohl al« Struktur
im Oodenbelag alt audi In skulpliirnler Form im AuQenraum
fortlOtlrt, Die lolchten VtiUCMlthlingtn lit der Orthogonality!

den Ortlnimgtprlmlplen Im Inneren iles BttntgeMudet.
Ein Im fcrdgowhofi ile« Gobfludes belintlllches Restaurant
eiweliert ?ich nnch draullen mil eliter lullen Sommertenns.se.
Hol/plntl(ormen markloren hier dlo Eingnngsberelche. Im
Ziiq« der Rcallslerung des Bauvorhahens li«l der slraBentei-
tige Zugang juni Restaur,wt und lomlt auch die geplante Vor-
pl.itigesl,iltung Aiii Karlsbad vreg. OcshnlD mulltc die Matipt-
erschlieOung iiaclitrilglKh ubcr den Mol erfolgen. Ein Boden-
belagswtclisel In Form elner kelllOrmigen Ptlasterung und rtlc
in wrlflen Klirs vrrleqtenTrlllplatteii versucben den Besiicher

Der Entsvurf vollileht elne deutliche Trennung iwlsclien der
dem Burogetoude jugeordmten HoMfche und dem fllfentli
then Weg, der slclt aul HOlie der naheju raumfullenden allen
Elthc /nm Plat/ ervreltert. Die dort plajlerte Sltibank formu-
llert in Ihrem Krelsbogen elne Gegenbewegung aim Vordaeh
det Restaurants.
Der Bildliauer Anton Spolin entwlckelte die eindrucksvollc
Stelenrelhe air, groli behauenem Eichenholz, dcren gcsprelrte
Anne in eliter Rolatlunsliewegimg die vorgegphemi Richtung
des Rasters Stock (Or S Kick »ullOsrn, um ile am Anfangs- und
Endpunkt wieder narlinuekhnen. Elne liiiutjtnare Linie verbln
det im Bewegunosablauf die .ibocwlnkelliin SplUen der Mori-
/unlalelerncntc von Slclc ju Stele. Entiang der Hol/skulpturen
llegt ein relr.lt ausgestatleler (ir,Iser und Stnudentepjilch vor
Inimergrliiien Gehdiien.

figurer af buksbom og taks. Det drejer sig om arrange¬
menter skabt med et stativ som grundlag og formet
som det ønskede resultat. Plantematerialet dyrkes en¬

ten i en potte under stativet eller i tørvemos, som sta¬

tivet fyldes ud med. Denne måde at lave plantefigurer
på giver mulighed for hurtigere at få skabt et færdigt
resultat, at bruge et bredere sortiment af planter, at
lave figurer med mere detaljerede former og endelig
opnås den fordel, at figurerne er flytbare.

Bogen beskriver detaljeret, hvordan stativerne laves,
og hvordan plantematerialet arrangeres, og den inde¬
holder også afsnit om pleje og ideer til figurer samt
lister over egnede planter.

Endvidere omfatter bogen afsnit om kranse og
dekorationer af tørrede og friske blomster og produk¬
tion af stammede individer af stueplanter, opnået ved
opstamning og podning.

Bogen behandler også plantefigurer i USA historisk
set og arbejdet med plantefigurer i Longwood Gardens,
Philadelphia, som er grundlaget for bogen. Denne
udstillingshave har siden 1936 haft traditionelle plan¬
tefigurer i buksbom og taks og har siden 1960erne
arbejdet med at udvikle nye former for plantefigurer
og blomsterarrangementer.

Den form for plantefigurer som bogen omhandler,
har deres aktualitet i forbindelse med indendørs be¬

plantninger, forlystelsesparker og private haver, hvor¬
fra også dens eksempler er taget.
Maria Jakobsen

7^ <U&J+.

Et rensdyrpar. Resultat og anvisning.
III. fra The New Topiary.
• The completed figures of a pair of
reindeer - and sketch.
III. from The New Topiary.
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Competition: the architecture of
the single-family house, p. 97
In 1997, the Danish Arts Foundations archi¬
tecture committee announced an open planning
competition for the single-family house of
the future and how it can be suited to both
the townscape and the landscape. The impetus
for the competition was today's growing
interest in the single-family house. The archi¬
tecture committee invited proposals that
combined visionary and realistic approaches
to the architect-designed single-family house.

The competitions goal was to find new
architectural concepts and liberate the single-
family house of the future from the stereo¬
typical thinking that characterizes the vast
majority of existing single-family houses and
the site plans that include them. The competi¬
tion program called either for a site plan for
Vejle or Randers or for a single-family house.

Following its deliberation, the jury decided
unanimously to award a site plan for Vejle
and a site plan for Randers 1st prizes at
DKK 75,000 each; two site plans for Ran¬
ders were purchased at DKK 25,000 each.

Fourteen projects for single-family houses
were awarded 1st prizes at DKK 50,000
each, and eight were purchased at DKK
25,000 each. The winning site plans for
Randers and Vejle were to comprise an
exhibition area and include prize-winning
single-family houses.

Vejle requested a site-plan proposal for
16 single-family houses, at least eight of
which were to be located in the student-

housing village. Projects were to respect or
make minor changes to given conditions: a
developed area divided into lots ranging
from 850 to 1000 sq.m. located in two
groups of eight lots along each residential
street. Based on the development plan that
had already been adopted, specifying prop¬
erty lines, access roads, etc., the plan fea¬
tures a composition of square, circular, rec¬
tangular, and oval hedges surrounding the
houses. These areas, which are smaller than
the lots, are to contain each houses private
garden, with recreational spots, flower beds,
and vegetable patches. The entrants had
been greatly inspired by such things as C.Th.
Sørensens allotment gardens in Nærum and
the Geometric Gardens in Herning, but
were able in a convincing manner to keep
within the rather rigid plan yet create an
order and a calm that provide a good setting
for an exhibition area with various types of
buildings.

Randers called for site-plan proposals for
a bare, six-hectare piece of land that is part
of a fairly large urban-growth area, Horn¬
bæk, west of Randers on the southern
slopes of the Gudenå river valley. The area
has excellent qualities as a landscape.

The envisioned development would be
placed around a wedge-shaped, common
green in the form of a light-filled oak grove.
Somewhat similar plans are known from
the Element Houses built by Knud Hall-
berg and Jørgen Bo in Hjortekær (1947)
and Bertel Udsens Cube development in
Øverød (1963). Lines cut through the green,

first in the form of low walls, then as fenced-
in plantings farthest out in the landscape.
The jury found that the project emphasizes
and clarifies the area's character in a simple
and highly significant way, and could be
implemented fairly easily using simple means.

Competition: an urban-growth area west
of Aalborg University, p. 104
The projects were generally on a high level,
especially in their treatment of the relationship
between the development and the landscape.

The jury selected eight projects for prizes
or purchases: one 1st prize, one 2nd prize,
three 3rd prizes, and three purchases. The
criteria for this choice were reflected in the
competition program: a winning project was
expected, among other things, to have "archi¬
tectural quality with regard to functionality,
the landscape, technical aspects, and the envi¬
ronment. "Another point to be considered
was the later use and maintenance of open
landscapes, for example as a pastoral landscape
for grazing, a landscape with extensive or
intensive, possibly organic, plant production.

The 1st prize winner proposed, both sur¬
prisingly and convincingly, that the upper
plateau in the center of the area be kept free,
while nearly all other entrants envisioned
that it be built upon to varying degrees.
The jury is convinced that precisely this
decision not to build on the ridge is a very
specific and correct emphasis of the land¬
scape west ofAalborg University. This upper
plateau would be a plain with finely formed
groves and pools, an almost sacral use of
the landscape, and one intended for public
use: a plain that would undoubtedly attract
many visitors from both inside and outside
the new development.

The project is structured by three main
elements: the plain, groves, and avenues.
The most important element is the extensive,
cropped plain on the ridge, aligned east/west,
serving as the entire developments common
and commanding its most magnificent
view, with the horizon ever-present. It is an
"identity-creating joint facility" that is
accentuated and fixed by a series of forest
plantings, "clumps of groves" with direct
reference to the forests - "the most distinctive
element in the Danish cultural landscape."
Each grove is made up of a different species:
larch, poplar, white poplar, European aspen,
and spruce. The poplar' grove surrounds
aboat-shaped pond, the spruce grove encir¬
cles a circular pool with water lilies, and the
white poplars frame an oval chalk pool that
"leaves the very world alone on the surface
of its milky-white reflection." This chalk
pool has a direct reference to the "chalk
lakes" in the northern part of Aalborg. The
avenues are lined with oak and run from
the large plain south and north, in more or
less the same directions as the existing
windbreaks, following the terrain and out¬
lining the curves of the hilly landscape.

The entrant explains a very clear, logical,
and robust planning strategy. Acknowledging
that an area to be built up over an extended
period of time cannot be controlled by an

architectural form that is undergoing con¬
stant change, the project specifies a strategy
that relies on "green site preparation."
Based on the overall green structure - the
plain, the groves, and the avenues - the area
is given identity and significance, qualities
that can be maintained over the years even

though great freedom might be allowed
when the individual sections are built.

The 2nd prize winner envisions a devel¬
opment placed within carefully detailed rib¬
bons or strings that wind through the land¬
scape in a way that ensures that no matter
where a resident is in his home or an employ¬
ee is on the job, each will have contact with
the landscape and with a series of well-con¬
ceived, closed or partially open urban spaces.
The landscape's character might be allowed
to dominate or might be emphasized, but
at the same time it is also utilized as an

added attraction for those who will live or

work in the development.
Wishing to preserve and maintain the

beautiful landscape, with its uplands and
extensive valleys, the entrants envision a
ribbon-shaped development spread across
the landscape, an arrangement that creates
enclosures of varying sizes, different in
form, horizontal profile, and orientation,
but all formed by barriers of buildings and
openings onto the landscape. When the
development is completed, its silhouette
spread over the rolling terrain would be like
the top of a windmill, its arms linking Aal¬
borg in the north, the river valley in the
south, the village of Sdr. Tranders and the
university in the east, and the suburb of
Gug in the west. In the northern part, the
ribbon follows a pattern created by the
fields' whitebeam hedges, continuing in the
hedges of the university, for which it pro¬
vides a lovely and fitting closure in relation
to the terrain. The ribbon cuts across the

ridge, turning at the ravine towards the riv¬
er valley, first parallel with it and then at a
right angle on the slope.

For town planning, the new development's
location in the center of the area means

. that it would be linked to the university
and future sports and cultural center, while
distance would be created to Gug and Sdr.
Tranders. For the landscape, it would mean
the creation of three spaces between the
new development and Gug, Sdr. Tranders,
and the university - three spaces that would
take their form and character from a newly
planted forest, a fruit orchard, and plant¬
ings around a former farm, respectively.

The project was awarded a prize for its
visionary and innovative concept that the
development is able not only to preserve
and maintain the landscape's character, but
also to imbue it with new qualities when
siting is done in a dialogue between the
landscape and the development. The project
also shows that it is possible at the same time
to enhance the individual housing unit with
an attractive lot, a goal that should be of
primary importance in a development
located in an attractive landscape.
Martha Gaber Abrahamsen
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Skiltesystemer fra
Mollerup Designlab
Kravene til et moderne skiltesystem
er mange. Skiltene skal klart kunne
ses, læses og forstås. Videre skal
mange skilte, for eksempel rumskilte,
være fleksible, så brugerne selv med
et godt resultat kan ændre skiltenes
indhold, når behovet opstår.
Udover at honorere disse praktiske
krav skal skiltene bidrage til stedets
særlige atmosfære og præsentere
virksomheden som en organisation,
der kræver og leverer kvalitet.
Skiltesystemerne fra Designlab er
udarbejdet på basis af erfaringer fra
en række af Skandinaviens største

og mest krævende skilteopgaver de
seneste år.
De udendørs skiltesystemer hedder
WallRight, Baseball, Roadie, Mohawk,
Ørban og PointMan. Skiltesystemerne
er designet til udendørs miljøer, og
der lægges vægt på langtidsholdbar,
enkel og funktionel skiltning i harmoni
med omgivelserne.

WallRight

Laboratorium

WallRight findes i en række prakti¬
ske standardmål til vægmontage.
WallRight har skilteflade og mon¬
tagebolte af galvaniseret stål.
Tekst og grafik skæres i folie eller
silketrykkes på skiltefladen.
WallRight monteres med kraftige
Jjolte i galvaniseret stål.
Afstandsstykker i gummi kan optage
evt. unøjagtigheder i mur.

Baseball

Baseball lampeskilt har en skiltefla¬
de på 230 x 230 mm og kan desuden
leveres med halvanden eller dobbelt¬
kvadratisk skilteflade.

Tekst og grafik påføres i serigrafi
eller folie. Baseball er udført i 2 mm

varmgalvaniseret stål.
Baseball fastgøres til mur med fire
kraftige, varmgalvaniserede skruer.

ii'iUiii'ni i'u'i ©
Skole O
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Roadie
Roadie findes med løs og fast skilte¬
flade i fire praktiske standardmål.
Roadie kan leveres i glasblæst, syre¬
bestandigt rustfrit stål eller pulver¬
lakeret, søvandsbestandig aluminium.
Roadie graves ned eller støbes fast.
Skilteplade er af lakeret aluminium.
Tekst og grafik er udført i vejrbestan¬
dig folie monteret på løs skilteflade
af aluminium lakeret i baggrundsfarve.
Skiltepladen topcoates med anti¬
graffitilak og monteres med kraftig,
dobbelt klæbende tape på den rust¬
frie konstruktion.

Mohawk
Mohawk naturskilte er designet til
naturmiljøer, hvor der lægges vægt
på solid skiltning, der kan ses af

dem, der vil, og ikke generer andre.
Mohawk er af 10 mm Cor-Ten stål
med grafik laserskåret gennem
materialet. Cor-Ten stål får kort tid
efter opstilling en rusten overflade,
som beskytter mod yderligere tæring.
Mohawk har en levetid på 25-40 år,
afhængigt af områdets påvirkning.

Ørban

Skellet

Bredgade

Stationsvej

Gravsten af glas
Hvis det står til den unge glaskunst¬
ner Maj Winther Christensen, vil
kirkeudstyret i landets kommende
kirker være udført i glas. Det gælder
bl.a. en gravsten i glas.
Glasset har nogle kvaliteter, der gør
det ideelt til at fortolke de religiøse
temaer i kristendommen, siger Maj
Winther Christensen: glassets evne
til at samle og reflektere lys, dets
transparens og optiske kvaliteter.
Kirkeudstyret består af to altervaser,
en kalk, en særkalk, vinkaraffel, oblat¬
æske og oblatdisk samt modeller af
døbefonte. Designfonden har ydet
støtte til projektet.
Yderligere oplysninger: Maj Winther
Christensen, tel. 33 32 89 91.

PointMan

PointMan er af glasblæst, syre¬
bestandigt, rustfrit stål. Tekst og an¬
den grafik er af vejrbestandig folie.
PointMan kan have flere skilteflader

pegende i forskellige retninger.
Materialer og konstruktion tillader
minimalt vedligehold og sikrer lang
levetid. PointMan findes i flere prak¬
tiske standardmål.
PointMan kan også leveres i pulver¬
lakeret aluminium.

Mollerup Designlab A/S.
Østerbrogade 135, DK-2100 Kbh. 0.
Tel.+45 39 18 30 18, fax 39 18 30 33.
www mollerup-designlab.com

Københavnerstolen
11996 vandt 3 unge designere, Mor¬
ten Linde, Leif Hagerup og Søren Ul¬
rik Petersen, en konkurrence om en

parkstol. Konkurrencen var udskrevet
af Snedkernes Efterårsudstilling med
Dansk Design Center som sekretariat.
Rettighederne til stolen er efterføl¬
gende købt af Københavns Kommu¬
ne, der har sat stolen i produktion.
Stolen er lille, lav og kompakt, og
den lave siddehøjde gør, at man kan
sidde tæt på grfesset uden at blive
snavset eller våd. Stolen kan bruges
af adrætte voksne såvel som helt
små børn og giver én mulighed for
at flytte rundt og nyde solen i parken.
Stolen er stabelbar og konstrueret af
rustfrit stål med lameller af elmetræ.
Kommunen har fået produceret 100
stole, og stolen udlejes for 10 kr. i
Ørstedsparkens Cafe Hacienda. Hvis
forsøget viser sig at være en succes,
vil stolen blive tilbudt de øvrige cafe¬
er i Københavns Kommunes parker.
Information: Københavns Kommunes

Parkafdeling, tel.38 34 51 22
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(færdigblandinger og rene arter)1

Det åbne lands planlægning
Dansk Byplanlaboratorium og Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab
afholder den 3.-4. september en
konference om det åbne lands plan¬
lægning i Odense.
Konferencens formå tage temperatu¬
ren på udviklingen i det åbne land
og samspillet mellem den statslige
og den regionale planlægning.
Konferencen henvender sig til politi¬
kere, planlæggere og forskere, der
beskæftiger sig med det åbne lands
udvikling og planlægning - samt til
det åbne lands erhverv og interesse¬
organisationer.

Yderligere oplysninger og tilmelding:
Dansk Byplanlaboratorium,
tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
e-mail db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Efterårets arrangementer på Fyn
Naturvandring i grusgraven
Grusgravområdet ved Tarup-Davinde
dækker ca. 800 ha. Hvor der tidligere
var fladt og frodigt landbrugsland,
ligger nu dybe søer. Interessentskabet
Tarup-Davinde l/S, der har til formål
at etablere og drive det størst mulige
sammenhængende natur- og fritids¬

område i de regionale grusgravs-
område, har nu opkøbt ca. 100 ha.
På en vandring med naturvejleder
Ole Bunge, Odense Kommunes Park¬
og Vejafdeling ser vi på den geologi,
grusgravningen afdækker, og hvilke
planter og dyr, der indvandrer under
disse ekstreme forhold.

Tirsdag den 25. august 1998
kl. 17.00 på Naturskolen Åløkkestedet,
Hudevad Byvej 20, Hudevad, Årslev.
Turen varer ca. 2 timer.

Tilmelding senest 18. august 1998.
Al tilmelding til Grete Wang Poulsen
tel. 66 13 13 72 lokal 2514.

Movium

24.-29. august. Kulturhuvudstad '98.
Trådgårdskonst infor 2000-tallet.
Temauge om haver i samarbejde med
Kulturhuvudstad '98, bl.a. konferen¬
cer, besøg og udstillinger på.Rosen-
dals Trådgård, Bergianska trådgården,
Millesgården og Emma Lundbergs
tradgård.
Udførligt program kan rekvireres.
15.-16. september. Jord och mark i
urban miljo. Solentuna.
29.-30. september. Sjuka tråd och
buskar. Goteborg.
29. september-1. oktober. Kompostera
storskaligt med kvalitet. Alnarp og
studierejse til Danmark.
7.-8. oktober. Alternativ avlopps-
behandling. Stockholm.
10.-11 .november. Kompostering i
flerbostadshus. Stockholm.
1. december. Tråddagen. Alnarp.
2. december. Tråd och ledningar.
Alnarp.
Movium. SLU. Box 54. 230 53 Alnarp.
Sverige. Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40 46 08 45.

Forskningscentret for
Skov & Landskab

3.-4. sept. Det åbne lands planlæg¬
ning. Odense.
17. september. Ukrudtskontrol.
Odense.
6. oktober. Bytræseminar. Ringsted.
5. november. Landskabspleje. Odense.

10. december. Parkvirksomhed '98.
Seminar om udlicitering. Gentofte.
Forskningscentret for Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.
e-mail krg@fsl.dk

Dansk Byplanlaboratorium
23.-24. sept. Byomdannelse. Roskilde.
1 .-2. okt. Det 48. danske byplanmøde:
Boligen, kvarteret og byen. Odense.
29.-30. oktober. Forstaden. Brøndby.
10.-16. oktober. Studierejse til Italien.
3.-4. november. Øresundsregionen.
Information om alle kurser m.m.:

Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
www.byplanlab.dk

Åben konkurrence:
Jardin des deux Rives
International Garden Exhibition
2004

Der er udskrevet en åben idé- og
projektkonkurrence i to etaper om
rehabilitering af et 150 ha stort
område langs Rhinflodens bredder i
Strasbourg og Kehl. Den kommende
park, Jardin des deux Rives, der lig¬
ger i to lande, skal symbolisere et
fælles Europa.
Tværlige grupper fra Europa kan del¬
tage. Præmiesum 110.000 ecu.

Byerne Kehl og Strasbourg, Baden-
Wiirttemberg og kommunen Stras¬
bourg er udskrivere.
Information og tilmelding med 130
ecu inden 30. september 1998 til:
Stadt Kehl.
Jardin des deux Rives, Landes-
gartenschau 2004 Kehl/Strasbourg.
Herderstrasse 3. D-77694

Afleveringsfrist for 1. etape: 4.12.98
Se: section magazin på www.lanet.de

Konkurrence om område syd for
Køge Havn
Køge Kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om disponering af et ca. 44
ha stort område syd for Køge Havn.

Grøn anlæg og pleje starter med et ukrudtsfrit vækstmedie
Deklarerede, kontrollerede produkter og rådgivning vedrørende:

Vækstlag ved nyanlæg
Boligområder, parker, boldbaner, taghaver, trafikanlæg, greens m.m.
Jordforbedring og pleje
Forbedring af eksisterende muldlag i boligområder og parker.
Topdressing til golfbaner og fodboldbaner m.m.

DANSK JORDFORBEDRING
Varemærker: Dan-Gro A, Super-Muld, Svær Super-Muld, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene
Bold-Mix, Green-Mix, Stabil-Mix og Fairway-Mix. Telefon 43 99 50 20



Konkurrencen har til formål at belyse
områdets byudviklingsmuligheder
og mulighederne for udnyttelse til
fritidsformål.
Den samlede præmiesum er på
750.000 kr. med en 1. præmie på
minimum 300.000 kr.

Afleveringsfrist for forslag er
22. september 1998.
Afgift for bilagsmateriale 250 kr.,
ekspeditionstid ca. 6 dage.
Program kan rekvireres fra skriftligt
eller hentes hos DAL, konkurrence¬
sekretariatet, Strandgade 27A, 1401
Kbh. K samt ses og hentes på
www.dal-aa.dk

Konkurrence om Kogevej
i Taastrup
Høje-Taastrup Kommune har i sam¬
arbejde med Taastrup Erhvervsfor¬
ening udskrevet en åben idékonkur¬
rence om udformningen af Køgevej
i Taastrup. Konkurrencen er tilrette¬
lagt i samarbejde med DAL.
Konkurrencen har til formål at frem¬
kalde forslag til en helhedsplan for
den fremtidige udformning og indret¬
ning af Køgevej og de tilstødende

•gader.
Den samlede præmiesum er på
500.000 kr. med en 1. præmie på
minimum 150.000 kr.

Afleveringsfrist for forslag er
8. oktober 1998.

Afgift for bilagsmateriale 150 kr.,
ekspeditionstid ca. 6 dage.
Program kan rekvireres fra skriftligt
eller hentes hos DAL, konkurrence¬
sekretariatet, Strandgade 27A, 1401

. Kbh. K samt ses og hentes på
www.dal-aa.dk

VVM i praksis
Hovedsigtet i rapporten 'VVM i
praksis' er en vurdering af behand¬
lingen af natur og landskab i VVM-
redegørelserne, samt af organi¬
sering og indhold i den offentlige
høring.
Det konkluderes i rapporten, at
redegørelserne ikke opfylder de
målsætninger, som er udtrykt i både
den danske VVM-bekendtgørelse
og i EU-direktivet, og at den ny
reguleringsform derfor ikke indfrier-
de forventninger, som kunne knyttes
til den udvidede sagsbehandling.
Afsluttende diskuteres udvikling af
metoder og processer, som kunne
bidrage til bedre udnyttelse af WM
redskabet og til mere perspektivrig
borgerdeltagelse.
Annelise Bramsnæs: VVM i praksis
- Evaluering af VVM-redegørelser
og perspektiver for udvikling. 208 s.,
ill. 148 kr. 1997.
Købes fra Arkitektskolen/BSA,
Tel. 32 68 68 04.

Råstoferfaringer
Danmarks råstoffer er især sten, grus,
sand, ler og kalk. Så meget, at Dan¬
mark faktisk er bygget af det, både i
geologisk og mere gængs forstand.
Vi har derfor en tradition for en rå¬

stofplanlægning, som er bemærkel¬
sesværdig, også internationalt.
Den udtrykkes ikke mindst i Råstof¬
loven, som nu har fungeret i 25 år,
hvilket er en anledning til at samle
op på, hvad vi nu har af råstof¬
erfaringer. Bogen 'Råstof erfaringer'
gør status på området.
Bogen er skrevet af 17 fagfolk inden
for forskning og administration.
De har det til fælles, at de alle har
eller har haft med de danske råstof¬
fers kortlægning, regulering og ud¬
nyttelse at gøre.
115 kapitler kommer forfatterne vidt
omkring i området, såvel i naturvi¬
denskabelig som administrativ for¬
stand. Bl.a. problematiseres de
store industrilandbrug i en råstof¬
mæssig sammenhæng. Kan vi f.eks.
opfede flere svin, end det danske
landskab kan bære i sig selv, eller
må vi skaffe foder udefra?
Et andet kapitel omhandler grund¬
vandet. I forbindelse med den sene¬

ste regionplanrevision i 1997 har
staten meldt ud, at væsentlige punk¬
ter er beskyttelse af grundvandet,
hvor amterne bl.a. pålægges at ud¬
pege særlige drikkevandsinteresser.
Endelig diskuteres kvaliteten af
returjorden og behandlingen af den

og genbrug af byggematerialer i et
råstofhusholdningsperspektiv samt
efterbehandling af grusgravsområder.
Grundet sin mange forskellige per¬
spektiver på området egner 'Råstof
erfaringer' sig glimrende til under¬
visningsbrug og som læsning for alle,
der vil have en bred indføring i dan¬
ske råstoferfaringer.
Peder Agger og Birgit Land: Råstof
erfaringer. Roskilde Universitetsforlag,
1997. 263 s., ill. 185 kr.

Miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger
6.500 landmænd har i perioden
1994-1996 indgået aftaler med
Fødevareministeriet og amterne om
miljøvenlig landbrugsdrift.
Aftalerne omfatter ialt 60.000 ha,
hvilket er et skuffende resultat i for¬
hold til forventningerne.
De vigtigste effekter vurderes at
være miljømæssige forbedringer af
vedvarende græsarealer samt udvi¬
delse og beskyttelse af ekstensivt
drevne naturarealer som strandenge
og ferske enge.
Indgåelse af 5- og 20-årige aftaler
med landmænd om miljøvenlig drift
startede i 1994, og ordningen om
støtte til landbrugsdrift under de
miljøvenlige jordbrugsforantaltninger
har siden været tilbudt landmænd
hvert år.

Ordningen er siden 1994 i stigende
grad blevet målrettet særligt ud¬
pegede områder, de såkaldte 'særligt
følsomme landbrugsområder'.
På Institut for Økonomi, Skov og
Landskab, Landbohøjskolen har man
netop afsluttet en uafhængig eva¬
luering af ordningens iværksættelse
og betydning i perioden 1994-1996,
samlet i en rapport.
Oplysninger fra samtlige indgåede
aftaler er sammen med kortlægning
af de 'særligt følsomme landbrugs¬
områder' indgået i analyserne.
Endvidere er 300 landmænd fordelt

på 5 amter interviewet, bl.a. om
aftalernes betydning for landbrugs¬
driften.
På den ene side må resultatet med
en samlet dækning på 60.000 ha
under aftale betegnes som skuffen¬
de set i forhold de forventninger,
man havde fra starten. Det samme

gælder de samlede, direkte effekter
i form af reduceret kvælstoftab til

vandmiljøet som følge af den miljø¬
venlige drift.
På den anden side omfatter de
60.000 ha mange af de vigtigste
naturtyper i landet, som gennem
ændringer i arealanvendelse og drift
i vid udstrækning har fået forbedret
miljøbetingelserne.
Hertil kommer de naturbeskyttende
effekter, som også må siges at være
klart positive, især for mange enge
og strandenge som potentielt er true¬
de af landbrugsmæssig opgivelse og
dermed tilgroning, udtaler professor
Jørgen Primdahl, som har været
ansvarlig for projektet.
Erling Andersen, Jørgen Primdahl
og Vibeke Solvang:
Miljøvenlige jordbrugsforanstalt¬
ninger og de særligt følsomme
landbrugsområder 1994-96.
Evaluering af MVJ-ordningens
iværksættelse og betydning.
DSR forlag, 1998.135 s., ill.

Vi har været i
branchen siden 1921

- og vi dækker hele
området.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655 - Fax. 3968 1127

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05

BILTLF. 30 42 83 02

GÅRDANLÆG
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligehold^
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Bega nedgravnings-
armatur giver spæn¬
dende og effektfuld

Bega nedgravnings-
armaturer leveres
med symmetrisk og
asymmetrisk lysfor¬
deling, De er konstru¬
eret til nedgravning i
plæner, stenbelagte
indkørsler m,v, Glas¬
set i armaturet kan
modstå et pres på op
til 1000 kg.
Armaturet er velegnet
til belysning af flag¬
stænger, facader,
træer m.v.

Lightmakers AS
Indlavej 1
Søndre Frihavn
2100 København 0
Tlf. 35 43 70 00

Fax 35 43 54 54

Perspektiver for Danmarks natur
Indsatsen for at beskytte og bevare
dansk natur er ikke af ny dato. I en
ny publikation, 'Alle Tiders Natur'
gør Skov- og Naturstyrelsen status
over resultater, sætter mål og oprid¬
ser perspektiver for de kommende
års indsats.
De kommende års udfordringer sam¬
menfattes under overskrifterne: Vi
skal sikre en balance mellem benyt¬
telse og beskyttelse i respekt af, at
naturen er grundlag for samfundets
aktiviteter; vi skal placere indsatsen
i en international sammenhæng; vi
skal tage højde for skærpet konkur¬
rence om landets areal; vi skal inte¬
grere naturhensyn overalt i samfun¬
dets processer, ikke mindst i
jordbrugsproduktionen, ved at sam¬
mentænke naturhensyn og andre
interesser som f.eks. beskyttelse af
vandmiljøet. Indsatsen skal baseres
på et solidt fagligt grundlag og på
samarbejde med andre myndighe¬
der, private lodsejere, organisationer
og foreninger.
De kommende års målsætninger er
bl.a.: Naturen skal tættere på (vare¬
tagelse af rekreative hensyn, natur¬
formidling); flere vådområder (bl.a.
som led i Vandmiljøplan II); fortsat
skovrejsning - fordobling af skov¬
arealet; danske fingeraftryk på inter¬
national naturbeskyttelse.
Grundholdningen i 'Alle Tiders Natur'
er optimistisk: Årtiers målrettet ind¬
sats for den danske natur har givet
gode resultater - over de sidste ti år
har vi fået 13.000 hektar ny skov,
flere vådområder, bedre rekreative
muligheder og masser af erfaring,
der også kan bruges i en internatio¬
nal sammenhæng.
I de kommende år må vi imødese en

skærpet konkurrence om udnyttelsen
af Danmarks areal. Skovrejsning,
naturgenopretning, borgernes behov,
erhvervenes ønsker og forbrugernes
krav skal afvejes. Naturens mangfol¬
dighed og robusthed skal styrkes.
Privat foretagsomhed bør spille en
større rolle i naturbeskyttelsen.
De 4 pet. af Danmarks areal, som
forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen,
rummer særlige muligheder.
Den nære, danske natur bliver let
glemt i miljødebatten, når problemer
som drivhuseffekt, nedbrydning af.
ozonlaget eller vandmiljøet trænger
sig på. Men vi bør ikke glemme, at
naturen på samme tid er det åbne
land, skovene, markerne, det vilde
dyre- og planteliv - og selve sam¬
fundets grundlag.
Naturen er af afgørende betydning
for vore muligheder for produktion,
oplevelser og livskvalitet.
Alle Tiders Natur - perspektivering
omkring årtusindskriftet. Skov- og
Naturstyrelsen, 1998. 47 s. Gratis.

Modtagne publikationer m.m.
Stefan Bernard og Philipp Sattier
(red.): Vor der Tur. Aktuelle Land-
schaftsarchitectur aus Berlin.

Callwey, 1997.112 s., ill.
Nicole Uhrig: Freiraume Berlin.
Ein Begleiter zu zeitgenossischer
Landschaftsarchitectur. Callwey,
1997. 88 s„ ill.
Christine de Groote: Gids voor tuinen
in Belgié. lannoo/terra, 1995.
304 s., ill.
Udo Weilacher: Between Landscape
Architecture and Land Art.
Birkhauser, 1996. 248 s., ill.
Leah Levy: Kathryn Gustafson.
Sculpturing the landscape.
Landmarks'05. Spacemaker Press,
1998. 64 s„ ill.
Sys Hartmann (hovedred.):
Weilbach. Dansk kunstnerleksikon.

Syvende bind. Laura Ragoczy-
Michael Henry Spang. Munksgaard •

Rosinante, 1998. 512 s. 425 kr. pr.
bind, sælges kun i subskription.
Erik Skårbåck: Balanserad samhålls-

byggnad. Stad & Land nr. 147.
Movium, 1997. 160 s„ ill.
Arne Jansson: Vagledning for båttre
trådvård. Stad & Land nr. 149.
Movium, 1998.128 s., III.
Bengt Persson & Petter Åkerblom:
Stad och land i samverkan i Tida-
holm. Stad &Land nr. 151. Movium,
1998.128 s„ ill.
Åsa Ahrland: Tradgårdsvaxter i
historiska kållor. Stad & Land nr.

152. Movium, 1998. 80 s., ill.
Sorter af plænegræsser 1998.
Grøn Viden nr. 112.1998. 16 s.

Læsere, der har lyst at anmelde bøger,
opfordres til at kontakte redaktionen.

Jon Pape - Årets træven

Hydro Texaco udnævner hvert år en
'Årets træven', og det blev i 1998
Jon Pape, parkchef i Københavns
Kommune siden 1993. Titlen følges
af et rejselegat på 30.000 kr.
Følgerne af elmesygen er nu så
omfattende, at der kun er 120 raske
elmetræer tilbage i byen - og de
bliver foreløbigt stående.
Mens der sidste år i Københavns
Kommune blev plantet 21 færre
træer, end der blev plantet, er der i
år plantet flere træer, end der er
fældet.

Esben Munk Sørensen -

ny forskningsprofessor
Landinspektør og ph.d. Esben Munk
Sørensen er 1. juni 1998 ansat i et
5-årigt forskningsprofessorat ved
Afd. for By- og Landsplanlægning,
Aalborg Universitet. Professoratet er
oprettet i samarbejde mellem Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab og
Aalborg Universitet.
Esben Munk Sørensens hidtidige
forskning har koncentreret sig om
geografiske informationssystemer
og det åbne lands planlægning.
Der har især været fokus på udvik¬
ling af planlægningsmetoder til
integreret erhvervs- og miljøfremme
i det åbne land.

Esben Munk Sørensen deltager i
øjeblikket i forskningsprojektet
'Foranderlige landskaber' og skal på
Afd. for By- og Landsplanlægning
være med i opbygningen af forsknin¬
gen i det åbne lands planlægning og
GIS-laboratoriet.
Esben Munk Sørensen:
ems@i4.auc.dk

http://www.i4.auc.dk/ems
Kilde: Skov & Landskab Nyt 2-1998

Guri Vallevik Håbjørg
r ny formand i NLA
Guri Vallevik Håbjørg er blevet valgt
til ny formand for Norske Landskaps-
arkitekters forening (NLA) på årsmø¬
det i marts 1998.
Hun overtog formandsposten efter
Birgitte Riegels Høyland, som har
fungeret som formand siden Michael
Fuller-Gee trak sig. Birgitte Riegels
Høyland er nu næstformand i NLA.
De øvrige i NLAs bestyrelse er Bir¬
gitte Rodum, kasserer, Tore Edvard
Bergaust og Marit Brandtsegg.
Kilde: NAFO-NYTT 5-1998 7.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHØJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

vi

bygger
grønt

H
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

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

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

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

ØKOLOGISK BYGGERI I DANMARK

DANISH ECOLOGICAL BUILDING

Økologisk Byggeri
i Danmark
En række rigt illustrerede
eksempler på de vigtigste
danske økologiske bygge¬
rier gennem de senere år.
Tekster af Bjarne jensen,
Erik Bech-Danielsen,
Erik Scheldon Nielsen,
Ole Michael jensen og
Peter Pruzan.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
128 sider. Indbundet.
Pris 295 kr.
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Tildelt ID Prisen 97

I Al GH Form
If 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221
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Nakskov Kommune

Nakskov Kommune skal blomstre!
Vi søger en leder af den kommunale
virksomhed "Park & Vej"
Nakskov kommune har siden begyndelsen af 90'erne arbejdet med en decentral organisati¬
on. Alle kommunens virksomheder og institutioner arbejder med økonomisk og faglig
decentral kompetence inden for den årlige økonomiske ramme og den politiske målsætning
for hvert enkelt område.

Som leder af "Park & Vej" får du et arbejdsområde med
♦ ansvaret for et budget på ca. 14 mill. kr.
♦ ledelsen af et personale på ca. 60 normerede stillinger og et lignende antal medarbejdere

i jobtræning eller aktivering
♦ omkring 100 km vej og 15-20 km stier
♦ 3 parker, idrætsanlæg, grønne områder og anlæg, fritidsområde med strand og cam

pingplads
♦ en bykommune på 3.267 ha med kommunalt og privat ejede landbrugsarealer
♦ nyindrettede lokaler med tidssvarende IT-platform, hvor alle kommunens virksomheder,

direktion og stabsfunktioner er koblet op i netværk.
♦ Du refererer direkte til direktionen og din virksomhed hører politisk under Teknisk

Udvalg.

Vores planer
Den røde tråd i kommuneplanen 1998-2009 er "bæredygtig udvikling" både i fysisk,
kulturel og social henseende. Disse forhold skal planlægges igennem en lokal Agenda 21.
Park- og vejvæsenet er en vigtig medspiller i den opgave.

Vores forventninger til dia
♦ du har en faglig uddannelse som f.eks. hortonom eller landskabsarkitekt eller du har

erhvervet tilsvarende viden gennem erhverserfaring
♦ du har erfaring som virksomhedsleder og både du og dine omgivelser har haft glæde af

det
♦ du har indblik i de særlige forhold, der skabes i en politisk ledet organisation
♦ du er "selvstarter" og udadvendt.

Ansættelsesvilkår

Aflønning efter overenskomst og principperne i "Ny Løn" i forhandling med din faglige
organisation.

Oplysninger og ansøgning
Du kan indhente yderligere oplysninger hos kommunaldirektør Jørn Husted Madsen eller
konstitueret leder af Park & Vej, souschef John Heyn.
Sekretariatet sender gerne supplerende materiale.
Generel information om Nakskov Kommune kan ses på internettet.
Telefon, fax og e-mail- adresser: Se nedenfor.
Ansøgning med relevante bilag skal være kommune i hænde senest tirsdag den 15. septem¬
ber 1998.
Nakskov Kommune, Sekretariatet, Axeltorv 6, 4900 Nakskov
telefon: 54 95 12 66 • telefax: 54 95 02 06 • internet: www.nakskov.dk
e-mail: nakskov@nakskov.dk
Nakskov kommune har ca. 15.500 indbyggere. Byen fik købstadsrettigheder i 1266 og det afspejles tydeligt i
byens middelalder-byplan. En køn og velholdt by med en enestående smuk natur ved Nakskovfiord og med fro¬
dige marker og enge. Nakskov har et veludbygget pasnings,- skole- og uddannelsestilbud. Masser aforganisatio¬
ner og foreninger tilbyder idræts- og kulturoplevelser. Det er en god handelsby, og vores lokale sygehus erfuldt
udbygget. Afstanden til København og Odense kan klares på 2 timer - og i løbet af4 er man i Hamburg!


