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DL indlæg på IFLA's Grand Council møde i
Chantilly, aug. 87

Dear Colleagues
Re. The South African membership of
IFLA

The Danish Association of Landscape
Architects - DL - has the view that South
Africa ought not be a member of IFLA
because of The Republic's basic disregard
of human rights.

DL's request that this point be placed on
the agenda of The Grand Council meeting
in Jamaica in 1986 was rejected on the
grounds that the question had political cha¬
racter. DL repudiate this point of view with
reference to the fact that IFLA is an inter¬
national organisation which represents a
profession engaged directly or indirectly in
human relationships and well-being in a
global context.

It was with great pleasure that DL noted
the positive support of this view from many
member countries when the South Africa

question was taken up by the former Presi¬
dent Zvi Miller as a supplementary point to
agenda point 0.6 at The Grand Council
Meeting in Jamaica last year.

DL is one of IFLA's founder members
and feels, as a result, a special responsibili¬
ty for The Federation's continued partici¬
pation in international co-operation which
DL believes is only possible when member
countries promote basic human rights.

Most IFLA members accept that The
Republic of South Africa does not comply
with this demand.

At The General Meeting held in the
spring of 1987, DL adopted the following
attitude to the South Africa issue:

»The Republic of South Africa's mem¬
bership of IFLA is contrary to the interests
of DL and directly inconsistent with the
official Danish attitude. DL's governing bo¬
dy is directed to contact IFLAs other mem¬
ber states to pursue the view that South
Africa ought to be refused membership of
IFLA, at present, with reference to the
question of human rights. DL's General
Meeting has stipulated that South Africa
should be excluded within 1 year and failing
this, Denmark will, together with other
similarly disposed countries, resign her
membership of IFLA on the grounds that
co-operation with South Africa cannot be
accepted whilst The Republic currently dis¬
regards basic human rights.«

The Danish Association of Landscape
Architects strongly urges that IFLA's other
member countries support the Danish atti¬
tude to South Africa on the basis of the
above-named views and to actively partici¬
pate to a decision that South Africa be
excluded from IFLA.

DL will, as stated, submit this view to
The Grand Council in Chantilly in August,
later this year, and will propose that a
motion be passed on the following agenda
point:

»As a consequence of The Republic of
South Africa's disrespect 'for basic human
rights, IFLA's Grand Council direct here¬
with that South African membership of
IFLA be suspended for the time being«.

Vibeke Nellemann, chairman

Copies of this letter sent to all IFLA coun¬
tries and their delegates, IFLAs President
Michaly Mocsenyl, The Executive Com¬
mittee, The Vice-President for The Cen¬
tral Region Sveinung Skjold, The General
Secretary Jette Abel and The Secretariat in
Versailles. It has also been sent for publica¬
tion in IFLA News No. 20.

Enclosure: United National Resolution
41/35 H.
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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 center for ældre

Kjellerup kommune har i samarbejde med
DAL udskrevet en offentlig projektkon¬
kurrence om et ældrecenter i Thorning.

Opgaven drejer sig om at komme med
forslag til etablering af et servicecenter for
ældre, 13-15 plejeboliger og 10-15 æl¬
dreboliger, hvilket blandt andet skal køres
gennem ombygning af det eksisterende
plejehjem.

Forslag skal afleveres til kommunen se¬
nest den 15. september, hvorefter projek¬
terne vil blive bedømt af en dommerko¬
mité, hvor Kjellerup kommune er repræ¬
senteret ved bl.a. borgmester Svend Win¬
ther. Konkurrencens fagdommere er arki¬
tekterne MAA Arne Egeskjold, Flemming
Steen Seiersen og Anette Brunsvig.

Præmiesummen er ialt på kr. 225.000,
hvoraf 1. præmien er på mindst kr. 75.000.

Konkurrence for arkitektstuderende om

udsigtstårn og portal ved
Blangstedgaard- Byg & Bo 88 i Odense
Odense kommune har i samarbejde med
Danske Arkitekters Landsforbund udskre¬
vet en offentlig idékonkurrence om ud¬
formning af indkørselsportal og et udsigts¬
tårn og vartegn for Blangstedgaards nye
boligområde.

Konkurrencen er åben for alle studeren¬
de indskrevet ved arkitektskolerne i Århus
og København.

I forbindelse med Odense by's 1000 års
jubilæum i 1988 arrangeres en udstilling af
Blangstedgaard nye boligbebyggelse i
april-juni 1988. Denne udstilling har sin
baggrund i Boligministeriets »Dansk byg-
ge-boligår 1988«.

For at markere såvel byens jubilæum
som byggeudstillingen har Odense kom¬
mune besluttet at opføre en indkørselspor¬
tal til udstillingsområdet og et udsigtstårn
og vartegn i boligbebyggelsen.

Gennem konkurrencen ønskes forslag til
udformning og indretning af et permanent
udsigtstårn og vartegn for Blangstedgaards
nye boligområde samt en indkørselsportal
til udstillingsområdet Byg & Bo 88 i Oden¬
se - Fremtidens Boligbyggeri.

De vindende forslag skal opføres inden
byggeudstillingens åbning 27. april 1988,
og udsigtstårnet skal kunne anvendes af
besøgende til udstillingen. Udsigtstårnet

skal forblive som et vartegn for boligområ¬
det, mens indkørselsportalen fjernes efter
byggeudstillingen.

Forslag skal være indleveret senest den
15. september 1987. Bedømmelsen af de
indsendte forslag ventes afsluttet i midten af
oktober måned 1987.

Konkurrence om Ådalsparken
Hørsholm kommunalbestyrelse har i sam¬
arbejde med Dansk Almennyttigt Bolig¬
selskab og Danske Arkitekters Landsfor¬
bund udskrevet en idékonkurrence om for¬

bedring af miljøet i boligbebyggelsen
Ådalsparken i Hørsholm.

På basis af de senere års erfaringer med
planlægning af større etageboligbebyggel¬
ser, trafik, parkering, den sociale struktur,
rekreative områder og centerindretning ef¬
terlyses forslag til såvel helhedsløsninger
som til enkelt-ideer, der kan medvirke til at
forbedre miljøet i den nu 16 år gamle
Ådalsparken.

Forslag skal indsendes til Hørsholm
kommune senest den 24. september og vil
blive bedømt af en dommerkomité, hvor
kommunen bl.a. er repræsenteret ved
borgmester Ove Sundberg og Dansk Al¬
mennyttigt Boligselskab bl.a. ved formand
for Afdelingsbestyrelsen Kirsten Thrane.
Til dommerkomiteen har DAL udpeget 3
fagdommere: arkitekterne MAA Jørgen
Hauxner og Claes Høgly samt landskabs¬
arkitekt MAA, Mdl Paul Le Fevre Ja¬
cobsen.

Præmiesummen er på ialt kr. 300.000,
hvoraf 1. præmien er på mindst kr.
100.000.

Arkitektpriser i Miljøåret
Europa Nostra inviterer byer og kommu¬
ner i EF til at deltage i storstilet konkur¬
rence.

Tilmelding skal ske i september og okto¬
ber i år for at kunne komme i betragtning.
Der er 30 priser at kæmpe om. De vil blive
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givet til fremragende frednings- og nyud-
viklingsprojekter i Europa.

Priserne skal markere det europæiske
miljøår, som begyndte den 21. marts 1987.
Arrangementet er organiseret af Europa
Nostra og finansieres af Fællesmarkeds-
kommissionen (EF) med støtte fra Ameri¬
can Express.

Der er tre konkurrencegrupper. Inden
for hver gruppe gives en medalje og 10
diplomer til de bedste projekter. Katego¬
rierne er: Storbyer og byer med over
300.000 indbyggere, byer under 300.000
indbyggere og endelig byer eller byområ¬
der under 300.000.

Vinderne vil blive kåret i slutningen af
miljøåret, dvs. i marts 1988.

For at deltage i konkurrencen skal pro¬
jekterne være arkitektoniske frednings¬
projekter og skal falde harmonisk ind i det
nutidige bymiljø. De skal være betydnings¬
fulde nok til at have indflydelse på hele
byer eller betydelige dele af disse. Projek¬
terne skal være helt eller delvist finansieret
af det offentlige eller lokale myndigheder
og være fuldført efter 1975.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra:
Concours 'Europa Nostra', University de
Lausanne, Dorigny, CH-1015 Lausanne,
Schweiz, som tager imod tilmeldinger fra 1.
september til 1. november 1987.

Europa Nostra, som bliver 25 år til næste
år, er en sammenslutning af fredningsfor-
eninger i 21 europæiske lande.

Ansøgningsskemaer til deres egen 1987
konkurrence fås ved henvendelse til 9 Buck¬
ingham Gate, London SW1E 6JP, som skal
være indsendt senest den 16. oktober 1987.
Vinderne vil blive annonceret i slutningen af
januar 1988.

Information om det europæiske miljøår
kan fås hos Commission of the European
Communities, Task Force EYE, 2000 rue
de la Loi, 1049 Bruxelles, eller den danske
nationalkomité under Miljøministereiet.

Det europæiske miljøår falder sammen
med Europarådets åben-land-kampagne,
som går fra juni 1987 til 1988. Konkurren¬
cen bakkes op af Europarådet. Og katego¬
rien for byer og landsbyer under 30.000
indbyggere vil især lægge vægt på, hvor
godt projekterne er integreret i land¬
skabet.

Yderligere oplysninger: American Ex¬
press, Joanna Crawford, London, +44 1
222 7966.

American Express, Danmark, direktør
Par Hedlund, 01 11 50 05.

Chairman Marshall, Europa Nostra,
London +44 1 821 1171.

Ruth Riis-Hansen, Europa Nostra, Fa¬
rumgård, Danmark, 02 95 23 34.

Skov- og naturstyrelsen flytter
1. Januar 1987 oprettedes Skov- og Natur¬
styrelsen ved sammenlægning af Skovsty¬
relsen og størstedelen af Fredningsstyrel¬
sen. Nu er Skov- og Naturstyrelsen flyttet
sammen på en ny adresse:

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken
13, 2970 Hørsholm. Tlf. 02 76 53 76.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

[sendes gerne på forlangende^
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

jVi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

or på nytt de gamla fina parker¬
na till en motesplats månniskor

emellan. Genom stimulerande och akti¬
verande sittutrustning och sitthornor
for mysig samvaro.

I parker med en klassisk planering
måste man vara varsam for att behålla

harmonin. Hags produkter har den
formgivning och kvalitet som kravs for
att gora parkbesoket till en skon upp-
levelse.

Hags lekredskap ger också en fin
stimulans till barn med handikapp. De
ger utmaningar i olika svårighetsgrader,
allt efter var och ens formåga.

Hags har parkutrustningen som gor

parken inbjudande, som gor att man

gårna stannar en liten stund extra.

HAGS
ÅR KVALITET
Hags anvånder numera
en djupt penetrerande
alkydfårg. Det ger ett
ånnu battre skydd mot
våder och vind. Box 133, 578 00 Aneby, Sverige.

Tel: 0380 404 30. Fax: 0380-451 26.

Danmark: HAGS LEGEPLADSER, Industrivej 51 F. 4000 Roskilde. Telefon (02) 75 52 55. Finland: OY J TRADIMG, Kuriiritie 118,01510 Vantaa 51. Telefon: 90-870 1155.
Norge: CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S, Grefsenvn 9.0482 Oslo 4. Telefon: (02) 15 80 50.

__

GE NYTT LIV I GAMLA PARKER!
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KURSUSINSTITUTIONEN TUNE LANDBOSKOLE
Kursus Ha 12. Større anlæg i det åbne land

Kursusinstitutionen Tune Landboskole 12.-16. oktober 1987
Formål At opnå kendskab til baggrunden for større tekniske anlæg og mulighederne for
at udforme og tilpasse dem i det danske landskab.
Deltagere Såvel offentlige som private ansatte samt praktiserende arkitekter og land¬
skabsarkitekter. Endvidere forstkandidater, stads- og kommunegartnere, vejteknikere
og andre.
Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt af arkitekt maa, landskabsarkitekt mdl Ib Møller,
Møller & Grønborg AS i samarbejde med DLs debatudvalg.

FORELØBIGT PROGRAM
Mandag: Landskabers forvandling

Det danske landskab, i går, i dag - i
morgen
Landskabsarkitekt mdl Annelise Brams¬
næs, Institut for by- og landskabsplanlæg¬
ning, København.
Den grønne fremtid
Sociolog Erik Høegh, København.
Jorden som råstof. Grave- og efterbe-
handlingsplaner
Arkitekt maa Thomas Finke, Institut for
by- og landskabsplanlægning, Køben¬
havn.
Liv på jord
Arkitekt maa Per Pandrup, Informa¬
tionschef i Amtsrådsforeningen.

Tirsdag: Forsyningsanlæg i landskabet
Elværker, kraftvarme- og forbrændings¬
anlæg
Arkitekt maa Peter Paludan, Gottlieb,
Høgsted & Paludan, Hellerup.
Naturgas- og kraftvarmeledninger
Arkitekt maa, landskabsarkitekt mdl Ib
Møller, Møller & Grønborg AS, Beder.
Beplantning omkring forsyningsanlæg
Læplantningschef Chr. Als, Hedeselska¬
bet, Viborg.
Vindmøller set fra planlæggers side
Arkitekt maa Bo Fischer, Skov- & Natur¬
styrelsen.
Vindmøller set fra fabrikant og forbruger
Arkitekt maa Claus Nybroe, WinDesign,
Stenstrup.
Højspændings-, radio- og TVmaster
Civilingeniør Knud Bagge, Rambøll &
Hannemann, Virum.
Visualisering ved hjælp af ny og gammel
teknik

Akademiingeniør Per Justesen, Vejdi¬
rektoratet, Motorvejskontoret, Skander¬
borg.
Arkitekt Johannes Vindum, Møller &
Grønborg AS, Beder.

Onsdag: Affaldsdeponering og veje
Affaldsdeponering
Direktør Tony I. Nielsen, IS Fasan,
Næstved.

Beplantning langs landeveje
Landskabsarkitekt mdl Susanne Struch,
Holte.

Hedeland, før, nu og i fremtiden
Arkitekt maa og landskabsarkitekt mdl
Jørgen Vesterholt, København.
Ekskursion til Hedeland
Ledelse af Susanne Struch og Jørgen Ve¬
sterholt.
Storebælts- og Øresundsforbindelser
Ib Møller, Møller & Grønborg AS.

Torsdag: Rekreative anlæg
Kunstige øer, strande og lystbådehavne
Arkitekt maa Niels Thougaard, Hoved¬
stadsrådet.
Feriebyer, heriblandt Øer-projektet
Landskabsarkitekt mdl Paul le Fevre Ja¬
cobsen, Århus.
Idrætslivet i det åbne land
Arkitekt maa Dan Borgen Hasløv, Ib
Andersen & Juul Møller.
Feriecentre. Arrangeret rekreation
Arkitekt maa Fl. Bay-Jørgensen, Ring¬
købing.
Almen rekreation
Arkitekt maa Jørgen Primdahl, Institut
for by- og landskabsplanlægning.
Mennesket i naturen
Redaktør Søren Rvge Pedersen, Det jy¬
ske Haveselskab, Århus.

Fredag: Erhverv og landskab
Landbruget og det grønne
Landskabsarkitekt mdl Gunver Vester¬
gaard, Det jyske Haveselskab, Århus.
Nye erhvervsområder. Landskabelig
modning
Landskabsarkitekt Lis Bendix Madsen,
Odense kommune.

Kursusleder: Ib Møller,
Møller & Grønborg AS.
Kursusafgift: Kr. 2.000,00.

Tilmelding: Senest fredag den 25. septem¬
ber til kursusinstitutionen Tune Landbo¬
skole, Grevevej-20, 2670 Greve Strand,
tlf. 02 61 01 31.

Efterårets arrangementer på Fyn
Danske Arkitekters Landsforbund, afde¬
lingen for Østifterne, Danske Landinspek¬
tører, Fyn, Dansk ingeniørforening, afd.
for Fyn, Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter, Foreningen af byplanlæggere,
Byplanteknisk Selskab - under Ingeniør¬
sammenslutningen, Vej- og byplanfor¬
eningen under Dansk Ingeniørforening,
Arkitektsammenslutningen, Fyn arrange¬
rer foredrag/ekskursion med følgende em¬
ner i efteråret 1987:
TV-2 opstart, fremtid og planlægning

TV-2 placerer sit hovedsæde på Fyn.
Hvad betyder det?

Onsdag den 9. september 1987 kl. 19.30
på OF, Jernbanegade 20.

Naturformidling på Fyn
For at fremme forståelsen for værdien af
natur- og fortidsmindebeskyttelse har flere
amter i de senere år ansat såkaldte »natur¬

vejledere«. Den helt nye naturvejleder i
Fyns Amt - Torben Gang Rasmussen - vil
redegøre for sine tanker med dette nye
initiativ på Fyn, mens naturvejleder Sven
Thorsen, der har arbejdet for Storstrøms
Amt i ca. 2 år, vil give eksempler på prak¬
tisk udført naturformidling samt forelægge
sine sidste nye ideer!

Torsdag den 8. oktober 1987 kl. 19.30 på
OF, Jernbanegade 20.

Hvem er Bo Andersson?
Hvad betyder Bo AnderssCn's medvirken
for succesen på Blangstedgård. Svensk ar¬
kitekt SIR med bl.a. indretning af store
hoteller, boligudstillinger og meget mere
vil fortælle om sine erfaringer.

Tirsdag den 10. november 1987 kl. 19.30
på OF, Jernbanegade 20.

Nyere amerikanske billeder
Planlægningschef, arkitekt MAA Jesper
Harvest viser billeder og fortæller herom.

Onsdag den 9. december 1987 kl. 19.30
på Odense Slot, indgang C.
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K. G. Fleischer, Helleviken. Plan 1:300

Med naturen som veiviser
Arbeider av landskapsarkitekt Torborg
ZimmerFrølich
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Norsk landskapsarkitektur har ingen lang
historie med et anegalleri av framtredende
énere. Å bygge arkitektur med terreng og
levende planter er et langsomt skuespill,
som kailer på ydmykhet heller enn parade¬
numre.

Gjennom en nesten 50 år lang arbeids-
dag har Torborg Zimmer Frølich, Bitten
blant venner, på en stilferdig måte tilført
norsk hagekunst noen perler i kultivering
av frodig vestlandsnatur.

På forunderlig vis har dette forblitt nær¬
mest ukjent, selv for patriotiske bergense-
re. Hennes produksjon preges av mange og
store hageanlegg. Anlegget i Erviken for

skipsreder Wallem er kanskje det viktigste,
både på grunn av sin kvalitet, størrelse og
anleggstid.

Fra gartnerassistent til landskapsarkitekt
Bitten Zimmer ble som 17-årig sendt på
internatskole i England, «for å lære en¬
gelsk kustus og kanskje også tilegne seg
gartnerfaget». Årene der" ble grunnleggen-
de for hennes senere utvikling som land¬
skapsarkitekt, og har sammen med 5-6 års
praksis som gartner forskjellige steder gitt
henne en enorm plantekunnskap og sik-
kerhet i bruk av planter. Dette bærer an-
leggene hennes umiskjennelig preg av. Og¬

så den ville floraen har blitt inngående
studert. Sommeren 1929 ble for en stor del
brukt i fjellheimen sammen med en inter-
essert hollandsk medstudine, for å utvide
kunnskapene om norsk høyfjellsbotanikk.
Den ivrige gartnerassistenten ved botanisk
hage i Bergen, ble så, etter direkte anmod¬
ning fra professor Moen, tatt opp som ho-
spitant ved Norges Landbrukshøyskole i
1933-34.

Fra Ås gikk veien til København og C.
Th. Sørensens tegnestue. Gjennom under¬
visningen var hun blitt oppmerksom på C.
Th., så dette var et naturligt neste skritt i
læretiden.
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Norges Handelshøyskole, 1936. Planutsnitt 1:400.
■ The Commercial College of Norway, 1936.
Part of plan 1:400.

Full av selvtillit startet hun egen praksis i
Bergen, 25 år gammel. Hennes første opp-
drag var nytt utomhusanlegg til Norges
Handelshøiskole, som dengang lå på Ny-
gårdshøyden.

Anlegget bærer preg av C. Th Sørensen.
Dette er også tydelig i en rekke av villa-
anleggene fra 50-årene, og kanskje ster-
kest i planene for gravstedet til familien
Riisøen (1955). Karakteristisk for disse an-
leggene er store, flate arealer. De er preget
av strenghet i formgivingen, med akser,
blikkpunkt, logiske bevegelsesmønstre og
sterk romoppbygging (villaene Aase,
Grung, Horntvedt). Her merkes også spor
av professor Moen og av samarbeidet med
Karen Reistad. I denne perioden utvikler
Frølich sin egen tilnærmningsmåte: Paral¬
lelt med de flate C. Th.-ske hager utvikles
naturhagene, hvor de naturgitte forutsett-
ninger er styrende for anleggenes form.
Selv om det eksisterende terreng får leve
videre uten inngrep, makter Frølich ved
bruk av vegetasjon å forsterke og utvikle
den eksisterende situasjon slik at anlegget
fremstår som en selvstendig, kunstnerisk
helhet. Hovedverket i naturalistisk stil er

uten tvil anlegget i Erviken (1951-59). I
pakt med god engelsk tradisjon utvikles
slettene, krattene, solitære plantinger gjen-
nomvevet av stier og trappeløp.
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K. G. Jebsen, Paradis. Bildene viser tidlig høst i
et anlegg der det fremdeles er fargerikdom.
■ K. G. Jebsen, Paradis. The pictures show
autum in a lay-out with all its richness of
colour. Plan 1:300
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Hageanleggene i Vikedalen
Erviken lå dengang en god times reise fra
Bergen sentrum. Idag kjører vi på 15 mi¬
nutter.

Opprinnelig var beboelseshuset tegnet
av arkitekt Grung. Den kjente bergensar-
kitekt Konow Lund fikk i oppdrag av skips-
rederN. Wallem å tegne om huset. Disse to
arkitektene var ikke akkurat enige om et
felles arkitektonisk formspråk.

Konow Lund gjorde derfor et impone¬
rende arbeid med å slette den andre arki¬
tekts særpreg.

Mitt oppe i denne omkalfatring sto Bit¬
ten Frølich. Hun startet anlegget med et
Grung-hus, og avsluttet med et Konow
Lund-hus!

Anlegget ble påbegynt i 1951 og pågikk
kontinuerlig frem til 1959.

Det ble utarbeidet planer hvert år for
dé enkelte delene av anlegget som skulle
utføres samme år. Noen av planene er ikke
satt ut i livet. Bitten Frølich deltok selv i

bestilling og utplanting. Eiendommen har
en dominerende og vakker natur. Arbeidet
ble i store trekk å videreføre hovedtrekke¬
ne og brodere ut enkelte detaljer innenfor
et hele.

Anlegget kan oppleves som en rundtur
mellom forskjellige elementer og tema, og
selv med et minimalt vedlikehold de siste år
viser det seg å bestå som et fullverdig
anlegg.

Naturlig bunndekke i anlegget er mose,
sisselrot i flak og store bregner. Ellers er
det brukt porselensblomst, gravmyrt og
fløyelsblomst som nytt bunndekke med
godt resultat. Av busk- og trevegetasjon
kan nevnes: bjørk, or, hegg, ask, eføy,
einer, mispel, lyng, buskfuru, bergfuru og
rhododendron.

Bitten Frølich beskriver selv anlegget
slik:

»Skipsreder N. Wallems tidligere eien-
dom ligger på et ness som stikker ut i
Eidsvågen, nord for Bergen. I bukten in¬
nenfor ligger naustet, og vei fra byen passe¬
rer her frem til huset og garasjen. Bygnin¬
gen er elegant plassert mellom to fjell-
knauser med forbindelse til sjøen på to
sider (øst og syd), terrassert med forstøt-
ningsmurer og trappeanlegg ned til kai.
Mot øst er der laget en sitteplass med stein-
benker, omgitt av beplantning i groper i
fjellet.

Ut fra stuen mot vest forbinder en stor

helleplass hovedhuset med et gjestehus,
hvor der også er badstu. Herfra går en
hellesti opp forbi et herlig heggetre til et
stort svømmebasseng omgitt av rundhug-
gede hardangerheller (et arbeid som neppe
gjøres nu for tiden). Bassenget ligger på en
hylle i fjellet.
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Situasjonsplan ca. 1:1500. 1. Naust, 2. Hovedhus, 3. Gjestehus og garasje, 4. Gartnerbolig.
■ Master Plan c. 1:1500, 1. Boat house, 2. Main house, 3. Guest house and garage, 4. Gardener's house.

Haveanleggene i Vikedalen
■ The gardens at Vikedalen.

Gjestehuset inneholder også rom for
hjelp i huset og er forbundet med garasjen
til et sammenhengende bygg. Der er gjen-
nomgang gjennom garasjen fra gårdsplas-
sen og ut til en stor pien som sammenhen¬
gende strekker seg mellom fjell og knauser
helt frem til gartnerboligen i vest. Virknin¬
gen av kontrasten mellom denne flåten og
det steingrå fjellet gir anlegget sitt enestå¬
ende preg, en naturformasjon som det bare
var å spille opp til. Den opprinnelige vege-
tasjon er forsøkt supplert med planter som
skulle harmonere med karakteren på ste¬
det for å gi en rikere virkning.

En lynghage er forsvunnet i tidens løp.
Det er også staudehagen, som i sin tid var
meget virknirtgsfull, uten at dette forsvin -

ningsnummer spiller en nevneverdig rolle.
I dag er den store gresSflaten fremdeles
vedlikeholdt, og gir hagen sitt preg sam¬
men med alle hellestiene som løper gjen¬
nom terrenget. Disse stiene gir forbindelse
opp i fjellknausene via natursteinstrapper,
som ble laget hvert år når Wallem kom
hjem fra Kina. Det foregikk i et inspirert
samarbeid; Wallem var uhyre interessert i
hagen, og arbeidet fikk kontinuitet gjen¬
nom mange år. Visse ting var vi ikke enige
om, men det var der jo ikke noe å gjøre
ved. En ting vil jeg gjerne ha nevnt i den
forbindelse, og det er bassenget; fremfor
alt den lysgrønne fargen som skjærer seg i
forbindelse med naturen omkring, fjellet
og sjøen. Helleplassen var også roligere og
finere før så altfor meget skjedde. Men vel
35 år er forløpet, og det var allikevel en
giede å besøke stedet for fotografering nu.«
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Anlegget ved Brakanes
Gjenoppbyggingen av Brakanes Hotell i
Ulvik ved Hardangerfjorden (1951) sam¬
men med arkitekt Kristian Bjerknes er på
mange måter karakteristisk for Bitten Frø-
lichs arbeidsmåte:

«Der var mange aspekter ved det å plan-
legge hageanlegget ved Brakanes Hotell.
Det var en oppgave fra bunnen av. Det
gamle hotellet ble brent under krigen, og
igjen lå en askehaug ved sjøkanten på et
ellers flatt areal. I nærheten var også en
bunkers etter okkupantene. Den naturlige
tanken var at dette måtte vekk, men så var
der noe som strittet imot; fyllmasser fra
nærliggende grustak ble brukt til å dekke
haugene og lage en bakke opp mot hotel¬
let. Tilsammen ble det et «terreng».»

Et motiv som desverre kom vekk da
hotellet senere ble påbygget, var en
staudehage på bygningens vestside. Den
ble lagt på flåten som en «åker» med helle-
veier gjennom, slik at muligheten for å se
på, plukke og vedlikeholde staudene ble
tilfredsstillende.

Fra badeplass med badehus og stupetårn
fører en hellelagt sti i søkket mellom de to
haugene opp til terrassen foran hotellets
hovedinngang på sjøsiden. Bruk av kvali¬
tetsmaterialer som heller, steinbord og
benker er gjennomført, grus i stier og på

plasser kombineres ofte med vannrundet
kampestein. Krav til brannvei over hoved-
plenen ble løst ved å brosette veien med
knyttnevestore morenesteiner. På denne
måten ble plenen «armert» uten at den
store flåten visuelt ble brutt.

Anleggsgartner Økland fra Bergen ledet
det daglige arbeidet, mens Frølich selv del-
tok på sine ukelange opphold under an-
leggsfasen. Lokal arbeidskraft ble benyttet
mye, særlig fra gården Lisebrekke og fra
gartnerskolen på Hjeltnes. Innlevelsen i
arbeidet på stedet var sterk. Oppsigelse av
en utearbeider i en hektisk innspurt førte
til at Bitten dro hjem til Bergen på flekken,
men etter en dags betenkningstid dro hun
tilbake og fullførte anlegget.

Anlegget på Varden
1970-årene preges av større institusjonsan-
legg og anlegg for store boligområder.
Denne periodens høydepunkt er anlegget
rundt Sjømennenes boligbyggelags anlegg
på Varden i Fyllingsdalen (arkitekt: Kåre
Frølich). Det ble i 1982 belønnet med Be¬
tonprisen for god arkitektur. Juryen la i sin
begrunnelse spesielt vekt på det gode
utomhusanlegget og sammenhengen mel¬
lom bygg og landskap.

Boligene på Varden ligger i et småku-
pert kollelandskap med blankskurte sva og

skrinn furuskog. Tankene bringes lett hen
mot Vestfolds kystlandskap. Godt plassert
mellom steinblokker, skrenter og furuleg-
ger ligger den nye bebyggelsen: ballplasser
og akebakker lavt i terrenget, hvite rekke-
hus på høydedragene rundt, som syd-euro-
peisk landsbybebyggelse

Utomhusanlegget bærer umiddelbart
preg av enkle, strenge former. Materialval¬
get er sparsomt, mens plantebruken vitner
om en artistisk hånd som med sikkerhet
har penslet ut de grove trekk i landskaps-
bildet. Innrammingen av bebyggelse og
terreng formidler overgang fra de hvite
veggene til gneissens grå masser.

Dette inspirerende utgangspunkt har
fått beboerne til å videreføre anlegget slik
at det fremtrer som en helhet fra den ube¬
rørte natur og helt inn til husveggene.

Aktiviteten har gradvis avtatt de senere
år, men så sent om høsten 1983 utarbeidet
Frølich et forslag til istandsetting av ute-
arealer i forbindelse med bevaringsarbei-
dene på Bryggen i Bergen. Planen viser
hvordan ny og gammel bebyggelse, åpne
plasser, trange passasjer, gateløp og grønt¬
arealer kan knyttes sammen på en slik
måte at områdets historiske betydning går
klart frem, samtidig som det legges til rette
for en tidsmessig bruk av området.
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tfuMifrkog. Plan 1:300. Utsnitt. ■ Plan 1:300.
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1. +2. Anlegget ved Sjømennenes boligbyggelag.
3. +4. Anlegget ved Brakanes.
■ 7.+2. The landscape lay-out at Sjømennenes
boligbyggelag.
3.+4. The landscape lay-out at Brakenes.

Selv om Bitten Frølich har sluttet som

prosjekterende arkitekt, er hun fremdeles
aktiv på andre områder. Hun har nedlagt
et enormt detektivarbeid i eget arkiv for å
legge best mulig til rette for denne artikke-
len. Blant annet har hun tegnet opp anleg¬
get i Erviken, da det tidligere ikke fantes
noen samlet plan. Vinteren 1987 gjennorn-
førte hun en studiereise til India sammen

med sin mann, arkitekt Kåre Frølich.

Arne Sælen, (f. 1951), cand. mag. 1976, landskapsarki-
tekt MNAL. Eks. 1977 fra NLH, Ås. Egen praksis i
CUBUS A/L, Bergen.
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Om det danske og det
norske hagerom
Av Torborg Zimmer Frolich

Fordi det danske landskap er beveget på
det horisontale plan, folte jeg der så sterkt
kontrasten til vår norske fjell-dal-situation.
Bygninger, alléer og remisser, hekker og
skog var i Danmark middelet som sterkt
dannet 'vegger' i vertikal kontrast til flåten.

Jeg 'oppdaget' det skapte hagerommet!
Norsk landskap er preget av åser, fjell og

fjellsider som her er den vertikale kontrast
til dalbunnen. Vi har rom uten anstrengel¬
se, og tenker derfor i almindelighet ikke
særlig over det. Det er så naturlig, det er
gitt. Hoydeforskjell er noget vi må bakse
med, en utfordring vi må overvinne, enten
ved murer og terrasser slik at der for ek¬
sempel blir en flate å bygge huset på, eller
at selve huset klatrer opp skråningen så å si.

I vår hage har vi en dal med gronnkledde
sider skrånende mot bunnen av dalen, og
dessuten skråner det fra huset nedover.
Det hele er plastisk, en formasjon fra natu¬
rens side som kan utnyttes på mange vis. Vi
har valgt å la naturformasjonen dominere
og la plantninger folge opp den opprinneli-
ge vegetasjonen. Dette betyr imidlertid
ikke at vi ikke gir vårt preg til situasjonen,
tvert imot, den er bevisst regulert og for¬
met i henhold til det bestående, .til natur-
grunnlaget.

Det var C. Th. Sørensens bok om K6-

benhavnsegnens gronne områder som
fluksens sendte mig til Danmark hvor jeg
var så heldig å få ansettelse på hans tegne¬
stue. Kontoret var i et langt, lavt hus i en

fortryllende hage. Vi så ut på runde frodige
bed, i en pien omgitt av en hoy bueformet
bokehekk'. En elegant linje, et hagerom.

Dette hageeksempel på intimitet og per¬
sonlig liv midt i en tettbebyggelse, dette å
skape et uforstyrret miljo i en travel stres¬
set verden, blev på en måte et hagens ideal.
Man åpner porten, og legger alt det som
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Egen hage, Apeltun. 1. Vinterstemning, hvor de
bratte dalsiderfremtrer grå mot de hvite, horison¬
tale fiater. 2., 3.+4. Høstlig stemning. Nennsom
innplanting av fremmede vekster i naturlig eiener-
bakke. Karakteristisk forsterking av eksisteren¬
de, romlige elementer.

■ Own garden, Apeltun. 1. Winteratmosphere,
where the steep dale sides appear grey against the
white horizontal surfaces. 2., 3.+4. Harvest at¬
mosphere. Carefull integration offoreign plants
into natural hill vegetation. Characteristic
strengthening of existing spacial elements.

forstyrrer sinnet bak sig. Kjenner freden i
det gronne rommet, frodighet, ro og triv¬
sel. Hvad enten man er i en gronn dal eller i
et skapt hagerom, blir vi styrket i 'det
gronne bad' og får kontakt med det altom¬
fattende liv som er i naturen, kunsten og i
oss selv.

Torborg Z. Frolich, landskapsarkitekt i Bergen.
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Haven ved Munkeruphus
Af Jeppe Aagaard Andersen

Haven i Munkerup er en have til at gå ture i
- ned til stranden, over i skoven, ned til
stenbænken og tilbage op gennem kløften.

Stierne fører til oplevelserne, og forbin¬
der rummene, udkikkene og akserne mel¬
lem de tætte og næsten sammengroede
90

trækroner. Stierne fører fra et rum til et
andet, der enkelte steder bliver en del af
det første. Stierne er klippet græs.

Omkring Munkeruphus er græsset klip¬
pet med maskine, så. huset står på en belyst
flade foran de franske døre belagt med
store rektangulære ølandssten. Fra græs¬
plænen fører en bred slået sti ned gennem
haven til stenbænken og udsigten til Kullen
og Hornbæk og de to store sten ude ved
anden revle; fra stenbænken kan man se
stranden 15 m nede, men skal gå lidt tilba¬

ge og rundt gennem egelunden for at kom¬
me ned ad trappen og hen langs skrænten
mellem granerne og fyrrene, forbi de gule
hindbær og ned under den krybende eg og
ud mellem roserne til en lille indelukket
forstrand med græs, havtorn, strandroser
og engelsk græs, helt skjult fra stranden,
men forbundet med lyden af bølgerne, må¬
gerne og strandskaden.

Stranden er stenet med enkelte pletter
med sand og et par store sten til at sidde op
ad. Ude i vandet mellem de to store sten,
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1. Kløften
2. Den brede sti med klippet græs
■ 1. Gorge.
2. The wide path with mowed grass.

der rager 25-30 cm op over daglig vande, er
der et muslingerev på lerbund med tang og
ål. Stenene besøges af og til om efteråret af
strejfende sæler fra Hesselø.

Man kan ikke se Munkeruphus fra stran¬
den, men går man gennem et hul mellem
pilene og'de lave fyr, kommer man ind til
plateauet, et fladt sandet plateau 3-4 m
over havet, bevokset med græs og mare¬
halm, klitroser og nikkende kobjælde. Her
midt i kløften kan man se huset for enden,
hvor kløften svinger, og også under de

mange høje thujaer og en enkelt cypres,
der står på siderne, lidt oppe ad kløften;
men nede ved stranden, hvor kløften åbner
sig mod havet, er der gyvel og sølvblad;
hvor kløften bliver smallere, står der breg¬
ner på begge sider, og mellem det høje
fugtige græs går der vinbærsnegle.

Fra plateauet parallelt med stranden går
en sti forbi elletræerne og rævegraven un¬
der de store fyrretræer og hen til den kry¬
bende eg. Fra plateauet går også en anden
sti, mellemstien, skråt opad kløften til lær¬

kelunden og de store taks, det er her huset
ses allersmukkest, og det er i denne akse
havet ses fra spisestuen og atelieret. Mel¬
lemstien er så smal, at man kun kan gå en

og en. Den er kantet af et par birketræer og
en lund af ege med engelsød og kaprifolie i
bunden og kaprifolie op ad træerne. I de
første af lærketræerne gror der kaprifolier
helt til toppen, i de næste klatreroser, som
helt har omspændt hvert træ og forneden
dannet et skørt, stort som et lysthus; om
sommeren er der roser helt til toppen af de
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1. Det amerikanske egetræ på plænen
2. Hængeelm og lysthus
3 + 4. Lærkelund med taks

■ 1. The American oak tree on the lawn.
2. The hanging elm and summer house.
3.+4. Larch copse with yew.

100-årige træer, og det er her egernet har
sin rede. De 2 lærketræer på den anden
side af græsplænen helt op til huset er
plantet samtidig og stod her før huset blev
bygget, de er begge overgroet med ved¬
bend, måske fra starten. De vedbend er

idag store selvstændige træer, som næsten
skjuler, at den ene lærk knækkede under
løvspringet i slutningen af halvfjerserne;
her pføver uglerne at skjule sig om dagen.

Græsplænen består mest af mos og er en
stor bølget flade begrænset af huset og dets
retninger, og en skrå linie fra kløften til den
gamle frugthave, forbi den kæmpe solitære
amerikanske rødeg, der med sine store
lavtsiddende grene og kæmpekuppel be¬
hersker græsplænen. Over mod skoven-på
siden af gruspladsen findes lysthuset, et
stråtækt træhus, hvor der midt op gennem

taget gror en hængeelm som - over nogle
kæmpe knuder - sender grene ud, som går
helt til jorden. Om sommeren er den tæt og
grøn og ligner en elefant - om vinteren ses
lysthuset.

Bag hængeelmen står de ældste af ha¬
vens bøgetræer med grenene hængende
helt ned over det klippede græs, mellem
græsplænen og skoven mod vejen er der et
bredt stykke med højt græs og skvalderkål,
smukkest når den blomstrer, og også det
første, der bliver grønt om foråret.
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Bøgeskoven mod strandvejen står så
tæt, at det om vinteren mest er stammerne
der gi'r dække, men inde i skoven er der
alligevel åbent nøk til, at der i et par store
hvælv er fint græs og liljer i skovbunden, og
om foråret hvidt af anemoner. Uglen har
sin rede i en af de store bøge.

I bøgeskoven mod sydøst er bunden helt
overgroet med vedbend, der fortsætter ud
under skovbrynet og giver mellemrummet
til birkelunden stedsegrøn bund. Birkelun¬
den er smukkest fra midterstien, flere af
træerne står på linie og er indspændt i et
kniplingeværk af kaprifolie, det er her flue¬
snapperen holder til.

Mellem birkelund og græsplæne står en
stor lind med grene helt til jorden, den
begrænser græsplænens rum, således at der
fra plænen er kik ud i haven.

Foran huset er en 20 X 20 m grusplads
med revet grus begrænset af to græsklædte
bastioner kantet med sten, og foran dem og
langs siderne af pladsen grupper af store
bregner. Mellem de to bastioner foran ho¬
vedindgangen er der kvadratiske ølands-
sten, på begge sider af gruspladsen er der
mandshøje buskroser, og til højre modsat
græsplænen fører en løvgang under syrener
over til de klippede gårdsrum omkring
brøndhus, garage og tørre- og brænde¬
plads.

Mellem brøndhuset og garagen er hassel
og elmetræerne klippet som hæk i højde-
med tagskægget på Munkeruphus (6 m) og
danner et stort klippet volumen, der sam¬
men med de klippede hække omkring tør¬
re- og brændeplads og de store gamle aka-
sietræer med krogede grene giver denne
del af haven karakter.

Haven i Munkerup har haft som mål at se
uberørt ud, oplevelsesrig natur, kun styret
af et par store overordnede greb. Dette
uberørte udseende er imidlertid etableret
ved temmelig intensiv pleje, bestående i
græsslåning af plæner, slåning af højt græs
med le, hækklipning, sammenrivning af
blade, beskæring af træer, fældning af og
opskæring af stormfald, ca. 10 rm om året,
samt i mindre omfang flytning og plantning
af selvsået plantemateriale.

Lyset på fladen har, når træerne er så
høje som i Munkerup, meget stor betyd-

1. Plan tegnet ca. 1920
2. Bøgeskov ud imod vejen
3. Den forsænkede brolagte plads
4. Tilkørselsvej til Munkeruphus
5. Birkelund med kaprifolier
■ 1. Plan drawn in c. 1920.
2. Beech forest facing the road.
3. The sunken, granite-paved courtyard.
4. The drive up to Munkeruphus.
5. Birch copse with honeysuckle.
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ning for opfattelsen af størrelse, længde og
forløb.

Fladerne har været passet på den måde,
at det høje græs er blevet slået en gang
årligt med le, der er slået udenom enårige
blomster, storkonvaller, engelsød og breg¬
ner m.v. med det formål at friholde fladen
fra selvsåede røn, hindbær o.l.
Vi har bevidst arbejdet med den sårbarhed,
det er muligt at etablere, ved at der aldrig
er blevet gået i arealet med højt græs.

Haven til Munkeruphus er på V-h tønde
land og er plantet i to omgange. Oprindelig
hed stedet Dronningekløften, det blev til¬
plantet i 1880'erne, og de ældste af bøgene
og lærkene er fra denne tid, men det meste
af den øvrige beplantning er fra 1916, da
Munkeruphus blev opført, tegnet af arki¬
tekterne Rosenkjær og Hjejle, som givet¬
vis også har lavet den oprindelige have¬
plan, der stadig i hovedtrækkene er
bevaret.

Huset er et 2 etagers bindingsværkshus
med ubrændte sten og beklædning af bræd¬
der, oprindelig malet i lasende grå og aldrig
behandlet siden. Omkring de hvidmalede
vinduer er en sort kant og en bred indfat¬
ning i rå umbra og mørkegrønne skodder.
Taget er træspån.

Have og hus blev i 1985, ved hjælp af en
lokalplan eksproprieret af Græsted-Gille¬
leje kommune og Hovedstadsrådet for
sammen med de tilstødende ejendomme at
danne en stor samlet offentlig strandpark.
Munkeruphus blev af det særlige bygnings-
syn i 1986 indstillet til bygningsfredning,
fredningen blev stadfæstet af miljøministe¬
ren i maj 1987. Der er ikke endnu taget
stilling til, hvad huset skal anvendes til.
Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt maa
mdl

■1
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Nimis- skulptur og idé
Af Gertrud Købke Sutton

Nimis er latin og betyder »for meget«. Det
er navnet på den struktur af grene, i en
kløft ved Kullen, som i sin syvårige eksi¬
stens har foranlediget tre retssager, vold,
brand og endeløse diskussioner. Derved
•har den fået større og større betydning.
Teorier er blevet »pumpet« ind i den, som
dens skaber Lars Vilks udtrykker det.

Vilks er kunstner og kunsthistoriker og
en repræsentant for homo ludens, det le¬
gende menneske, hvis område er kunstens
overdrev. Siden 1974 har Vilks praktiseret
kunst, således at forstå, at han ved forskel¬
lige eksperimenter og krumspring har for¬
søgt at indkredse kunstbegrebet. Med Ni¬
mis er det lykkedes ham at tvinge lægfolk
og øvrighed, kolleger og professorer til at
definere og argumentere de forskellige
holdninger til tingen, objektet, værket,
hvorfra der igen vises tilbage til »kunstne¬
ren«, den person, hvis omhyggeligt regi¬
strerede handlinger i forbindelse med byg¬
ningen er blevet til et ritual.

Vejen til Nimis går fra Himmeltorp
gård, og er her og der markeret med et
gulmalet N. Efter et par kvægriste eller -

stiger, lidt løv- og nåleskov står man på
skrænten over havet, som man følger ad en
velplejet sti, indtil N forlader stien og fører
ind på et skrånende slæbespor. Jordlaget er
tyndt, så sten stikker igennem, og birke og
bøgetræer vokser i klynger. Flere træer må
deles om de gruber med jord, som ligger
mellem stenene, så det ser ud, som havde
hvert træ mange stammer. Sporet skråner,
og samtidig går det nedad, af og til stejlt.

De folk man møder taler til én. »Er der
mon langt endnu?« »Er det umagen
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Fotos: Gertrud Købke Sutton.
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værd?« »Står det endnu?« Børnene praler:
»Jeg har klatret højt op. Skal du også klat¬
re?« Vi bevæger os udenfor normerne, vi
er på eventyr, og så taler man sammen.

Efter en brat nedtur står man ved siden
af en stenet kløft, som fra skovbrynet fal¬
der i en bue ned til vandet, og på tværs i
kløften ligger et væld af nøgne grene. Nog¬
le er stablet op, som til et stort Set. Hansbål
eller som tårne på en skrammellegeplads.
Imellem dem er korridorer af åbent gren¬
værk. Det hele danner én stor sammen¬

hængende, men uoverskuelig figur. Og
nederst ved strandkanten ligger en lav bar¬
riere af sten og stokke.

Der er tilsyneladende intet overordnet
konstruktionsprincip. Grene, stokke og
drivtømmer af forskellig højde og drøjde
står direkte på den rødgrå gnejs. De er
understøttelse for andre, hvorfra der så
bygges videre med trekantforbindelser og
længdegående grene lagt ovenpå stokkene,
hvilende i grenhjørner eller fastgjort med
søm. Her og der aner man tilløb til spiral¬
konstruktioner, og hjørnerne er flettet
sammen eller sømmet til stokke og stam¬
mer. Særligt flot svungne grene rager som
slanger op over toppen af tårnene eller
indgår på iøjnefaldende steder i byggeriet,
mens sølvgrå smågrene andetsteds ligger så
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tæt, side om side, at det ligner skraveringer
på en tegning. En åbning flankeres af to
smalle paneler, det ene dækket af flade
sildekassebrædder, det andet af runde gre¬
ne, og foran flere af de bærende stolper står
en fletvæg af rafter. Alle skovens og stran¬
dens materialer er taget i brug. Farven i de
gamle, afbarkede grene er blank og bleg
som måneskin, mens de nye er varmt gyl¬
denbrune. Enkelte steder sidder rester af

maling, rustrødt og sort, men der er ingen
nye farver. Og Nimis lever. Vilks bygger og
forbedrer. Nye tårne er på vej op, og hele
strukturen kontrolleres til stadighed.

Ens første reaktion er overraskelse ved,
at sådan noget eksisterer, og at den besvær¬
lige gåtur var umagen værd. Dertil kom¬
mer den rent fysiske udfordring, fornøjel¬
sen ved uanset alder at kunne hengive sig
til glæden ved at klatre - og klatres skal der
- både inde i de lange korridorer, i tårnene
og på stenene. De mange detailler gør kløf-
98

ten større og mere dramatisk, ligesom de
nøgne grene markerer sig i kontrast til
indfatningens frodige vækst af eg, bøg, røn
og birk. Stenenes brudflader og kanter mø¬
des og samles i bygningens bløde rytme,
når den føjer sig efter stengrundens spring
og knuder. Det er smukt.

Man kan f.eks. betragte Nimis som en
komposition af objets trouvés, dvs. af fund¬
ne materialer. Billedhuggeren Sonja Fer¬
lov Mancoba samlede også grene. Det var
på Bornholm i 1935. Af disse grene opstod
hendes første skulpturer, små familier af
pinde. Også Nimis er en skulptur, men det
er tillige noget andet.

Nimis er opført i naturfredet område.
Her må ikke bygges. Grunden tilhører den
Gyllenstjårnska Krapperupstiftelse. 11982
førtes den første retssag mod Vilks, men
den blev tabt, fordi Nimis ikke er en byg¬
ning. Da nettet to år senere igen stramme¬
des om Vilks, blev Nimis købt af den tyske

kunstner Joseph Beuys, officielt for
200.000 DM, og en flytning til Diisseldorf
med helikopter og skib blev overvejet.
Men i januar 1985 slog fjenden til, og med
bensin og ild lykkedes det at brænde to
tredjedele af værket. ,Beuys udlovede en
dusør på 10.000 kr. for oplysninger om
brandstifterne, og Vilks startede gen¬
opbygningen. Ilden havde, som han ud¬
trykte det, sat evighedens mærke på klip¬
perne, »det skulle aldrig Nimis ha gjort«.

Næste fase var, at Kapperupstiftelsen
rørte på sig. Den havde hidtil forholdt sig
passiv, men nu meldtes Vilks til politiet for
tyveri af materialer fra skoven, og han blev
anmodet om at fjerne Nimis. Svaret var
nej, for Beuys var ejeren, og efter hans død
i 1986 overtoges Nimis af den bulgarsk¬
amerikanske kunstner Christo, hvis Run¬
ning Fence af 2Vi million kvadratfod nylon
over 24Vz miles, ligeledes havde affødt rets¬
sager.
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Sagen om Nimis er foreløbig sluttet ved
Højesteret, hvor Vilks dømtes til at rive
den ned og betale 25 dagbøder af 25 kr.
Bødeopkrævningerne sælger han for 60 (25
+ skat + moms), og der er flere købere end
bøder. Og i stedet for at rive ned bygger
han op.

For Christo var motiverne bag Running
Fence bl.a. et ønske om at afsløre de øko¬
nomiske, sociale og politiske strukturer,
som hersker i landskabet. Jeg tvivler på, at
Vilks fra starten har kunnet forudse de

reaktioner, hans mere nordisk romantiske
naturprodukt kunne afstedkomme.

Det er vanskeligt at forstå, at et så natur¬
ligt og fantasifuldt bygningsværk, placeret i
en kløft, et sted, som ingen normalt vil
finde ned til, kan virke så provokerende.
Måske er forklaringen at Nimis ikke er
nyttig, ikke giver profit, og i det hele taget
ikke har nogen af de egenskaber, som af
samfundet vurderes højt. Derved bliver
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David Nash, Wooden Waterway, 1978, Grizedale Forest, Scotland.

det en fornægtelse af disse værdier - og en
hån mod de, som hylder dem. At både
værket og Vilks, som ikke bestiller noget
fornuftigt, samtidig er blevet berømt, er
forargeligt. Som pointeret af Mikael Wivel
i en artikel i Information (17/10-1986) er
Nimis en mental barrikade stødt ind i den
svenske bevidsthed, et arbejde mellem
kunst og leg, »og med hele begrebsappara¬
tet kørt i stilling«. Den er en trussel. Derfor
vold, brand og retsforfølgelse.

En sammenligning med den engelske
kunstner David Nash's arbejde er nærlig¬
gende. Nash planter skulpturer, dvs. han
former væksten af en kreds af asketræer,
som med tiden vil blive til en kuppel
(1977). Tidligere byggede han tårne af
brædder, men nu bruger han kun naturma¬
terialer, og ofte lader han ild, vand eller
tiden bearbejde dem for sig (nogle har også
beskyldt Vilks for selv at have sat ild til
Nimis). En Waterway, som Nash med forst¬
folkenes hjælp har ført gennem en del af
skoven ved Grizedale består af træstammer

udhulede som render, hvor vandet fra en
lille kilde ledes fra stamme til stamme.

Når en stamme forskubber sig, så den tyn¬
de vandstråle rammer ved siden af, bringer
forbipasserende den uvægerligt på plads
igen. Det sker, at folk bringer træ til Nimis,
men også at de angriber tårnene med
økser.

I maj dette år forsvarede Lars Vilks en
disputats med titlen: »Konst & Konster«
ved Lunds Universitet. Han mener, at det
kunstæstetiske system, som har eksisteret
siden sidst i 1700-tallet, stadig dominerer,
selv om det ikke længere er relevant. Han
tager parti for de teoretikere, som erstatter
eller supplerer det med et ikke æstetisk
system, hvorved ting, ideer og processer
kan blive kunst blot ved at betragtes og
benævnes som kunst. Om Nimis skriver

han, at det blev et kunstværk, den dag han
selv opfattede det, han gjorde, som et
kunstværk, men at dets idé ændredes og
udvidedes undervejs på grund af retssager¬
ne. Det har i hans øjne aldrig været et
værk, hvis mening udtrykkes udelukkende
gennem dets form, selv om han erkender,
at det fra begyndelsen var en relativt tradi¬
tionel skulptur. Men det fortsatte arbejde
med genopbygning osv. gør det til proces¬
kunst. Derved bliver det på en måde til to
forskellige helheder, to kunstværker.

De politiske og kunstteoretiske aspekter
ved Nimis synes efterhånden at nærme sig
det punkt, hvor det er nimis = for meget.
Det er muligt, at de implicerede og Vilks
selv ikke kan eller vil glemme dem, men for
en ikke informeret og uvildig person er
værket i sig selv helt tilstrækkeligt - og
meget specielt, for det ligner en gåde.
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Det er grænseløst, for så vidt, som det
aldrig bliver færdigt, det er ikke udstillet
eller præsenteret, men dulgt og vanskeligt
tilgængeligt. Det er ikke underkastet geo¬
metriske systemer, hverken lodret eller
vandret, det er hverken lukket eller åbent,
hverken farvet eller farveløst. Det er lige
fjernt fra den voldtægt af naturen som
kunstnere som Michael Heizer, Robert
Smithson og William Bennett beskyldes
for, som fra den kunst, der består i van¬

dringer gennem landskaber dokumenteret
ved fotografier, linier på et landkort og
enkelte fodspor repræsenteret af Richard
Long og Hamish Fulton. Det er ikke nimis
- for meget - det er satis - tilstrækkeligt.

Sonja Ferlow Mancoba, Levende Grene, 1935.
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Vejen til Nimis gårfra Helsingborg over Hoganås
til et par km fra Mølle, hvor der kommer en vej,
som går i retning afArild. Få hundrede meter ad
denne kommer en vejviser, som peger mod Him¬
meltorp gård, og ved at følge den og skilte, ledes
man op over åsen. Man når en P-plads, men hvis
det kniber med kondi og bentøj - og der bliver
stillet alvorligere krav længere fremme - kan man
fortsætte helt op til gården, som er museum og
traktørsted. Derfra hjælper ingen kære mor- kun
benarbejde og et vågent øje for gule N for Nimis.
Gertrud Købke Sutton er kunsthistoriker og kunst¬
anmelder ved dagbladet Information.
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Bogomtale

Gisselfeld i 400 år
Annie Christensen: Gisselfeld - Haven. 1,
214 sider, kr. 200,-. Gisselfeld - Parken. 2,
140 sider, kr. 165,-. Gisselfeld - Planter. 3,
188 sider, kr. 100,-. København 1986. Bø¬
gerne er i kommission hos DSR Boghandel,
Landbohøjskolen, Thorvaldsensvej 40,
1871 Frederiksberg C. Tlf 01 35 7622.

Fra det øjeblik et hus opføres i et landskab,
ændres landskabets karakter og indhold.
Det er ikke længere natur, men præget af
den kultur bygherren omgiver sig med.
Nye generationer vil føje nyt til. En have
opstår, den ændres, den udvikles. Altsam¬
men sker det under påvirkning af tidens
mode og teknik, ejerens økonomi og ambi¬
tioner, gartnerens kunnen og plantevalg -

og planteudvalget.
Kan et sådant landskabs ændringer og

udvikling omkring et hus følges og beskri¬
ves, når der kun eksisterer matrikelkort og
landkort samt regnskaber med tilhørende
korrespondance? Det er netop, hvad have¬
arkitekt, hortonom lie. agro. Annie Chri¬
stensen har villet undersøge med sin licen-
102

tiatafhandling ved institut for Have og
Landskab, KVL. Som genstand for under¬
søgelsen valgtes Gisselfeld, syd for Haslev
på Sjælland.

Tidsmæssigt strækker undersøgelsen sig
over en periode af næsten 400 år - fra da
Peder Oxe begyndte at arbejde med det
omgivende landskab i 1541 til haven i an¬
den halvdel af 1800-tallet fik sin nuværen¬

de form. Resultatet foreligger i et tre¬
bindsværk med fællestitlen Gisselfeld med
undertitlerne Haven, Parken og Plan¬
terne.

Bind 1 om haven dækker perioden 1500-
1823, bind 2 om parken i 1800-tallet og
udviklingen af Gisselfeld Klosters Plante¬
skole, mens bind 3 om planter indeholder
plantelister fra Gisselfeld adelige Jomfru¬
klosters arkiv visende hvilke planter, der
var i dyrkning i 1800-tallet.

Annie Christensens undersøgelse base¬
rer sig hovedsgelig på regnskaber og kor¬
respondancer fordelt i forskellige arkiver.
Iagttagelser i arkiv og terræn er sat i rela¬
tion til eksisterende kortmateriale, land¬
kort og matrikelkort, ligesom flora iagtta¬
get på stedet (i de af gartnerne uberørte
områder) er sammenholdt med ovennævn¬
te undersøgelse. Resultatet af undersøgel¬
sen er fremlagt på sådan en måde, at den
skal kunne læses på flere faglige niveauer.

Teksten er således delt op i dokumenta¬
tion, følgeslutninger og situationsbilleder.
Der er mange gode iagttagelser og fine
slutninger ofte bibragt stærk visualiserings-
kraft.

Annie Christensen formår overbevisen¬
de at påvise, at en park - som hun selv
skriver - der normalt forbigåes som histo¬
risk uinteressant, fordi den fremstår mo¬
derne og velholdt, kan have dybe rødder i
fortiden - at tydelige s^or af denne fortid
på helt naturlig måde kan indgå i anlægget.
I Gisselfeld er det trehundredårige anlæg
en forudsætning for hele parkens udform¬
ning. Arbejdet med haven tog sin begyn¬
delse for mere end 400 år siden. I hele det
tidsrum har haven ikke været stationær.
Den har skiftet udseende - er blevet æn¬

dret og formet efter den økonomiske situa¬
tion og de forskellige ejeres ønsker. Annie
Christensens bøger er således blevet et vue
over havekunstens historie.

Den foretagne undersøgelse reviderer
og udbygger tidligere foreliggende beret¬
ninger om Gisselfeld. Dette foranlediger
forfatteren til at stille spørgsmålet, om ikke
tilsvarende undersøgelser af enkelte andre
ligeså omfattende arkiver i tilknytning til
endnu eksisterende monumenter sammen¬

fattet med hidtidige fremdragne oplysnin¬
ger, ville kunne give os en sikrere viden om
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Haveparti fra Gisselfeld. 1895.
Haven blev i 1833 omlagt i landskabelig parkstil,
hvorefter den udvikledes til at blive »gardenes-
que«. Det betød, at det nu var gartnerens kunnen
og indsats på planteområdet, der sattes højest.
Typisk for stilen var velplejede græsplæner (plæ¬
neklipperen var netop blevet opfundet), nydelige
tæppebede beplantet med botanisk interessante
udplantningsplanter samt fint grusede gange om¬
givet af buskadser. Bemærk de veldimensionere¬
de væksthuse. C. A. Beck fot. 1895.
■ Section of garden at Gisselfeld, 1895. the
garden was re-layed in landscape park style in
1833 and then developed in »gardenesque« di¬
rection. This meant that the efforts and know¬
ledge of the gardners were given the highest
priority. Typical of the style were the well kept
lawns (the lawn mower had recently been in¬
vented), attractive carpet beds planted with bo-
tanically interesting seasonal plants and neat
gravelpaths bounded by bushes. Note the well-
proportioned glass house. C.A. Beck Photo.

udviklingen af havekulturen i Danmark.
Det kan der næppe herske tvivl om. Annie
Christensens licentiatafhandling er et væ¬

sentligt skridt i disse bestræbelser.
Bogværket er et storstilet projekt. Læst i

sin sammenhængende helhed virker infor¬
mationsmængden i de eksakte oplysninger
fra arkiverne dog så overvældende, at
overblikket eller den flydende fortælling er
vanskelig at fastholde. Bogen er dog skre¬
vet i en let, flydende og undertiden humo¬
ristisk sprogtone, der til en vis grad løser
den næsten uoverskuelige litterære kon¬
flikt: at være videnskabelig og læselig på én
gang. Hovedstrømningerne i Europa - sær¬
ligt i England - er måske nok gennemgan¬
gens svageste del.

Bøgernes udstyr forekommer trist, om-
end vignetterne og forsidetegningerne af
Flemming Kristensen er ganske smukke.
Man føler, man har et skoleprojekt i hån¬
den - måske havde hele udgivelsen været
bedre tjent med en mindre omfattende
trykt dokumentation og et mere spiseligt
udstyr. Men bliv nu ikke afskrækket af
udstyret. Bøgerne er et væsentligt led i
belysningen af den store og ret upåagtede
havekultur i Danmark og er absolut anbe¬
falelsesværdige også udenfor den snævre
videnskabelige kreds. Emnet er overor¬
dentlig spændende. Lulu Salto Stephensen
LANDSKAB 5 - 1987

Grundbog om landskabsarkitektur
Michael Laurie: An Introduction to Land¬
scape Architecture. Elsevier, 1986, 2. udg.
248 s., ill. Pris ca. 433 kr.

Bogen har til formål at beskrive landskabs¬
arkitektens fagområde på en enkelt, men
dog fyldestgørende måde; således at den -
som titlen antyder - kan tjene som grund¬
bog for tilgrænsende faggrupper.

Bogen er opbygget som en samling es¬
says, der i velafrundede kapitler omtaler et
antal essentielle emner. De spænder fra
informerende og holdningsdannende em¬
ner som f.eks. Landskabet og naturressour¬
cerne til egentlige »redskabsemner« så som
Klima og mikroklima og Anlægsgartneri.
Herudover er der selvfølgelig en grundig
indføring i rammeplanlægning (Landscape
Planning), landskabsplanlægning (Site
Planning) og detailplanlægning (Design).

Jeg mener, i modsætning til forfatteren,
at kapitlet om havekunstens historie i den¬
ne bog er overflødigt. Relevant informa¬
tion kunne godt indbygges i de øvrige ka¬
pitler, hvor det er nødvendigt for den fulde
forståelse af tingenes tilstand idag.

Forfatteren anfører selv, at stoffet er
omtalt mere introducerende end udtøm¬
mende. Det er også korrekt, men forfatte¬
ren er generelt så nuanceret i sin omtale, at

man alligevel undgår risikoen for overfor¬
enkling af det faglige indhold. Vil man læse
mere om et af de enkelte emner, kan man

for hvert kapitel fortsætte med »suggested
readings«, hvor den mest relevante littera¬
tur er anført. En ganske nyttig ting, når
man ved, hvor svært det kan være at trække
en enkelt bog ud af den store samlede
bibliografi.

Teksten er underbygget af fotos og man¬
ge udmærkede illustrationer i forfatterens
specielle lidt grove streg. Teorien er sup¬
pleret med »case studies«, der synes meget
relevante og af afvekslende størrelsesfor¬
hold og indhold, så man får illustreret for¬
skellige arbejdsmetoder.

Sprogligt er bogen så velskrevet, at man
næsten må kalde den elegant. Når det som
her er kombineret med et fornuftigt fagligt
indhold, kan man kun bifalde, at bogen er
blevet populær både i USA og i mange
udviklingslande.

Det eneste anke er, at bogen - selvfølge¬
ligt - oftest tager udgangspunkt i ameri¬
kanske forhold, selv om adskillige »uden¬
landske« eksempler vidner om stor rejse¬
aktivitet og indsigt i andre landes forhold.
Man kunne ønske sig en oversættelse/om¬
arbejdning af bogen til brug i Danmark? -
Skandinavien? - Nordeuropa? Hvem har
mod på den Opgave? Karen Attwell
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Summary
With Nature as Guide, p. 81.
The work of Landscape Architect Tor-
borg Zimmer Frølich
By Arne Sælen
Norwegian landscape architecture cannot
boast a long history with a profusion of
prominent individualists. To build archi¬
tecture with terrain and living plants is a
slow process which calls for humility rat¬
her than parade numbers. For almost 50
years, Torborg Zimmer Frølich has, in a
quiet way, added some pearls to Norwe¬
gian garden art, in west Norway.

Bitten Zimmer was sent to a private
school in England at the age of 17 »to
learn English art and almost certainly to
learn about gardening«. These years were
the foundation for her later development
as landscape architect.

From 1933-34, Bitten Zimmer studied
at The Agricultural University of Norway
in Ås. From Ås, she went to Copenhagen
and C.Th. Sørensen's drawing office. In
Norway, she had learnt of C.Th. and this
was the natural progression for her stu¬
dies. Full of confidence, she started her
own practice in Bergen at the age of 25.

Much of her work is influenced by
C.Th. Sørensen. These lay-outs are cha-
raterized by large flat areas. They show a
control in design with axes, view points,
logical patterns of movement and strong
spacial development (The villas for Aase,
Grung and Horntvedt). Traces of Prof.
Moen and her co-operation with Karen
Reistad can also be found here.

Parallel with the C.Th.-type gardens,
Frølich developed her own style - natural
gardens where the nature-given condi¬
tions are dominating for the final form of
the lay-out. Even where the existing ter¬
rain was left in its original state, Frølich
was able to create an artistic entity
through the use of vegetation to streng¬
then and develop the natural foundation.
Her crowning design in this naturalistic
style is, without doubt, the lay-out in
Erviken (1951-9). In pact with good Eng¬
lish traditions flat areas, thickets, solitary
planting interlaced by paths and steps ha¬
ve been continually developed over a de¬
cade. Bitten Frølich describes the site in
her own words:

»Ship owner N. Wallem's former house
lies on on a point which protrudes into the
Eidsvågen, north of Bergen. The boat-
house lies in the inner bay and the road
passes here to the house and garage. The
building is elegantly placed between two
hill crests with connection to the lake
from two sides (East and south), terraced

with supporting walls and flights of steps
down to the jetty.«

The 1970's were characterized by larger
institutional developments and large
housing schemes. The high point of this
period is the lay-out around The Sea¬
men's Housing Estate on Varden in Fyl-
lings Dale (Architect: Kåre Frølich).

The new development lies well positio¬
ned between stone walls, slopes and dit¬
ches: bonfire areas and hills formed in the
terrain, white terraced houses on the hill
tops - like a southern European village
development.

The landscape lay-out seems characte¬
rized by simple, controlled forms. The
choice of materials is limited whilst the
use of plants tells of an artistic hand
which has, with conviction, drawn the ba¬
sic character of the landscape.

The Garden of Munkeruphus, p. 90
By Jeppe Aagaard Andersen
The garden at Munkerup is 4.5 acres in area
and has been planted in two phases. The
place was originally called Dronningekløf¬
ten and was planted in the 1880's - the
oldest beech and larch are from this period
- whilst most af the remaining planting
dates from 1916 when Munkeruphus was
built by Architects Rosenkjær and Hjejle
who almost certainly designed the original,
still largely followed, garden lay-out.

The house is a two-storey half timbered
building filled with unburnt bricks and fa¬
ced with planks.

With the help of a local plan, the house
and gardens were expropriated by The Mu¬
nicipality of Græsted-Gilleleje and The Co¬
penhagen Metropolitan Council in 1985 to
form part of a large public coastal park.
Munkeruphus was recommended for clas¬
sification as a conserved building in 1986
and this recommendation was ratified in
1987. The use of the house has not yet been
decided.

Nimis- A Nature Sculpture, p. 96.
By Gertrud Købke Sutton

Nimis is a latin word and means »too

much«. The name has proven to be a
good choice for the branch structure in a
gorge at Kulien which, in its seven years
of existence, has resulted in three court
cases, violence, fire and endless discus¬
sions. These events have led to a greater
and greater importance being attached to
it. Theories have been »pumped« into it
as its creator, Lars Vilks, expresses it.
Vilks is an artist and art historian and is
an example of »homo ludens«, the play¬
ing man, whos work field is the exagge¬
ration of art.

At the end of a sharp descent, one
stands beside a stoney gorge which falls in
a curve down to the water from the forest

edge. A multitude of naked branches lie
across the gorge - some are piled up like a
bonfire or like a tower on an adventure

playground. There is a corridor of open
branches between them. As an entity it
forms a great, unified yet boundless fi¬
gure. At the bottom, next to the beach,
lies a low barrier of stone and sticks.
There does not seem to be any superior
construction technique.

Ones first reaction is one of surprise -

that something like this exists and that the
difficult trek was worth while. Following
this comes the purely physical challenge,
the enjoyment, at any age, to indulge in
climbing - and climbing is necessary
through the long corridors, in the towers
and on the stones. The many details make
the gorge larger and more dramatic in the
same way that the naked branches produ¬
ce contrast to the fertile growth of oak,
beech, rowan and birch in the fissure.
The edges and fracture points of the sto¬
nes meet and join together in the soft
rythm of the building as it yields to the
springs and turns of the stone foundation.

Nimis is built in a nature conservation
area on Kulien. Building is prohibited.
The site belongs to The Gyllenstjårnska
Krapperup Foundation. The first court
case against Vilks took place in 1982 but
was lost because Nimis is not a building.
When the rope tightened around Vilks
two years later, Nimis was bought by the
German artist Joseph Beuys for the offi¬
cial price of 200,000 DMK., and its trans¬
plantation to Duss'eldorf by helicopter or
ship was considered. But in January 1985,
the enemy attacked and with petrol and
fire two thirds of the structure was burnt
down. Beuys offered a reward of 10,000
Kr. for information on the arsenists and
Vilks started on re-construction.

The work can probably best be compa¬
red with the art of the English artist
David Nash. Nash plants sculptures -
forms the growth of a group of ash trees
which will end as a dome one day. Closest
to Vilk's ideas is the »waterway« which
Nash formed, with the help of foresters,
through part of the forest at Grizedale.
Tree trunks are hollowed out as troughs
where water falls from one trunk to the
next.

One way of evaluating the gorge is to see
its timber and branches as a gigantic
»objet trouve« - a partly unconscious
choice of place and materials which toge¬
ther', as a reult of arrangement, give rise
to a human expression. Jeremy Dean
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Landskabsarkitekt
Arbejdsområdet
Tegnestuen beskæftiger sig først og
fremmest med opgaver i den store ska¬
la. Det vil sige linjeføring og beplant¬
ning af veje og cykelstier i det åbne
land, planlægning og nyplantning i
landbruget og udformning af torve og
pladser inde i byen. Der vil tillige være
nogle mere traditionelle landskabs-
opgaver. Det kan være udformningen
af en park i en provinsby, beplantning
af et industriområde, renovering af en
herregårdshave m.m. Men vores ho¬
vedinteresse er udformning af gader,
veje, torve og pladser. Det er nogle
meget udfordrende opgaver, og gene¬
relt er bygherrerne med på at prøve
noget nyt og spændende.

Tegnestuen
Tegnestuen har til huse i Havnegade i
Nakskov med udsigt over havnen og
byens tage. Vi er til daglig 6 på tegne¬
stuen. Det er en arbejdsplads med de¬
mokrati, skovture, hjemlig hygge og
uddelegerede beslutninger.

Jobbet

Vi står og mangler en landskabsarki¬
tekt, forstkandidat, arkitekt eller
lign., som har lyst til at arbejde med
selvstændige opgaver. Jobbet omfatter
brain storm, skitsering, registrering i
det fri osv. Der vil desuden blive en del
møder med borgmestre, stadsingeniø¬
rer og andre, der skal overbevises om,
at asfalterede bymiljøer bør tilføres
nogle formildende grønne vækster og
en arkitektonisk helhed. Sluttelig skal
projekterne udføres i marken, hvilket
ofte er det sjoveste. Der bliver således
en del opmåling, tilsyn og tværfaglige
kontakter. Af praktiske og sociale
grunde er arbejdsstedet på tegnestuen
i Nakskov, men vi er meget åbne over¬
for forskellige humane ordninger.

God løn

Vi kan tilbyde en ordentlig løn, der
ligger betydeligt over overenskomst¬
en. Desuden er der mulighed for deltid,
flextid og overtid. Til gengæld regner
vi med en engageret og kreativ delta¬
gelse i faget og tegnestuens ve og vel.

Ring og hør nærmere.

Philip Rasmussens tegnestue
Box 111, Havnegade 33, 4900 Nakskov, 03 92 05 55



Resultat af konkurrencen om

bebyggelsesplan for Springbanearealet i
Gentofte

Resultatet af Gentofte Kommunes kon¬
kurrence om en etagehusbebyggelse af
Springbanearealet blev således:

1. præmie på 170.000 kr. gik til arkitekt¬
gruppen Boldsen, Halse, Thure Nielsen og
Rubow i samarbejde med landskabsarki¬
tekt mdl Malene Hauxner.

2. præmie på 120.000 kr. gik til Tegne¬
stuen Krystalgade 9 ved arkitekterne Erik
Bystrup og Torben Bregenhøj, konsulent
landskabsarkitekt mdl Ib Asger Olsen.

Herudover er der tildelt 7 forslag en 3.
præmie på 30.000 kr. til hver. De 7 forslag
er udarbejdet af:
- Lone Busk, Ester Usaj og Flemming An¬
dersen.
- Peter Juel Jeppesen, Søren Bangsbo, Ul¬
la Poulsen og Jørgen Raun.
- Klaus Brandi-Hansen, P. C. Nielsen og

Inge Poulsen, Jeppe Aagaard Andersen.
- Bøje Lundgaard og Lene Tranberg.
Medarbejder Svend Kierkegaard.
- Anette Dyring Naalund.
- Theo Bjerg og Palle Dyreborg. Konsu¬
lent Svend Kierkegaard.
- Jørn Boldsen.

Det såkaldte Springbaneareal er meget
specielt. Det er det sidste store areal til
boligformål i Gentofte kommune. Det lig¬
ger centralt i forhold til bane og veje - og
har via stianlæg god kontakt til al form for
service.

Gennem konkurrencen ønskede Gen¬
tofte kommunalbestyrelse forslag til en be¬
byggelsesplan med en karakterfuld og va¬
rieret bebyggelse, som tager hensyn til de
tilstødende boligkvarterer, og som opret¬
holder nogle af de grønne træk, således at
arealet fortsat kan være et aktiv for
bydelen.

Med 81 forslag har idékonkurrencen
haft en bemærkelsesværdig stor tilslutning.
For mange af forslagsstillerne har ikke
mindst beplantningen og stiforløbet været
styrende, men også synspunkter på, hvad
der er typisk for bebyggelse i Gentofte,
spiller en stor rolle. Der er således flere
forslag med »supervillaer«, det vil sige frit¬
liggende etagehuse (punkthuse) med et be¬
grænset antal boliger i hver.

Konkurrencen har på en meget alsidig
måde belyst mulighederne for at bebygge
Springbanearealet på en sådan måde, at
den fremtidige bebyggelse både kommer til
at give et nyt bidrag til kommunens bolig¬

udbud og falder ind i det naturlige bebyg-
gelsesmønster.

Konkurrencen har desuden vist, at der
kan opnås en rimelig fordeling af bebyggel¬
se og grønne arealer, men at det krævede
antal boliger (ca. 280) må reduceres noget,
hvis den nødvendige parkering skal kunne
løses på en tilfredsstillende måde.

Vinderforslaget har den mest overbevi¬
sende disponering af Springbanearealet,
bebyggelsen respekterer i høj grad grun-

OVERDÆKNINGER ARCADE
ARCADE er en klimaskærm, udvik¬
let i et tidløst design til anvendel¬
se i forbindelse med næsten en¬
hver form for arkitektur - ny eller
gammel.
Med sit enkle elegante udtryk, kan
ARCADE anvendes til overdæk¬
ning af cykler, forbindelsesgange,
busstoppesteder, siddepladser,
udstillingsarealer, foran butikker
eller blot til skabelse af arcader.

ARCADE består af kun 2 hoved¬
elementer. - 3" varmgalvanisere¬
de stålrørsbøjler og 4 mm klare el¬
ler tonede polycarbonatplader.
Konstruktionen muliggør tilpas¬
ning til individuelle ønsker og be¬
hov, bl.a. med hensyn til farver.
Til ARCADE anvendt som cykel¬
overdækning er udviklet en speci¬
el cykelstativbom, som også kan
forsynes med belysnlngsarmatu-

Design: Gruppen for By- og Land¬
skabsplanlægning v/landskabs¬
arkitekt MDL Jeremy Dean, og ar¬
kitekt MAA Steen Højby Rasmus¬
sen D.f.B. A/S.

VEKSØ TAULOV Telefon: 05 56 22 99
A/S Taulov DK 7000 Fredericia

Agent I Sverige: BENNY KULLGREN
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK

Telefon: 03 03 919 50
Telefon: 02 - 76 00 10
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dens beplantning og udnytter den positivt
til en naturlig opdeling af bebyggelsen i tre
afsnit, der vil gøre etapedeling let. Stisyste¬
met er naturligt opbygget - både i forhold
til den gennemgående færdsel og i relation
til bebyggelsens eget liv.

Sammenkoblingen af fire huskroppe
omkring et internt adgangstorv vil reduce¬
re etagehusene til villastørrelse - og sikre,
at bebyggelsen vil falde ind i bymønsteret
og alligevel optræde med et særpræg.

Dommerkomiteen nærer imidlertid no¬

gen betænkelighed ved at det samme be-
byggelsesmønster - vinderforslagets med
fire huskroppe sammenkoblet - gentages
over hele området. Ved udarbejdelsen af
en lokalplan for Springbanearealet bør det
derfor overvejes, hvordan idéer fra 2. præ¬
mieforslaget - og andre præmierede for¬
slag - kan overføres. På den måde kunne
det sikres, at den kommende bebyggelse
vil fremtræde ordnet og dog varieret.

Dommerkomiteens formand var borg¬
mester Birthe Philip. Fra kommunalbesty¬
relsens side deltog iøvrigt bygningsudval¬
get. Konkurrencens fagdommere var arki¬
tekterne professor Nils-Ole Lund og Tage
Lyneborg samt landskabsarkitekt Preben
Skaarup.

Andelsboligen
Andelsboligen er en boligform på optur.
Det er betydeligt billigere at bo i en andels¬
bolig end i en ejerbolig, ikke mindst efter
skattereformen og kartoffelkuren. Samti¬
dig er det en boligform, der lægger op til
mange fælles aktiviteter, og som styres
nærdemokratisk. Endelig er der både lo¬
kalt og på landsplan en betydelig velvilje
over for andelsboligformen. Den nye
håndbog Andelsboligen er en støtte for
alle, der tænker på at købe en andelsbolig
eller starte en andelsboligforening.

Andelsboligen giver præcise og grundige
svar på alle de finansielle, administrative
og juridiske spørgsmål, der melder sig for
andelshaverne.

For andelsboliger i den eksisterende bo¬
ligmasse fortælles bl.a. om, hvordan man
omdanner lejerboligen til andelsboliger,
og her gives vejledning i organisering af
andelsboligforeninger. Med eksempler fra
allerede eksisterende andelsboligforenin¬
ger gives råd om, hvordan man skaber
boliger, der passer til beboernes behov.

Når det gælder nybyggede andelsboli¬
ger, fortælles om hvordan man på favorab¬
le vilkår kan bygge andelsboliger med be¬
tydelig offentlig støtte. Her gives også vej¬

ledning i, hvordan man i fællesskab med
andre kan stå for projektering og byggeri af
andelsboliger.

Birgit Jeppesen: Andelsboligen. Politi¬
kens Forlag. 1987. 160 sider, hft. 148,00 kr.
1987.

Nordisk kongres for landskabsarkitekt¬
studerende

Nordisk kongres for landskabsarkitektstu¬
derende afholdes 8.-11. oktober i Køben¬
havn. Temaet er Aktuel landskabsplanlæg¬
ning i Danmark: Ny tid - ny funktion.

Yderligere oplysninger: FLS. Inst, for
Have og Landskab. Rolighedsvej 23. DK
1958 Fr. C. Telf. 01 35 17 88 lokal 2772.

Det gyldne hakkejern
Stadsgartner Carl Aage Sørensen har fået
Gartnernes Landsklubs miljøpris »Det
gyldne hakkejern«. Prisen gives årligt til
personer eller andre, der gør en indsats for
at stoppe brugen af »gifte« inden for den
grønne sektor. Carl Aage Sørensen, der er
stadsgartner i Holstebro, har stået for en
omstillings- og udviklingsproces, der har
medført, at al brug af kemiske bekæmpel¬
sesmidler i kommunernes regi er under
ophør.

I Frankfurt bliver skabelse af det offentlige miljø til virkelighed.
Fra den 14.-17. oktober 1987 public

design
For anden gang finder den internationalefagmes¬
se for skabelse af det offentlige miljø sted i Frank¬
furt, public design'87. Her giver udbydere fra ind-
og udland et komplet overblik over markedet for
produkter og tjenesteydelser til fornyelse og udvi¬
kling af det offentlige miljø. Det omfattende ud¬
bud præsenteres let overskueligt efter de syv

fagområder. Udstillingsprogrammet suppleres af
særarrangementer og workshops. For eksempel,
udstillingen i anledning af 100 året for le Corbu-
sier's fødsel samt foredrag og diskussioner om
emner, der dækker by-bebyggelse, trafik-teknik
og miljøpolitik.

Klip kuponen ud og send til:
DIMEX ApS, Vester Farimagsgade 1,1606 København V.

Send mig venligst:
O Informationer om rammeprogrammet
O Udstillerfortegnelse (fra 17. 8.1987)
O Rejseinformationer

Navn: .

Gade: !

Postnummer/By:

Vi Messe
Frankfurt
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Prisbelønning af friarealerne ved Jydsk
Telefon

Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre uddeler een gang årligt en pris
kaldet »Årets grønne Anlæg«.

Prisen tildeles et anlæg, som på grund af
sin æstetiske og brugsmæssige kvalitet for¬
tjener opmærksomhed og anerkendelse.

Temaet for tildeling af prisen »Årets
grønne Anlæg3 1987 var friearealer ved
erhvervsbyggeri. Ved valg af dette tema
har dommerkomiteen ønsket at fokusere
på de mange, ofte store friarealer, der er
udlagt i forbindelse med erhvervsbyggeri.
Blandt en række velkvalificerede anlæg in¬
denfor anlægstypen friarealer ved er¬
hvervsbyggeri ønskede en enig dommerko¬
mité at tildele friarealerne ved Jydsk Tele¬
fon i Slet ved Århus prisen »Årets grønne
Anlæg« 1987.

Dommerkomiteen bestod af direktør
Ivar Løndahl, Boligselskabernes Lands¬
forening; professor J. Palle Schmidt, Land¬
bohøjskolen; professor Sven-lngvar An¬
dersson, Kunstakademiet; folketingsmed¬
lem Knud Damgaard; anlægsgartnerme¬
ster Leif Rasmussen.

Valget faldt på friarealerne ved Jydsk
Telefon i Slet, fordi de på mange måder er
forbilledlige.

Friarealerne er et resultat af veltilrette¬
lagt og gennemarbejdet planlægning af
landskabsarkitekt J. Arevad Jacobsens
tegnestue, efterfulgt af dygtigt udført an¬
lægsarbejde i anlæg og pleje. Variation,
enkelthed og frodighed er ord, der kende¬
tegner anlægget. Anlægget opleves samti¬
dig som en helhed, hvor bygninger og fri¬
arealer spiller fint sammen.

Det er dommerkomitéens håb, at friare¬
aler ved erhvervsbyggeri fremover må bli¬
ve genstand for mere interesse, såvel ved
de mange nye anlæg som kommer, som ved
de mange der allerede eksisterer.

Miljøet til debat på årets byplanmøde
»Kvalitet i miljøet - også på længere sigt«,
det er mottoet for det 37. danske byplan-

møde. 1 år er mødet henlagt til Aalborghal¬
len, hvor op imod 1000 kommunalfolk vil
samles i dagene 22. og 23. oktober for at
diskutere, hvordan miljøet kan planlægges
i amter og kommuner.

På mødets førstedag vil der bl.a. være
oplæg af forfatteren Vagn Steen, Miljøsty¬
relsens direktør Jens Kampmann, Amts¬
rådsforeningens formand Poul Christen¬
sen, landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs
og professor, arkitekt Nils-Ole Lund.

Hertil kommer 18 mindre delmøder,
hvor særlige, afgrænsede emner inden for
hovedtemaet vil blive taget op.

På andendagen vil amtsborgmester Sø¬
ren Madsen fortælle om Nordjylland,
hvorefter deltagerne begiver sig ud på 11
udflugter i landsdelen.

Som optakt til mødet udgives skriftet
»Plan i miljøet«. Det er en slags idébog,
der bl.a. vil rumme en række planlægnings-
eksempler fra hele landet. Den redigeres af
civilingeniør Jytte Keldborg, Miljøstyrel¬
sen og sociolog Niels Helberg, Dansk By¬
planlaboratorium.

Nærmere oplysninger: sekretariatschef
Niels Helberg, Dansk Byplanlaboratori¬
um, tlf. 01 13 72 81.

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

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

GÅRDSANERING

ARBEJDE I UDLANDET
Nu er bogen her spækket
med information til dig,
som vil arbejde for korte¬
re eller længere tid rundt
om i verden.
Det gælder ansættelser in¬
den for metal- og oliein¬
dustrien, lærerfaget, re¬
staurant- og hotelbran¬
chen, au pair, rejseledere,
chauffører, gartnerfaget,
frugtplukkere i Frankrig
og USA samt mannequin
og fotomodeller. Arbejde
på ranch, kibbutz og luk¬
sussejlere.
Med bogen følger også an-
sættelsesformular.
Dette er en. bog, du bør
have, når du søger job i

udlandet. Du får informa¬
tion om klima, boligfor¬
hold, ansættelsestids¬
punkter m.m. Desuden
får du adresser til ca.

1.000 virksomheder og ar-
bejdsformidlere. Du kø¬
ber bogen for kun 98 kr.
inkl. forsendelse. 10 dages
returret. Bestil i dag.
Skriv til:

CENTRALHUS
Box 48, 14200

Stockholm
Ordretelefon:
08 744 10 50

l'.S. Vi formidler ikke
arbejde!
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

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

A/S

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

/AMfce^s^artHermestev

£/vik KfewcmH VI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus Lo/1 BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
TIf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

VI BYGGER GRØNT

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

Herning kommune
OVERGARTNER

Stillingen som daglig leder af parkafdelingens driftskontor er
ledig og ønskes genbesat snarest muligt. Overgartneren er
stadsgartnerens stedfortræder inden for driftskontorets ar¬
bejdsområde.
Driftskontoret beskæftiger i dag 2 driftsplanlæggere, 3 arbejds-
formænd samt 90 helårsnormerede stillinger som gartnere og
specialarbejdere.
Hovedarbejdsområder
- driftskontorets budgetplanlægning og budgetstyring
- driftskontorets administrative sagsbehandling i forhold til de

politiske udvalg, den kommunale administration samt i for¬
holdet til private enkeltborgere eller brugergrupper

- driftskontorets faglige mål ved drift og vedligeholdelse af
Herning Kommunes parker og grønne områder, skoler og
idrætsarealer, institutionsarealer, grønne vejarealer, mu¬
seumshaver m.v.

- driftskontorets administration af de kommunalt ejede land¬
brugsarealer samt plejen og udviklingen af kommunens na¬
turområder og plantager.

Kvalifikationer

Ansøgere må have hortonomuddannelse eller anden relevant
uddannelse indenfor arbejdsområdet og helst nogle års prak¬
tisk erfaring.
Der vil.bliva lagt vægt på en vurdering af ansøgerens evne,til at
lede og motivere egne medarbejdere.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme K 23 (27/34), hvor begyn¬
delses- og slutløn pr. 1. april 1987 udgør henholdsvis 173.286
kr./195.862 kr. Herudover ydes et rådighedstillæg på 7.234 kr.
årligt.
For hortonomer fastsættes løn- og ansættelsesvilkår i henhold
til gældende overenskomst.
Vedrørende eventuel fastsættelse af § 1, stk. 2-tillæg sker dette
efter forhandling med den faglige organisation.
Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henven¬
delse til stadsgartner Lars Østerbye, tlf. 07 2120 00, lokal 4500.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæf¬
tigelse - bilagt kopi af eksamensbevis og eventuelle anbefalin¬
ger - skal være

HERNING KOMMUNE
Personalekontoret

Rådhuset
7400 Herning

is

hænde senest den 16. september 1987 kl. 8.00.

Ansøgningen bedes mærket »Opslag nr. 193/87«.

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER



Hyde Park bænk hos Paustian i Nordhavn
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


