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Parkteknisk Institut er en realitet
Den 14. maj åbner Pårkteknisk Institut
officielt. Dermed håber vi, at faget har fået
et serviceorgan, som fagets udøvere vil
tage sig af, bruge og deltage i udviklingen
af.
Forud for åbningsdagen ligger drøftelser

med en lang række personer og organisati¬
oner om Parkteknisk Instituts fremtidige
opgaver, organisering og finansiering. Det
har været et opmuntrende arbejde, fordi
alle har bakket op om ideen og har bidraget
til at bane vejen for, at ideen kunne blive
en realitet.
Fra december 1985 til september 1986

har en arbejdsgruppe bestående af Hans
Jørn Anhøj og Mogens Andreassen (stads-
og kommunegartnerforeningen), Malene
Hauxner (DL), Michael Nielsen (Lands¬
foreningen Danske Anlægsgartnerme¬
stre), Ib Asger Olsen (Landskabsafdelin-
gen. Kunstakademiets Arkitektskole), Ka¬
ren Permin (DJVK) og Per Stahlschmidt
(Institut for Have og Landskab, Landbo¬
højskolen) udarbejdet rapporten »Forslag
til oprettelse af Parkteknisk Institut -
forskning, udvikling og informationsvirk¬
somhed inden for anlæg og drift af grønne
områder i Danmark«.

Det næste spring fremad skete, da Skov¬
teknisk Institut (formand for bestyrelsen
prof. Per Olesen, institutleder Per T. Bre-
nøe), tilbød at optage Parkteknisk Institut
(PI) i sin organisation. Skovteknisk Institut
er tilknyttet Akademiet for de Tekniske
Videnskaber (ATV) og er dermed en selv¬
ejende institution. Skovteknisk Institut ar¬
bejder med teknisk udvikling og rådgiv¬
ning inden for skovbruget på samme jord¬
nære måde, som tanken er, at Parkteknisk
Institut skal gøre det inden for anlægsgart¬
neri og parkforvaltning.
I november 1986 blev Jon Pape ansat af

Skovteknisk Institut, således at forberedel¬
sen af PI kunne intensiveres. Samtidig be¬
vilgede de organisationer, der var initiativ¬
tagere til PI, samt SID og PLR, støttebe¬
løb, ialt 65.000 kroner-til igangsætningen.

I februar 1987 bevilgede Teknologirådet
600.000 kroner til særlig videnopbygning
på det parktekniske område fordelt over 3
år. Beløbet er ikke kun en økonomisk salt¬

vandsindsprøjtning, men har også betyd¬
ning som en officiel anerkendelse af PI,
Betingelsen for bevillingen er, at PI ikke
bliver et selvstændigt ATV-institut, men
bevarer tilknytningen til Skovteknisk Insti¬
tut, at der fra målgrupperne, d.v.s. erhver¬

vet, skaffes det dobbelte beløb (400.000
kroner om året), og at målgruppen skal
omfatte virksomheder, der leverer tekno¬
logi til det parktekniske område.
Forudsætningen for hele projektet er na¬

turligvis, at der blandt fagets udøvere er
vilje og økonomiske muligheder for, at PI
kan fungere. Vi har derfor holdt møder
med repræsentanter for PI's kommende
målgruppe for at lodde stemningen og for
at få at vide, hvilke emner der er interesse
for, at PI starter med at tage op.
Det positive udfald af disse møder er den

sidste og afgørende brik, der gør det muligt
at lade startskuddet til Parkteknisk Institut
lyde den 14. maj.
I en artikel i næste nummer af Landskab

vil vi forklare PI's formål, opgaver og orga¬
nisation nærmere.

Jon Pape og Per Stahlschmidt

Landskabsarkitekt, lie. agro. Jon Pape er
ansat som projektleder ved Parkteknisk In¬
stitut. Lektor, landskabsarkitekt Per
Stahlschmidt er formand for Parkteknisk
Instituts styringsgruppe.
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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1260
Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt el¬
ler ved henvendelse i sekretariatet. Ekspedi¬
tionstid for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om boligområde på
Springbanen i Gentofte
Gentofte kommunalbestyrelse har i samar¬
bejde med DAL udskrevet en offentlig
idékonkurrence om udformningen af et nyt
boligområde på Springbanen i Gentofte.
Forslag til konkurrencen skal være indle¬

veret senest den 26. maj 1987.

Konkurrence:

»Frihedsstøtten og dens omgivelser- det
store byrum foran Hovedbanegården«
Kunstakademiets Arkitektskole og Arki¬
tektskolen i Aarhus har i samarbejde med
Danske Arkitekters Landsforbund udskre¬
vet en offentlig konkurrence om Friheds¬
støtten og dens omgivelser. Udover arki¬
tektstuderende kan studerende ved andre

højere læreanstalter deltage i konkur¬
rencen.

At Frihedsstøtten blev valgt som emne
for konkurrencen skyldes to ting.

For det første havde arkitektskolerne
modtaget en opfordring fra Landbrugsrå¬
dets »Stavnsbåndsudvalg« til at overveje
forskellige initiativer i forbindelse med
200-års jubilæet i 1988 for stavnsbåndets
ophævelse.
For det andet har International Federa¬

tion for Housing and Planning (IFHP) ud¬
skrevet en national/international konkur¬
rence blandt studerende under temaet »In¬

tegrating Old and New in Historical Urban
Areas«.
Sammenfaldende gav dette skolerne an¬

ledning til at søge en konkurrence gennem¬
ført. Dette er nu lykkedes med velvillig

støtte fra Stavnsbåndsudvalget. Land¬
brugsrådets Stavnsbåndsudvalg har såle¬
des sikret konkurrencens økonomiske

grundlag med en præmiesum på 120.000
kr. og dækning af konkurrencens øvrige
omkostninger.
Gennem konkurrencen ønskes ideer og

forslag til indretning og udformning af det
store åbne byrum foran Hovedbanegår¬
den. Formålet hermed er at sikre en værdig
og attraktiv ankomstplads til byen og ikke
mindst en mere harmonisk ramme om¬

kring Frihedsstøtten. Der forventes såle¬
des ideer og forslag til en generel forbed¬
ring af både de arkitektoniske, miljømæssi¬
ge og funktionelle forhold. Forbedringer
kan bestå i forslag til mindre omfattende
ændringer - eller i mere radikale omdan¬
nelser af de arkitektoniske/rumlige forhold
og af pladsens funktioner.
Forslag til konkurrencen skal være indle¬

veret senest den 11. juni 1987.
Herefter vil en dommerkomité beståen¬

de af arkitekterne MAA Liza Hansen og
Ellen Waade, professor, arkitekt MAA
Johan Richter, stadsarkitekt MAA Per
Svensson samt billedhugger Margrethe Sø¬
rensen bedømme de indkomne forslag.
Dommerkomiteen skal dels finde frem til
hvilke forslag, der er de bedste i den natio¬
nale del af konkurrencen og fordele præ¬
miesummen blandt disse, dels skal dom¬
merkomiteen udpege indtil 5 forslag, som
skal deltage i den internationale konkur¬
rence, der afgøres i forbindelse med IFHPs
kongres i Sevilla i Spanien i oktober måned
i år.

Konkurrence om udformningen af et
område i Rønde
Rønde byråd har i samarbejde med Dan¬
ske Arkitekters Landsforbund udskrevet
en offentlig idékonkurrence om udform¬
ningen af et centerområde i Rønde by.
I kommuneplanen er der for Rønde¬

området anført en lang række muligheder
for at sætte ind med forbedringer, men
specielt i centerområdet vil byrådet med¬
virke aktivt til miljøforbedringer. Det er
byrådets ønske at bevare og udbygge strøg¬
karakteren og handelsmiljøet, at forskøn¬
ne områdets udseende samt forbedre tra¬
fikforholdene.
I konkurrencens program er fremhævet

betydningen af, at området kommer til at
fremtræde som en helhed såvel arkitekto¬
nisk som funktionelt.
De indkomne forslag vil blive bedømt af

en dommerkomité, hvor Rønde byråd er
repræsenteret ved borgmester Peter Knud¬
sen og 7 byrådsmedlemmer. Konkurren¬
cens fagdommere er arkitekterne MAA
Lars Frank Nielsen, Lars Sommer og Ak-
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sel Vestergaard. Konkurrencens sekretær
er arkitekt MAA Flemming Deichmann.
Frist for indlevering afforslag den 3. juni

1987.
Den samlede præmiesum er på 150.000

kr., herafen 1. præmiepå mindst 60.000 kr.

Konkurrence: Livskvalitet i byen
Zur 2. areal - Internationale Fachmesse
fiir Flåchengestaltung und -pflege - vom
28. bis 31. Oktober 1987 in Koln fiihrt die
KolnMesse erstmals den Wettbewerb »Le-

bensqualitåt in der Stadt« durch. Einsen-
derschluB fiir die Wettbewerbsbetråge ist
der 30. Juni 1987. Die von einer unabh-

ångigen Jury pråmierten Beitråge werden
wåhrend der areal ausgestellt. Die Preis-
verleihung findet am Vorabend der areal,
am Dienstag, 27. Oktober 1987, statt. Sie
wird durch die Schirmherrin und Vorsit-
zende der Jury, Sonja Gråfin, Bernadotte,
Vorsitzende der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft, vorgenommen.
Die poteniellen Teilnehmer des Wettbe-

werbs sind aufgefordert, beispielhafte Ar-

beiten bereits eingerichteter bzw; gestalte¬
ter privater und offentlicher Flåchen einzu-
senden.
Die Dokumentationen sollen ebenfalls

enthalten, wie mit Griingestaltung, Mobi-
liar, Kunstgegenstiinden, Dach- oder Fas-
sadenbegriinung gemaB dem Motto 'Le-
bensqualitåt in der Stadt' - beispielhafte
Um-oder Neugestaltungen vorgenommen
worden sind.
Die Teilnehmer des Wettbewerbs sen¬

den dazu ihre Dokumentationen in Form
von fotografischen Unterlagen sowie einer
Kurzbeschreibung des(r) Objekte(s) mit
Auftraggeber, Zielgruppe, Umsetzung
und prågnante Faktoren fiir Lebensqua-
litåt in der Stadt sowie eine Gesamtkosten-
iibersicht ein. Pro Teilnehmer konnen
maximal 3 Objekt vorgestellt werden, die
mit 3 bis 5 Fotos in der GroBe 18x24 cm

dokumentiert werden sollen. Auf der
Riickseite der Fotos vermerkt der Teilneh¬
mer seinen Namen und seine Adresse.
Die Einsendungen werden an die Adres¬

se der KolnMesse - Abteilung 213 - Post-

fach 210760, D-5000 Koln 21 gerichtet,
unter dem Stichwort: areal-Wettbewerb.
Telefonische Anfragen beantwortet

Frau Diebold, Telefon: 0221/821 2268.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE-OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
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Sender gratis kataloger og
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AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
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1. Kortet viser Skibby kommunes beliggenhed i
hovedstadsregionen.
■ 1. The Plan shows the location of Skibby
Municipality in the metropolitan region.

Naturstier i det åbne land
- et pilotprojekt i Skibby kommune
Af Helga Henriksen

Baggrunden for projektet
Skibby kommune har, med støtte fra Ho¬
vedstadsrådet, fået udarbejdet et projekt
for, hvorledes adgangsmulighederne i det
åbne land kan forbedres.

Baggrunden for projektet er, at kommu¬
nen i forbindelse med kommuneplanlæg¬
ningen har ønsket at arbejde for at etablere
stier og rekreative anlæg i det åbne land.
Tidligere foregik megen færdsel på landet
til fods. Folk gik til kirke om søndagen,
børnene gik til landsbyskolen og flere
markveje tjente som specielle post- og
mælkeruter.

Igennem en årrække har disse gamle
stiforbindelse ikke være nødvendige sam-
færdselsmuligheder. Samtidig er der sket
omlægninger inden for landbruget, som
har betydet, at mange markveje og stier er
blevet pløjet op.
I Skibby kommune var det kendt, at

delstrækninger af disse gamle almene færd-

selsruter var bevaret. Kommunen ønskede
derfor at få undersøgt, om nogle af ruterne
kunne genskabes og indgå i et net af primi¬
tive fodstier, eventuelt med tilknyttede
små overnatningsanlæg for langtursvand-
rere.

1 Skibby kommune findes tillige mange
større fredede områder, hvor Hovedstads¬
rådet har igangsat naturpleje. Endvidere
er der udpeget 2 regionale udflugtscentre i
kommunen. 1 forbindelse med frednings¬
planlægningen og naturplejen skal Hoved¬
stadsrådet undersøge, om der er behov for
en øget tilgængelighed, det vil sige om der
er behov for stier, parkeringspladser og
eventuelt overnatningsmuligheder, samt
om der er skilte, der kan fortælle om ople¬
velsesmulighederne i området.
Da Skibby kommune rettede henvendel¬

se til Hovedstadsrådet om støtte til stipro¬
jektet, fandt man det i rådets plan- og
miljøafdeling relevant at få belyst, om de

fredede områder og udflugtscentrene kun¬
ne kædes sammen af et naturstinet. Endvi¬
dere kunne undersøgelsen give mulighed
for at få kortlagt offentlighedens adgang til
skové, strande og udyrkede arealer - alt
sammen forhold, der har relation til natur¬
fredningsloven og den igangværende fred¬
ningsplanlægning.

Projektets målsætning og hovedindhold
Formålet med naturstiprojektet har været,
at belyse mulighederne for at færdes til
fods i det åbne land i Skibby kommune,
gennem områder med gode oplevelsesmu¬
ligheder.
Adgangsmulighederne skulle være til

gavn og glæde for såvel fastboende som for
turister. Ruterne skulle derfor tage ud¬
gangspunkt i byerne, sommerhusområder¬
ne, overnatningssanlæg og parkeringsplad¬
ser, og forbindes med busruter og indkøbs¬
muligheder.
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1. Pilotprojektområdet forbinder Ise)jorden og
Roskilde Fjord i øst-vestlig retning, og skaber
forbindelse til nabokommunerne ved to nord¬
sydgående kystnære strøg. Indenforpilotprojekt¬
området ligger flere store landskabsfredninger
(gråtone) og regionale udflugtscentre (cirkler).
2. Naturstipianen mål ca. 1:100.000 omfatter en
gennemgående natursti (fed streg), med tilknytte¬
de overnatningsanlæg (stor prik). Inden for de
særligt karakteristiske natur- og kulturland¬
skaber er der udpeget en række lokale naturstis-
løjfer (tynd streg), som tager udgangspunkt i små
parkeringspladser (lille prik).
Udsnit afGeodætisk Instituts kortværk 1:100.000
©, gengivet med tilladelse A 268187.

■ I. Thepilot project area connects Isefiord and
Roskilde Fiord in an east-west direction and joins
the neighbouring municipalities with two north-
south going routes close to the coast. There are
several larger landscape conservation areas (grey
tone) and regional outing centers (circles) within
the pilot project area.
2. The nature path plan comprises a main nature
path (thick line) with associated over-night facili¬
ties (large dot.). A number of local nature path
loops (thin line) are designated in the special
nature and cultural landscape areas, with their
starting point at small car parks (little dot).

Samtidig skulle det tilstræbes, at natur¬
stinettet på længere sigt skulle kunne indgå
som'en del af et sammenhængende regio¬
nalt vandrestinet.

Turmulighederne skulle så vidt muligt
sikres ad eksisterende mark- og skovveje,
stier og lignende, for at begrænse anlæg af
nye stistrækninger.
Naturstiprojektet er sammenfattet i en

rapport (1), som i hovedtræk indeholder en
undersøgelse af eksisterende oplevelses¬
muligheder og adgangsmuligheder i Skib¬
by kommune. På baggrund heraf indehol¬
der rapporten forslag til et naturstinet,
med tilknyttede støttepunkter for kortere
ophold og overnatning. Rapporten inde¬
holder endvidere forslag til, hvorledes na-
turstiplanen kan realiseres.

Oplevelsesmuligheder i
Skibby kommune
Undersøgelsen af de eksisterende adgangs¬
muligheder er foretaget indenfor et pilot¬
projektområde, som er udpeget på bag¬
grund af de fredningsmæssige interesseom¬
råder i kommunen. Disse områder inde¬
holder en variation af oplevelsesmulighe¬
der, som må anses for at være af væsentlig
betydning for vandreture, hvad enten det
gælder en tur over flere dage med telt på

ryggen, en søndagsudflugt med familie el¬
ler venner, eller en kort daglig spadseretur.
Inden for pilotprojektområdet ligger

store landskabsområder, som gennem åre¬
ne er blevet fredet. Områderne er sam¬

mensat af mange forskellige landskabsele¬
menter, og indeholder geologiske, kultur¬
historiske og biologiske interesser, som til
sammen skaber variation og spændende
oplevelses- og aktivitetsmuligheder for den
besøgende.
Endvidere indgår traditionelle land¬

brugsområder, små landsbyer og en ræk¬
ke naturtyper, herunder kyststrækninger,
skove, strandenge, moser, overdrevsarea-
ler og levende hegn. Der er således gode
muligheder for at etablere afvekslende og
oplevelsesrige ture inden for pilotprojekt¬
området.

Hvormå man gå?
Fredning og offentlige opkøb af arealer til
friluftsformål medfører som bekendt ikke
automatisk, at områderne er offentligt til¬
gængelige.
Kun mindre dele af de fredede områder i

Skibby kommune er alment tilgængelige i
henhold til fredningskendelserne. Ligele¬
des er de offentligt ejede arealer i kommu¬
nen kun delvis tilgængelige, idet nogle af

arealerne idag er bortforpagtede til land¬
brugsformål.
Adgangsmulighederne inden for pilot¬

projektområdet omfatter endvidere natur¬
typer og udyrkede arealer, hvortil der er
adgang i henhold til naturfredningslovens
bestemmelser. Som forholdene er idag, er
færdselsmulighederne en del steder van¬
skeliggjort på grund af indhegning af area¬
ler, tilgroning m.v. Tilgængeligheden vil
dog kunne forbedres ved forholdsvis be¬
skedne anlæg og forbedringer.
I henhold til mark- og vejfredningsloven

må man gå ad private markveje, såfremt
der ikke er opsat forbudsskilte, og det er
der kun få steder i kommunen. Markvejs-
nettet er gennem de sidste 75 år blevet
reduceret med ca. 35%, hvilket medfører,
at det ikke mere er sammenhængende.
Men mange af de tilbageværende markveje
og private fælleseje har en standard og et
forløb, som gør dem velegnede til færdsel
til fods. Generne ved folks færden, som af
mange landmænd opleves som et irrita¬
tionsmoment, kan forhåbentligt mindskes
gennem en planlægning i samarbejde med
lodsejerne, samt en bedre naturformid¬
lingsindsats.
Det har ikke i så høj grad som ventet

været muligt at kortlægge tidligere almene
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færdselsruter, men det er vurderet, at en
eventuel genetablering vil blive vanskelig
at gennemføre. Mange steder vil det gribe
forstyrrende ind i den eksisterende land¬
brugsstruktur og sandsynligvis møde mod¬
stand hos lodsejerne.
Offentlige stier findes der kun få af i

kommunen, og de offentlige veje er gene¬
relt ikke fundet egnede til at indgå i et
naturstinet, fortrinsvis på grund af biltra¬
fikken, men også fordi oplevelserne ikke er
særligt intense, når man går på en asfalteret
vej. Det er dog vurderet at de svagest
trafikerede veje kan indgå i stinettet på
trækninger, hvor naturbeskyttelse eller
dyrkningsinteresser vanskeliggør afmærk¬
ning af stier i selve landskabet.

Naturstiplanen
Naturstiplanen er udarbejdet på baggrund
af den tidligere omtalte målsætning, samt
på baggrund af de eksisterende oplevelses-
og adgangsmuligheder inden for pilotpro¬
jektområdet. Endvidere er stiplanen afve¬
jet med de biologiske beskyttelsesinteres¬
ser i området.
Planen skal ses som et forslag til etable¬

ring af stier og støttepunkter i det åbne
land, som skal forhandles med de berørte
lodsejere. Gennem disse forhandlinger vil
LANDSKAB 3 - 1987

stiplanen kunne justeres i forhold til for
eksempel dyrkningsinteresser, jagtinteres¬
ser, kendskab til eventuel eksisterende re¬
kreativ færdsel m.v.

Naturstiplanen omfatter en gennemgå¬
ende natursti, hovedstien, med tilknyttede
overnatningsanlæg for langtursvandrere. I
tilknytning til hovedstien er der udpeget et
antal naturstisløjfer for kortere udflugter.
Hovedstien er ca. 35 km lang, og forlø¬

ber gennem de fredningsmæssige inter¬
esseområder og forbinder disse med hinan¬
den. I begge ender af ruten og flere steder
på strækningen er der busforbindelse og
indkøbsmuligheder. Overnatningsanlæg¬
gene er lokaliseret med en indbyrdes af¬
stand, som kan nås inden for en dagsmarch
på ca. 10 km. Overnatningsanlæggene fo¬
reslås etableret som primitive teltpladser
og som en.slags »vejfarendes huse« i eksi¬
sterende bygninger. Endvidere foreslås
oprettet et vandrehjem i Skibby.
Naturstisløjferne består af rundtursfor-

løb af 3-15 km's længde, med adgang fra
byer, sommerhusområder og parkerings¬
pladser. Naturstisløjfernes forløb er for¬
skellige, hvad oplevelsesmulighederne an¬
går, og tilsammen giver de mulighed for at.
opleve kommunens særlige fredningsmæs¬
sige attraktioner og seværdigheder. Stort

set alle de udpegede parkeringspladser er
eksisterende.

Realiseringsmuligheder
Realiseringen af naturstiplanen forventes
at ville forløbe over en årrække, dels i
forbindelse med naturplejeprojekter og
dels som arbejdsløshedsforanstaltninger.
I rapporten foreslås naturstiplanen gen¬

nemført i 5 etaper. Etapedelingen er fore¬
taget således, at etaperne enkeltvis kan
fungere og få lokal betydning, indtil hele
stinettet er realiseret, og eventuelt forbun¬
det med lignende naturstier i nabokommu¬
nerne. Hver etape indeholder således en
eller flere naturstisløjfer med tilknyttede
støttepunkter. Den første etape omfatter
Skuldelev Ås-fredningen, hvor Hoved¬
stadsrådet har igangsat naturpleje, og hvor
naturstiplanen kan danne grundlag for for¬
bedring af adgangsforholdene.
Realiseringen omfatter en sikring af ad¬

gangsretten til de udpegede stier og støtte¬
punkter. Endvidere omfatter den selve
gennemførelsen af de anlæg og forbed¬
ringer, der skal til for at få stinettet til at
fungere bedst muligt, samt udarbejdelse af
det nødvendige informationsmateriale.
Rapportens forslag til anlæg og forbed¬
ringer fremgår af ill. næste side.
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Forslag til anlæg og forbedringer af stier og
støttepunkter (1-6).
Med henblik på at opnå et så velfungerende stinet
som muligt, er der i rapporten stillet en række
forslg til anlæg og forbedringer af stier og støtte¬
punkter, som kan foretages i forbindelse med
realiseringen af naturstiplanen.

1. Hele stinettet afmærkes med afmærkningspæ¬
le for at lette orienteringen, når man færdes i
landskabet. Afmærkningen skal være tydelig og
enkel, og kun foretages hvor der kan opstå tvivl
om ruteforløbet.

2. Ved støttepunkterne foreslås opstillet oplys¬
ningstavler med kort og beskrivelse af områdets
historie, tilstand og særlige attraktioner. Henvis¬
ningsskilte med oplysning om stednavne og af¬
stande kan også være nyttige. Endvidere foreslås
der udarbejdet turfoldere for de enkelte etaper,
som kan give forhåndsviden og inspiration til et
besøg i områderne.

Sikring affærdselsretten
Færdselsretten er reelt kun sikret på de
strækninger, der er offentligt ejede, eller
hvor den er sikret gennem fredningsken-
delser. Endvidere kan kommunalbestyrel¬
sen udpege de private fællesveje, som ind¬
går i stinettet, til offentlige stier, i henhold
til lov om offentlige veje.
Mange af de strækninger, som idag er

alment tilgængelige i henhold til naturfred¬
ningsloven og vejlovene, forløber over pri¬
vatejet jord, hvor den pågældende lodsejer
til enhver tid har ret til at ændre adgangs¬
forholdene gennem forbudsskiltning og
indhegning af arealer. En sikring af stinet¬
tets sammenhængende forløb på længere
sigt forudsætter derfor, at der forhandles
med de pågældende lodsejere om færdsels-
ret, afmærkning, skiltning m.v., på de pri¬
vatejede strækninger.
I rapporten gøres rede for, hvorledes

færdselsretten kan opnås enten gennem
frivillige aftaler med lodsejerne, gennem
fredning, opkøb, lokalplanlægning, eks¬
propriation eller gennem tinglysning af pri¬
vatretslige deklarationer på de enkelte
ejendomme.
På baggrund af skønsmæssige prisover¬

slag og oplysninger fra lignende stiprojek¬
ter er det vurderet, at udgifterne i forbin¬
delse taed realiseringen vil være relativt
beskedne.
Såfremt der ikke kan opnås frivillige af¬

taler med lodsejerne, må der påregnes ud¬
betalt erstatning for færdselsretten på de
privatejede strækninger. Hertil kommer
udgifter til afmærkning og eventuelle for¬
bedringer af stistrækninger, anlæg af nye
støttepunkter, samt udarbejdelse af infor-

3. De nye stistrækninger foreslås etableret som
smalle trampede spor langs ledelinjer og dyrk-
ningsgrænse i landskabet, for eksempel langs
hegn, skel, vandløb og over udyrkede arealer.

4. + 5. Hegnsgennemgange, færiste, overgange
over vandløb, trapperm.v. kan være nødvendige
at etablere, for at sikre et sammenhængende sti¬
forløb. Om nødendigt kan der endvidere foreta¬
ges ekstra hegning mod dyrknings- og græsnings¬
arealer.

6. De primitive overnatningsanlæg er foreslået
udlagt som alternativ til større overnatningsan¬
læg som campingpladser og feriebyer.
Små teltpladser, med plads til 5-10 telte, fore¬

slås etableret med bålplads, toilet, affaldsstativ
og eventuelt vandhane som eneste faciliteter.
»Vejfarendes huse« kan indrettes i eventuelt
overflødiggjorte bygninger, hvortil man mod be¬
taling af et mindre beløb kan låne nøglen, over¬
natte og lave lidt mad. De vejfarendes huse kan
endvidere rumme naturudstillinger m. v.

mationsmateriale i form af foldere, kort¬
borde og skilte.
Forudsættes det, at anlægsarbejdet ud¬

føres som beskæftigelsesprojekter, vil ud¬
gifterne til realisering af de enkelte etaper
skønsmæssigt beløbe sig til mellem 250.000
og 350.000 kroner.

Det videre forløb

Stirapporten foreligger idag som Skibby
kommunes forslag til muligheder for at
etablere naturstier og støttepunkter i det
åbne land. Etapeplanerne i rapporten har
en detaljeringsgrad, som kan danne ud¬
gangspunkt for de konkrete forhandlinger
med de berørte lodsejere.
Skibby kommune har besluttet at rap¬

porten skal præsenteres på offentlige bor¬
germøder og sendes ud til offentlig høring,
svarende til en lokalplan. På baggrund her¬
af vil der blive taget stilling til det videre
forløb med realiseringen.
I regional sammenhæng kan rapporten

ses som et første bud på, hvordan fred-
ningsinteresseområder og udflugtscentre i
hovedstadsregionen kan kædes sammen af
et primitivt vandrestinet, som generelt vil
forbedre mulighederne for at færdes i det
åbne land. Fulgt op af en naturformidling,
vil det måske kunne medvirke til en øget
forståelse for natur og landbrugsproduk¬
tion i befolkningen.
En øget udbygning af adgangsmulighe¬

derne vil samtidig kunne mindske det re¬
kreative pres på allerede besøgte enkeltlo¬
kaliteter. På baggrund heraf vil stirappor¬
ten forhåbentligt også kunne inspirere an¬
dre kommuner til at gå i gang med noget -

tilsvarende.

assiteMiijsR
2

■ Proposals for lay-out and improvement of
footpaths and support points. (1-6).

With the aim of achieving the best possible
footpath system, the reportproposes a number of
new footpath lay-outs and improvements to
existingpaths and supportpoints to be carried out
in connection with realisation of the plan.
1. The entire footpath system is marked with
markingposts to help orientation whilst travelling
in the landscape. The marking will be clear and
simple and only be used where doubt can arise as
to the course of a route.
2. Information boards with maps and description
of the history, situation and special attractions is
proposed at the support points. Notices with
information on place names and distances can
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(1) Skibby kommune: Naturstier i Skibby kommune - et pilotpro¬
jekt. Skibby kommune, 1986. Naturstiprojektet er udarbejdet for
Skibby kommune af arkitekt Helga Henriksen.

Helga Henriksen, arkitekt maa. og p.t. ansat på KVL, Inst, for Land- og Byplanlæg¬
ning.
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also be usefull. Furthermore, the publication of tour folders for each
individual part of the system is proposed to give advance knowledge and
inspiration to visit the areas.

3. The new path stretches are proposed as narrow trodden tracks along
guiding lines and cultivation boundaries in the landscape, e.g. along
hedgerows, boundaries, water courses and over uncultivated areas.
4. +5. It can be necessary to establish gaps in hedgerows, stiles, bridges,
steps, etc. to ensure a coherent path route. Extra planting beside fields and
meadows may also be necessary.
6. The primitive over-night facilities are proposed as an alternative to the
larger sites like camping areas and holiday villages.
Small tent areas With space for 5-10 tents areproposed with bonfire space,

toilets, dustbins and perhaps a water tap as the only facilities. "Hikers Inns"
could be established in unused buildings where the keys could be loaned at a
limited cost to stay the night and prepare food. These houses could also be
used for nature exhibitions, etc.
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En have til Andrea Mantegnas hus

»Og han forstod, mens han stille forsvandt, at denne havepå sin vis var lige så unyttig som landskabet derude; den mindede om en

tegning afen gennemskåret hjerne; alle gangene lignede irgange, men var dog gange, hvis nogen gad følge dem, alle overvældede i
den gradmed forskelle, atman fyldtes afen vagtsom undren. Hvorfor var roserne rødest i øst, og liljerne hvidest i vest? I Nord var
karperne fedest. I syd var de forvitrede stenhunde blege og små. Hvorfor ...«
Fra Inger Christensen: DET MALEDE VÆRELSE, en fortælling fra Mantua.
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Kære Hr. Mantegna
Jeg skriver til Dem, fordi jeg sidste som¬

mer så deres hus iMantua. Det betog mig og
mit selskab - en kær ven - og var os til stor
fornøjelse. Måske fordi, vi den samme dag
havde set Deres fantastiske billeder i Det
malede Værelse på Palazzo Ducale. Måske
på grund af lyset, farverne, varmen og fordi
den lokale vin også var betagende. Måske
var det summen af disse tildragelser, der
forplantedes til oplevelsen af Deres hus. Jeg
ved det ikke, men i alle tilfælde var vi godt
gearet op og jeg havde i sinde dér, på stedet,
at tegne en have til Deres hus. Imidlertid
gjorde bydende omstændigheder, penge¬
mangel og vejret, at vi måtte rejse, så for en
tid glemte jeg alt om Deres hus.
Endnu kan jeg ikke rigtig huske, hvornår

ideen vendte tilbage, kun at den ikke længe¬
re forekom så indlysende, her hvor vinteren
er så kold. At tegne en have til Deres hus,
synes nu som en lidt pudsig tanke i takt med
evig sommer i en kunstig have. Den ultima¬
tive opfyldelse, en forsigtig drøm om at se
mitprojekt båret igennem, skrottede jeg, for
så skulle jeg have heddet noget andet. »Vir¬
keligheden er der jo altid, og før den kom¬
mer visionen, og hvis man hele tiden bliver
ved med at se på visionen, udkrystalliseres
LANDSKAB 3 -1987

den før eller siden i gerning, eller i noget
faktisk.«'

Den sommer var usædvanlig regnfuld -
og hed. Vi ankom til byen fra Lucca, over
de kølige bjerge, sent om aftenen i mørket
og en hel dags akkumuleret varme. Næste
dag lå jeg vågen ved femtiden i et halvmørkt
hotelværelse; jeg lå helt stille og tænktepå en
dobbelt regnbue, jeg havde set dagen før
oppe i bjergene efter et kort heftigt regnskyl,
hvor vi måtte søge ly, så vi regnbuerne,
imens de voksede frem - gradvist, ligesom
lyset i værelset nu forstærkedes. Jeg havde
set på dem, indtil de forsvandt og grinet af
min egen betagelse.

Nå, nok om det, men da jeg stod i Det
malede Værelse, hvor himmelkuplen midt
på, loftet er malet, så man tror, man kan
mærke luften strømme igennem det åbne
hul, med en farve så blå, som vand der kan
spejle, havde jeg en underlig fornemmelse,
af at kunne forestille mig_, hvad der kunne
ske med Deres farver, hvis lysets styrke
voksede ud over det fulde dagslys.
Det er vel på tide nu, at jeg indrømmer

min dårlige samvittighed, men det kræver en
smule forklaring: Der er overalt i Det male¬
de Værelse ophængt små elektroder, vel for
at måle luftfugtigheden i Deres billeder,

hvad ved jeg; ligeledes er det forbudt, at
tilbringe mere end 10 minutter ad gangen, i
ti-mands grupper. Først irriterede menage¬
rietmig, men der er ingen tvivl: denne tinge¬
nes tilstand skærpede min interesseog antog
kritiske højdepunkter for min iagttagelse.
Jeg mener, man lytter vel for helvede til en
døende mand i respirator! Og nu kommer
det, jeg snød selvfølgelig - og blev. Jegmåtte
simpelthen se lidt længere på de billeder:
Den gule slyngede sti igennem den sorte
port, hvorfra alle personerne, måske var
kommet os imøde, opstillet med de klare
ansigter vendt imod os. Selv idag har jeg
bondeanger over at have brugt af luften i
rummet, så Deres farver engang vil falme.
Om eftermiddagen kom vi til Deres hus -

en harmonisk kube på 25 X 25 meter, der
udefra stod som en kølig bankboks, umid¬
delbar, alvorsfuld og nøgtern, mod det tørre
grønne græs.

Med venlig hilsen
Kristine Jensen

1. Citatet er Henry Miller's, har De mødt
ham?

Kristine Jensen, landskabsarkitekt maa.
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Bofill og landskabets iboende kraft
Af Lis Park

1. Pyramiden breder sig over grænsen med to
hjørner i Frankrig (nærmest) og to i Spanien.
2. Pyramiden og grænsestedet fra den spanske
side.

Pyramiden i Pyrenæerne
På grænsestedet Le Perthus, hvor Lyon-
Barcelona-motorvejen skærer pyrenæer¬
grænsen ligger pyramiden. Den er placeret
sådan, at den breder sig over grænsen med
to hjørner i Frankrig og to i Spanien.
Pyramiden er et stykke monumentalt

landskabskunst, der skal symbolisere Ca¬
taloniens enhed og kultur og minde om,-at
landet tidligere strakte sig på begge sider af
den nuværende grænse. Pyramiden er byg¬
get af overskudsmaterialer fra det nye vej¬
anlæg 1972-76. Den er græsklædt og med
en trappe i midten og med vandrender og
hjørnebånd af bjergenes sten.

På toppen rejser sig en tempellignende
skulptur i røde og gule klinker symbolise¬
rende de catalanske farver. De fire for¬
vredne søjler symboliserer de lemlæstede
fingre på en catalansk helt og er en skulptu¬
rel oversættelse af mønstret i det catalan¬
ske banner. De runde røde klinkefigurer
på begge sider af trappen symboliserer
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■ 1. The pyramid spreads over the border with
two corners in France (closest) and two in Spain.
2. The pyramid and the border post from the
Spanish side.

■ 3. The steps in the middle taper at the top and
create a trick perspective.
4. From the French side it can be seen that the

form plays on the resemblance to mountain
silhouettes.

3. Trappen i midten spidser til foroven og danner
snyde-perspektiv.
4. Fra den franske side ser man, at formen spiller
på ligheden med bjergsilhuetterne.

fingrenes tunge bloddråber, der falder til
jorden. Pyramiden er ca. 70 m høj, formen
understreges og løftes visuelt af trappens
falske perspektiv og de geometrisk anbrag¬
te grupper af cypresser.
Pyramiden kiler sig ind i det bølgede

terræn og kan derfor ikke opleves som en
løsrevet form. Desuden trænger grænsesta¬
tionens bygninger sig ind på den, hvilket
blot gør pyramiden nærværende og provo¬
kerende. Betragter man den fra den fran¬
ske side, oplever man, at den præcise form
spiller på ligheden med de bløde pyramide¬
formede bjergsilhuetter. Man fornemmer,
at pyramidens arkitektur og symbolisme
får mening på netop dette sted.
Monumentet er skabt af catalaneren,

Barcelona-arkitekten Ricardo Bofill, en af
tidens bemærkelsesværdige postmoderni¬
ster. Bofill bestræber sig på at finde stedets
karakter og omgivelsernes ånd til sine be¬
byggelser og landskabsprojekter samt at
tilføre dem en historisk identitet.
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5. Broprojektet med klostret øverst til højre. ■ 5. Bridge project with the monastery at the top on the right.

«

Klostret i Meritxell

Et andet Bofill-arbejde, der viser et sam¬
spil mellem landskab og arkitektur, kan
opleves ved Meritxell i Andorra. Her lå på
en klippeafsats tæt ved floden og hovedve¬
jen en kirke, der nedbrændte i 1972. Bo-
fill's tegnestue valgtes til at udarbejde et
genopførelsesprojekt, hvor kirken med
kloster skulle indgå i et kulturelt center,
der også skulle symbolisere Andorras poli¬
tiske selvstændighed.
Bofill's projekt blev til en lineær plan,

der skulle spænde fra den ene bjergkam til
den anden tværs over dal, flod og landevej.
Fra siden er anlægget tænkt som en kæm¬
pemæssig Palladio-bro, der skal spejle sig i
en opdæmmet sø.
Foreløbig er kun den nye kirke med

kloster opført (1976) ved siden af den gam¬
le kirkes ruin. Kirken er bygget af bjergets
sortgrønne sten og ville falde sammen med
omgivelserne, hvis ikke vinduesindram-
ninger og buer var markeret i hvidt beton.
Bygningerne er en komposition af kubiske
former i sten, kobberdækkede tøndehvæl¬
vinger og romanske buer. Planen er en
korskirke med tilstødende klostergårde og

buegange.

Der er en slående kontrast mellem det
udefra oplevede, lidt fæstningsagtige byg¬
ningsanlæg med den rustikke overflade, og
den oplevelse man får i kirkerummet.
Her er vægge og gulve i sort og hvidt

spejlblankt marmor, raffineret til det næ¬
sten dekandente, og mod nord åbner et
kolossalt glasparti sig og henter land¬
skabet, bjergtinderne og årstiden ind i kir¬
kerummet.
Det er ren poesi!
Man må håbe, at det øvrige »broanlæg«

snart vil blive fuldført.

Genius loci

Chr. Norberg-Schulz skriver i sit afsnit
»Man and Place« (- om to projekter af
Ricardo Bofill), at Meritxell-projektet er
et arkitektonisk arbejde - et menneske¬
skabt sted - der er helt i overensstemmelse
med dets omgivelser. Broprojektet viser,
hvordan arkitektur kan samle og forene
omgivelserne i en meningsfuld helhed.
Rumligheden i et bygningsværk kan med¬
virke til at fremkalde eller uddrage land¬
skabets »ånd« eller »iboende kraft«, en
dimension som Norberg-Schulz kalder
»genius loci«.

Overensstemmelse mellem landskab og
arkitektur kan fremkomme på to måder,
enten 1) ved at arbejde videre med en
direkte visualisering af landskabets karak¬
tertræk, eller 2) ved hjælp af en tilføjelse til
landskabet i form af en modstruktur.

Pyramiden er et eksempel på det første,
og Meritxell, er et eksempel på det andet.

Litteratur:

Barbet, Catherine. Ricardo Bofill. Arkitek¬
ten, 14, 1984.
Bofill, Ricardo. Taller de Arquitectura. To¬
kyo A.D.A. Edita, 1985

Lis Park, arkitekt m.a.a., lektor ved Institut for land-
og byplanlægning, K.V.L.
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6. Kirken set fra landevejen. 7. Kirkerum og klostergård. 8. Klostergård og udsigt mod nord.
■ 6. The church seen from the main road. ■ 7. Church room and cloister garth. ■ 8. Cloister garth and the view to the north.
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9. Den nye kirke ved siden af den gamle kirkes
ruin. Fotos: Lis Park.
■ 9. The new church beside the ruin of the old
church.



1. Terrænkort over to ejerlaug i et typisk dansk
landbrugsområde - et kraftigt bakket moræne-
landskab (israndslinieområde).
■ 1. Terrain map of two property plots in a
typical Danish farming area - in strongly hilly
morraine landscape.

rjERlAUGflSK«. I 1

Åben-land planlægning
Af Jesper E. Hårdt og Bendt Nielsen

Det er.de færreste, der er klar over, hvor
hurtigt og gennemgribende et landskab
kan ændre karakter. De fleste har den

opfattelse, at naturen er en meget statisk
ting, som kun langsomt og sendrægtigt la¬
der sig påvirke afmenneskelige aktiviteter.
Sådan var det måske også inden industriali¬
seringen satte sit præg på landskabet, men
idag er det imidlertid en kendsgerning, at
vores voldsomme kulturelle udnyttelse af
naturgrundlaget har en altafgørende be¬
tydning for landskabets visuelle udseende.
Hvorledes tager region- og kommune¬

planlægningen stilling til dette spørgsmål?
Om dette handler denne artikel.

Et eksempel fra et morænelandskab med
store landbrugsinteresser
I det følgende bringes en kortfattet beskri¬
velse af to ejerlaug, som i denne sammen¬
hæng er valgt, fordi de repræsenterer et
typisk dansk landbrugsområde, hvor der
også har fundet en vis bymæssig udvikling
sted.
Terrænet (ill. 1) er hovedsageligt formet

af isens og smeltevandets bevægelser i sid¬
ste istid. Den nordlige ejerlaugsgrænse lø¬
ber på bunden af en markant tunneldal
med et større amtsvandløb. Tunneldal¬
skrænten er furet af erosionskløfter dannet
af smeltevand og nedbør. Morænen er ku-
44

peret, men især den vestlige del af ejer-
laugene har et meget »uroligt« terræn.
Mod sydvest findes et typisk dødisrelief
med en mængde afløbsløse lavninger og
småbakker. Nord for dødislandskabet kul¬
minerer terrænet i et bakkemassiv med
højeste punkt 120 meter over havet, mens
de laveste punkter på tunneldalbunden er
ca. 30 meter over havet.
De ældste eksisterende kort, der detalje¬

ret fortæller om dette landskabs indhold af
udyrkede og dyrkede arealer er to hundre¬
de år gamle. I 1796/1797 blev begge ejer¬
laug opmålt med henblik på at udskifte
ejendommene af landsbyfællesskabet.

111. 2 er tegnet på baggrund af disse kort.
Landbrugsarealerne lå på dette tidspunkt i
umiddelbar nærhed af de to landsbyer,
mens de udyrkede arealer hovedsageligt lå
i udkanten af landsbyjordene ved ejer-
laugsgrænsen.
Ved Fredskovsforordningen i 1805 blev

der trukket grænser for hvilke områder,
der »kunne vedligeholde sig selv« og der¬
med var tjenlige til fredning. Resultatet af
Fredskovforordningen fremgår af ill. 3, der
ganske vist viser landskabet i 1876, men
skovene på kortet svarer stort set til de
gamle fredskove. Resten af skovene på ill..
2, hederne og de udstrakte eng- og mose¬
arealer blev i de følgende små hundrede år

fuldstændig opdyrket, som det fremgår af
ill. 3. Efter ophævelsen af landsbyfælles¬
skabet og overgangen til individuel ejen¬
domsret købte husmænd uopdyrkede par¬
celler, hvor de opførte husmandsbrug og
foretog det slidsomme opdyrkningsarbej-
de (ill. 3). Ved dræning og grøftning afvan¬
dedes nye landbrugsarealer, og dyrkning
op til skovdigerne skabte de idag velkendte
skovbryn.

På ill. 3 ses også et meget markant nyan¬
læg af en hovedlandevej (anlagt i årene
1847-1853). Tidligere var vejene i ejer-
laugene opstået naturligt, hvor det var mu¬
ligt at køre, men hovedvejen respekterede
kun de overordnede landskabstræk og
markerede på sin vis et natursyn, som også
opdyrkningen var et udtryk for: Naturen
og landskabet var en fjende, som det var
menneskets opgave at underlægge sig.
Hovedvejen fik afgørende betydning for

den fremtidige byudvikling, især fordi man
i årene 1858-1875 anlagde en ny nord-syd¬
gående landevej gennem den østligste
landsby. Hvor landevejen krydsede hoved¬
vejen opførtes sidst i 1800-tallet et stort
andelsmejeri, som hurtigt tiltrak handlen¬
de og håndværkere. Der opstod en helt ny
bydannelse - en landevejsby.
I begyndelsen af indeværende århundre¬

de opstod endnu en bydannelse i ejerlauge-
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2. Landskabet i 1796197 (kilde: udskiftningskor-
tene). Store dele afejerlaugene er hede, eng/mose
og skov.
3. Landskabet i 1876 (kilde: Generalstabens må-
lebordsblade). Allerede udskiftningen ændrede
landskabet betydeligt. Store »natur« områder
blev opdyrket, og vådområder drænet.
4. Landskabet i dag erpræget afrationelt dyrkede
landbrugsområder og byudvikling med store tek¬
niske anlæg. (Kilde: kommunens kort).

■ 2. The landscape in 1796/97 (Source: deed
maps) - large parts of the plots are heath,
meadow/bog and forest.
3. The landscape in 1876 (Source: The General
Staff Ordinance map) - Inheritance has already
changed the landscape considerably. Large
'nature' areas were brought into cultivation and
the bogs drained.
4. The landscape today (Source: The Municiple
Map) - characterised by rationally farmed
agricultural areas and town development with
large technical lay-outs.

ne helt mod nordøst. En privat jernbane
blev anlagt i 1902, men kunne ikke gøre sig
gældende i konkurrencen mod den stigen¬
de biltrafik. Udviklingen koncentrerede
sig derfor i den nærliggende mejeriby, og i
1956 blev privatbanen endeligt nedlagt.
I 1960 voksede den østligste landsby og

mejeribyen sammen. Dispositionsplanlæg¬
ningen fra dette tidspunkt stræbte optimi¬
stisk efter at regulere boligbebyggelsen
helt hen til den vestligste landsby, mens
store industriområder blev udlagt mod øst.
Samtidig søgte man at løse de stigende
trafikale problemer omkring lande-
vejskrydsningen i mejeribyen ved 'at for¬
lægge hovedlandevejen i en stor bue syd
om byen og samtidig flytte den nord-syd¬
gående landevej ud på markerne øst for
byen. Den nye krydsning mellem de store
veje udførtes i bedste »tresserstil« med
viadukt og tilkørselsramper.
Som en følge af kommunalreformen i

1970-erne blev begge ejerlaug indlemmet
i en storkommune, hvis naturlige centrum
var en større stationsby. I kommunale
planer fra dette tidspunkt kom de to ejer¬
laug i stigende grad til at fungere som
storkommunens industriområde med til¬
hørende store udlæg af forstadsagtige par¬
celhuskvarterer.

111. 4 viser den landskabelige situation i
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dag. Udviklingen uden for byområderne er
især gået i retning af en intensivering af
landbrugsproduktionen, som ydermere fo¬
regår fra færre driftige brug end tidligere.
Mange småejendomme har ikke kunnet
følge med i landbrugets industrialisering,
og jorden er lagt under andre ejendomme.
De sidste småbiotoper fra 1876 er borte, og
de åbne grøfter er rørlagt. Mere effektive
dræninger har gjort dyrkningsbetingelser¬
ne homogene og stort set fjernet de sidste
enge på tunneldalbunden. Skovene er som
følge af fredningen i 1805 stort set de sam¬
me som for 100 år siden, men nåletræ har
holt sit indtog og derved reduceret skove¬
nes bæreevne som biotop for vilde dyr,
fugle og planter, ligesom den rekreative
betydning er meget ringe.
Den forudgående beskrivelse viser, hvor

hurtigt og voldsomt landskabet ændrer sig i
en periode på bare 200 år. I forhold til
landskabets historie i øvrigt en forsvinden¬
de lille periode. Med den teknologi vi i dag
råder over og dagligt benytter i landskabs-
udnyttelsen, kan vi på langt kortere tid end
førhen totalt ændre landskabet.

Hovedproblemet er, at ændringerne
sker hovedkuls og tilfældigt uden nogen
forudgående debat eller plan. De voldsom¬
me miljøproblemer, vi søger at lappe lidt
på i dag (f.eks. grundvandets nitratfor¬
urening), bør opfattes som tegn på, at en
fortsat monotonisering af landskabet kan
få katastrofale følger. Hvor står det åbne
lands planlægning i denne sammenhæng?

Hvor er åben-land planlægningen?
Hvis man ser på kortbilagene til region- og
kommuneplanerne, er det danske land¬
skab inddelt i områder, f.eks. landbrugs¬
områder, naturområder, områder til rå¬
stofindvinding o.s.v. Denne inddeling er et
resultat af den måde, man planlægger på -
sektorplanlægning - hvor hovedideen er at
afveje modstrettede interesser, og derpå
beslutte hvilken interesse, der skal domi¬
nere et givet område.
Med vedtagelsen af Kommuneplanloven

blev der givet kommunerne betydelige mu¬
ligheder for planlægning - også i »dét åbne
land«, som områderne mellem byerne kal¬
des under ét. Kommunerne skal ifølge lo¬
ven i overensstemmelse med rammerne i

regionplanerne foretag en sammenfatten¬
de planlægning af:
- Arealer forbeholdt jordbrugserhver¬
vene.

- Arealer i overensstemmelse med Na¬

turfredningslovens formål.
- Arealanvendelse i iøvrigt.
Men hvordan kan kommunerne gribe

denne planlægning an. Tilsyneladende fo¬
religger mulighederne for at planlægge ud-
46

5. Fredning uden pleje medfører tilgroning.

6. Kommuneplankort. Ingen områder i ejer-
laugene udlægges som naturområde (kilde: kom¬
muneplan). Landskabet er ikke længere karakte¬
riseret ved sin særlige dannelseshistorie, men lig¬
ner de fleste andre landbrugsområder.

■ 5. Conservation without care results in over¬

growing.
6. Municiple plan map. None ofthe plots are laid
out as nature areas (Source: the municiple plan).
The landscape is no longer characterised by its
special story ofcreation but resembles most other
agricultural areas.
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7. Liden statsstøtte ville mange dræninger være
urentable. Dræningsuhyret fjerner mange små¬
biotoper og vådområder, som er egentlige margi¬
naljorder.
8. Produktionslandskab i tidligere hedeområde.

■ 7. Without subsidy from central government,
many draining projects would not be economic.
The drain monster destroys many small biotopes
and wet areas which are really marginal land.
8. Production landscape in past heath area.

7

nytteisen af det åbne land til gavn for både
byfolk og landbrugere. Mellem de to be¬
folkningsgrupper hersker der imidlertid
store interessemodsætninger, som efter¬
hånden har udviklet sig til en skyttegravs¬
krig mellem landbrugets organisationer på
den ene side og natur- og miljøorganisatio¬
ner på den anden side.
Magtspillet står mellem landbrugets ret

til ensidigt at forvalte landskabet ud fra
produktive hensyn (under henvisning til
den private ejendomsret) og byfolkenes
krav om at kunne bruge landskabet rekrea¬
tivt samt ønsket om at bevare »naturen«.

Sektorplanlægningens skarpe opdeling har
hidtil virket slørende for en løsning af kon¬
flikterne mellem de modsatrettede inter¬
esser. Men nu, hvor planlægningslovgiv¬
ningen stiller krav om detaljerede kommu¬
nale planer for det åbne land, kommer
konflikterne igen op til overfladen.
Igennem naturfredning er det lykkedes

at friholde dele af det åbne land fra en

landbrugsmæssig udnyttelse. Det er især de
kystnære områder og andre arealer af ringe
værdi for landbruget, som er fredede, og
som ofte rummer et sårbart udsnit af true¬
de dyr og planter. Fredningens natur er jo
netop at være ambulancetjeneste. Fred¬
ning mod erstatning har faktisk været det
eneste middel, man fra myndighedernes

8

side har kunnet anvende for at beskytte
landskabets indhold eller visuelle udtryk,
og det er de samme områder, der skal bære
byfolkenes slid.
At »lægge fred« på et areal er i sig selv

umuligt p.g.a. naturens indre dynamik,
som uden omfattende pleje åf landskabet
hurtigt ændrer områdets karakter. Erstat¬
ninger og landskabspleje er kostbare for¬
anstaltninger, så alene af den grund er det
begrænset, hvor langt man med Naturfred¬
ningsloven i hånden kan nå for »at åbne
adgang til at færdes og opholde sig i natu¬
ren på steder, hvor dette er af væsentlig
betydning for befolkningens friluftsliv«,
(citat Naturfredningslovens formålspara¬
graf). Fredningens største problem er dog
nok, at den legaliserer en hårdhændet
landbrugsmæssig udnyttelse af de ikke-fre-
dede områder.

Landbrugsloven skal beskytte landbru¬
gernes ret til at fotvalte landbrugsområ¬
derne efter eget ønske. Loven skal medvir¬
ke til at »sikre en hensigtsmæssig udvikling
i jordbrugserhvervene og en forbedret
konkurrenceevne i disse erhverv«, og den
skal særligt anvendes til »at tilgodese (...),
at forbruget af landbrugsjord til ikke-jord-
brugsmæssige formål ikke bliver større end
nødvendigt og således, at bedst egnede
landbrugsjorder sikres«. Landbrugets libe¬

rale tradition sigter imod, at frie og selv¬
stændige bønder skal kunne handle fuld¬
stændigt på eget initiativ. Derfor søger
landbruget og dets organisationer ved
hjælp af landbrugsloven og under henvis¬
ning til den grundlovssikrede private ejen¬
domsret at holde landbrugsområderne fri
for planlægning fra amtslige og kommuna¬
le myndigheder. Dog har man fra landbru¬
gets side altid accepteret (og bedt om) den
form for planlægning, der ligger i støtte- og
tilskudsordninger fra staten og EF. Denne
økonomiske styring har dikteret omlægnin¬
ger i landbrugsproduktionen og tilskyndet
til yderligere investeringer. Tilsyneladende
har landmændene ikke ladet sig anfægte af,
at denne økonomiske styring er et angreb
på den liberale tankegang, idet de pludselig
er gjort afhængige af støtteordninger for at
opnå en produktion, som kan forrente in¬
vesteringerne.
Man har troet, at konflikterne kunne

løses ved sektorplanlægningen, men man
har blot sløret dem ved inddelingen af det
åbne land i områder. Resultatet er, at land¬
mændene føler sig nogenlunde sikre i land¬
brugsområderne, mens byfolkene nedsli¬
der de fredede områder. De truede dyr og
planter samt landskabets alsidighed og ud¬
seende taler kun et mindretal højt om, og
de taler som regel for døve øren. Der har
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9. Det alsidige produktionslandskab er en saga
blot.
10. Landbrugets landskabsudnyttelse skaber mo¬
notoni. Naturlige åløb er en sjældenhed i dag.
■ 9. The many sided production landscape is
just a memory.
10. Landscape use by farming creates mono¬

tony. Natural river courses are rare today.

ikke været plads til at tage fat om disse
problemer i regionplanlægningen, men
problemerne er blot overført til den mere
detaljerede kommunale planlægning. Hvis
kommunerne fortsat ikke tør tage konflik¬
terne op, men blot projicerer region¬
planens områdeinddeling ned på egne kort
(hvad der hidtil næsten overalt er sket), vil
landskabet fremover udvikle sig hen imod
at blive akkurat lige så fastlåst og indholds¬
løst som planerne.
Landskabet fremtræder endnu idag helt

anderledes end planerne. Grænsen mellem
»uproduktive naturområder« og »produk¬
tive landbrugsområder« lader sig kun teo¬
retisk trække på et kort. I virkeligheden er
grænserne flydende og afhænger af land¬
brugsteknologi, markedsforhold, politiske
prioriteringer og deraf afledte støtteord¬
ninger m.m. Man taler i øjeblikket om, at
10-20% af landbrugsarealet i de kommen¬
de år vil udgå af produktionen (marginal-
jordsdebatten), og det vil selvsagt ændre
en del på grænserne. Opgivelsen af margi¬
naljorderne begrundes bl.a. med en fortsat
afvandring fra især de små brug, hvorved
produktionen yderligere koncentreres på
færre hænder.
Konklusionen er, at sektorplanlægnin¬

gen fortsat ikke kan løse konflikterne, for¬
di den ikke ser samlet på problemerne. Det
er tværtimod nødvendigt at samordne
planlægningen for »natur«, rekreation og
landbrug ud fra overordnede målsætnin¬
ger. Der mangler f.eks. en landbrugspoli¬
tik, der tager samlet stilling til både afvan¬
dring, marginaljorder og miljøproblemer.

En anderledes landskabsopfattelse
Danmarks overflade er dikteret af ind¬
landsisen, smeltevand, nedbør, havets ero¬

sion, vindens påvirkninger m.m. igennem
tusinder af år. Vi taler i det daglige om
forskellige landskabstyper som f.eks. det
småbakkede, fynske landskab, det storfor¬
mede morænelandskab i Østjylland, de
vestjyske hedesletter, det nordjyske ero-
sionslandskab præget af havets aflejringer
o.s.v. Disse »naturlandskaber« adskiller

sig visuelt gennem form og indhold af ka¬
rakteristiske kulturpåvirkede plantninger
(skræntskove, lyngheder, m.m.).
Til »naturlandskaberne« knytter sig alt

efter bonitet, terræn og kulturhistorie for¬
skellige udnyttelser, som visuelt kommer
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11. Frugtbart herregårdslandskab med land¬
brugspligt.
12. Marginalt (opgivet) overdrevs/ondskab med
landbrugspligt.
■ 11. Fertile, large estate landscape with com¬
pulsory farming pledge.
12. Marginal (abandoned) common-like land¬
scape with compulsory farming pledge.

til udtryk i det, vi kan kalde »kulturland¬
skaber«, som f.eks. herregårdslandskaber,
købstæder, stationsbyer, landsbyer, en-
keltgårdslandskaber, husmandskolonier,
skove, enge, overdrev, heder o.s.v.
Landskabet er altså en økologisk og dy¬

namisk helhed, hvor natur- og kulturhisto¬
rie skaber formen og indholdet. Alsidighe¬
den og variationen er endnu så stor, at ikke
to steder er ens, selv om forskellene kraf¬
tigt udjævnes med det industrialiserede
landbrug. I dette lys er alle steder derfor
»sjældne og enestående«, og hvori ligger
da det rimelige i, at byfolk via naturfred¬
ningsloven kanaliseres ud i de områder,
der netop er mest sårbare over for slid? På
den måde opdrages man til kun at opfatte
truede dyr, planter og landskaber som se¬
værdige, mens man fremmedgøres over for
landbrugsområderne. Kommunernes åben¬
land-planlægning bør tage udgangspunkt i
at sikre egnskarakteristiske landskabstyper
og lokale kulturhistoriske forhold, selv om
den statslige og »private« landbrugspolitik i
øjeblikket modarbejder dette.
Der er grundlæggende brug for en om¬

prioritering af landskabsudnyttelsen. Med
landbrugets hårdhændede brug af natur¬
grundlaget kan fredningsbegrebet ikke af¬
skaffes, men når talen går på sikring af
truede dyr, planter eller landskaber, burde
man lade de pågældende områder i »fred
for menneskeligt slid«. For alle andre om¬
råder, som kan bære menneskelig slitage
(inklusive landbrugsområderne) skal plan¬
læggernes og politikernes opgaver være at
sikre adgangen for alle - selvfølgelig under
hensyntagen til både specielle naturfor¬
hold og landbrugsproduktionen.
At skabe øget tilgængelighed i det åbne

land kræver en udvidelse af begrebet færd-
selsret. Det skal være den kommunale

planlægnings opgave - på baggrund af ana¬
lyser af natur- og kulturhistorie - at etable¬
re sammenhængende net af rekreative
færdselsruter og koordinere disse med na¬
bokommunerne. Her tænkes ikke på nyan¬
læg af parkeringspladser og stianlæg over¬
alt, men på en prioritering og klassificering
af det eksisterende vejnet suppleret med
nyanlæg eller måske i de fleste tilfælde blot
restaurering af ældre tiders vejnet. Det
sammenhængende rutenet skal dog blot
danne rygraden i den rekreative færdsel,
for det bør være tilladt at færdes i skove, på
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13. Åben-landplanlægningen kunne sikre rekre¬
ative muligheder i dette produktionslandskab.
■ 13. Open countryside planning could secure «
recreation possibilities in the production land¬
scape.

enge, overdrev, strande og langs hegn, di¬
ger, markante skel og vandløb.
Kommunernes åben-land-planlægning

skal således tage stilling til, hvilke arealer,
der skal fredes for menneskelig færdsel
(undertiden måske blot på bestemte årsti¬
der), og hvilke steder man ønsker at bevare
eller restaurere landskabelige udtryk gen¬
nem en fastlagt naturpleje (områder med
»naturpligt« som modsætning til land¬
brugspligt). Dertil kommer at udvide færd-
selsmulighederne.
Udpegning af og planlægning for land¬

brugets marginaljorder vil være- en oplagt
del at tage fat om for kommunerne. Der¬
ved kan der opnås mulighed for at etablere
økologiske korridorer (vildtkorridorer)
mellem de tilbageværende småbiotoper, så-
dyrearterne kan spredes for at undgå ind¬
avl og/eller udryddelse.
Med en planlægningspraksis som skitse¬

ret vil det blive en naturlig del af den
offentlige-service at skabe information om
landskabet, dets indhold, kommunale
planer og færdselsmuligheder. Her tænkes
på kommunalt ansatte vejledere, der via
pjecer, plancher, udstillinger, foredrag og
ekskursioner kan informere såvel byfolk
som landbrugere og hjælpe folk til at fær¬
des fornuftigt i det åbne land.

Kommunernes planlægning burde støt¬
tes fra statslig side først og fremmest gen¬
nem overordnede retningslinier for en
samordnet planlægning af »natur«, rekrea¬
tion og landbrug. Men også mere direkte
gennem omprioritering af subsidier til
landbruget. Herigennem kunne man ned¬
prioritere brugen af kunstgødning og ke¬
misk ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse,
ligesom f.eks. dræninger af engjord og ud¬
retning og oprensning af vandløb kunne
reduceres. Til gengæld burde man støtte
mere alsidige produktionsformer og »øko¬
logisk jordbrug«.

I landbrugets fremtidsplaner regner man
med at ca. 30.000 brug skal nedlægges.
Samtidig regner man med, at 10-20% af
den jord, der idag er i drift, vil blive opgi¬
vet. Hvis ikke man får gang i en sammen¬
fattende planlægning for det åbne land hur¬
tigst muligt vil store muligheder for aj plan¬
lægge til gavn for såvel landbrugere som

byfolk gå tabt. Kommunerne kan blive
den regulerende faktor, som sikrer, at mar¬
ginaljorderne bliver sammenhængende.
Derved opstår der helstøbte områder uden
for landbrugsdrift i forhold til landskabets
lokale muligheder. Et redskab, som kun
sjældent benyttes, men som kan blive vær¬
difuld, er jordfordeling.

I sin yderste konsekvens kan man tale
om en ny udskiftning af landskabet. Ud¬
skiftningen sidst i 1700-tallet og begyndel¬
sen af 1800-tallet blev foretaget udeluk¬
kende med det formål at ophæve landsby¬
fællesskabet og indføre det individuelle
landbrug. Landsbyjorderne inddeltes un¬
der hensyntagen til bonitet så retfærdigt
som muligt mellem de enkelte gårde, som
derved fik samlet deres jordtilliggende. Si¬
den da er ejendomsstrukturen gennem for¬
holdsvis tilfældige salg og køb af parceller
samt oprettelse og nedlæggelse af ejen¬
domme atter blevet særdeles broget.
En naturlig del af kommunernes åben-

land-planlægning kunne være en omfatten¬
de jordfordeling og prioritering af arealan¬
vendelsen ud fra såvel produktionsmæssige
som visuelle, økologiske og rekreative
overvejelser. At der skal bruges teknikere
hertil (landinspektører, agronomer, biolo¬
ger m.m.) er naturligt, men hvem tager sig
af det egnskarakteristiske, kulturhistoriske
og visuelle? Hvem tager sig af landskabets
og »naturens« æstetiske udtryk?

Jesper E. Hårdt, landskabsarkitekt, Arkitektskolen i
Aarhus, Landskabsafdelingen.
Bendt Nielsen, landskabsarkitekt, Valdemar Carlsens
Tegnestue, Århus.
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Lege/værestedermed oplevelser til alle aldersgrupper
Af Lissy Boesen

Hensigten med mine arbejder er at skabe
steder, hvor leg kan foregå side om side
med andre aktiviteter som f.eks. cafeer,
udstillinger og undervisningssteder. Steder
som er udformet således, at de ikke blot
taler til børnenes fysiske udfoldelser, men
også til børn og voksnes øvrige sanser som
berøring, skønhed, oplevelsen ved at be¬
tragte eller drømme sig væk. Det kan være
oplevelser, hvor fantasien sættes i gang
eller en lære-proces hvor de selv, andre
børn eller voksne har været med i et forløb,
hvor der er kommet et fysisk resultat ud af
nogle bestræbelser.

Legeskulpturer til en ny bebyggelse
i Roskilde

Projektet var bl.a. et forsøgsprojekt om
udvikling og afprøvning af materialet fer-
rocement/beton. Ideen var, at der samtidig
med en afprøvning af materialets form-
givningsmuligheder skulle der udføres en
konkret opgave til en boligbebyggelse. Et
samarbejde mellem Roskilde Boligsel¬
skabs kultur- og kunstudvalg og landskabs¬
arkitekten blev etableret, og det konkrete
projekt blev tre legeskulpturer til Bleg¬
dammen i Roskilde. Undervejs i processen
blev der skitseret flere forskellige forslag,
og til sidst blev der enighed om at vælge tre
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enkeltfigurer, som passede ind i miljøet i
Blegdammen.

Legeskulpturer i skolegård
Legeskulpturer i ferrocement/beton er ud¬
ført af to tiende klasser på Baunebjergsko-
len i Humlebæk til de mindre elevers lege¬
område.
Eleverne startede med,at skitsere ideer i

ler efter at have valgt emnet dyr i cirkus.
Fem figurer var mulige at udføre med fer-
rocementteknikken, to snabelforbundne
elefanter, en hund, en søløve, en bjørn og
en slange. Eleverne byggede figurerne op
frit efter skitserne i en større målestok.
Fire lag kyllingenet blev bundet sammen
med hindetråd. Arbejdet med nettet var
vanskeligt og besværligt (man river sig og
får ømme fingre af det hårde materiale), og
det er ikke helt ligetil at få bøjet nettet i den
ønskede form.
Derefter skulle betonen blandes, og på¬

lægningen kunne begynde, det var heller
ikke helt ligetil, og det var alt andet end
renligt at arbejde med. Hele tiden var der
problemer som skulle løses. Betonen var
for tynd eller for kraftig, blandemaskinen
var, ikke let at betjene.
Betonen skulle presses ind i nettet, i det

første lag - senere hurtigt efter, inden
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■ The play sculpture in the school yard. 1. The
clay model. 2. The net is bound together. 3. The
concrete is smoothed out. 4. The youngest pupils
are glad for the sculptures.

Legeskulpturer i skolegård. 1. Lerskitser. 2. Net¬
tet bindes sammen. 3. Betonen glattes ud (en af
legeskulpturerne til Roskilde. 4. De mindste ele¬
ver er glade for legeskulpturerne.

første lag er tørt, lægges andet lag på, så
tykkelsen over nettet er ca. 2 cm. Når alt er
dækket og glattet ud, kan afhærdningen
begynde. Der lægges plastik hen over figu¬
rerne og nogle spande med vand sættes
under plastikket. Således skal det stå i
mindst 14 dage. Dog kan man efter en uges
tid godt støbe den indvendige side af figu¬
ren. Til sidst bliver overfladen behandlet
med et vandafvisendemiddel.
Efter arbejdet var færdiggjort og afslø¬

ringen var foretaget, udtalte eleverne
bl.a.: At det havde været et anderledes

projekt, der havde givet nye oplevelser
såvel fysisk som psykisk og kunstnerisk. En
del elever syntes, det havde været en fysisk
krævende arbejdsproces. Knapt halvdelen
havde tidspunkter undervejs, hvor de var
ved at opgive.
For % af eleverne var det væsentligt, at

de var med til at lave noget, som kunne
bruges i deres daglige miljø, og samtidig
var til glæde for de mindre elever. Over
halvdelen mente, at de var blevet mere

opmærksomme på skulpturer og andre ud-
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smykninger, og nogle af dem var samtidig
begyndt at tænke over, om de forskellige
kunstværker, de mødte, var placeret, så de
passede ind i det omgivende miljø.
Eleverne værdsatte i høj grad, at de hav¬

de haft en kunstnerisk rådgiver til at lede
arbejdet. De var meget positive overfor
tanken om at indrette steder, hvor børn og
voksne kunne lave noget sammen - nogle
væresteder.

Drømmenes legeplads i Finland
»Kreativ aktion« fra Åbo var baggrunden
for et projekt, hvor børn og kunstnere fra
Skandinavien skulle planlægge og udføre
et legeområde. Projektet var et utroligt
initiativ, hvor rammerne for samarbejdet
nøje var planlagt og styret.
Kunstner-gruppen startede med at skit¬

sere egne ideer til et lege-område (en god
måde at lære hinanden at kende på). Så
havde vi et komsammen med børnene fra
området omkring Eventyrparken. Lede¬
ren (Evaa Parkkari) af projektet, som bl.a.
også er skuespiller ved et børneteater og

sanger, fremlagde vores ideer på en fanta¬
sifuld og meget lidt konkret måde, uden at
vise vores skitser. Børnene kunne derefter

vælge forskellige arbejdsgrupper: en hvor
man tegnede/malede, en hvor man arbej¬
dede i træ og en anden i ler.
Denne del af projektet udmundede i

mange konkrete forslag til legeområdet, og
det var så kunstner-gruppens opgave at
analysere og sætte ideerne sammen til en
helhed. Vi gennemgik alle børnenes arbej¬
der og fik en sammenhæng i ideerne. Det
lykkedes at få mange af ideerne med i
planerne.
Det var kun muligt at være med i op¬

startsfasen af udførelsen og så aflevere en
plan med model for det videre forløb med
beskrivelse af, hvor de forskellige elemen¬
ter skulle placeres, og hvordan de tænktes
udført. Til projektet var tilknyttet to af
kommunens ingeniører og folk til at udføre
teknisk krævende ting i projektet.
Vi nåede at udføre en stor figur, en

kvinde hvor maven var en stor hule, håret
kunne bruges til klatre- og glidebane.
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Drømmenes legeplads: 1. Betonstøbeprocessen ■ Dream Playground. 1. The concreting process
er begyndt. 2. To drenge er ved at skære en fod ud begins. 2. Two boys are about to cut a foot out.
i polystyrol før kyllingenet lægges på. The loose chicken mesh is layed out in the polys-

tyrol.

Børnene var med i hele processen: til at
skære figuren ud i polystyrol, lægge flere
lag kyllingenet på og til sidst at komme
cementen på. Vi nåede også at påbegynde
en kæmpe-menneske-figur, hvor maven
var et bassin, hvor vandet skulle komme
fra figurens mund og løbe ud af en stor
tunge.
De øvrige planer var fantasi-bjerge med

sneglelignende gennemgange, fantasidyr,
kæmpehånd (til at hvile sig i) og en næse til
at glide på - i toppen af bjerget et hvilested
»den syvende himmel«, med vandbassin,
hvor der rundt om var fantasi-former i
stoffer og metaller, som gav lyde og farve¬
skift i vind og vejr. Figurerne skulle for¬
trinsvis udføres i ferrocement, som senere

bemales i nogle af børnenes farveforslag -
således at de kan-passe ind i en sammen¬
hæng.
Processen og arbejdsformen var meget

inspirerende, idet vi lærte af børnene og de
lærte af os. Børnene var utrolig inter¬
esserede og besad en enorm arbejdsglæde.
De vil helt sikkert værne om drømmenes
legeplads.
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1. Udsnit af model til betonmur, siddeplads og ■ I. Part of the model for a concrete wall, sitting
gennemgange. space and passage.
2. Abegruppe. 2. Ape group.
3. Idéforlæg til park. 3. Idea proposals for park.

3
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Skulpturel møblering af en park
Jeg har, i samarbejde med Ole Bjørnholt
og Per Holland Bastrup, arkitekt maa, ud¬
arbejdet et idéforslag til en park med skulp¬
turelle møbleringer til leg og rekreation, '
udstilling, cirkus m.m.

Festpladsen er omkranset af en organisk
formet betonmur, som kan benyttes til at
lege på, sidde på og tale fra. Folkets
talerstol, er en del af denne mur. Ved
indgangen til mini-tivoli er der indbygget
en kiosk i muren. Keramiske relieffer i blå/

grønne nuancer tænkes fastgjort forskelli¬
ge steder i et forløb i betonmuren.
I parkområdet tænkes anbragt forskelli¬

ge skulpturgrupper: ved søen skildpadder
og frøer, et sted eYi bjørnegruppe, inde i et
skovområde en abe-gruppe. Disse lege¬
grupper skal udføres i en keramiklignende
beton, glatte og »bløde« i overfladen. An¬
dre udemøbleringer som bænke, borde,
lamper m.m. tænkes udført i fiberbeton.
Legeskulpturerne er et nyt og anderle¬

des tilbud til leg og udsmykning til bolig¬
områder, på torve, pladser, gader og lege¬
områder. Beton er et meget spændende og
formbart materiale med utallige mulighe¬
der. Ved at støbe legeskulpturerne i en
gummiform, får de en meget glat og hold¬
bar overflade, en overflade der er dejlig at
røre ved og lege på.
En markedsundersøgelse blandt en stor

gruppe pædagoger viste en stor interesse
for dette nye legetilbud, som appellerer til
såvel børn som voksne: »det er sjovt at se
på børnene finde på fantasi-lege«. Ved en
prøveopstilling juni 86 af to prototyper i en
af Københavns kommunes børneinstitutio¬
ner har det vist sig, at der aldrig er sket
uheld, og at dyrene er meget eftertragtede.

Lissy Boesen, arkitekt maa.
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Et af bogens mest interessante fotos: Formidling
afmødet mellem en fast afgrænset flisebelægning
og en naturpræget-eller i hvert tilfælde uplejet -
urtevegetation ved hjælp af vand. Vandet bobler
op og strømmer ud fra en groft tilhugget sten¬
kumme. Stenkummen har med sine prismefor¬
mer noget tilfælles med både den forarbejdede
belægning og kampestenene langs vandløbets
»naturside«.

■ One of the most interesting photographs in the
book. Effecting the meeting between a sharply
designated paving and a nature-like - or at least
non-maintained - herbacious vegetation with a

help ofwater. Water bubbles up and streams from
a ditch carved in the stone trough. With its prism
forms, the trough has something in common with
both the prefabricated paving and the boulders
along the "nature side" of the water course.

Terrasser
Horst Schiimmelfeder: Terrassen. Gestal¬
tung, Anlage, Ausstattung. Vom kleinen
Sitzplatz bis zur Wohnterrasse. Callwey.
Miinchen. 1986. 156 sider, ill. Pris ca. 315
kr.

Bogen er en af det tyske forlag Callweys
enkle og smukke udgivelser fra de seneste
år i serien »...rund ums Haus«. Format

(18x28 cm), fotos og tegninger; alt er så
nydeligt og enkelt, at bogen umiddelbart
virker indbydende. Selv indholdsforteg¬
nelsen ér et flot eksempel på, hvor fint og
overskueligt tingene kan gøres: Afsnitso-
verskrifter trukket ud til venstre og sat i
store typer, sidetal for afsnit midt på siden
og afsnittenes kapitler trukket ud til højre
på siden.
Kort fortalt omtaler bogen forskellige

terrassetyper, belægningsmaterialer, plan¬
lægning og udførelse, beplantning, vedli¬
geholdelse af belægningen og inventar.
Teksten er kortfattet og let forståelig og

tilpasset, at bogen henvender sig til have¬
amatører
Det tjener forfatteren til ære, at han

gentagne gange påpeger, at nyanlæg og
større terrasseomlægninger ofte er mere
komplicerede, end de forekommer, og at
en arkitekt eller landskabsarkitekt bør
konsulteres; men sagt i samme åndedræt,
bekymrer det mig lidt, at mange af de viste
eksempler virker så lidt overbevisende,
som tilfældet er, idet de anføres at være

projekteret af arkitekter og landskabsarki¬
tekter, heriblandt forfatteren selv.
De 100 sider fotos er grupperet i afsnit,

der svarer til kapitlerne i det indledende
afsnit om forskellige terrassetyper. Når
tekst og fotos er placeret i hver sin ende af

bogen, er det problematisk som her at lade
billederne tale for sig selv. En forklaring
til, hvad man skal lægge mærke til på det
enkelte billede af godt eller dårligt, ville
have »hægtet« stoffet bedre sammen og
gjort bogen langt mere værdifuld.
Det kunne have været en udmærket bog,

men som den er, kan den knapt anbefales
til hverken amatører eller fagfolk.

Karen Attwell

Huse med grøn pels
Gernet MinkelGottfried Witter: Håuser mit
Griinem Pelz. Ein Handbuch zur

Hausbegriinung. - Edition Fricke im Ru¬
dolfMuller Verlag. - Koln 1985 -128 sider
ill. - Pris ca. 178 kr.

Bogen slutter op i den række af tyske bøger
fra 1980-erne, der har slyng- og klatreplan¬
ter enten som hovedemne eller som under¬
emne i forbindelse med byfornyelse.
Det klare budskab i bøgerne er, at slyng-

og klatreplanter i stort omfang kunne være
med til at forbedre klimaet i byerne, f.eks.
med hensyn til regulering af sommertem¬
peratur, forbedring af luftens iltindhold og
nedsættelse af indholdet af støvpartikler.
Hertil kommer isolerende og vandafvisen¬
de egenskaber, samt selvfølgelig det syns¬
mæssige indtryk.
Fornemst har hidtil været Rudi Bau¬

manns »Begriinte Architektur« fra 1983
(se anmeldelse Landskab 3/1984). Den er
lige velegnet som inspirationskilde, og som
praktisk opslagsbog.
I Håuser mit griinem Pelz er man gået

videre end til kun at tale for slyng- og

klatreplanterne på vægge og facader. End¬
nu bedre er det nemlig at lade slyngplanter¬
ne dække tagene, og allerbedst er det at
lægge græs på tagene, idet græsvegetation

har en langt større bladoverflade pr. flade¬
enhed. Lidt forenklet sagt står der, at man
har beregnet, at med 5 procent af alle tage i
Kassel tilplantet/tildækket med slyngplan¬
ter og græs, ville man være kommet ud over
klimaproblemerne i byen!
Trods dokumentation i form af henvis¬

ninger til undersøgelser og anden littera¬
tur, er bogen for agiterende til, at man kan
tage den helt alvorlig. Troværdigheden bli¬
ver ikke bedre af, at de negative effekter
ved samspillet mellem bygninger og plan¬
tevækst, teknisk såvel som arkitektonisk,
overhovedet ikke berøres.
Efter det indledende opråb om nødven¬

digheden af at »forgrønne« og »forskønne«
vores byer, behandles emner som grønne
facader, grønne tage, grønne glashuse
o.s.v.

Et kapitel med ideer til huse, broer m.m.
af levende planter, taget fra en bog fra 1925
af Arthur Wiechula, virker besynderligt i
det ellers meget anvendelsesorienterede
stof. I den modsatte ende af skalaen undrer
det, at forfatteren forfalder til at bruge
tekst- og billedplads til f.eks. noget for
emnet så fjernt som fremstilling af kom¬
post. Også afsnittet om planter trænger til
at blive luget: På grund af et noget overflø¬
digt kapitel om grønne vinduer, er en del
indendørsplanter omtalt. Man bliver op¬
rigtigt talt lidt forvirret, når man ved første
kik i en bog om huse med grøn pels slår op
på Clivia og Peperomia for slet ikke at tale
om krydderurter!
Det er synd, at en bog med et - trods alt -

lødigt indhold og et flot udstyr er skudt så
meget ved siden af.
Når »Begriinte Architektur« er slidt i

laser, vil denne bog stå og se ny ud i min
reol. Karen Attwell

LANDSKAB 3 - 1987 55



Summary

Nature Foothpaths in theCountryside- A
Pilot Project in Skibby Municipality, p. 33.
By Helga Henriksen
In the past, a great deal of travel in the
countryside took place on foot. People
walked to church on Sundays, children
walked to the village school and many field
tracks and paths served as special post and
milk routes.

Over a period of years, these old path
connections have lost their importance as
essential traffic routes. At the same time,
changes in agricultural practice have
resulted in many paths and field tracks
being ploughed up.
In Skibby Municipality, the fact that

parts of these old traffic routes still
remained was well known. The Council
was, therefore, interested to find out if
some of the routes could be re-constructed
as part of a primary net of footpaths,
perhaps with facilities for night stops for
long distance hikers. The nature footpath
plan comprises a nature path thoroughfare,
the main path, with associated facilities for
hikers. Other nature path routes, for shor¬
ter tours, are designated in connection to
the main path. The main path is c. 35 km.
long and passes through and connects con¬
servation areas to each other. The shorter
routes are comprised of loops of between 3
and 15 km. in length with access from the
towns, summer village areas and car parks.

A Garden for Andrea Mantegnas House,
p. 38.
By Kirstine Jensen
Dear Mr. Mantegna,

I am writing to you because I visited your
house in Mantua last summer. It fascinated
my companion and I - a dear friend - and
was of great enjoyment for us. Perhaps
because we had seen your fantastic pictures
in The Painted Room at The Palazzo
Ducale. Perhaps because of the light, the
colours, the heat and because the local
wine was also delightfull. Perhaps it was
the sum of these events which spread to the
experience of your house. In the mean¬
time, pressing circumstance, lack of money
and the weather meant that we had to leave
- so for a while I forgot everything about
your house. I can't really remember when
the idea came back to me again, only that it
didn't seen so obvious - here where the
winter is so cold. To design a garden to
your house now seems to be a somewhat
curious thought.
56

Bofill and the Innate Power of the

Landscape, p. 40.
By Lis Park
The pyramid is located at the border post
Le Perthus, where the Lyon-Barcelona
motorway crosses the boundary of the
Pyrenees. It is positioned so that it spreads
over the border with two corners in France
and two in Spain. The pyramid is a work of
monumental landscape art, built to
symbolise the culture and unity of Catalo¬
nia and as a reminder that the country used
to stretch over both sides of the present
border. A temple-like sculpture in red and
yellow tiles, symbolising the Catalonian
colours, rises up from the top.
Another Bofill work, which illustrates

an interplay between landscape and archi¬
tecture, can be experienced at Meritxell in
Andorra. Bofill's project resulted in a
linear plan which should stretch from one
mountain peak to the other across the val¬
ley, river and main road.
A harmony between landscape and

architecture can be brought about in two
ways. 1) by working with a direct visualisa¬
tion of the character of the landscape and
its elements or 2) with the help of an addi¬
tion to the landscape in the form of a
counter-structure. The pyramid is an
example of the first and the Meritxell is an

example of the second.

Planning of the Countryside, p. 44.
By Jesper E. Hardt and Bendt Nielsen
There are only a few who are really

aware of how fast and radically a landscape
can change in character. The way that
regional and town planning deals with this
question is the subject of this article.
A review of the map appendices to regional
and municiple plans shows that the Danish
landscape is divided into areas of interest,
for example - agricultural areas, nature
areas, areas for extraction of raw mate¬
rials, etc. These divisions are a result of the
way that planning takes place - sector plan¬
ning - where the aim is to evaluate conflic¬
ting interests so that a decision can be
reached as to which interests should
dominate in a given area.
With the passing of the Municiple Plan¬

ning Laws, local councils were given con¬
siderable planning possibilities - also in the
open countryside as the areas between the
towns are called under one heading.
Local open land planning ought to have

a main objective to safeguard the land¬
scape character of local landscapes and
local cultural historic resources despite the
fact that the nation and »private« agricultu¬
ral policies work against this at the
moment.

The concept of conservation cannot be
abolished with the hard-handed effects of

agriculture on nature. When there is need
for protection of threatened, fauna, flora
or landscapes, the area in question ought to
be left in peace "from human wear". All
other areas, which can bear human wear,
ought to be included in planning of the
open countryside (agriculture included)
and here it will be the task of planners and
politicians to ensure access for all - with
appropriate respect for both special nature
considerations and farm production.
The designation and planning of margi¬

nal agricultural land would be an obvious
subject for consideration by local author¬
ities. The establishment of ecological corri¬
dors would then be possible between the
remaining small biotopes so that animal
species can spread to limit in-breeding and/
or extinction.
A natural part of local open countryside

planning could be a comprehensive land
designation and weighting of area uses
from an evaluation of production, visual,

^

ecological and recreational considerations.

Places to Be and Playwith Something for
All AgeGroups, p. 44.
By Lissy Boesen
The play sculptures in ferro-cement/con-

crete were made by to 6th forms at
Baunebjerg School in Humlebæk for the
play areas for smaller children. The pupils
interpreted and built the figures from
sketches at a large scale. Four layers of
chicken mesh were bound together with
wire. After this the concrete was mixed and

pouring could begin. When the work was
over and unveiling had taken place, the
pupils declared that it had been a different
project for them and had given them new
experiences - physically, psychically and
artistically. "Creative Action" from Åbo
was the background for a project where
children and artists from Scandinavia were

to plan and carry out a play area. The
group of artists started by drawing sketches
of their own ideas for a play area. The
children could then choose to be in diffe¬
rent work groups. A large figure of a
woman with a large hole as her stomach
was built and her hair could be used as a

climbing and sliding feature.
Play sculptures are a new and different

possibility for play and decoration of hous¬
ing areas, squares, spaces, streets and play
areas. Concrete is a very exciting and form-
able material with endless possibilities. By
s'etting the play sculptures in a rubber
mould, a smooth and durable surface can

be produced, a surface which is pleasant to
touch and play on. Jeremy Dean
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Resultat af konkurrence om

bebyggelsesplan forGunilshøj
Gruppen for by- og landskabsplanlægning
a/s ved arkitekterne Ole Klaaborg og Bernt
Bauer, Kolding, vandt 1. præmie på
100.000 kr. med deres forslag til bebyggel¬
sesplan for Gunilshøj syd for Silkeborg.
Dommerkomiteen fandt, at forslaget

udmærker sig ved en velargumenteret og
velbelyst hovedidé og detailrigdom, der på
en fin måde lever op til konkurrenceud¬
skriverens ønsker for det meget smukke,
men samtidig vanskelige konkurrenceom¬
råde. Forslaget er udformet med en bebyg¬
gelse, hvis hovedstamme bliver et tættere
bebygget øst-vestgående hovedstrøg. Ho¬
vedstrøget føjer sig ind i det kuperede
landskab omkring Gunilshøj pg. lægger op

til nogle oplevelsesrige færdselslinier for
både kørende og gående.
Forslaget har som et af de få blandt de

indleverede forslag haft en formuleret øko¬
logisk målsætning, hvilket dommerkomite¬
en har stor sympati for. Komiteen finder,
at denne målsætning bør fastholdes og vi¬
dereudvikles i den videre bearbejdning.
Formand for dommerkomiteen har

været lærer Jørn Pedersen. Komiteen be¬
stod iøvrigt af samtlige medlemmer af Sil¬
keborg kommunes udvalg for miljø og
planlægning samt arkitekterne MAA Dan
B. Hasløv og Jørn Ørum-Nielsen og land¬
skabsarkitekt MDL Susanne Guldager.
Der blev uddelt to 2.præmier på hver

50.000 kr., der gik til Tegnestuen Hornbæk
ved arkitekterne MAA Finn Wolstrup Pe¬
dersen & Jørgen Grumstrup, Hornbæk, og
til Arkitekterne Rune Fink Isaksen og
Pirkko Faaborg, Åbyhøj.
Der blev uddelt to 3. præmier på hver

30.000 kr., der gik til arkitekterne MAA
Bredstrup, Høirup & Ladegaard, Århus,
til Arkitektgruppen Regnbuen ved arki¬
tekterne MAA Anders Bové Christensen

og Kaj Mikkelsen og Landskab og Rum
ved Lars Rohde Nielsen, Århus.
To indkøb på hver 20.000 kr. gik til Bo

Nørregaard Jensen og Palle Lindgaard.

København, samt til Arkitekttegnestuen
Virumgård ved arkitekterne MAA Søren
Bangsbo, Ulla Poulsen & Jørn Raun og
arkitekt MAA Peter Juel Jeppesen.

Centre for environmental management
and planning
The major events for the 1987 training
programme are:

1. 5 July-26 September 1987. The 2nd 3
month intensive training course on Envi¬
ronmental Impact Assessment.
2. 12-25 July 1987. The 8th internatio¬

nal seminar on Environmental Impact As¬
sessment.

3. 13-19 September 1987. Training cour¬
se on the Assessment of Environmental
Health Effects of Development Proposals.
CEMP has been involved in research

and consultancy on Environmental Mana¬
gement and Planning and in particular En¬
vironmental Impact Assessment (E1A)
since 1972. Training programmes on EIA
commenced in Aberdeen and abroad. Sets
of papers from the meetings are available
for sale and details can be obtained from
the Seminar Organizer.
Department of Geography, University of

Aberdeen, High Street, Old Aberdeen AB9
2UF, Scotland. U.K. Tel. 0224 40241.

VESTTYSKLAND:
VEKSO GmbH
TLF.: 0461/13025

NORGE:
ROSINGS GJERDEFABRIKK
TLF.: 02-77 85 30

SVERIGE:
BENNY KULLGREN
TLF.: 0303-91 950

TAULOV • DK 7000 FREDERICIA
TLF.: 05562299
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Professionel fodbold.
— Det har vi stået
mål til længe...
Mange klubber, kom¬
muner og ... har lagt
mærke til, at LML sport
leverer alt lige fra en
fodboldpumpe i topk¬
valitet til robuste, vedli¬
geholdelsesfrie fod¬
boldmål. Eller andet ud¬
styr: »nævn det blot« og
vi leverer; hurtigt, øko¬
nomisk, professionelt.
Alle vore produkter er af
top-kvalitet og overhol¬
der selvfølgelig de re¬
spektive normer.
Men vidste De også, at
vi har specialister, der
analyserer Deres pro¬
blem og hjælper profes¬
sionelt for at dække
Deres behov? Hvaden¬
ten det gælder
nyanlæg, ombygning
eller vedligeholdelse: Vi
har ekspertisen. Prøv os.

LML-Sport A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf.: 06 93 31 33
Telex: 64 730 LMLIVA
Telefax: 06 93 20 85

Vårkonference i Oslo
Norske Landskapsarkitekters Forening af¬
holder vårkonference i Oslo 21. og 22. maj.
Temaet er: Stilretninger og formsprog i
have- og landskabsarkitektur i Norge de
sidste 100 år. Tilmelding kan ske helt frem
til konferencens start.

Yderligere oplysninger: Eva Preede 02 38
23 40, Oslo.

Vårkonference på Fejø
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter afholder vårkonference på Fejø 22. og
23. maj.
Temaer er De nye byidealer, Byopfattel-

se og natursyn v. Svein Tønsager, Byøko¬
logi v. landskabsarkitekt Annelise Brams¬
næs, Greenland Dock v. arkitekt Niels Vi¬
um, Høje Tåstrup v. arkitekt Anders Niel¬
sen, gennemgang af Østre Gasværk kon¬
kurrencen.

Yderligere oplysninger: DL, Anker
Madsen, 01 15 33 66.

Konference: Kreativitet gennem leg
IPA - International Association for the
Child's Right to Play - holder sin 10. ver¬
denskonference i Stockholm den 8.-12. ju¬
ni 1987.
Hovedtemaet er 'Kreativitet gennem

Leg'.
Mandag d. 8. juni vil der blive holdt 3
foredrag, der fra forskellige synsvinkler
belyser dette tema.
Om eftermiddagen vil de forskellige ud¬

stillinger i Humlegården, Kungstradgår-
den og i Kulturhuset blive officielt åbnet.
Tirsdag d. 9. juni er der gruppediskussio¬
ner om forskellige emner, der relaterer til
hovedtemaet og desuden om sikkerhed på
legepladser og om det internationale år for
hjemløse.
International Formal Information Cen¬

ter vil blive introduceret. Et projekt om
brug af computere i international informa¬
tion om alle aspekter i børns leg.
Forskellige workshops og udstillinger

kan ses i Kulturhuset hele dagen.
Onsdag d. 10. juni er der arrangeret stu¬
dieture med forskellige temaer såsom dy¬
relegepladser, byggelegepladser, planlæg¬
ning af legepladser, legeaktiviteter organi¬
seret af frivillige organisationer. Desuden
er der arrangeret besøg i Botkyrka, en
kommune i udkanten af Stockholm, hvor
mange nationaliteter integreres i aktivite¬
terne. Om aftenen er der arrangeret Info
Market, hvor man kan udveksle ideer, se
film og lysbilleder fra mange lande m.v.
Torsdag d. 11. juni er der igen gruppedi¬
skussioner, hvor der specielt fokuseres på
integrering af handicappede og forskning
på dette område.
Fredag d. 12. juni afholder IPA generalfor¬
samling.
Inden selve konferencen er der arrange¬

ret en 'fortur', der starter i Danmark 29.
maj.



SBI's40 års jubilæum i 1987
Den 19. maj 1987 er dte 40 år siden SBI
blev etableret. Jubilæet markeres ved ar¬

rangementer, hvor aktuelle byggeforsk-
ningsresultater og byggeriets udviklings¬
tendenser drøftes. I korte træk drejer det
sig om følgende aktiviteter:
22. april-7. maj 1987: Konferencer og

foredrag i 10 danske byer: Thisted, Vejle,
Esbjerg, Herning, Aalborg, Åbenrå,
Odense, Rønne, Århus, Næstved.
23.-24. april 1987, Helsingør: Forbed¬

ring af problemramte etageboligområder.
Seminar om fysisk, økonomisk og social
forslumning samt om forbedring af bolig¬
områder.

19. maj-21. juni 1987, København: Hus¬
behov. Udstilling om byggeforskning i
Dansk Arkitekturcenter, GI. Dok.
20. maj 1987, Lyngby: Fremtidens byer,

boliger og byggeri. Konference om per¬
spektiver og udviklingslinier i byggeriet og
byggeforskningen.

24. maj 1987, Hørsholm: Åbent hus på
SBI. Præsentation af SBI's virksomhed i de

daglige omgivelser.
14.-17. september 1987, København:

Byggeøkonomi. CIB - 4th Inernational
Symposium on Building Economics.

18. september 1987, København: Hvad
kan vi lære af andre lande? International

byggedag om planlægning, økonomi og ud¬
vikling.
5.-7. oktober 1987, København: Post-

Construction Liability and insurance. In¬
ternational konference om byggeskader,
ansvars- og forsikringsforhold.
5.-6. november 1987, Køge: Forvaltning

af boligområder og bydele. Seminar om
»den nye forvaltningsfilosofi«.
Yderligere oplysninger om arrangemen¬

terne fås hos Jens Østergaard, SBI, tlf. 02
86 55 33.

Byfornyelse
Det beløb, som staten over de seneste år
har givet til byfornyelse, har været stadigt
stigende. I år er der afsat over en milliard
kroner på statsbudgettet til formålet.

Der er god brug for pengene, da en
række kommuner landet over har taget
byfornyelsesopgaven op.
Men hvor kommer borgerne ind i bil¬

ledet?

Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af
1970 - SBS - har altid lagt stor vægt på
samarbejdet med beboere, ejere og er¬
hvervsdrivende i et byfornyelsesområde,
og selskabet har nu udgivet en pjece.
Pjecen fortæller i korte træk, hvad byfor¬

nyelse er, hvordan man starter på en forny¬
elsesopgave, hvordan den gennemføres
både kommunalt og privat, og hvad det
koster, samt hvem der betaler for hvad.
Pjecen er gratis og kan fås hos Sanerings-

og Byfornyelsesselskabet af 1970. SBS, Ny
Kongensgade 15, 1472 København K. Tlf.
011221 77.

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

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

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

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

GÅRDSANERING

L D A

it wi'-mw-A
INGVARD NEDERGAARD & SØN A/S

wm^m ANLÆGSGARTNERMESTRE
GL. MOSEVEJ 309 . 2880 BAGSVÆRD

TLF. (02) 98 49 20
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N°3 _ • 1

guide
des

details
d'aménagements

extérieurs

Bøger fra Jacques Simon
Sidste nye billedhæfte: guide des détails

indeholder omkring 100 fotomontager om
belægning, udstyr m.m.
I samme serie findes 19 andre hæfter, der

kan købes for ca. 100 kr. stk. fra
Jacques Simon. Aménagement des espaces
libres. F-89134 Turny.

« 500 SKETCHES » : Ideas about preparation of outside fittings up, urban
I and sub-urban which can be used directly or as reflexion items. Sketche is

far better than a long speech.

0 « 300 LANDSCAPES SKETCHES » explained by some cuttings, spots le-2 vels and comments, shows the infinite variety of the possibilities of the
landscaps preparation made with simple means : grounds-patterns, plan¬
tations and coating of makes-hift.

0 « 200 DETAILS » (200 photos + 80 designs of execution) present a se-3 lection of materials and of the most current starting technics, selection
dotted with some propositions from the author bound to his own practice
from the small garden to the large park.

A « 400 PLAYGROUNDS » propose some solutions of preparation of large4 and small areas for the children ; the manner to build, to set up and to fit
the equipments and furniture of games out. A subject of actuality related
by more 250 photos and more 100 designs.

_ « ROADSIDE LANDSCAPING » with its 220 large-size photos and comple-
5 mentary make up see almost in full size sorts of grown-up trees in ali¬

gnment. With the help of the concrete examples of this handbook, you will
no longer have to choose lightly.

n « 1 50 TREES ». Nothing is better than a drawing to identify forest or orne-
D mental tree. It is made with in addition, the descriptions, requirements,

uses for each sort. You will find there some vegetal associations (leafies-
conifers). Some designs showing the tree when it is 5, 1 0, 1 5, 20, 30, 50
years old, the whole with some practical advices and some lists to use
them better.

_ « TOWN LIFE ». 200 full-page commented photos. A book that will allow
/ the reader to make from time a step aside to imagine with fun of fright the

daily life.

« PRIVATE GARDENS AND HOUSING DEVELOPMENTS >». A golden-sub-
0 ject in view of the number of the little houses which are built. Some solu¬

tions to set aside, those one to keep, some others to develop; With more
70 draughts for all the situations and almost as many for housing develop¬
ment and garden. It will be seen nothing is lost to make everything work
out.

Q « LANDSCAPES AND RECREATION ». More 400 sketches and cuttingsy about all the subjects concerning the outside developments.

n n « TECHNICAL ILLUSTRATED HANDBOOK OF CONSTRUCTION SIZE ».1 U This series of prices for all the external works is the first to explain the des¬
cribed prices it allows you to understand better how to set up your own
specification. (Published in 1 980, you index each year and you automati¬
cally get the price.)

« PROSPECTS SKETCHES OF LANDSCAPE ARCHITECTS ». A medley of
1 more 400 sketches of works of external developments. Some pages full

with a comment about each author.

^ « BASIC DESIGN ». This book opens some prospects to the graphical re-1 2. search, and computer and nature work. Added of interest for thoses who
contribute to the conception of human environment and relating elements.

^ _ « CURRENT PARKS ». 10 european parks of all different conceptions by1 3 more 300 photos. The draught of projects in doble page and comments
about the vegetation and conception. *

^ . « WALLS AND PAVING >». 200 beautifuls full-page photos with a short1 4 technical comment. A new book that allow you to have look at all the old
and new examples in matter of walls surfacing and paving.

* _ « SKETCHES FOR THE REALISATION OF VARIOUS WORKS ». The aim of
1 O this book is to give a comprehensive view of the different works to realise

in the outside fitting up, so that the responsible people may study their pro¬
jects more easily.

* * « PERGOLAS AND PALINGS ». This book is a copious and detailed docu-
1 u mentation of 200 photographed and commented examples to enable the

readers to make their own draughts, sketches and buildings.

_ « SQUARES AND STREETS FOR FOOT-PASSENGERS ». The documenta
1 / tion in this book tends, with pictures and sketches, to a better knowledge

of the fitting of squares and Streets for foot-passengers, chosen among the
best examples.

^ 0 « PLAYGROUNDS ». Some playgrounds have been realised ; they are
I O many, interesting because of their variety, in the places they were built as

well as in their conception. This 1 50 pages bound b9ok gives a great num¬
ber of noticeable examples in France as well as abroad. Each project is pre¬
sented with its text, its draught and photos.

Q « NATURE AND ARCHITECTURE OF GARDENS ». Nowadays, in political1 9 and urbanists' speeches, questions about the improvement of your envi¬
ronment ofthen crop up. "Natural" urbanism or green reappearance of
towns are presented as a panacea. Some texts, largely illustrated with,
photos, draughts and sketches.

— — « LARGE LANDSCAPES ». From the guarryman to the roadman, all of us,
2U we are concerned in landscapes for, that is sure, they do change ! soon

and very quickly, a hill can be parted in two by a motorway, a spoil heap
can disappear in three months. Fully completed documents with photos,
mounthings, texts.

^ ^ « FENCE ». When a fence is being built, it is necessary to see clearly the2. I target to hit. Is it a symbol of the bourdary of the area ? Must it be defen¬
sive or, first of all, ornamental ? Is it rather a shield or a wind-screen ?
Does it determine special inside zones ? This book tends to witness the
importance of the research concerning fences, with a price-list in supple¬
ment.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

UV4 vi
Ledøjetoften 49 2750 Ballerup BYGGER
Tlf. (02) 97 05 10 og (02) 97 03 50 L D A GRØNT

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

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

/AvifaecfS^civtMei-mestef

£/W(c K(ewa*rt nrgVI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT #

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

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

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

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn 43 1051 København K Tlf. 01-13 62 00

TAG OVER

DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • (02) 73 22 33
Strandvejen 78 ■ 7120 Vejle • (05) 81 44 33



Hyde Park bænk hos Paustian iNordhavn
Den originale engelske Hyde Park bænk er god både
til offentlige parker og private haver.
Den er udført i massivt teaktræ og kan derfor tåle at stå
ude hele året uden vedligeholdelse og vil efterhånden
patinere i en smuk sølvgrå overflade.
Parkbænken findes i fire længder 120 cm, 150 cm, 180
cm, 240 cm. Der findes stol og borde i samme udførelse.
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København 0.
Tlf. 01-18 45 11

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 • Lørdag 10.00-14.00


