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Tillykke!

På selve dagen - lørdag den 19. december
1981 - 50 år efter foreningens stiftelse tog DL
imod gratulanter og hilsner ved en reception
på Gammel Torv i DJVK's lokaler.

Hele den eftermiddag gik en strøm af for¬
eningens venner og medlemmer gennem de
festligt pyntede lokaler, hvor Karen Permin
havde dækket op med masser afmundgodt og
især med mange glas. Dagens hovedret var en
liflig mousserende hvidvin, som gjorde sit til
stemningen, men som også skabte en vis
dramatik. Således blev redaktør Skriver fra
Arkitektens Forlag straks, da han belæsset
med gaver trådte ind af døren, ramt i panden
af en vildfaren prop.

Gavebordet fyldtes med blomster, flasker
og andre gaver, og fra de nordiske søsterfor¬
eninger var der lykønskningstelegrammer.

Flere af gratulanterne påkaldte sig op¬
mærksomheden med velformulerede taler.
Fra Sverige overbragtes LAR's hilsen person¬
ligt, og den blev læst op på stedet. DL's

formand Henrik Ulfstedt takkede med en

ganske kort tale, som han vist iøv'rigt gentog
flere gange den eftermiddag over for andre
gratulanter, men efterhånden blev det van¬
skeligere at trænge igennem. Hilsenen fra
Sverige havde en særlig karakter derved, at
den var skrevet af de svenske landskabsarki¬
tekters nestor Sven Hermelin, som desuden
havde skrevet en personlig hilsen. Af hensyn
til de ikke-tilstedeværende og til de af de
tilstedeværende, som enten ikke hørte eller
evt. ikke forstod oplæsningen, bringes de
svenske hilsner her:

Foreningen afDanske Landskabsarkitekter
Svenska landskapsarkitekter sander genom
LAR sin danska systerforening ett varmt tack
for gott och inspirerande samarbete under de
50 år som gått.

Inte minst genom samverkan i Havekunst/
Landskap kan vi folja vårt yrkes utveckling
under ett halvt århundrade. Vi onsker DL en

ljus framtid och hoppas på en fruktbringande
gemenskap under år som kommer.

For LandskapsarkitekternaS Riksforbund
enl. uppdrag
Sven Hermelin

Kåra Kolleger
Utover den mera formella hålsning från
forening till forening vill jag också sånda en
mera personlig. -Jag var nåmligen sekretera¬
re i den svenska foreningen, når den danska

bildades. Har alltså kunnat folja foreningens
utveckling.

Goda minnen har jag av monumentalfigu-
rerna inom 1920—30-talets yrkeskår. Det var
G. N. Brandt, Erstad Jørgensen (senare so-
nen Troels), I. P. Andersen, Birger Errboe,
C. Th. Sørensen, Georg Georgsen, Johannes
Tholle m.fl. - En av mina rapportorer var
Georg Boye (som en sommar ritade på mitt
kontor). Han skildrade dr>amatiskt hur stri¬
dens vågor gick hoga melian forkåmpar for
olika smakriktningar. Om den ene gick in i
foreningen gick den andre ur med buller och
brak — och tvart om. — Men, som Boye skrev:
»Men Vor Herre* svæver over vannet«.

*Brandt var suverån. Honom vågade ingen
kritisera. For mig som stod utanfor partierna
och var accepterad i alia låger var det inspire¬
rande och intressevåckande att t.ex. spisa
frukost med den ena parten och middag med
den andra. Att hora dem utveckla sina syn¬
punkter. Man hade mycket att tånka på, når
man reste hem. Fick lov att spåra in i nya
tankebanor.

Vi svenskar har alitid haft mycket att låra
av våra danska kolleger. Tack!

Gamle vånnen

Sven Hermelin
Stockholm 16. dec. 1981.

DL's jubilæumsår fik med receptionen en
vellykket start, hvorefter vi nu venter spændt
påjubilæumskomiteens næste udspil. PS
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Konkurrencer

Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser

vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬

get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca. 6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer

Studiematerialet vedrørende løbende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade 10, København K. Hjemlån er

tidsbegrænset men kontakt- og/eller fotokopier kan
købes.

Konkurrence om en bebyggelsesplan
i Vordingborg
Vordingborg byråd har udskrevet en lokal-offentlig
idékonkurre'nce om udformningen af en bebyggel¬
sesplan for et område i bykernen. Samlet præ¬
miesum 80.000 kr. Fristforforespørgsler den 8. februar.
Indlevering den 18. marts 1982. Konkurrencen er kun
åben for arkitekter og andre interesserede, der
enten har fast bopæl eller virksomhed i Storstrøms
amtskommune.

Nordisk konkurrence om

museumsbygning for skibet Wasa
Den svenske Byggnadsstyrelsen har udskrevet en
nordisk konkurrence om udformning af en perma¬
nent museumsbygning og omgivelser for et muse-

umsanlæg for regalskibet Wasa. Nu foreligger pro¬

grammet, som kan rekvireres skriftligt i DALs
konkurrenceudvalg.

Det bliver en spændende og krævende konkur-
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rence, men også med gode præmier. Den omfatter
ikke alene bygningen, der skal rumme det store
skib, som foreslås placeret i den eksisterende dok i
det såkaldte Galårvarvsområde, men også behand¬
ling af hele dette område med tilhørende vandom¬
råder mod Skeppsholmen og Strandvågen, et me¬

get markant område inidt i Stockholm.
Dommerkomiteen kommer til at bestå af profes¬

sor Jørgen Bo, arkitekt Per-Johan Eriksen, Oslo,
arkitekt Jan Gezelius, Stockholm, arkitekt Lennart

Kolte, teknisk direktør i Byggnadsstyrelsen, Lars-
Åke Kvarning, chef for Wasamuseet, Per
Lundstrom, chef for Sjohistorisk Museum, Harald
Smith, ståthållare, Harry Tornqvist, forvaltnings-
direktør Byggnadsstyrelsen, Torsten Westman,
stadsbyggnadsdirektør Stockholm. Dommerkomi¬
teens sekretær er arkitekt Sigurd Ståhlgren, Bygg¬
nadsstyrelsen.

Den samlede præmiesum er 350.000 sv.kr. For¬
slag til konkurrencen skal være indleveret senest
den 5. april 1982.

De små pladser skal forskønnes
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har
taget initiativ til, at de små pladser, som mange
steder i byen opstår ved skrå gadeskæringer, ind¬
rettes, så de kan benyttes af borgerne.

I en henvendelse til magistratens 4. afdeling har
foreningen påpeget, at man for forholdsvis besked¬
ne midler kan indrette disse pladser så de bliver
mere anvendelige. Henvendelsen er blevet positivt
modtaget, og der har været afholdt et møde med
repræsentanter for stadsgartnerens direktorat.

I samarbejde med Vesterbro Bladet har forenin¬
gen fundet flere steder på Vesterbro, hvor man
med held vil kunne gennemføre en renovering. I
første omgang vil arbejdet blive koncentreret om

hjørnet ved Ny Carlsbergvej, Heilsgade og Ha¬
derslevgade.

Bestyrelsen modtager gerne andre forslag fra
foreningens medlemmer.

Klipfra »Hovedstaden/22« november 1981.
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Stradalit og
et godt projekt
klær* hinanden

Stradalit er naturskønne

brolægningsklinker. Fremstillet af
hårdtbrændt skifer-ler og skabt til at

modstå dagligdagens slid og
strabadser.

Stradalit er frostsikre, syrefaste og
tåler tung, kørende trafik. Men frem

for alt er det en smuk belægning,
der i kraft af sin rustikale struktur

og afdæmpede farver falder
eksklusivt og smagfuldt ind I

ethvert miljø.

Stradalit fås i rødflammet og
mokka. Rekvirer specialbrochure,

priser og prøver eller et
uforbindende besøg af vor

konsulent.

Dybbøl Import & €l<sport ^
Løntoft 9, Ragebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 04 - 42 54 38
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Parkpolitik og kommuneplanlægning
Af Christian Mørup Jensen

Med bogen Parkpolitik i sogn og købstad
skabte C. Th. Sørensen debat om kommuner¬
nes behandling af de åbne arealer. Bogen
udkom første gang i 1931. Det var helt nyt på
den tid at fremhæve byrådenes og sogneråde¬
nes ansvar for de åbne arealer, dvs. byernes
parker, torve og pladser, legeområder, vej be¬
plantning og det åbne land i det hele taget.

I dag er det almindeligt anerkendt, at
kommunerne har ansvaret for vedligeholdel¬
se afdisse områder. Mange kommuner har en

selvstændig gartnerafdeling, der kan varetage
denne vedligeholdelse på samme måde som
kommunernes vejvæsen forestår vedligehol¬
delsen af vejene.

Men det er langt fra almindeligt, at kom¬
munernes ansvar også giver sig udslag i en
egentlig planlægningsindsats for de åbne are¬
aler, som det f.eks. er tilfældet med vejplan¬
lægningen. De åbne arealer har ofte været
behandlet som en arealressource, der mere
eller mindre frit kan inddrages i forbindelse
med boligudbygning, trafikplanlægning, er¬
hvervsudvikling osv. Fredningsintéresserne
har oftest været den eneste begrænsning for
denne udnyttelse af de åbne arealer.

Udnyttelsen af de åbne arealer er styret
af særinteresser
En egentlig »parkpolitik« er kun sjældent
taget i anvendelse ved planlægningen afbyer¬
nes udvikling. Der kan være mange årsager til
dette forhold, der står i modsætning til den
stigende erkendelse i befolkningen af de åbne
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arealers betydning i samfundet. Det må nok i
denne forbindelse tillægges stor betydning, at
de øvrige sektorer som trafik, skoler, fritids¬
undervisning, idræt, biblioteker og hele so¬
cialsektoren har en langt mere central rolle i
den samlede kommunale planlægning.

De åbne arealer opfattes ofte som en del af
de øvrige sektorer og behandles som sådan
hver for sig sammen med den enkelte sektors
særlige interesser. De behandles som friare¬
aler omkring skolerne med legeområde og
sportsplads for skolebørnene, som legeplads
ved daginstitutionerne, opholdshave ved ple¬
jehjem, idrætsplads for idrætsklubberne og
restarealer efter vejplanlægningen, hvor der
kan blive plads til lidt vejplantning. Den
tekniske behandling afdisse arealer overlades
til kommunernes gartnerafdeling, hvorved
der sikres en gartnerisk vedligeholdelse af de
åbne arealer. Med den tekniske baggrund har
gartnerafdelingerne tillige fået overdraget an¬
svaret for de egentlige parkområder og lege¬
områder i kommunerne som en selvstændig
opgave.

Det er naturligvis en meget forenklet be¬
skrivelse af forholdene i kommunerne. Dét
må fremhæves, at flere kommuner har en lang
tradition for egentlig planlægning af de åbne
arealer med en veludviklet organisation, der
kan varetage planlægning og vedligeholdelse
som en selvstændig sektor. Men det karakte¬
ristiske ved denne planlægning er, at det i
princippet sker som en servicefunktion for de
øvrige sektorer, for skoleforvaltningen, for

socialforvaltningen og for teknisk forvaltning.
En egentlig »parkpolitik« med en samlet mål¬
sætning for udnyttelsen og udformningen af
kommunernes åbne arealer set i en helhed i
forhold til borgernes behov er sjælden.

Den faglige debat om de åbne arealer
er projektorienteret
Denne opfattelse afsituationen kommer tyde¬
ligt frem, når man vurdferer debatten blandt
de planlæggere, der beskæftiger sig med de
åbne arealer. Det er almindeligt blandt land¬
skabsarkitekter at fokusere på enkeltprojekter
og de afgrænsede problemer, der skal løses
ved planlægningen af samfundets enkelte in¬
teresseområder. Landskabsarkitekternes vir¬
ke er således delt op mellem sektorer som
boligbyggeri, skoler og andre institutioner,
trafikanlæg, parker og legeområder samt
større sammenhængende landskabsområder.

En helhedsvurdering af de åbne arealers
samlede betydning for borgernes velfærd
kommer sjældent til udtryk i den faglige
debat. Skal en sådan vurdering kunne fa
indflydelse på samfundets udvikling, må der
udformes oplæg til en »parkpolitik« til støtte
for den helhedsplanlægning, der skal gen¬
nemføres med kommuneplanlægningen i dis¬
se år. Den specialiserede debat om frednings-
problemer, plejeprogrammer, boligbyggeri,
vej plantning osv. må have sit udgangspunkt i
en helhedsvurdering af de åbne arealers sam¬
lede muligheder for at forbedre velfærden i
samfundet.
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Kommuneplanlægningen kan fremme
udviklingen af en parkpolitik
En »parkpolitik« må tage sit udgangspunkt i
brugerne, hvis behov den skal tilgodese. Det
må derfor være nærliggende for kommunerne
at udvikle de kommende års »parkpolitik« i
forbindelse med kommuneplanlægningen.

Med kommuneplanloven har hver enkelt
kommune for første gang faet pligt til at
gennemføre en fysisk planlægning, der dæk¬
ker hele kommunens område. Formålet med
denne planlægning skal være at bidrage til en
udvikling i kommunen, der er gunstig for
befolkningens trivsel.

Kommuneplanerne skal udarbejdes gen¬
nem en helhedsplanlægning, der omfatter alle
kommunens aktiviteter. Der skal foretages en
samlet vurdering af de enkelte faktorers ind¬
virkning på trivslen, og kommunalbestyrel¬
serne skal fastlægge en målsætning for kom¬
munens samlede udvikling.

Kommuneplanen er tænkt som et led i et
større planlægningssystem med landsplandi¬
rektiver, regionplaner, kommuneplaner og
lokalplaner. Med dette system skal de over¬
ordnede planer fastlægge retningslinierne for
udarbejdelsen af de mere detaljerede planer.
Således er regionplanerne retningsgivende
for kommuneplanerne.

Kommuneplanlægningen vil få direkte
indflydelse på hverdagen
Som hele opgavefordelingen mellem de of¬
fentlige myndigheder er tilrettelagt efter kom¬
munalreformen, er det kommuneplanlægnin¬
gen, der vil få størst betydning for de faktorer,
der har den mest direkte indvirkning på
menneskets trivsel i hverdagen. Det gælder
forhold som nye boligområders placering og
udformning, vejnettet, byfornyelse, parker og
legeområder, daginstitutioner, skoler, butik¬
ker, biblioteker, idrætsanlæg, trafiksikker¬
hed, beskyttede boliger, plejehjem og mange

andre ting, vi møder i hverdagen. Det er alle
de ting, der har betydning for det enkelte
menneske hver dag i forskellige perioder gen¬
nem et helt liv.

Kommuneplanlægningen vil derfor være
den del af planlægningssystemet, hvor det er
særlig vigtigt at kunne inddrage borgerne
mest direkte i planlægningen. Hvis det lyk¬
kes, vil det også være i kommuneplanlægnin¬
gen, at der kan opnås den største kreativitet
ved udformningen af en »parkpolitik«. Plan¬
lægningen af de åbne arealer har tradition for
at omfatte flere sektorer. Det skulle give
planlæggerne af de åbne arealer mulighed for
at formulere helhedsprægede oplæg i kommu¬
neplanlægningen.

Med Lyngby-Taarbæk kommune som ek¬
sempel belyses i det følgende i korte træk,
hvorledes kommunalbestyrelsens målsætnin¬
ger for kommunens samlede udvikling er søgt
afklaret gennem en sådan helhedsplanlæg-
ning.
Regionplanens 1. etape 1977 1992
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* kommuna
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Fingerbyområde
Byvækstområde
Udflugtsområde

Kommuneplanens bestanddele
En kommuneplan består af to dele. En hoved¬
struktur, der fastlægger den mere langsigtede
målsætning for kommunens udvikling og en
rammedel, der er mere detaljeret, og som skal
sikre overgangen til lokalplanlægningen.

Hovedstrukturen udtrykker kommunens
kreative planlægning, hvor de nye mulighe¬
der for kommunens udvikling prøves af og de
mere langsigtede visioner lægges fast. Ram¬
merne udtrykker den administrative planlæg¬
ning, der skal sikre, at der i det daglige vil
blive administreret efter kommuneplanens
målsætninger bl.a. gennem lokalplanerne.

Offentlig debat om hovedspørgsmål
Før der udarbejdes egentlige kommuneplan¬
forslag skal kommunernes hovedproblemer
lægges frem til offentlig debat om hoved¬
spørgsmål og planlægningsmuligheder for
kommunens udvikling. Det skal ske på bag¬
grund af et debatoplæg, den såkaldte § 6-
redegørelse.

For Lyngby-Taarbæk kommune var de¬
batoplægget præget af kommunens overord¬
nede problemer. Det er en næsten udbygget
kommune med et faldende befolkningstal
som helhed og et stigende antal ældre. De

personer Befolkningstal 1960—92.
■ Population figures 1960—92.
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Arealanvendelsen i dag. Kommunen har stort set ingen ledige arealer tilbage. ■ Present area use. The municipality has no vacant areas remaining.

Arealanvendelse 1980

x,. '

HH Centerområder

I J Boligområder
liiiiiil Erhvervsområder

Off. byfunktioner
Grønne områder

Tidligere bydelsgrænse

problemer, der følger af denne udvikling, er
belyst fqr de forskellige servicefunktioner i
kommunen. Planlægningsmulighederne er
beskrevet for de enkelte sektorer hver for sig
og vurderet samlet i en beskrivelse af bymøn¬
steret med et oplæg til debat omden fremtidi¬
ge bystruktur.

Bymønsterafsnittet indeholder en helheds¬
vurdering af samspillet mellem de enkelte
servicefunktioner og deres betydning for leve¬
vilkårene i de lokale områder af kommunen.
Med bymønsteroplægget blev kommunen op¬
delt i 6 bydele efter naturlige geografiske skel.

Debattens resultat

Hovedindtrykket af den offentlige debat har
for Lyngby-Taarbæk kommune gjort det ri¬
meligt at omvurdere debatoplæggets beskri¬
velse af bydele og indføre begrebet kvarterer
som en mindre områdeenhed og vurdere pla¬
ceringen af servicefunktioner i forhold til
disse mindre enheder.

Den offentlige debat og det videre planlæg¬
ningsarbejde har således været en meget krea¬
tiv proces, der hasr givet anledning til ny¬
tænkning omkring kommunens bymønster.

Kvartermodellen som bymønstermålsætning
Som kommunalbestyrelsens begrundelse for
at indføre boligkvarterer som en områdeen¬
hed hedder det i kommuneplanen: »Hoved¬
indtrykket afdebatten er, at der er en væsent¬
lig sammenhæng mellem servicefunktioner¬
nes placering og det enkelte menneskes til¬
hørsforhold til lokalområdet.

Identitet er et centralt begreb for, hvordan
den enkelte opfatter sin placering i kommu¬
nen. Man føler sig først og fremmest knyttet
til det sted, hvor man bor- boligen og de nære
omgivelser.

Men det er de daglige servicefunktioner,
der i særlig grad skiller det lokale område ud
fra andre områder.

Der blev således i den offentlige debat lagt
stor vægt på det nære boligmiljøs betydning.
De byfunktioner, beboerne har kontakt med
hver dag, f.eks. butikker, børneinstitutioner,
skole, legeplads, kollektiv trafik m.v., ønskes
knyttet så tæt til boligen som muligt med
trafiksikker adgang.«

På denne baggrund er følgende målsætning
fastlagt som hovedstrukturens overordnede
princip for kommunens bymønster: »en lokal
forsyning med servicefunktioner, placeret så
tæt ved boligerne som muligt, prioriteres højt.
Dvs. at de servicefunktioner, der har et op¬
land på 2 — 2.500 indbyggere eller derunder,
så vidt muligt placeres i tilknytning til de
enkelte boligkvarterer, medens kvartererne
forsynes indenfor hver bydel med de fleste
øvrige funktioner.«

Målsætningen fastlægger således bymøn¬
steret som en kvartermodel, hvor boligkvarte¬
rer indgår som en underdeling af bydelene.
Med boligkvarteret som grundelement i den

Kommunens syv bydele er skilt fra hinanden af
store grønne områder.

kommunale planlægning vil det være muligt
at-fastholde og videreudvikle et tilhørsforhold
til lokalområdet.

Bydele og kvarterer
Ved afgrænsningen af kvarterer og bydele er
der først og fremmest taget udgangspunkt i de
eksisterende fysiske forhold, medens en vur¬
dering af opland til servicefunktionerne har
ligget til grund for, hvor små kvartererne og
bydelene kan være.

Bydelene er overvejende dannet af de ele¬
menter, der skaber afstand og dermed skiller
bebyggelser fra hinanden. Det er de store
grønne områder, der strækker sig gennem
kommunen, og det er de motorvejsstræknin¬
ger, der går gennem kommunen. De større
søer skiller således Sorgenfri og Virum fra
Lyngby. Mølleådalen deler kommunen i en
østlig og en vestlig del og danner en nordlig
grænse for Lundtofte. Dyrehaven adskiller
Taarbæk fra resten afkommunen.

■ The municipality's seven urban districts are

separated from one another by extensive green
areas.
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Konturerne kan herefter trækkes omkring
de bebyggelser, der vil kunne karakteriseres
som bydele. Men for hver af bydelene er det
de enkelte funktioner inde i bydelen, der er
afgørende for, om bydelen hænger sammen
og kan fungere som bydel.

De samlede elementer i bydelen er de
funktioner, der bruges jævnligt. Det er først
og fremmest bydelscentrene med indkøbsmu¬
ligheder og de større offentlige servicefunktio¬
ner.

Vurderes de enkelte områder, er der stor
forskel på bebyggelsen inden for hver afbyde¬
lene. Her kan beskrives en række kvarterer,
der hver for sig har en vis sammenhæng. De
enkelte kvarterer defineres ud fra en overve¬

jende bebyggelsesform og anvendelse, som
det fremgår af figuren.

Principper for serviceforsyningen
Befolkningstallet i de enkelte boligkvarterer
er afgørende for de principper, der fastlægges
for serviceforsyningen. Ved afgrænsning af
boligkvartererne har det således, foruden de
fysiske kriterier, været et overordnet princip
at skabe enheder med et befolkningsunder¬
lag, der kan bære de vigtigste daglige service¬
funktioner.

For at kunne vurdere hvilke servicefunktio¬

ner, der vil være grundlag for i kvartererne, er
de'r foretaget en analyse af de enkelte service¬
funktioners oplandsstruktur. Dvs. at det an¬
tal brugere, der skal være i oplandet for at
kunne opretholde den enkelte type service¬
funktion, er gjort op og sat i forhold til det
forventede indbyggertal i boligkvartererne.

På den baggrund fastlægges principperne
for serviceforsyningen i kommunen, således
at følgende 4 områdetyper søges forsynet med
de nævnte servicefunktioner:

Boligkvarterer
Kvartercentre og øvrige lokalbutikker
Daginstitutioner for børn i alderen 0—6 år
Kvarterparker

Skoledistrikter

Skole, børnehaveklasser til 7. klasse
Daginstitutioner for børn i alderen 6—13 år
Ungdomsklub
Udendørs idrætsanlæg

Bydele
Skole, 8. —10. klasse Plejehjem
Bydelscenter Dagcenter
Afdelingsbibliotek Beskyttede boliger
Mødelokaler Bydelsparker •
Idrætshal Dyrkningshave

Hele kommunen
Hovedcenter
Stadsbibliotek
Møde- og teatersal

Udstillingslokaler
Stadionanlæg
Kolonihaver

Sammen med de overordnede principper for
serviceforsyningen i kommunen er centre,
skoler, de åbne arealer og trafik de fire fakto¬
rer, der i særlig grad er strukturerende for
bymønsteret. Grundlaget for kommunalpla¬

nens hovedstruktur fastlægges derfor gennem
målsætningerne for centerstrukturen, skole¬
strukturen, den grønne struktur og trafik-
struktutren. Planlægningen koncentreres om
at koordinere udviklingen inden for disse fire
områder i overensstemmelse med kvartermo¬
dellen. I det følgende beskrives målsætnin¬
gerne for kommunens grønne struktur.

Kommunens åbne arealer er meget forskel¬
lige både i indhold og funktion. Gennem
varierende muligheder for udnyttelse er de
med til at tilgodese de særlige behov, der
knytter sig til hver enkelt aldersgruppe blandt
kommunens beboere.

De forskellige aldersgrupper
De mindre børn op til skolealderen tilbringer
dagligt megen tid udendørs. Deres mulighe¬
der for udeaktiviteter afhænger af boligområ¬
dets karakter.

I etageboligområder er der særligt behov
for fælles nærlegeområder tæt ved boligerne
med trafiksikker adgang.

Med skolealderen bliver børnenes aktions¬
radius større. De bevæger sig længere væk fra
boligen og søger kammerater og legemulighe¬
der andre steder i kvarteret. Deres aktiviteter
kræver mere plads og for de 7 —13 årige spiller
tilstedeværelsen af et alsidigt fritidstilbud in¬
den for kvarteret en stor rolle.

For de større skolebørn og for de unge er
friluftslivet især knyttet til arealer med mulig¬
hed for fodbold, håndbold, ridning, småbåds-
sejlads, badning, vintersport og andre aktivi¬
teter. Mere naturprægede områder har stor
betydning for deres aktiviteter.

De voksnes behov for fritidsområder va¬

rierer meget. Skal de have mulighed for
udendørsaktiviteter i det daglige må der være
friarealer integreret i boligområdet og kvarte¬
ret. Det kan være i form afbolignære opholds¬
arealer og småparker.

Derudover er der behov for adgang til
større fritidsområder inden for gang- og cy¬
kelafstand. Det kan være store parker eller
offentligt tilgængelige landskabsområder og
kolonihaver.

Den grønne strukturs 4 niveauer
Med udgangspunkt i de enkelte aldersgrup¬
pers behov kan rollefordelingen mellem for¬
skellige åbne arealer fastlægges i ret vid ud¬
strækning i kraft af deres nuværende place¬
ring og indhold samt tilgængeligheden fra
boligområderne.

Ved planlægningen afden fremtidige grøn¬
ne struktur er det dog muligt at forbedre
forholdene for friluftsaktiviteter. Det kan bl.a.
ske ved forbedret udnyttelse af eksisterende
områder, bedre adgang til dem og ved at
etablere flere områder i de kvarterer, der har
en mindre forsyning. De enkelte aldersgrup¬
pers behov sikres med følgende 4 niveauer i
kommunens grønne struktur:

Bolignære friarealer
Kvarterparker
Bydelsparker
De grønne hovedtræk.

De grønne hovedtræk
De store landskabsområder, der deler kom¬
munen op i bydele, betegnes kommunens
grønne hovedtræk.

Der knytter sig særlige regionale udflugts-
interesser og fredningsinteresser til de grønne
hovedtræk, ligesom kommunens beboere har
et særligt behov for friluftsaktiviteter i disse
områder. Disse interesser skal sikres og regu¬
leres gennem dén videre planlægning. Derud¬
over er der behov for en aktiv indsats bl.a.

gennem anlæg afstøttepunkter for friluftslivet
og ved en særlig landskabspleje.

Som grundlag for den videre planlægning
er der foretaget en opdeling af de grønne
hovedtræk i tre arealkategorier, beskyttelses-
og bevaringsområder, udflugtsområder samt
arealer til bynære, rekreative formål. I kom¬
muneplanen er der redegjort nærmere for
retningslinierne for den videre planlægning af
disse områder.

Kvarterernes og bydelenes åbne arealer
Som det kommer til udtryk under beskrivel¬
sen af de forskellige aldersgrupper har alle
behov for udendørs fritidsområder tæt ved

boligen, i kvarteret og inden for bydelene. Der
stilles forskellige krav til disse fritidsområder
både med hensyn til indhold og lokalisering i
forhold til boligen.

Med en opdeling af de åbne arealer i de tre
arealkategorier, bolignære friarealer, kvarter¬
parker og bydelsparker, kan de almindelige
behov tilgodeses. Som målsætning fastlæg¬
ges, at der søges opnået en mere ligelig forsy¬
ning med bolignære friarealer og kvarterpar¬
ker i alle kommunens boligkvarterer.

De bolignære friarealer indgår som en in¬
tegreret del af enhver ny boligbebyggelse.
Retningslinierne for forsyning og udformning
af disse områder fastlægges gennem ramme¬
bestemmelserne.

Øverst: Opdeling i kvarterer. De enkelte kvarterer
defineres ud fra den overvejende bebyggelsesform
og anvendelse.
Midten: Befolkningstal i kvartererne. Princippet
har været at skabe enheder, der kan bære de
vigtigste daglige servicefunktioner.
Nederst: Grøn struktur. Bydelsparker og kvarter¬
parker.

■ Above: Subdivision into quarters. The individu¬
al quarters are defined according to the predomi¬
nating building form and area use.
Middle: Population figures in the quarters. The
underlaying principle has been to create units
capable of sustaining the most important daily
service functions.

Below: Green structure. District parks and quarter
parks.
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Fodboldbane

Kolonihaver

Park

Motionssti

Spejderhus

Dyrkningshaver

Boldspilareal

Anlægget omkring Troldehøj i Brede kan udvikles som bydelspark med ■ The layout surrounding Troldehøj in Brede can be developed as a district
mulighed for udfoldelse af forskellige bydelsorienterede friluftsaktiviteter. park capable of providing facilities for district-orientated open air activities

Kvarterparker
De øvrige åbne arealer, der i almindelighed
vil være behov for inden for det enkelte

boligkvarter, er kvarterlegeområder, bold-
spilsarealer, mindre opholdsparker og arealer
til almindelig motionsidræt.

De forskellige behov vil ofte kunne opfyldes
med anlæg, der kan tilgodese flere af de
opstillede formål. Hvis flere funktioner ind¬
rettes inden for samme anlæg, kan der opnås
en større fleksibilitet, hvor forskellige alders¬
grupper far mulighed for at udfolde sig med
de mere pladskrævende kativiteter. Denne
type fritidsområde kan under ét betegnes som
kvarterpark. ,

Planlægningen koncentreres om at udvikle
kvarterparker til en standard, der sikrer
grundlaget for rimelige' udfoldelsesmulighe¬
der inden for boligkvartererne for alle alders¬
grupper. De fleste udpegede kvarterparker,
der fremgår afkortet, er eksisterende parker,
der vil kunne fungere med det indhold og den
udformning de har i dag medens der for andre
vil være behov for visse forbedringer.

I en udbygget kommune som Lyngby-
Taarbæk kommune vil der dog ikke være
arealmæssige, økonomiske og lokaliserings¬
mæssige muligheder for at kunne tilgodese
alle behov. Men på baggrund afde forskellige
aldersgruppers særlige behov kan man ind¬
kredse de grupper, der er mangelfuldt tilgo¬
deset i dag, og derpå opstille forslag til af¬
hjælpning afmanglerne. Det kan være sikring
af stiforbindelser til de grønne hovedtræk,
trafiksanering af'boligområders udearealer,
omdannelse af vejareal til opholds- og lege¬
areal, øget udnyttelse af legemuligheder ved
skoler og institutioner osv.

Endelig er der for enkelte af de udpegede
kvarterparker tale om egentlige nyudlæg af
friarealer, ligesom dele af de grønne hoved¬
træk indgår som kvarterparker.

Som retningslinier for udviklingen af kvar¬
terparker fastlægges følgende:
■ Det tilstræbes, at der findes kvarterparker

inden for 300 m fra de enkelte boligområ¬
der. Hvor det ikke kan lade sig gøre, søges
behovene tilgodeset ved andre foranstalt¬
ninger bl.a. trafiksanering.

■ Det tilstræbes, at der er trafiksikker adgang
fra boligområderne til kvarterparkerne.

■ Skolernes friarealer indgår som en del af
forsyningen med kvarterparker og søges
indrettet således, at de uden for skoletid så
vidt muligt kan opfylde en kvarterparks
funktioner.

Bydelsparker
Inden for hver enkelt bydel er der behov for
større opholds- og promenadeparker, bold¬
fælleder, idrætsanlæg samt koloni- eller dyrk¬
ningshaver.

De større parkanlæg vil ofte kunne rumme
flere afdisse funktioner, der kan samles under
betegnelsen bydelsparker. Anlægget omkring
Troldehøj i Brede kan således betragtes som

bydelspark, der giver mulighed for udfoldelse
af forskellige bydelsorienterede friluftsaktivi¬
teter. Planlægningen koncentreres om at ud¬
vikle bydelsparkerne med et alsidigt indhold
af funktioner, der kan tilgodese behovet for de
større fritidsområder i bydelene. De udpege¬
de bydelsparker, der fremgår afkortet, er alle
eksisterende større parker eller grønne områ¬
der, hvor bydelsorienterede fritidsaktiviteter
kan tilgodeses.

Parkerne, som de fremtræder i dag, er
meget forskellige både i indhold og udform¬
ning, og det vil de også være fremover. Den
nuværende karakter er bestemmende for,
hvilke funktioner, der kan indpasses i de
enkelte bydelsparker.

Som retningslinier for udviklingen af by¬
delsparker fastlægges følgende:

■ Der udvikles bydelsparker i hver af kom¬
munens bydele, hvor indhold og udform¬
ning fastlægges i forhold til den enkelte
parks landskabelige muligheder og byde¬
lens særlige behov.

■ Det tilstræbes, at der er trafiksikker adgang
fra boligkvartererne til bydelsparkerne, der
så vidt muligt sættes i forbindelse med
kommunens hovedstinet.

■ Gennem landskabsanalyser vurderes hver
enkelt park med hensyn til hvilke funktio¬
ner, der kan indpasses i parken uden at
spolere dens særlige karakter.

Kvartermodellen som et arbejdsgrundlag
Målsætningerne og retningslinierne for ud¬
viklingen af kommunens grønne struktur er
sammen med andre målsætninger og ret¬
ningslinier udtrykt i kommuneplanens kvar¬
termodel. Kvartermodellen er således indført
som en bymodel, et arbejdsgrundlag, der skal
finde praktisk anvendelse i den videre kom¬
munale planlægning fremover.

Tankerne bag kvartermodellen har først og
fremmest været, at mindre områder eller
bykvarterer, hvor beboerne har deres daglige
færden, skal kunne fungere rimelig godt for
alle befolknings- og aldersgrupper. Det vil
sige, at der som baggrund for kvartermodel¬
len har været efterspurgt bedre muligheder
for de aktiviteter, der bedst kan udfoldes i det
nære miljø.

Men for at disse tanker skal kunne blive til

virkelighed, må kommunen i sin videre plan¬
lægning arbejde aktivt for at styrke kvarter¬
modellens principper.

Christian Mørup Jensen er landskabsarkitekt m.d.l.
og ansat I Lyngby-Taarbæk kommunes byplanafde¬
ling.
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Engelsk landskab. Kingston Hill Farm nord for Oxford. ■ English landscape. Kingston Hill Farm north of Oxford.

Separation eller multianvendelse i det åbne land
Af Karen Hald Thomsen

I slutningen af60'erne blev arbejdstiden ned¬
sat, idet lørdag også blev fridag, ligesom
længden af ferien er vokset konstant siden da.
Den øgede fritid har sammen med stigningen
i materiel velfærd og deraf følgende opblom¬
string i privatbilismen givet en større befolk¬
ningsgruppe mulighed for at udnytte det
åbne lands rekreative tilbud.

Da kun en lille del af landet ikke dyrkes
intensivt, udgør landbrugslandet, både det
landskab, der fremkommer p.g.a. landbrugs¬
driften og selve landbrugsdriften, en væsent¬
lig del af det åbne lands rekreative værdi. Ud
fra et rekreativt synspunkt har udviklingen
indenfor landbruget imidlertid givet et min¬
dre indholdsrigt, varieret og spændende land¬
skab. Årsagen er, at samspillet mellem øko¬
nomisk tryk og teknisk kunnen har medført en
gennemgribende omstrukturering i land¬
brugsdriften, der igen afspejles i landskabets
udtryk og rekreative brugsværdi.

Planlægningsprincipper
Interessemodsætningerne mellem landbrug,
rekreativ udfoldelse og ønsker om naturbeva¬
relse er således skærpet ved landbrugets ra¬
tionalisering og befolkningens øgede mulig¬
heder for at komme ud i det åbne land. På den

baggrund er det den sammenfattende plan¬
lægnings opgave at sikre en hensigtsmæssig
udnyttelse af areal- og naturressourcer og
udstikke retningslinier for afvejning mellem
landbrugs-, rekreative- og naturbevarelsesin-
teresser i det åbne land.

Generelt set er de tre interesser knyttet til
alle områder af det åbne land, men har i
forhold til hinanden forskellig styrke, afhæn¬
gig af lokaliteten. I et område kan landbrugs¬
interesser være dominerende i forhold til re¬

kreative og naturbevarelsesinteresser, mens
det i et andet område kan være naturbevarel¬

sesinteresser, der er altdominerende.
En nærliggende måde at afveje interesserne

på er at opprioritere hovedinteressen inden¬
for et område og udelukke andre interesser.
Denne planlægningsmåde kaldes i det efter¬
følgende for »separation«.

Separation har sin berettigelse, når der er
tale om særlig attraktive landskaber, hvor
landbrugsdriften enten vil hindre rekreativ
udfoldelse eller bevarelse af områdets natur¬

værdier eller, hvor rekreationspresset vil for¬
ringe landbrugets indtjeningsmuligheder be¬
tydeligt. For nye boligområder har planlæg¬
ning ud fra separationsprincippet imidlertid
ført til oplevelsesfattigdom. Andre ulemper
ved separation kan også være indskrænkning
af landbrugsarealet, koncentration af natur¬
bevarelse til udvalgte områder samt overka¬
pacitet ^f planlagte rekreative udflugtsområ¬
der i det åbne land.

På grund af energikrisen med de deraf
følgende høje benzinpriser er privatbilismen
igen faldende, hvilket medfører en ind¬
skrænkning i befolkningens mulighed for at
komme ud i det åbne land. På den baggrund
må det derfor overvejes, om de kræfter og
penge der skal bruges på at sikre disse ud-

flugtslandskaber står i forhold til den glæde
befolkningen som helhed far afdisse områder.
Eller om der skal arbejdes på at bevare et
varieret landskab generelt, der kan imøde¬
komme det daglige rekreationsbehov. Et
planlægningsprincip, der er rettet mod målet
at sammenpasse landbrugsmæssige-, rekrea¬
tive- og naturbevarelsesinteresser i det åbne
land, kaldes som modsætning til separation i
det efterfølgende for »multianvendelse«.

Multianvendelse i England
Det åbne land er et nyt planlægningsområde,
og med henblik på multianvendelse er der
kun fa erfaringer for, hvorledes landbrug,
rekreation og naturbevarelse kan sammen-

passes. Her kan vi lære afde erfaringer, der er

gjort i England, hvor der er tradition for at
udnytte landbrugslandet til rekreation. Til
forskel fra Danmark er der overalt i England
et fintmasket Public Footpath system bestå¬
ende af hævdvundne fodstier i landbrugs¬
landskabet, svarende til vore kirkestier. Gen¬
nem lovgivningen er landmanden påbudt at
opretholde disse stier, og publikum dermed
sikret adgangsret til landbrugsområder.

Tilsvarende herhjemme er landmanden
imidlertid underkastet økonomiske betingel¬
ser, indenfor hvilken han må sikre sig den
største mulige rentabilitet og udbytte. Dette
gøres som her ved sammenlægning af bedrif¬
ter,. opdyrkning afhidtidige udyrkede arealer,
skift i landbrugsdrift, rationalisering og me¬
kanisering med store dyrkningsenheder til
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Landskabsarkitekten fremlægger. Demonstration på Kingston Hill Farm.

■ The landscape architect explains. Demonstration at Kingston Hill Farm.

Landmændene lytter. Demonstration på Kingston Hill Farm.

■ The farmers listen. Demonstration at Kingston Hill Farm.

følge. I denne proces kommer som her rekrea¬
tive og naturbevarelsesinteresser i anden ræk¬
ke. Samtidig er rekreationspresset på visse
områder vokset kraftigt med deraf følgende
gener for landbrugsdriften. Konflikter mel¬
lem landbrug,- rekreation og naturbevarelse
er derved blevet mere udtalte. Tydeligst kom¬
mer de frem i områder der skifter karakter

hurtigt, og områder, der er udsat for et eks¬
tremt stort rekreativt pres.

Demonstration Farms Project
Med det dobbelte formål at teste, om det
almindeligt udbredte synspunkt, at rationelle
landbrugsmetoder er uforenelige med beva¬
relse af plantninger og den vilde fauna, er
velbegrundet, og om denne almindelige hold¬
ning hos landmænd og jordejer kan ændres
ved at vise gode eksempler på landskabsbeva-
relse forenet med rationelt landbrugsdrift,
startede Countryside Commission i 1975 De¬
monstration Farms Project.

Projektet omfatter i alt ti landbrug i tre
forskellige landskabstyper. For hvert land¬
brug er de jordbrugsmæssige-, rekreative og
naturbevarelsesinteresser klarlagt, og afvej¬
ningen af interesserne udmøntet i et planfor¬
slag til multianvendelse. De forskellige inter¬
esser, modsætninger, arbejdsmetoder, samt
de forbedringer der er udført formidles videre
til andre landmænd og ejere gennem foredrag
og rundvisninger bestemte dage om året.

Billederne øverst på siden er hentet fra en
sådan demonstration på Kingston Hill Farm.
Kingston Hill Farm ligger i Oxfordshire ca.
20 km nord for Oxford. Gården omfatter i alt

290 ha og er udvalgt til at indgå i projektet
som eksempel på blandet landbrug, kvægdrift
og kornavl i et område ramt af elmesyge.

De arbejder, der er udført på Kingston Hill
Farm, har først og fremmest omfattet fæld¬
ning afdøde elm og indplantning afnye træer
til erstatning af de udgåede. Hertil kommer
landskabsforbedringer i form af nyplantnin¬
ger omkring avlsbygningerne, der tjener som
visuelafskærmning. Ligesom en vigtig del af
arbejdet har bestået i udarbejdelse af pleje¬
programmer for eksisterende plantninger
som hække, hegn og små skove.

Til Kingston Hill Farm er der ikke knyttet
nogen væsentlige historiske- eller rekreative
interesser, som det har været tilfældet på
andre landbrug. De øvrige arbejder er imid¬
lertid repræsentative for arbejder udført i
Demonstration Farms projektet.

Plantearbejde, fældning m.v. er på Kings¬
ton Hill Farm udført af landmanden selv og
de folk der er ansat på gården. Det samme
gælder for de øvrige brug omfattet af projek¬
tet, kun i fa tilfælde har der været hjælp til
arbejdet. Hjælpen er i så fald kommet fra The
Local Gountry Trust for Nature Conserva¬
tion og British Trust for Conservation Volun¬
teers. Arbejdet har været spredt over en
fireårig periode. Det samme gælder for de
øvrige brug. Undtagelsesvis har plantninger
og pleje af skove strakt sig over flere år.

De totale omkostninger for arbejder udført
på Kingston Hill Farm beløber sig til ca. kr.
40.700 excl. udarbejdelse af planmateriale.
Gennem allerede eksisterende tilskudsord¬

ninger samt et tilskud på kr. 15.000 til hvert

landbrug, der indgår i forsøget er omkostnin¬
gerne for landmanden og ejeren bragt ned på
kr. 15.900.

Erfaringerne fra Demonstration Farms
Project, viser at det i den rationelle land¬
brugsdrift i stor udstrækning har været mu¬
ligt at imødekomme ønsker om bevarelse af
plantninger, som levende hegn, vejplantnin¬
ger og småskove. De situationer hvor interes¬
serne har, stået stejlest over for hinanden er,
når det fra landbrugets side har været ønsket
at opdyrke skove og vådområder, mens disse
områder er ønsket bevaret udfra andre inter¬
esser. Her har det været muligt at opnå
enighed ved indgåelse af kompromis, således
at de mindst bevaringsværdige områder blev
opdyrket. Landmændene har ligeledes været
imødekommende overfor landskabsforbed¬

ringer i form af af nyplantninger og villige til
at åbne for færdsel på markveje.

Det er svært at måle direkte og se effekten af
Demonstration Farms Projekterne på nuvæ¬
rende tidspunkt, da forsøgene kun har fundet
sted i de sidste seks år. Ud fra den interesse,
der vises i form af tilslutning på besøgsdage-
ne, og positiv interesse udtrykt her, anser
man imidlertid fra Countryside Commissions
side forsøgene som en succes, for hvilken man
også kan takke de involverede landmænds
smittende engagement og entusiasme.

Countryside Management
Eksperimental projekter med henblik på at
udvikle en metode til løsning af konflikter
mellem landbrug, rekreation og naturbeva¬
relse karakteriserer et andet af Countryside
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Til illustration af hvorledes enkle praktiske forbed¬
ringer kan afbøde konflikter mellem landbrug og

publikums adgang samt forbedre adgangsmulighe¬
derne, tjener det korte stiforløb ved landsbyen
Maley

1. Fra landsbyen kommer man over en nyopsat
stente indsat ved siden af leddet ind på en græs¬
mark. Ruten er afmærket med gule plastikpile og
skilte om at holde hunde i snor opsat. Passage over
stenten er nemmere end at åbne leddet som derved

ikke efterlades åbent.

2. Stiens videre forløb er inde på marken afmærket
med en gul pil på en stolpe i jorden.

3. Fra græsmarken kommer man via en stente ned
til et uopdyrket vildtvoksende område omkring
floden. Her fortsætter stien over en nybygget bro.

Stiforløbet er typisk for de arbejder, der er udført,
hvor opsætning af stenter, afmærkning af ruter og

skiltning om at holde hunde i snor har været det
mest omfattende, på lige fod med landskabsforbed-
ringer.

■ The path system at Maley village illustrates how
simple, practical improvements not only prevent a
conflict between agriculture and public access but
even facilitate the latter.

■ 1. From the village you climb over a newly
erected stile beside the gate into the meadow. The
route is marked by yellow plastic arrows and signs
requesting you to keep the dog on the lead. It' is
easier to climb over the stile than to open the gate,
and this prevents its being left open.

■ 2. Across the meadow the path is marked by a

yellow arrow on a post in the ground.

■ 3. From the meadow you climb over another stile
into a wild, uncultivated area near the river. From
here the path continues over a newly built bridge.

■ This path is typical of those projects in which the
erection of stiles, marking of routes, and signs
requesting the public to keep their dogs on the lead
have been the most extensive - on a par with
improvements to the landscape.
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Public Footpath langs levende hegn. Public Footpaths benyttes flittigt.
■ Public Footpath alongside the hedge. ■ Public Footpaths are much used.

Commissions projekter i det åbne land. Pro¬
jektet har betegnelsen Countryside Manage¬
ment og omfatter i alt otte udvalgte områder.

Indgangsvinklen til projektarbejdet har i
alle områder været, at det er i den lille skala
der er konflikter mellem landbrug, rekreation
og naturbevarelse, og at de skal løses i samar¬
bejde med lokale myndigheder, lokalbefolk¬
ningen og landmændene. Koordinatoren ved
løsningen af konflikterne er et planlægnings-
team i hvert område, der har bemyndigelse og
økonomiske ressourcer til at lade eventuelle

arbejder udføre hurtigt og effektivt.
Et af projekterne er Boiling Valley Finger

Project omfattende et område på ialt 2.590 ha
landbrugsland langs River Bollin syd for
Manchester. Området er den mest attraktive
del af det åbne land syd for Manchester og
blandt dennes borgere er der lang tradition
for at bruge området til rekreation.

Fra et rekreativt synspunkt ligger hoved¬
interessen i området i at bevare et attraktivt
landskab omkring floden samt have gode
opholds- og adgangsmuligheder i området.
Den rekreative anvendelse af området giver
en række problemer for landmanden i form af
nedtrampning af afgrøder, hvor publikum
færdes uden for stierne. Løse hunde, der kan
skade dyrene og eventuelt sprede smitte.
Vandalisme eller almindelig beskadigelse af
låger og hegn, illegal skydning, henkastning
af affald samt uhensigtsmæssig parkering hø¬
rer ligeledes til de almindelige gener for
landmanden.

Bedre rekreative udfoldelsesmuligheder,
landskabsforbedringer samt afhjælpning af
gener for landmændene er Boiling Valley

projektets hovedformål. Projektet har i alt
løbet over tre år med en fast stab på to
fuldtidsansatte og tre deltidsansatte. En væ¬
sentlig del af arbejdet har bestået i udarbej¬
delse af planmateriale, med det formål at
lokalisere særlige rekreative områder, afskær¬
me særlig følsomme områder, samt udforme
et stinet, der både gav bedre adgangsmulig¬
heder og ikke generede landbrugsdriften. En
anden væsentlig del af projektet har bestået i
samtaler med organisationer og ungdoms¬
grupper, der har udført en del af vedligehol¬
delsesarbejderne og nyanlæg. Hertil kommer
løbende kontakt med de involverede land¬
mænd.

De praktiske opgaver omfatter bl.a. nye
stier, anlæggelse af parkeringspladser, raste¬
pladser og nyplantninger samt udvidet kon¬
trol med parkering og løse hunde.

Erfaringerne fra projekterne bekræfter te¬
sen om, at det er i den lille skala, der er
konflikter mellem landbrug og rekreation og
det fremhæves, at det veludbyggede bidrags-
system til landmændene for positive foran¬
dringer og ønskværdige bevaringer er en afde
vigtigste årsager til Countryside Manage¬
ments succes. Samtidig hævdes det imidlertid
at hvis bidragssystemet blev udnyttet i det
omfang som er muligt, ville bevillingerne
snart være opbrugt, og effekten i landskabet
være langt mindre end det er tilfældet i dag.
Succesen skyldes derfor ligeså meget en vel¬
gennemtænkt planlægning og udførelsesstra-
tegi.

Tendenser til separation
Erfaringerne fra de engelske forsøg viser først

og fremmest at det er muligt at skabe forståel¬
se for rekreative- og naturbevarelsesinteres-
ser hos landmændene og endvidere at det er
muligt at forene disse interesser med en ratio¬
nel landbrugsdrift.. Hertil kommer at det er

påvist at konfliktsituationer mellem land¬
brug, rekreation og naturbevarelse er nede i
den lille skala.

På den baggrund virker den overordnede
planlægning her hjemme i form af region¬
planforslagene for det åbne land overdrevet.
Det første resultat af regionplanlægningen er
en udpegning af »særlige jordbrugsområder«
og »særlige naturområder«. For øvrige områ¬
der! det åbne land varierer regionplanforsla¬
gene. I nogle forslag er der foretaget yderlige¬
re zoneinddeling, hvor hovedinteressen in¬
denfor hver zone præciseres og opprioriteres.
I andre forslag er alle landbrugsmæssige,
rekreative og naturbevarelsesinteresser ud¬
tegnet, men ikke afvejet. Den tredje type
forslag beskæftiger sig med de tre interesser
for øvrige områder i det åbne land.

Tendenserne i regionplanforslagene peger
således mod separation, tydeligst kommer det
frem i de forslag, hvor der er gennemført en
zoneinddeling.

Meget tyder derfor på at planlægningen i
det åbne land kører videre efter samme møn¬

ster som byplanlægningen, uden at der er
taget stilling til at rekreative interesser og
naturbevarelse i det åbne land kan være så
beskedne ting som bevarelse afen jordsti eller
vedligeholdelse af et hegn, mens byer og
byanlæg er arealkrævende.

Karen Hald Thomsen er landskabsarkitekt m.d.l.

10 LANDSKAB 1 -1982
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Arbejder af P. Wad
Af Eivind Wad-Sørensen

Havearkitekten Peter Wad var født i et land¬

bohjem i Hjerm nord for Holstebro den 7.
oktober 1887, og han døde i sit hjem i Odense
den 8. marts 1944. Wad begyndte som gart¬
ner hos Steffensen i Holstebro, kom senere til
Brøstrøm i Viborg, blev elev på Vilvorde og
tog sluttelig havebrugseksamen ved landbo¬
højskolen i 1915. Derefter arbejdede han en
tid på havearkitektj. P. Andersens tegnestue.
I efteråret 1916 kom han til Odense, hvorfra
han drev en landsomfattende virksomhed
som havearkitekt, og fra 1928 tillige som
konsulent for Østifternes haveselskab på Fyn,
til sin død i 1944.

Hans arbejder omfatter alt lige fra landbo¬
haver, herregårdshaver over villahaver, off.
parker og - anlæg til kirkegårde. Han har
også udarbejdet planer til en del havebrugs¬
udstillinger.

Når jeg beskæftiger mig med noget så
»ligegyldig« som gamle haver, ja så er det for
at lære af og bruge tidligere tiders, ved hårdt
slid, erhvervede erfaringer og lærdom. Men¬
nesket og samfundet kultiveres yderligere
gennem generationerne, ved at bruge de hi¬
storiske erfaringer som redskab og inspiration
i løsningen af de problemer vi står overfor i
nutiden. I vort fags tilfælde arbejdet med de
fysiske rammer for menneskelivet.

På afdelingen forsøger vi i vores stu¬
diepraksis, at studere fagets udvikling bl.a.
ved at dykke ned i en bestemt tidsperiode eller
studere en enkelt persons arbejder. Når jeg
startede med P. Wad som studieopjekt, skyl¬
des det, at min daværende lærer gjorde mig
opmærksom på mit slægtsskab med en af
landets betydeligste havearkitekter. Desuden
er han en spændende person og repræsenterer
en vigtig periode i faget. Jeg er kun lige
begyndt på studierne, men det er næppe
forkert at mene, vi kan lære noget af hans
arbejder.

Wads haveopfattelse og arbejdsmetode
For at komme på sporet af Wad's udgangs¬
punkt, idealer, haveopfattelse og arbejdsme¬
tode, bringes nogle citater fra hans bog Land¬
bohaven.

»I sine Erindringer giver Jeppe Aakjær en
udmærket Skildring af sin Moders Kaal-
gaard, der var en digehegnet Plet med Grøn-
kaal, Gulerødder, lidt Krydderurter og nogle
Frugtbuske og med nogle Piletræer i Diget. I
andre groede der i Diget Hyld og vilde Roser,
hvis Frø formodentlig var saaet af Fuglene,
der kunde staa en Provinsrose og nogle Sal¬
viebuske ved Bryggersdøren, der var maaske

Øverst. Først i 20'erne tegnede Wad have til
herregården Juulskov ved Nyborg. Haven, hvoraf
en plan ikke har kunnet findes, består af en serie af
rum, dannet af bøgehække og skovplantninger. En
del af rummene benyttes nu til dyrkning afnåletræ¬
er og som frugthave. Foto Helle Borup 1972.
Nederst. Jespersens have på Langelinie i Odense er
lille af areal, men rig på oplevelser gennem den
lange vandring rundt langs haverummenes vægge.

■ Above: In theearly 20s Wad designed the garden
for Juulskov Manor near Nyborg. The garden, of
which no plan is available, consists of a series of
compartments formed by beach hedges and forest
plantings. Some of these are now used for cultivat¬
ing coniferous trees or as orchards.
Below: Jespersen's garden is small in size, but a
stroll along the leafy walls which break it up into
separate compartments is full ofsurprises.
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Kålgård fra Frilandsmuseet i Lyngby, hegnet med
tørvedige.

■ Kålgård from the Open Air Museum in Lyngby
is hedged in with walls of turf.

ogsaa et vildt Blommetræ eller to i Diget og
andre Kaalformer end just lige Grønkaal.
Men det he.le var yderst enkelt, og det er
næppe forkert at mene, at netop denne enkle
Haveform har været den almindelige i alle
Landets Landsbyer lige fra Oldtiden.«

Netop den klare og enkle form er grundpil¬
len i alle Wad's haveanlæg.

I bogen skildrer han noget aflivet i lands¬
byerne under stavnsbåndet og jordfællesska¬
bets tid, hvoraf det fremgår at han opfatter
haven som et sted, hvor mennesket også på
den tid kunne råde og boltre sig som de ville.
Haven indgår herved som en tidløs faktor i
vores stræben efter den personlige frihed. Det
er jo netop en af årsagerne til de mange
parcelhusområder vi idag har udenfor byer¬
ne. Men vi er dog nu nået noget længere i
erkendelsen af, at der måske ikke findes nogen
egentlig eller total frihed for mennesket. Fri¬
heden ligger måske mere i fællesskabet end i
isolationen. Jeg har f. eks. i min egen lille have
mere lyst til at klippe hækken i lav højde og
åbne mod fællesskabet, end lade den gro i
højden og isolere mig. Men det er måske fordi
stavnsbåndet og jordfællesskabet kun er no¬
get man læser om.

Form og indretning
Når det gælder havens form og indretning er
der også spændende ting at lære hos Wad,
ligeledes hans syn på samspillet mellem have
og landskab.

»I Byen er Haven sig selv nok, naar den er
rigtigt anlagt, lukker den sig mod Omverde¬
nen som en Stue og den ses ikke meget
udadtil, selv om dens Træer og Blomster
giver Gaden Hyggfe. Paa Landet er Haven i
Høj Grad en Del afLandskabet, det er ofte de
fritliggende Gaardes Haver, som giver Egnen
Karakter. Kun i Landsbyerne minder For¬
holdene en Del om Byen, men de fleste
Landsbyer og deres Haver virker dog også i
høj Grad landskabeligt. Landbohaven
paavirkes paa den anden Side ogsaa af
Landskabet udenom, man ser fra Gærdet

1920. Haven, Wad tegnede til købmand Schmidt i
Middelfart, er nu rammen om gigtsa.natoriet. Der
er bygget til syd for bygning II i rosenhaven.
Staudehaven findes ikke mere, men havens hoved¬
linier og rum lever endnu. Udsigterne mod Lille¬
bælt og Fænøsund er lukket af byudviklingen.
Billederne 1, 2 og 3 er fra denne have. 2 og 3 optaget
i 1972 afHelle Borup, 1 i 1980 af EWS.

■ The 1920 garden Wad designed for the grocer
Schmidt in Middelfart has now become a setting
for a rheumatism sanatorium. There is a new

extension south of building II in the rose garden.
The perennial garden no longer exists, but the
main lines and structure of the garden are still
visible. The views over Little Belt and Fænø Sound

have been shut out by new town development. The
pictures 1, 2 and 3 are from this garden.
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■ 1929. This sketch for the factory owner Færch's
garden in Holstebro is a good example of how Wad
worked with both formal and romantic gardens -

where both elements are sharply divided though
nevertheless entirely dependent on one another.
The planting in the romantic part of the garden
forms a focus for the lines of vision in the formal

part. Since this garden is in West Jutland, it is
clearly also intended to form a climatic shield
around the house and lawn, which open out
towards the landscape - the stream.

3

1929. Skitsen til fabrikant Færch's have i Holstebro

er et godt eksempel på, hvordan Wad arbejdede
med den formelle og den romantiske have, — ikke
som sammenblandede, men som klart adskilte og
så alligevel helt afhængige led.

Beplantningen i den romantiske del er placeret
som fokus for sigtelinierne i den formelle del. Nu
stedet ligger i Vestjylland, er det klart, at hele
haven også er tænkt som klimaskærm om huset og

græsrummet, der åbner sig mod landskabet, åen.

markerne og Skovene og Bakkerne omkring -
der er en Vekselvirkning mellem Have og
Landskab, som Byhaven ikke kender til.«

»Rummelighed og Enkelhed er i sig selv
Skønhedsværdier. Den første har Landboha¬
ven gerne ganske gratis den sidste opnaas ved
at vælge enkle og klare Anlægsformer - Plan¬
former om man vil - og undlade overflødige
Detailler. Køkkenhaven og Frugthaven bør
man afpraktiske Grunde forme regelmæssigt,
det hensigtsmæssige er altid kønt. Derimod
kan Prydhaven være regelmæssig eller uregel¬
mæssig i Plan alt efter lokale Forhold og hvad
man nu synes bedst om, det kan blive kønt
paa begge Maader.«

Havernes hovedled
Peter Wads enkle formsprog, i alfald de første
år, skal ikke alene ses som en fortsættelse af
Kålgården, men også som en protest mod
formløsheden, der dominerede haverne i
tiden. Han opfattede firkanten som den form¬
mæssige skarpeste protest mod formløshe¬
den. Han arbejdede med haven udfra disse
fire hovedled:

1) Havens ramme

2) Køkkenhaven
3) Frugthaven
4) Blomsterhaven el. Opholdshaven.
Selve ordet have betyder noget der er heg¬

net. Denne betydning var han meget loyal
overfor, vel først og fremmest p.g.a. økologi¬
ske og æstetiske hensyn. Plantningerne om
haven havde for ham samme betydning som
væggene for en stue.

Ligesom arkitekten Carl Petersen arbejde¬
de med rumforløb og rumkarakterer i sine
bygninger, gjorde Wad dette i sine havean¬
læg. Han betragtede haverummene som hu¬
sets udestuer, og arbejdede som sådan med
terrænet, først og fremmest græs, som gulv,
beplantningerne som vægge og malerier på
væggene og med himlen, eller løvet som loft.

Ud fra disse klare principper komponerede
Wad sine haver til en helhed i pagt med
bygninger og landskab.

LANDSKAB 1-1982 13
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Juulskovs indkørsel og havens hovedrum (1, 2) er begge proportioneret i
forhold til hovedbygningen. Foto Helle Borup 1972.
1930. Herregården Nedergård (3). Bemærk planens linier, der trækker i
samme retning, mod udsigterne.
Haven til Arnholm ved Bøjden (4) viser, hvordan Wad i landbohaverne søgte
at samle funktionerne til en enhed ved at omslutte gården med en beplantning,
der giver læ for alle funktioner.
1930. Cirklen som haveelement var ikke nyt, men som hovedled var det nyt i
20'erne, som her i Kristiansens have (5) i Sallingelunde.

■ The entrance drive and main part of the garden at Juulskov (1,2) are well-
proportioned in relation to the main building. Photo, Helle Borup 1972.
1930. Nedergård Manor garden (3). The lines on the plan all tend in the same
direction - towards the views.

The garden at Arnholm near Bøjden (4) illustrates how, in country gardens,
Wad tried to gather all the functions to form a whole by enclosing the farm with
sheltering vegetation.
1930. The circle as garden element was not new, but in the 20s, it was new to
use it as a main feature, as shown here in the Kristiansens' garden (5) in
Sallingelunde.

14 LANDSKAB 1 -1982



1931. Planen til Dalum Landbrugsskole (1) er taget med for at vise, hvordan
Wad arbejdede med profileringen af rummenes vægge, se snittet. Jo flere linier
der trækker i samme retning, jo stærkere opfattes rummet.
1933. Jarlgårds have, Svendborg (2) består af et langt rum, hvori der er

placeret et maleri af roser og stauder, derkan iagttages fra tre retninger og
højder.
1941. Haven til Møllehuset ved Langesø (3) viser det fuldendt enkle, det
gennemgående tema i alle Wads arbejder.

s2)aLum <Åq ridbrdfuhoL C.

■ 1931. The plan for Dalum Horticultural College (1) has been included in
order to show how Wad worked in profiling dividing walls - see section. The
more the lines tend in the same direction, the stronger the spatial effect.
1933. Jarlgård's garden, Svendborg (2), consists of one long compartment
containing picturesque roses and perennials, which can be viewed from three
directions and levels.

1941. Møllehus garden beside Langesø (3) illustrates that perfect simplicity
which characterizes all of Wad's work.

3
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1936. At dømme efter planen er dette hus til Dalum Papirfabrik i funkisstil. Så
må haven naturligvis også byde på nytænkning, men funktionelle har Wads
haVer nu altid været.

■ 1936. To judge from the plan this house belonging to Dalum Paper factory is
functionalst in style. One would therefore expect the garden as well to have
something new to offer, but Wad's gardens have always been functional.

LANDSKAB 1 -1982

■ 1934. Folkvang, Holstebro. The plan for this garden is very exciting. In the
southwestern corner of the garden there is a pool at 0,5 level. From here steps
lead up to the house, which lies at 6,0 level. At the top of the slope, at 6,4 level,
there is a hedge shielding the terrace. On the south slope vines and peaches are

growing. From the terrace one enters a hedged-in walk which forms a

background for the southward-facing perennial garden and the scenic part of
the garden, which is a grass gulley ending in the south at the forest brink at
level 6,0. The terrain is in the form of a gulley running from east to west and
giving the garden its main direction. Note the English-inspired entrance drive
and the way in which the axes are turned!

1934. Folkvang, Holstebro. Planen til denne have er meget spændende. I
terrænets SV-del ligger et regulært bassin i kote 0,5. Herfra går man op ad et
trappeanlæg mod huset, der ligger i kote 6,0. I skråningens toppunkt, kote 6,4,
er placeret en hæk, der skærmer terrassen. På den sydvendte skråning gror der
vin og fersken. Fra terrassen går man ud i en hækgang, kote 6,5, som danner
ryg for den sydvendte staudehave og for den landskabelige del af haven, der er
en græsslugt, som afsluttes mod syd afskovbrynet i kote 6,0. Terrænet er en øst-

vestgående slugt der giver hovedretningen i haven. Bemærk den engelsk-
inspirerede indkørsel og måden hvorpå akserne drejes!
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1934. Fra Vang Lauritsens have i Vejen kan der
drages en parallel til G. N. Brandts junihave fra
1926. Her er de store blomsterbede arrangeret, så
de drejer omkring et lille vand og giver nogle fine
retninger. Blomster gør sig, ifølge Wad, bedst i
samlede bede, der domineres af enkelte arter og
farver og understøttes af en rolig græsflade og grøn

baggrund. Her er valgt gult, blåt, rødt og hvidt,
domineret afgult og blåt.

■ 1934. A parallel may be drawn from Vang
Lauritsen's garden in Vejen to G. N. Brandt'sJune
garden from 1926. Here the big flower beds are

arranged around a little pool creating some fine
angles. According to Wad, flowers are best off in a
collection of beds dominated by single species and
colours and set off by a simple grass lawn and a

green background. Here yellow, blue, red and
white have been chosen, dominated by yellow and
blue.

1934. Klinte præstegård, forslag til omlægning.
Her er en cirkelrund blomsterhave placeret frit på
en græsflade. Dog ikke mere frit end at den ved en
akse knyttes til husets midterparti med de eksiste¬
rende lindetræer. Formsproget er på én gang geo¬
metrisk og organisk.

■ 1934. Klinte rectory: proposed conversion. Here
a circular flower garden is placed independently on
a grass lawn. Though not more independently than
that it is attached by an axis to the central part of
the house with the existing lime trees. The idiom is
at once geometrical and organic.
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1939. Denne lille have er den, der har appelleret
mest til mine følelser, den er næsten frigjort, men

alligevel bundet til en midterlinie. Den viser den
levende, eksperimenterende Wad, der peger
fremad.

■ 1939. This little house is the one that has

appealed to me most. It lies almost free but is
nevertheless bound to a central line. This shows off

the vital, experimenting Wad who points forwards.

LANDSKAB 1-1982 17
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1941. Haven ved GI. Estrup (1, 2, 3) er nærmest en

labyrint af rum. For at hejse flaget skal man gå ca.
300 m gennem en labyrint af lavendel. Fotogra¬
fierne viser parterrehaven og broen, der fører over
til denne. Foto Helle Borup 1972.

1941. (4, 5) Motiver fra en villahave på Langelinie i
Odense. Foto Helle Borup 1972.

1941. Denne raffinerede have til Niels Kristensen i

Odense (6) viser forbindelsen med C. I h. Søren¬
sen. Tænk f.eks. på den lille rækkehushave i Helle¬
rup med ellipserne. Men alligevel far Wads have en
helt anden karakter i kraft af trærækken, der dan¬
ner rummet.

1943. Det er svært at se, hvordan en lille have som g
denne (7) Hasselvænget 11 i Odense kan blive
rigere på oplevelsesmuligheder. Her er der arbejdet
med geometrien og perspektivet for at gøre haven
større.

■ 1941. The garden at Gammel Estrup (1, 2, 3)
forms almost a labyrinth of rooms. In order to raise
the flag you have to walk about 300 m through a

labyrinth of lavender. The photographs show the
parterre garden and the bridge leading over to it.

■ 1941. (4, 5) Motifs from a villa garden at Lange-
linie in Odense.

■ 1941. This elegant garden for Niels Kristensen in
Odense (6) shows the connection with C. Th.
Sørensen. Think, for example of the little terrace
house in Hellerup With the elipses! But Wad's has
nevertheless quite a different character by virtue of
the row of trees that encloses it.

■ 1943. It is difficult to see how a little garden like
this (7), Hasselvænget 11 in Odense, can be more

exciting. Here geometry and perspective have been
made use of in order to make the garden bigger. 7
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Peter Wad ved tegnebordet å Chr. IX's Vej i
Odense. Skitserne han arbejder på er Marslev
præstegård fra 1941. Det var selvfølgelig ikke alene
fra den franske og engelske havekunst at Wad
hentede sin inspiration.

■ Peter Wad at his drawing-board in Christian
IX's Road in Odense. The sketches he is working
on are Marslev rectory from 1941. Naturally, Wad
was not only inspired by French and English
garden art.

Udviklingsforløb
Ser man på hele perioden fra før 1920, f. eks.
det nuværende gigtsanatoriets have i Mid¬
delfart, til de sidste arbejder i 40-erne, f. eks.
skitsen til Bøgebjerggård i Martofte marts
1943, er der ialtfald en ting man genkender,
nemlig den faste og præcise form. De første
arbejder er bygget over meget klare formelle
arkitektoniske former og virkemidler, noget
skematisk sammensatte, rigt på rumlige for¬
løb og oplevelser, hvorimod de sidste arbejder
bygger mere på én hovedide og hovedform.
Det er ligesom om, at hans havestil har
udviklet sig fra at bestå af to selvstændige led,
en formel og en romantisk, til en arkitektonisk
landskabelig havestil. De to stilarter synes
samarbejdet. Dette skyldes ikke alene Peter
Wad, men i høj grad også hans kollega og
samarbejdspartner C. Th. Sørensen. Deres
gensidige eksperimenteren sidst i 20-erne og
30-erne, med cirklen og mere organiske for¬
mer, peger i samme retning, nemlig den at det
er klogt at søge en enkel, arkitektonisk fast
form i løsningen afet givet problem.

Når haven bygger på velproportionerede
rum og et menneskeligt idégrundlag, tror jeg
den har store muligheder for at tilpasses og
overleve de skiftende tider.

Jeg har endnu ikke helt overblik over hvor-
mange og hvilke anlæg der endnu kan ses,
men det er ikke mange, det siges jo at Wad
har projekteret over 3000 småhaver på Fyn.
Det er især villa- og landbohaverne der er
vanskelige at finde. Det er jo også de mest
forgængelige- p.g.a. ejendomsforholdene. En
have lever længst, når den indeholder en
stærk form, en sjæl.
Eivind Wad-Sørensen er landskabsarkitektstude¬
rende på Afdelingen for Landskabs- og havekunst
ved Arkitektskolen i Aarhus.

1943. Planen til Bøgebjerggård viser, at man med
meget la midler kan skabe en stærk og virknings¬
fuld have. En jordform, en kraftig hækform og en
ramme til at fastholde ideen. Her ses igen forbin¬
delse til C. Th. Sørensen, tænk på Boserups have i
Fakse og på tennishaven på Humleore ved
Ringsted.

■ 1943. The plan of Bøgebjerggård shows how a

striking and effective garden can be created with
very few means. A formed terrain, a striking hedge
and a setting to retain the idea. Here the connection
with C. Th. Sørensen is seen once more. Think of

Boserup's garden in Fakse and the tennis garden at
Humleore near Ringsted!

Skulptur af bøgehække i haven ved Juulskov. Står
de stadig når de næste 60 år er gået? Foto Helle
Borup 1972.

■ Sculpture made of beech hedges in the garden at
Juulskov. Will it still be standing in 60 years' time?
Photo, Helle Borup 1972.

20 LANDSKAB 1 -1982



Fotos: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

Omlægning af vandløb i Århus
Af Knud Knudsen og Jens Daugbjerg

I løbet af de sidste par vintre er vandløbet i
Botanisk Have i Århus blevet lagt om. Den
første vinter blev en kort strækning omlagt for
at indhøste erfaringer, og næste vinter fulgte
resten.

Begrundelsen for omlægningen har været
ønsket om igen at fa plante- og dyreliv i og
omkring Hesselbækken, som vandløbet op¬
rindelig hed, og samtidig gøre vandspejlet,
der lå i en 50 cm dyb og 50 cm bred muret
remde med glat bund og glatte sider, synligt
fra parken.

At vandløbet ved omlægningen har faet en
rislende lyd, og at børnene nu meget oftere
end tidligere bruger vandløbet til at lege ved,
er forhold, som vi ikke direkte har planlagt,
men er kommet til som behageligt tilskud.

Som vandløbet var udformet før, gav det
ikke den ringeste mulighed for, at vand- og
sumpplanter samt nogen form for egentligt
dyreliv kunne trives.

Efter omlægningen kan vi nu konstatere, at
vandløbet er blevet voksested for en lang
række forskellige vand- og sumpplanter.

En egentlig fiskebestand er ikke opstået,

hvilket vi på forhånd var forberedt på. Der¬
imod er der opstået det, biologerne kalder
strømkrævende rentvandsfauna. Det, man
umiddelbart lægger mærke til, er at langt flere
fugle opholder sig langs vandløbet nu end
tidligere, og en kvækken fortæller, at vi i
vandløbet har fået en bestand af frøer.

Vandløbet blev omlagt ved, at den murede
rende, alt efter hvordan den omkringliggende
terrænform var, enten blev gravet bort sam¬
men med ca. en meter af terrænet på begge
sider, eller den blev brækket i stykker og
efterladt i bunden.

Herefter blev hele forløbet i ca. 2—2,5 me¬
ters bredde fyldt op med en sand-grus-sten¬
blanding med kornstørrelser fra 0 til 600 mm,
altså fra helt fint sand til større kampesten.

Arbejdet med omlægningen blev udført i
etaper, og vandet blev for hver etape ledt
udenom ved hjælp afpumpe og slanger. Efter
omlægningen blev vandet ledt tilbage og
fandt nu sin egen vej ned over det nye »flod¬
leje«.

Flere steder, hvor terrænforholdene tillod
det, blev der ved siden afvandløbet udgravet

»lommer« på ca. 10—15 m2 fried forbindelse
til vandløbet i form af til- og fraløb. Lommer¬
ne blev i bunden befæstet med et 15 cm tykt
lag af komprimeret mekanisk stabilt grus.
Ovenpå blev der som i selve vandløbet udlagt
et lag afsand-grus-stenblandingen.

Vandløb og »lommer« blev derefter til¬
plantet med de til det nu skabte miljø passen¬
de planter hentet fra vandløb i Århus' nærme¬
ste omegn.

Botanisk Have i Århus er anlagt som en
landskabelig park, og vi fandt det derfor
rigtigt ved omlægningen af bækken helt bog¬
staveligt at tage et stykke dansk natur som
forbillede.

I et lokalt dagblad kunne man efter omlæg¬
ningen i en kronik læse: »Et stykke dansk
natur er kommet på museum« og »I Botanisk
Have er anlagt en helt naturlig bæk. Netop
anlagt og helt naturligt.«

Knud Knudsen, cand. hort., overgartner for Bota¬
nisk Have, og Jens Ole Daugbjerg, landskabsarki¬
tekt M.A.A. Begge ansat på stadsgartnerens kontor,
Århus.
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1. Vandløbet før omlægningen.

2. Det omlagte vandløb på en strækning, hvor der
er lavet »lommer« til vegetation.

3. Det omlagte vandløb passer bedre til de gamle
trædesten ved overgangsstedet.

4. Plan af Botanisk Have med Hesselbækkcn ind¬

tegnet.

■ 1) The watercourse before diversion.
2

■ 2) The diverted watercourse on a stretch where
»pockets« for vegetation have been made.

■ 3) The diverted watercourse is more in keeping
with the old stepping-stones at the crossing.

■ 4) Plan of the Botanical Garden with Hesselbæk¬
ken drawn in.
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Noter, indlæg

Rettelse til Landskab 7 & 8 1981

I jubilæumsnummeret, 7 & 8, 1981, skete
desværre en ombrydningsfejl mellem s. 172
og 173, hvorved en meningssammenhæng
faldt bort. Her gengives den rigtige:

»I Jysk Telefon A/S, 1972, anslås det robu¬
ste tekniske miljø i de ydre arealer, mens de
mange raffinerede gårdhaver opretter forbin¬
delsen til de forskelligste jyske lokaliteter, ja
endog til fjerne verdensdele. Ud fra sit dybt¬
gående naturkendskab har Arevad-Jacobsen
skabt en næsten surrealistisk havekunst i det
enorme bygningskompleks.

Radio- og TV-huset i Århus, 1973, er mere
overkommeligt i skala, lavt, og villet expres-
sivt. Næsten en radiobunker. Sven Hansen

kompletterer dette exteriør ved et anlæg i
brutalistiske materialer, hvilket er mere na¬
turnært end ordet antyder.«

Forventningertil Landskab
Som nyvalgt repræsentant i Landskabs red¬
aktionsudvalg for Stads- og Kommunegart¬
nerforeningen har Knud Green, stadsgartner
i Nakskov, skrevet til sin ekolleger og bedt om
forslag til artikler i Landskab.

Samtidig stillede Knud Green spørgsmå¬
let: Hvad forventer I af Landskab?

Den første besvarelse på spørgsmålet lød
således:

Forventningerne til tidskriftet »Landskab«
er først og fremmest et fagblad af høj stan¬
dard, som både jordnært og intellektuelt
behandler fagets spørgsmål.

Det er jo en sætning, som ingen kan have
noget imod og derfor nok må betegnes som
temmelig udflydende.

Lad mig dele sætningen op.
»Landskab« bør indeholde en relevant be¬

skrivelse af projekter, både dem på tegne¬
brættet og dem der er etableret, og som har
udviklet sig enten i den ene eller anden
retning.

Bladet bør opspore og vise tendense og
retninger indenfor faget, men fortsat jordnær
= projekter.

Det foran skrevne svarer jo ret godt til
bladets hidtidige linie, hvor man har vist lidt
herfra og derfra, og af og til har det fremkom¬
met en mere eller mindre tilfældig debat, som
de fleste nok har rynket på næsen ad.

Hvorfor?
Svaret er: Det har lugtet »fælt« af politisk

stillingtagen.
Størsteparten af bladets læsere anser sig

nok for fine og kreative til at tage stilling til
andet end »rene faglige problemer«.

Man kan svinge sig op til diskussioner om
popler kontra birk som vejtræer eller lign.
»relevante problemer«.

Men tage stilling »uh ha da« (puh ha da).
Her har vi »Landskab«s linie: Nydelig og

intetsigende, men pæn lay out.
En debat om fagets vej, ideer, meninger og

stillingtagen er så godt som ukendt, bortset
fra enkelte indeklemte »ledere«, som redak¬
tøren har svunget sig op til.

En debat om fagets mål og stilling i sam¬
fundet er, såvidt mig bekendt, kun dukket op
nærmest som fejltageleser, som betragtes af
mange indenfor faget som »vulgær«.

Fagets akademiske top har hyllet sig i
ophøjet tavshed, bortset fra en enkelt parade
med tjørnehøns i kreativ snor.

Såfremt tidsskriftet »Landskab« ønsker at

komme længere end at kolportere kreative
ideer, ønsker at deltage med mere end nydeli¬
ge og kreative artikler, er det efter min men¬
ing bydende nødvendig at udvide artiklernes
rækkevidde.

Men det kunne jo tænkes, at flertallet af
bladets læsere ønsker at nøjes med nydelige
tandløse og pæne artikler, som bestyrker dem
i »kreativitetens elfenbenstårn«.

Det ville være demokratisk og for at vågne
op af og til, da kunne redaktionen jo ved
annoncer opfordre læserne at støve C. Th.
Sørensens bog »Parkpolitik i sogn og køb-'
stad« af og bladre lidt i den, som jo trods alt
er den »debat«, der fortsat har gyldighed,

Udstilling af den svenske
havearkitekt F. M. Piper
På Statens Museum for Kunst åbnes lørdag
den 6. marts d.å. en udstilling af den svenske
havearkitekt Fredrik Magnus Pipers meget
smukke og interessante tegninger. Piper var
en central figur i svensk havekunst i slutnin¬
gen af 1700-tallet. 1774 blev han af kong
Gustav III sendt på en studierejse ud i
Europa for at studere de landskabelige ro¬
mantiske haver, som på dette tidspunkt var
ved at afløse barokkens stive geometriske
haveanlæg. Rejsen, som kom til at vare i 6 år,
gik til Italien, Frankrig og England.

Pipers tegninger og opmålinger af især de
engelske haver er afallerstørste kulturhistori¬
ske betydning, idet de med enestående nøjag¬
tighed og stor kunstnerisk indlevelse viser,
hvorledes disse haver og parker, som kom til
at danne forbillede for europæisk havekunst i

omend den er fra 1931. (Anledning til at fejre
et pompøst jubilæum.)

Personlig anser jeg dette eksempel for
symptomatisk.

Faget er ikke kommet længere end for
halvtreds år siden.

Såfremt vi fortsat ønsker at beholde stillin¬

gen som andre fags »pyntekarle m/k« langs
motorvej og boligbebyggelse, bør vi fortsætte
ad de sidste halvtreds års udtrådte stier og
danne et kor af nedtrykte grædekoner ved
fagets høst- og andre konferencer, hvor der
gang på gang klemmes krokodilletårer frem,
og man begræder i skøn samdrægtighed fag¬
ets underordnede position og andre »grimme
karles« fremfærd gennem det »åh så pæne
danske landskab«, som vi dog er kaldt til at
forvalte.

I et pluralistisk demokratisk samfund kræ¬
ver det, såfremt faget ønsker reel indflydelse,
at der tages stilling.

For at kunne tage stilling kræver det en
debat.

En debat hvor alle deltager, og ikke kun et
par »rabiate« politiserende skriverkarle.
C. H. von Blucher, Kommunegartner, Ikast

1800-tallet og dermed også dansk havekunst,
oprindelig så ud. Hans tegninger giver os
tillige et indblik i de tanker og stemninger,
som var baggrunden for den romantiske have
med dens templer, grotter, kinesiske pavillo¬
ner og tyrkiske kiosker.

Efter hjemkomsten til Sverige 1780 over¬
drog kongen Piper at omlægge haverne ved
Drottningholm og Haga, hvilket beskæftige¬
de ham de følgende tredive år. Han anlagde
også et stort antal svenske herregårdshaver.
Pipers mange tegninger, som han testamen¬
terede det svenske kunstakademi, har ikke
været udstillet i deres helhed før de blev vist

på en udstilling på kunstakademiet i Stock¬
holm sidste efterår.

Udstillingen »Fredrik Piper og den roman¬
tiske have« afholdes her i København ved et

samarbejde mellem Selskabet for Arkitektur¬
historie og Den kongelige Kobberstiksam¬
ling. Udstillingen slutter 6. juni d.å.
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Summary

Park Policy and Local Planning p.1
by Christian MørupJensen
A general assessment of the importance of
open spaces for public welfare is seldom
debated by the experts. Ifsuch an assessment
is to have an influence on societal develop¬
ment, any overall planning should be pre¬
ceded and backed up by the elaboration of a
»park policy«. The park policy arrived at
should be based on the needs of the consum¬

ers, so it seems reasonable to expect local
authorities to bear this park policy in mind
when attending to local planning.

Taking Lyngby-Taarbæk as an example,
the following aims to illustrate briefly how the
goals of local councils as regards local
development may be clarified by means of
overall planning. It was initially proposed to
divide up the municipality into 6 urban zones
according to the natural geographic bound¬
aries. As a result of the public debate it has
been found reasonable to re-assess the urban
zones as originally proposed and to introduce
the concept of a »quarter« and consider the
allocation of services in relation to these
smaller units.. '

The population figures for each single
residential quarter have an important bear¬
ing on the principles underlying the provision
of services. Apart from the physical criteria,
the overriding principle when delimiting the
residential quarters has been to create units
where the population is sufficient to sustain
the most important everyday services.
Together with the principles governing the
provision of municipal services, centres,
schools, open,spaces and traffic conditions
are the four factors which have largely deter¬
mined the urban structure.

The municipal open spaces differ greatly
according to content and function, and this
variation helps to satisfy the special needs of
different age groups. These different needs
are satisfied by municipal open spaces on four
different levels: the open spaces close to the
dwellings, quarter parks, district parks, and
the overall green network, i.e. those green
areas which divide the municipality up into
its separate urban districts.

The open spaces surrounding the dwellings
form an integral part ofevery new residential
development. The guidlines for the provision
and designing of these areas are determined
according to general directives.

The guidlines for the development of quar¬
ter parks have been determined as follows:
1) The aim is to provide quarter parks within
a radius of 300 m from the separate residen¬
tial areas. Where this does not prove possible,
other measures, such as traffic regulation,
should be taken in order to satisfy these
needs.

2) The aim is to provide safe access to the
quarter parks from the residential areas as far

as traffic is concerned. The open spaces form¬
ing school sportsgrounds, etc. ought also to
serve as quarter parks and should as far as

possible be designed so as to satisfy their
functions.

The guidelines for the development of dis¬
trict parks have been determined as follows:
1) District parks should be laid out in each of
the municipality's urban districts, the con¬
tents and design determined according to the
landscape possibilities and the specific needs
of the urban district in question.
2) The aim should be to provide safe access to
the district parks from the residential areas as
far as traffic is concerned. Wherever possible
the district parks should be linked up with the
main municipal path network.
3) By way of landscape analyses, each single
park should be assessed according to the
functions the park can accomodate, without
spoiling its special character.

Together with other goals and guidelines,
the goals and guidelines for the development
of the municipality's green structure have
found expression in the »quarter« model far
the municipal plan. Thus, the quarter model
has entered the picture as town model - a
working basis which will find practical
application in subsequent municipal plan¬
ning.

Separation and Multipurpose as Applied to
the Open Countryside p.7
by Karen Hald Thomsén
The conflict of interests between agriculture,
recreation and nature conservation has been
intensified by the rationalization of agricul¬
ture and the population's greater chance of
enjoying the open countryside. Seen in this
light, the task of overall planning is to ensure
a purposeful area utilization and use of natu¬
ral resources, as well as to provide guidlines
for weighing up the conflicting interests of
agriculture, recreation and nature conserva¬
tion in the open countryside.

Experience from English trial projects
demonstrate first and foremost that farmers
are quite capable of understanding the
interests of recreation and nature conserva¬

tion; moreover it has been proved possible to
combine these interests with rational agricul¬
ture. Not least, it has been shown that con¬
flicts between agriculture, recreation and
nature conservation can largely be described
in concrete terms.

Seen in this light, the regional planning
projects for the open countryside as we know
them in this country would appear to be
exaggerated. The first outcome of regional
planning is the allocation of »special
agricultural areas« and »special natural
areas«. For the remaining areas ofopen coun¬
tryside, proposals alternate between division
into »zones , in which some specific interests
are given priority and others are excluded, to
proposals accommodating all types of
interests.

Thus, it would appear that planning in the
open country is still carried out in much the

same fashion as town planning, without
appreciating the fact that recreative interests
may take the form of a beaten track and that
nature conservation may consist of maintain¬
ing a hedge, whereas towns and urban lay¬
outs are massive layouts demanding massive
installations.

Peter Wad, the Man and his Work p. 11
by Eivind Wad-Sørensen
The landscape architect Peter Wad was born
in a cottage in Hjerm, north of Holstebro in
Jutland, on October 7th 1887, and he died at
his home in Odense on March 8th 1944. Wad
started as a gardener with Steffensen in Hol¬
stebro; later on he transferred to Brostrøm in
Viborg, became a pupil at Vilvorde and
finally qualified as a horticulturalist at the
Royal Danish Veterinary and Agricultural
High School in 1915. Afterwards he worked
for some time in the drawing office of the
landscape architect J. P. Andersen. In the
autumn of 1916 he went to Odense where he

practised as landscape architect on a national
scale, and from 1928 until his death he was

consultant for Østifternes Horticultural So¬

ciety in Funen.
His work includes everything from cottage

gardens and manor house gardens to villa
gardens, public parks and cemetery layouts.
He has also elaborated plans for numerous
horticultural exhibitions. All Wad's garden
layouts are characterized by clear and simple
forms, and based on four district components:
the garden's surroundings, the kitchen gar¬
den, the orchard and the flower or leisure-
time garden.

His early work was based on clear-cut
architectonic forms and effects, somewhat
schematically composed and rich in spatial
effect, whereas his later work is largely based
on a single theme and bearing form. One
might speak of his garden style having
developed from a combination of two inde¬
pendent elements - the formal and the
romantic — to a composite architectonic and
landscape style.

Diversion of the Watercourse in Århus
Botanical Garden p.21 <

by Knud Knudsen and Jens Ole Daugbjerg
The watercourse in Århus Botanical Garden
has been diverted. This diversion was promp¬
ted by the wish to recultivate the flora and
fauna in and around Hesselbækken, as the
watercourse was originally called, and to
make the surface of the water, which lay in a
50 cm deep and 50 cm wide brick trench with
smooth sides and bottom, visible from the
park.

All according to the surrounding terrain,
the diversion was accomplished either by
digging up the brick trench together with
about 1 m of the terrain on either side or by
breaking it up and leaving the pieces in situ.

It is now possible to see the results of the
diversion: a natural habitat for numerous

species ofaquatic and marsh plants.
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8220 Brabrand
Tel 06-260411

A 5



Byggeteknisk Studiearkiv
arrangerer temadage

Program for BSA-TEMADAGE den 18.—19.
marts 1982, kl. 9.15—16.30 begge dage, Festsalen,
Charlottenborg, indgang Kgs. Nytorv.

»Det tabte Paradis«

I forbindelse med udstillingen »Fredrik Magnus
Piper og den romantiske have«, som Selskabet for
Arkitekturhistorie har lånt af Kunstakademiet i
Stockholm og som åbner den 6. marts på Kobber¬
stiksamlingen, har vi arrangeret to temadage i
Charlottenborgs Festsal, hvor vi vil forsøge at
belyse de historiske havers opetholdelse her i
Danmark.

Programfor temadagene den 19. og 19. marts 1982:
Torsdag den 18. marts:
formiddag: »Haven som Kunstværk«
kl. 9.15: Velkomst og introduktion: Steen Estvad
kl. 10.00: Haven som kunstværk: Sven-Ingvar An¬

dersson

kl. 11.00: Bebyggelse og landskab: Lisbeth Balslev
frokost

eftermiddag: »Kunstværketsforvaltning«.
kl. 13.15: Haverne under forvandlingens lov: Ha¬

kon Lund

kl. 14.00: Landskabskunst eller funktionel tradi¬
tion: Peder Brogaard

kl. 15.00: De kgl. lysthavers pleje: Knud Preisler/
Ole Stattau

kl. 16.00: ICOMO's arbejde: Jette Abel

Fredag den 19. marts:
formiddag: »Forvaltningens problemer«
kl. 9.15: Danske fredningsmyndigheders arbejde

og fremtidige planer: Sys Hartmann
kl. 10.00: Hollandske fredningsmyndigheders ar¬

bejde: R.deJong
frokost

eftermiddag: Debat
kl. 13.15—ca. 16.30

Da BSA har modtaget havearkitekten G. N.
Brandts bogsamling som testamentarisk gave, vil
vi i anledning af temadagene udgive en fortegnelse
over samlingen, der rummer en lang række af
havekunstlitteraturens vigtigste titler.

Begge dage starter kl. 9.15 og afsluttes ca. kl.
16.30 (man vil kunne spise frokost i Charlotten¬
borgs kantiner).

»Landskabspleje med husdyr«
Seminar lørdag den 24. april 1982
Program
Kl. 9.00- 9.05: Velkomst ved Miljøværnscentrets

formand.

Kl. 9.05- 9.35: Helge Vedel, professor, Botanisk
Institut, Den kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole: De gamle landska¬
ber i Danmark.

Kl. 9.35- 9.50: Diskussion.

Kl. 9.50-10.20: B. Engberg, statsskovrider, Born¬
holms Statsskovdistrikt: Bekæm¬

pelse af den »grønne pest« på Bom-
holm.

Kl. 10.20-10.35: Diskussion.
Kl. 10.35-10.55: Kaffepause.
Kl. 10.55-11.25: Kr. Elmquist, statsskovrider,

Fussingø Statsskovdistrikt: Mols
bjerge og Molsprojektets baggrund.
Diskussion.

Anne Biilow-Olsen, lie. agro., Bo¬
tanisk Institut, Den kgl. Veteri¬
nær- og Landbohøjskole: Græsnin¬
gens indflydelse på vegetationen.
Diskussion.

Frokost (»Gimle«).
Bertel Stenbæk, landbrugslærer,
Høng Landbrugsskole: Kreatur¬
drift i landskabsplejen.
Diskussion.

Kaffepause.
Hans Ranvig, lektor, Husdyr¬
brugsinstituttet, Den kgl. Veteri¬
nær- og Landbohøjskole: Får, ge¬
der og heste som landskabsplejere.
Diskussion.

K. F. Andersen, skovtaksator,
Skovstyrelsen: Landskabspolitiske
betragtninger.
Diskussion.

A. Neimann-Sørensen, professor,
Husdyrbrugsinstituttet, Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.

Tilmeldelse sker til Miljøværnscentret, Zoologisk
Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
Biilowsvej 13, 1870 København V., inden den 15/4
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Ingeniørforeningens anvisning om
handicapegnede udendørsarealer

Dansk Ingeniørforenings normudvalg er nu
færdig med forslag til anvisning om Planlæg¬
ning og indretning afudendørs områder med henblik
på handicappedes ferden, og i perioden indtil
31.5.1982 modtages kritik af forslaget.

Normudvalgets arbejde er det første af sin
art nogensinde, og en tilsvarende redegørelse
er næppe udarbejdet i noget land. Baggrun¬
den for dette enestående arbejde er, at regler
om indretning afydre anlæg kun undtagelses¬
vis findes og sjældent giver udtryk for handi¬
cappedes behov.

Anvisningerne er blevet udarbejdet i et;
normudvalg, der blev nedsat i maj 1979, og i
tre arbejdsgrupper nedsat i februar 1980.
Arbejdet med anvisningsforslaget har således
stået på i ca. to år, hvilket egentlig er en kort
periode for et arbejde afdenne art.

Formålet med anvisningen er at give plan¬
læggere og projekterende bygherrer bedre
muligheder for at udforme det fysiske miljø,
så også handicappede kan bruge det. Gen¬

nemførelse af anvisningens foranstaltninger
vil også give fordele for andre persongrupper
som ældre, børn og personer med barnevogn
eller bagage.

Forslaget er inddelt i en række hovedka¬
pitler.

I indledningen beskrives de handicapgrup¬
per, som anvisningen tager sigte på. Forskel¬
lige fællestræk for grupperne bevægelses¬
hæmmede - synshæmmede - hørehæmmede
- psykisk hæmmede - gennemgås samtidig
med, at den enkelte gruppes særlige forhold
belyses. Det fremhæves, at alle i en given
situation kan opleve noget, der betyder en

begrænsning afsædvanlig handlefrihed, f.eks.
når man har en forstuvet fod eller hånd, eller ■

når man mangler sine briller. Enhver sådan '
funktionsnedsættelse kan og vil normalt blive
voldsomt forstærket af fysiske barrierer og
uhensigtsmæssig indretning. Det ydre fysiske
miljø medfører ofte, at en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse forstærkes og resulterer
i et handicap.

I kap. 2 gennemgås en række generelle
funktionskrav som adgangs- og benyttelses-
spørgsmål samt planløsninger og oriente¬
ringsforhold. I afsnittet hedder det: »Tilveje¬
bringelse af tilfredsstillende orienteringsfor¬
hold skal ske gennem en samordning af byg¬
ningernes og anlæggenes planløsning, skilt¬
ning, farveanvendelse, materialevalg, belys¬
ning og andre former for orientering og vej¬
ledning«. Efter gennemgang af disse spørgs¬
mål behandles forskellige former for belæg¬

ning, udformning af trapper, ramper, be¬
plantning, uderumsmøblering (bænke, bor¬
de, postkasser, udstillingskasser, spærrebom¬
me o.s.v.) samt parkeringsplads-indretning.

I kap. 3 behandles de bygningsnære area¬
ler, friarealer ved indgangsdøre, adgang til
elevator og adgangsveje til bygninger.

I kap. 4 er der beskrevet forskellige indret-
ningsspørgsmål i forbindelse med rekreative
arealer. Der er her tale om et område, hvor
der hidtil slet ikke er forekommet handicap-
egnet planlægning. Afsnittet omfatter have¬
anlæg, parkområder, udflugtssteder, natur¬
områder og sportsfaciliteter (arealer til lege,
spil og sport, ridning, fiskepladser, sejlads,
motionsstier, idrætsanlæg, friluftsbade og
campingpladser).

Endelig indeholder anvisningen en over¬
sigt over handicaporganisationerne, og det
anbefales alt efter problemets art at søge
kontakt med organisationerne ved løsning af
særlige spørgsmål.

Anvisningen er forsynet med et udførligt
stikordsregister, som gør det let at anvende
den som en værdifuld håndbog i alt planlæg¬
ningsarbejde.

Det er meget ønskeligt, at så mange inter¬
esserede og sagkyndige som muligt er med i
forslagets bedømmelse og bidrager med kritik
og gode råd og tilføjelser. Eksemplarer af
forslaget vil kunne fas ved henvendelse til
Darlsk Ingeniørforening, Vester Farimagsgade 29-
31,1606 København V.
Kilde: Boligudvalgetfor bevægelseshæmmede.
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KONKURRENCER

Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬
get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca. 6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer
Studiematerialet vedrørende løbende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade 10, København K. Hjemlån er
tidsbegrænset, men kontakt- og/eller fotokopier
kan købes.

Boligbebyggelse i Hong Kong
OLS Holding Limited har udskrevet en internatio¬
nal projektkonkurrence om en boligbebyggelse
med tilhørende klub- og sportsfaciliteter på »Bjer¬
get« i Hong Kong. Samlet præmiesum USI
300.000. Frist for registrering 1. juli 1982. Registre¬
ringsafgift $100. Materiale ved .lenvendelse til Mr.
Jon A. Prescott, 2-4 Sun-Ning Road, 5th Floor,
Causeway Bay, Hong Kone

Invitation to Participate
In the »Pare de la Villette« competition in Paris
(France).

The Etablissement Public du Pare de La Villette
has been appointed by the French Government to
organise the development of an urban park in
Paris, approximately 30 hectares in area, as part of
a complex which will include the National Muse¬
um ofScience and Industry and a Music Centre.

First of its size to be created in Paris for over a

hundred years, this park will be in the north-east
section of the city, on the site of La Villette (total
area 55 hectares). .

An open international competition, in one stage,
is being organised by the Etablissement Public du
Pare de La Villete to select the team which will be
in charge of the design of the future park.

This competition has been approved by the
I.F.L.A. (International Federation of Landscape
Architecture) and the U.I.A. (Union Internationa¬
le des Architectes).

The design competition deals with: — the overall
concept and general layout of the park, - the
integration of the park into its urban environment,
- the treatment ofsignificant spaces and facilities.

The competition is open to teams of designers
and creators who wish to form a partnership for this
project.

There are no restrictions on the composition of
these teams, provided that they include: — a land¬
scape architect, - specialists of cost control and
technical evaluation.

An international jury will select the winning
designs, and the following prizes will be awarded:

the design contract will be awarded to the winner,
allowances amounting to a total of 2.000.000
Francs will be awarded for the following twenty five
winning designs, according to the specifications of
the regulations.

Moreover, the Etablissement Public may incor¬
porate ideas later, after consulting the winning
team.

An exhibition of the projects may possibly be
organised at the Georges Pompidou National Art
Centre, and a brochure will diffuse the results.

The jury will consist of 21 members: 5 represen¬
tatives of the concerned authorities or other quali¬
fied personnalities, — 1 representative of local asso¬
ciations, - 4 representatives of French cultural and
artistic circles, - 11 representatives offoreign cultu¬
ral and artistic circles.

Interested teams who wish to receive the regula¬
tions and competition documents should: send a
letter with the name (or official title) and address of
the team, the surname, forename, address, profes¬
sion and nationnality of its representative, as well
as its members, send a check of money order of
1.000 francs. This sum will be reimbursed to

participants who submit a complete project, in
accordance with the conditions and time limits
specified in the regulations. This sum is to be paid
by money order or by check in French francs or
other currencies, made payable to the "Agent
Comfortable du Pare de La Villette".

The above shold arrive beforejune 30th 1982 at:
Etablissement du Pare de La Villette, Coneours Pare,
211, avenueJeanJaurés, 75019 Paris, France.
Telephone (1) 240.27.28.

Vedligeholdelse
afvej-,have-
og parkanlæg.
Når det gælder råd og vejledning i forbindelse med pleje og
vedligeholdelse af beplantning omkring have-, park- og
vejanlæg er en kontakt til Agro-kemi en god begyndelse.
Ring til institutionsafdelingen og få et godt råd i brugen af
plantebeskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedrings¬
midler. Vi anviser nærmeste forhandler.

Agro-kemi a/s
-derstår viden bagnavnet

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02)45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 1163 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04)83 37 57
Rigagade, 8000 Århus C, telf. (06) 13 67 66

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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De større vandområder vil være særligt egnede for opstilling af møller, da
fladen er helt nøgen og fri for elementer. I blæsende vejr med bølger vil
møllerne være en oplevelse. De store roterende propeller og bølgerne Vil være
synlige udtryk for vindens store kraft. Ved havblik vil møllernes spejlbillede
give den rumlige oplevelse en ekstra dimension.

■ Big stretches of water are especially suitable for the erection of windmills,
since the surface is naked and devoid of elements. In windy weather with
breakers on the shore, the windmills would be an experience, with the big
rotating propellers and the waves visibly expressing the great force of the wind.
In dead calm the reflection of the windmills would enhance the spatial effect.

Landskabsæstetiske vurderinger ved anbringelse
af vindmøller på land og til vands
Af Sven Hansen

Følgende artikel er bl.a. uddrag af et oplæg
udarbejdet for Fredningsstyrelsen i februar
og marts måned 1980 i forbindelse med en

vurdering af mølleanbringelse i vindrige pi¬
lotområder, udpeget af Planstyrelsens vind¬
udvalg. Rapporten er ikke færdigbehandlet i
Fredningsstyrelsen og dækker således ikke
denne institutions mening.

Titlen er selvvalgt og kan selvsagt ikke leve
op til den fulde dækning af ordet æstetik, der
defineres som den videnskab, hvorunder man

søger at sammenfatte alle videnskabelige be¬
stræbelser på at forstå det skønne og dermed
beslægtede fænomener,

Det der her fremføres er ikke videnskab
baseret på forudgående forskning og afprøve¬
de teorier - artiklen er resultatet af hurtige
vurderinger i nogle af de udpegede områder.

Skal en virkelig seriøs forskning i dette emne
gennemføres - og det bør den - bør det ske
gennem en helt anden tidskrævende behand¬
ling af alle forhold som møllebyggeriet
berører.

Undersøgelsens formål
Formålet med undersøgelsen var at vurdere
de landskabsarkitektoniske aspekter ved en
placering af møller i pilotområderne. Spørgs¬
mål som vindforhold, sikkerhedsforhold,
støjforhold og indvirkning på fuglelivet er
ikke medtaget i denne sammenhæng.

De forskellige forslag til mølleplaceringer
er illustreret ved hjælp af perspektivteg¬
ninger.

Tegningerne er udført på den måde, at der
først er taget et fotografi. Kompasretningen

på syns-linien er blevet registreret. I synsfel¬
tet i en bestemt afstand fra kameraet har der
været anbragt et lodret stadie med en marke¬
ring af horisonten. Derefter er der konstrue¬
ret en perspektivtegning af møllerne set fra
samme standpunkt og i samme retning. På
grund af det på fotografiet medtagne stadie,
har det været muligt at kopiere fotografi og
perspektivtegning sammen, så de helt stem¬
mer overens.

Der er anvendt relativ stor synsvinkel på
53°. Denne vinkel er valgt for at give en
fornemmelse af den rumlige virkning af møl¬
leparkerne, men medfører også at dybden i
billederne kan virke noget kraftig.

Tegningerne giver naturligvis kun en be¬
grænset information om, hvordan møllerne
vil opleves i virkeligheden. Vingernes rota-
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Pilotområderne indtegnet på kort over Jyllands
vestkyst. Kun 50 m møller er vist. 80 m møllerne er
placeret inden for samme områder, men i færre
antal og med større indbyrdes afstand.

Undersøgelsen omfattede ikke mulighederne for
placering af 80 m møller på Harboøre Tange og i
Nissum Bredning.

■ The pilot areas marked on a map of the west coast
ofJutland, showing only 170 ft windmills. The 270
ft windmills are placed within the same areas, but
are fewer in number and have a greater distance
between them.

The investigation did not include the possibili¬
ties for the siting of 270 ft windmills on Harboøre
Isthmus and in Nissum Bredning.

tion, møllehattens varierende retning og de
skiftende lys og vejrforhold kan vanskeligt
illustreres med tegninger.

Desuden vil tegningerne kun vise et be¬
grænset udsnit af de udsynsmuligheder, man
har fra et bestemt standpunkt. Illustrations¬
materialet skal derfor sammenholdes med
beskrivelsen, hvor erfaringerne fra recognos-
ceringer i området er nedfældet.

Møllernes udformning er af afgørende be¬
tydning for indtrykket af mølleopstillingerne.
I illustrationerne er valgt en mølletype, der
svarer til Nibemøllerne, hvis design er enkel
og smuk. Mølletårnet forekommer dog en
smule kraftigt. Beskrivelsen er opdelt i afsnit
svarende til de forskellige landskabstyper i
pilotområderne.

Den viste mølletype er valgt, fordi den
kunne vurderes i praksis, om det er den
smukkeste og mest hensigtsmæssige kan di¬
skuteres, navnlig i en tid, hvor genbrug,
valuta og dansk arbejdsindsats prioriteres
højt. Fra et æstetisk synspunkt vejer stålmøl¬
len i elegance, styrke og skønhed tungt.

Arkitekt m.a.a. Per Christensen har tegnet
det viste materiale og har sammen med en
medarbejder foretaget det praktiske arbejde i
marken.

Hvorfor alternativ energi
Danmark er vindrigt grundet placering og
struktur, og landet har - sin forholdsvis store
befolkningsmasse til trods - endnu store og
næsten ubeboede landskaber, som kan gøres
både interessantere og smukkere gennem
bl.a. møllebyggen, som bør forsøges, navnlig
nu hvor den alvorligste anke mod vindkraft
er væk. Problemerne omkring opbevaring af
den gennem vindkraft fremstillede energi er
nemlig ikke længere til stede.

Europas klima ændres - det bliver varme¬
re, mere tørt og mere blæsende. Ændringerne
skyldes »drivhuseffekten«, som hidrører fra
CO2 koncentration, der øges gennem skov¬
ødelæggelse og øget forbrug af fossilt brænd¬
sel. Allerede nu er drivhuseffekten målbar -

dette var ikke ventet før omkring århundred¬
skiftet.

Denne drivhuseffekt må ændres, og dette
kan ske gennem alle former for alternativ
energi eller ved atomkraft.

Man kan plante træer, men det er en
langvarig proces, og en proces der bør foregå
internationalt. Brugen af fossilt brændsel bør
måske stoppes, men det modsatte sker.

Atomkraft er i sin nuværende form foræl¬
det, ineffektiv og vanskelig at styre. At atom¬
kraft er problemfyldt støttes gennem et in¬
terview med nobelpristagere i Sveriges TV.
Kun en af fem adspurgte gik ind for atom¬
kraft nu - og det gjorde han på baggrund af
hans tro på salthorstene som sikre steder for
opbevaring af atomaffald. - Danske undersø¬
gelser efter interviewet støttede ikke teorien
om salthorstenes fortræffelighed i så henseen¬
de - og indførelse af atomkraft ændrer ikke
vor uafhængighed af råstoftilførsel - et råstof
som kun findes i begrænset mængde.

Indførelse af naturgas er langt fra lykken,

dette føler Holland allerede nu, og vi vil føle
det, når det store upopulære projekt er fær-
digetableret. Der må være en anden, fiksere
og billigere måde at udnytte naturgassen på.

Tilsyneladende er der ingen fornuftig vej
uden om alternativ energi. Energiproblemer¬
ne plager den ganske verden, fordi der satses
ensidigt og uden tro på alternative energimu¬
ligheder, og dog er disse muligheder store, og
etablering afvindkraft er vel den mest nærlig¬
gende alternative energiform at pege på.

I landsperspektiv må der peges på Katte¬
gat, Østersø og bælterne som områder for
mølleanbringelse på de mange grunde - med
mulighed for at åbne for vide perspektiver i
samarbejde med Sverige, Finland og Norge,
hvor der også er vandkraft.

Der er perspektiver i det nordiske samar¬
bejde, alene af den grund, at et eller andet
sted må det blæse hver dag i dette store
område - tilmed kan man opstille møllepar¬
ken i formationer, der i de nordiske - vanske¬
ligt navigable farvande kan tegne sejlruterne
— og på en venlig måde henvise skibene til at
følge ruterne - hvilket har åbenlyse fordele.

Afgørende er det, at Danmark sikrer sig en
rimelig energimængde og neddæmper forure¬
ningen.

Grundsyn på:
Naturen

Den natur vi ser omkring os, er en natur der
fra første færd har formet sig selv, ofte gen¬
nem voldsomme processer, for i de seneste fa
generationer delvis at blive formet af menne¬
sket selv.

Naturen er således i evig forandring - en
forandring, der accelereres gennem menne¬
skehedens vækst, dens øgede teknologiske
kunnen og dens stigende, næsten hasarde¬
rede ønsker og krav. Disse krav fastholdes
tilsyneladende uden fornemmelse for æsteti¬
ske synspunkter og forståelse for naturlove¬
ne, til trods for, at landskabet med dets
råstoffer, dets dyrkningsmuligheder og dets
lokale miljøværdier er grundlaget for al men¬
neskeskabt virksomhed - uanset hvilken filo¬
sofi eller politisk opfattelse man lægger bag
ønsker og krav i opbygningen og organisatio¬
nen af et samfund. Natur er liv - og som
sådan cyklusbestemt - natur kan ikke fredes
- men i egen interesse er det klogt at være god
mod den - situationsvurdering og opbygning
af kunstnerisk holdning til natur og landskab
gennem formning af de menneskeskabte ele¬
menter, der skal tilpasses disse er en nødven¬
dighed.

Hver gang der anbringes menneskeskabte
elementer i naturen, ændres denne lidt eller
meget alt efter elementets karakter - og at
foretage planlægning uden tanke herfor er
dumhed og kan under givne forhold få kata¬
strofale følger. Mennesket er nemlig ikke blot
en tilskuer til de ændringer der sker, men er
en stærkt integreret part heri.

Vi former vore byer og vore omgivelser -
når dette er sket former de os. Dette er

etiologiens klare lov.
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Karakteristisk for morænelandskabet omkring Bovbjerg er den høje havhori¬
sont, den store himmel og det kraftige lys fra havet. Ret tæt beboet ^ med tre
karakteristiske bygninger - fyrtårn, Trans og Fjaltring kirker, er det bølgende
landskab ikke særlig egnet for opstilling af møller.

■ Characteristic of the moraine landscape around Bovbjerg is the distant
horizon where sea meets sky and the strong light from the sea. Quite densely
populated, the undulating landscape with its three characteristic buildings -

lighthouse, and Trans and Fjaltring churches - is not particularly suitable for
the erection ofwindmills.

Det danske landskab
Danmark er et ørige, hvilket betyder lange
kyststrækninger - og som følge heraf, en
næsten stadig vind ind over landet.

Netop i de udpegede områder findes vind¬
mængder så voldsomme - at de gennem
vandmassernes erosion har kunnet fjerne
kystland og åbne til baglandet.

Danmark er også et land med myge land¬
skabsformer af stor skønhed — fattigt på
konstraster, men rigt på nuancer - land¬
skaber der er uhyre lette at ændre og lette at
såre.

Planlægning af ændringer stiller således
lige vidtgående krav til skaberevne og næn¬
som adfærd, og alligevel er der i tiden en
næsten fast induceret kvalitetsforringelse af
menneskers tilværelse, gennem mangel på
rigtig planlægning - en planlægning der tilsy¬
neladende sker ud fra det effektive, måske
også lovlige, men ialt fald helt umoralske
synspunkt, at hensigten helliger midlet.

Energiplanlægning
I planlægningssituationen er det måske ener¬

giplanlægningen, der har taget sig de største
friheder - farlige og kostbare.

Energiproblemer plager den ganske ver¬

den. Fossilt brændsel er dyrt og har som
atomkraft en række økologiske problemer i sit
følge, og dele af disse energiformer er ved at
være en saga blot.

Tilsyneladende er der ingen fornuftig vej
uden om alternativ energi - og i så fald er det
vel vindkraften, der er den mest styrbare, og
den er tilmed ikke efterfulgt af farlige økologi¬
ske og dyrkningsmæssige virkninger som ker¬
nekraft og fossilt brændsel - som begge bin¬
der samfunds-planlægningen gennem århun¬
dreder.

Vindmøller kan fjernes når dette ønskes -

under særlige former genbruges, og land¬
skabet retableres straks.

Som det vil fremgå afde viste illustrationer
er det ikke problemfrit at anbringe store
møller i det nuancerede, smukt bølgende og
stærkt dyrkede danske landskab - men det er

muligt på rigtig måde - når vilje, tro og
kræfter kommer bag ønsket herom.

Den modsatte påstand bliver vanskeligt at
fastholde - alene med henvisning til den
hollandske illustration på artiklens sidste
side - en illustration - der fortæller om tro og
muligheder i landets brug - om humanisme
og ikke mindst om emnets brugbarhed som
landskabsæstetisk og kulturelt element.

Morænelandskab - Bovbjerg
Området omfatter den del af moræneland¬
skabet, som ligger i direkte kontakt med
Vesterhavet på strækningen fra Ferring i
nord til Fjaltring i syd.

Landskabet er særegent med sit bølgende,
småbakkede relief, der langsomt hæver sig
fra hedesletten for brat at afsluttes med den
ca. 40 m høje klint ved Bovbjerg. Det bølgen¬
de terræn fremhæves ved den næsten totale

mangel på træer og buske, et forhold der
skyldes det barske klima. Gårdene med val-
mede tage klemmer sig ned i lavningerne i læ
for vinden og understreger landskabets nøg¬
ne karakter. Karakteristisk er også den høje
havhorisont, den store himmel og det kraftige
lys fra havet.

I dette blottede landskab er der nær havet
placeret nogle fa markante bygningsanlæg,
Kirkerne i Trans og Fjaltring og fyrtårnet i
Bovbjerg. Bygningerne er meget domineren¬
de i det forblæste landskab med deres næsten

trodsige knejsen. Især Trans kirke med sit
relativt høje tårn og sin nærhed til havet er
enestående placeret. Et mindre areal om¬

kring kirken er fredet, hvilket dog ikke sikrer
den smukke situation, idet kirken indgår i et
samspil med hele landskabet.
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Møllerne er for store elementer til at de kan tegne

de blide landskabelige situationer - her en lille
slugt.

■ The windmills are too small as elements to be
able to outline the soft contours of the landscape.
Here - a little gulley.

■ In Bovbjerg the negative effect of the windmills
on the landscape will increase with their size; from
a scenic point ofview this is the least suitable of all
the selected pilot areas for the erection of wind¬
mills.

Møllernes negative effekt på landskabet vil vokse
med størrelsen i Bovbjerg, og af de udpegede
pilotområder er dette det mindst egnede til opstil¬
ling af møller ud fra en landskabsæstetisk vurde-

Placeringen af store møller i dette land¬
skab er problematisk. Møllerne vil på grund
af deres store højde fuldstændig tage magten
fra kirker og fyrtårn. Kirkens dominans i
landskabet forsvinder, og fyrtårnet nærmest
reduceres til et mindre anneks til møllerne.

Man kunne måske forestille sig, at møller¬
ne kunne overtage kirkernes og fyrtårnets
rolle som markante elementer i landskabet.
Skønt der er tale om en kontrastvirkning
kræver denne dog en form for sammenhæng i
størrelsesforholdet mellem landskab og byg¬
ninger, som ikke vil være til stede her med så
mange og store møller.

Møllernes højde og indbyrdes afstande er
for store, til at de kan korrespondere med det
bølgende terræn, tværtimod virker de sløren¬
de og udviskende på de bløde bevægelser.
Sammenfattende kan siges at møllerne vil
forstyrre områdets enestående karakter.

Anlæg af veje til møllerne vil på grund af
terrænbevægelserne være problematisk.

Møllernes negative effekt på landskabet vil
vokse med størrelsen af møllerne. 80 m møl¬
lerne vil derfor være endnu mere uacceptab¬
le. Af de i pilotområdet undersøgte land¬
skabstyper er denne den dårligst egnede til
opstilling af møller udfra en landskabsæste¬
tisk vurdering.

Landtange- Harboore tange
Harboøretangen, der adskiller Limfjorden og
Vesterhavet er stærkt præget af de menneske¬
lige aktiviteter, der i tidens løb har fundet
sted for at sikre mod oversvømmelser og
havets frem trængen.

Tangen lå oprindeligt længere mod vest og
var forsynet med klitter. Disse er imidlertid
forsvundet ved havets fremtrængen, og det
har været nødvendigt at sikre kysten med

store høfdeanlæg. Området er domineret af
digeanlæg, vej, jernbane og det store fabriks¬
anlæg Cheminova på Rønland.

I det lavtliggende og flade område hindrer
høfdeanlæg og digebyggeri den landskabeli¬
ge overskuelighed, og man har ofte svært ved
at fornemme den virkelige landskabelige si¬
tuation: havet - tangen - jorden.

Placering af møller i dette område rummer
mulighed for at skabe en situation, hvor
fysiske anlæg, møller, bebyggelse og land¬
skab indgår i en helhed, og hvor de enkelte
elementer understreger og beriger hinanden.

Landskabet er fladt og træløst. Der vil
være overensstemmelse mellem landskabets
store dimensioner og møllernes indbyrdes
afstand og størrelse.

Møllerne er placerede i en vindteknisk
ideel situation på den ca. 8 km lange landtan¬
ge - en vigtig geografisk skillelinie, der som
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På kystskrænten ligger herregården Rysensten som
et særligt monument placeret på en holm, delvis
omgivet af træer —det flade land er hævet havbund.
- Hvis møllerne anbringes således at de understre¬
ger det flade land, vil de ikke forstyrre herregårds-
anlægget - møller i dets hovedakse skal dog
undgås.

■ On top of the cliffs, like a special monument
placed on a holm and partly surrounded by trees,
lies Rysensteen Manor. If the windmills are placed
so as to emphasize the flat land, which consists of
raised sea bottom, they will not disturb the manor

layout. Windmills on its main axis have to be
avoided, however.

Området ved Bøvling og inderfjorden er hævet
havbund - velegnet til placering af møller - i større
omfang. - Den lille gruppe arbejder fint sammen
med det åbne landskab. Det er vigtigt at møllerne
klart knytter sig til det (lade land og at opstillings-
princippet er præget af store linier og enkel geo¬
metri.

■ The area at Bøvling and the inner fjord consists of
raised sea bottom, suitable for the large-scale siting
of windmills. This little groups fits in well with the
open landscape. It is important for the mills to be
clearly associated with the flat landscape and for
erection principles to be characterized by broad
lines and simple geometry.

Nørreager Hede - en flad slette beplantet med
overvejende nord/sydgående læhegn. Behovet for
geometrisk opstilling synes ikke umiddelbart nød¬
vendigt her på baggrund af den eksisterende be¬
plantning - men der er ikke garanti for at planterne
holder særligt længe. Møllerne er her det stærke
element og derfor må de opstilles på en måde, så de
senere kan stå frit.

■ Nørreager Heath - a flat plain planted with
predominantly north/south-going windbreaks. In
view of the existing planting, a geometrical erection
of the windmills would not seem necessary here.
But there is no guarantee that the plants will live for
any length of time, so the windmills must be erected
in such a manner that they can subsequently stand
alone as a striking element in the landscape.
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80 m møller på Harboøre Tange - en linie, der kan betegnes som den mest
nødvendige i Danmark. Afsamtlige placeringsforslag er dette det smukkeste og
vil forbedre den landskabelige situation, forudsat at møllerne anbringes i én
række. Man kan forestille sig, at et ophold på stranden en dag med frisk
vestenvind vil være en stor oplevelse, med havet, bølgerne og brændingen på
den ene side og de store roterende propeller på den anden side, afspejlende
vindens voldsomme kræfter.

■ 270 ft windmills on Harboøre isthmus - a line which may be regarded as the
most necessary in Denmark. Of all the proposed sites this is the most beautiful
and, provided the windmills are placed in one row, they will improve the
landscape. One can imagine that a day on the beach with a fresh westerly wind
would be quite an experience - with the sea, the waves and the surfon one side
and great rotating propellers, reflecting the tremendous force of the wind, on
the other.

nævnt er vanskelig at opleve ved bevægelse
rundt i området, men som vil kunne aflæses
klart, hvis møllerne placeres i denne linie.

Opholder man sig på stranden, oplever
man at strandlinien tilsyneladende krummer
modsat kystlinien på grund af høfderne.
Samtidig hindrer de store høfder en del af
udsynet, og man har svært ved at fornemme
kystlinien og dermed tangen.

fen række møller placeret langs med det
yderste dige vil klart markere tangen, når
man befinder sig på stranden.

Overgang mellem hav og land vil på grund
af Vesterhavets kraftige indvirken resultere i
meget lange og meget svagt kurvede kystli¬
nier, linier som er en del af vestkystens
fysiognomi og som rækken afmøller er i stand
til klart at •definere til trods for deres store

indbyrdes afstand.
Befinder man sig på fjordsiden vil oplevel¬

sen af tangen være meget uklar på grund af

digeanlægget med den nye vej og jernbane,
hvis placering og linieføring ikke korrespon¬
derer med den landskabelige situation. Jern¬
banedæmningen konkurrerer med diget på
tangen. Befinder man sig på vejen til Thybo¬
røn, hvorfra de fleste vil opleve landskabet,
kan man ikke se selve tangen på grund af
nævnte dæmning. Set fra denne side vil møl¬
lerne også medvirke til at markere den vigtige
landskabelige skillelinie mellem hav og fjord.

For enden af tangen, hvor denne bøjer af
ved indsejlingen til Limfjorden, ligger Thy¬
borøn by. Møllerne vil danne en linie, der
krummer sig og sigter mod byen. Byen vil
udgøre en slags point de vue for møllerækken.
Samtidig vil det gamle dige udgøre en visuel
sokkel for møllerne. Placeres møllerne des¬
uden således at de enkeltvis står ud for
høfderne, vil der opstå en fin sammenhæng
mellem møllerne og de øvrige menneskeskab¬
te elementer i landskabet.

Det er imidlertid klin den yderste række
møller, der virker som beskrevet. Den anden
række møller slører effekten af møllerne som

skillelinie mellem hav og fjord. Det er derfor
vigtigt at der kun opstilles én række møller.

Den landskabelige situation med de store
dimensioner giver mulighed for at placere 80
m møller, forudsat at de placeres i én række.

Konklusion
Af de undersøgte landskabstyper skiller de
flade områder, landtangerne og vandområ¬
derne, sig klart ud som særligt velegnede for
mølleanbringelse, hvorimod de småbakkede
morænelandskaber er problematiske.

Man kan dog ikke vurdere et landskabs
egnethed til mølleparker uden at beskæftige
sig med og tage stilling til de opstillingsprin-
cipper, som skal anvendes. Møllerne kan
placeres i rette og krumme linier, i flere
rækker, i grupper og i geometriske modulnet.
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50 m møller i 2 rækker - sammenlign med billedet
på foregående side, hvor møllerne er større - og
danner ligesom et element bygget sammen med de
enorme høfder.

■ 170 ft windmills in 2 rows - compare with picture
on previous page, where the windmills are bigger
and appear to form an entity together with the
enormous breakwaters.

Møllerne set fra fjorden. Her afsløres klart en krum
møllerække ud mod havet - den anden linie afslører
effekten af møllerne som skillelinie mellem hav og
fjord. . •

■ Windmills seen from the fjord. Here a curved row
ofwindmills towards the sea is revealed - the other
line masks the effect of the windmills as dividing-
line between sea and fjord.

Det eksisterende dige med en møllerække sigtende
mod Thyborøn - med byen som point de vue -

udgør en god sokkel for de store møller. Eksemplet
viser en fin sammenhæng mellem disse møller,
diget og de øvrige menneskeskabte elementer i
landskabet.

■ The existing dike, with a row of windmills point¬
ing towards Thyborøn, and the town as point de vue,
makes a fine basis for the big windmills. The
example shows a fine continuity between these
windmills, the dike and the other man-made ele¬
ments in the landscape.
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142. Snit gennem jordfaldshul på den fredede hede ved Flyndersø ved Skive. I hul¬
let er der læ, der får egepurrerne til at rejse sig til lav kratskov. Tallene refererer
til følgende samfund: 1. Hedelyng-revling-hede med renlav og almindelig kransemos.
2. Ganske lavt - 1 m højt egepur; majblomst, skovstjerne og kransemos. 3. Hedelyng-
revling-hede med tyttebær og kransemos. 4. 1 m højt egepur med bølget bunke som
bundflora. 5. Hedelyng-bølget bunke med kransemos. 6. Bølget bunke. 7. Hedelyng og
bølget bunke. 8. Bølget bunke. 9. 4-6 m højt egekrat med bølget bunke. 10. 4-6 m højt
egekrat med enebær. 11. 4-6 m højt egekrat uden enebær. 12. Lavere egekrat nu med
bølget bunke og blød hestegræs. 13. Lavere egekrat nu med bølget bunke, blød heste¬
græs og majblomst. 14. Bølget bunke uden for krat. 15. Hedelyng-bølget bunke-kranse-
mos-hede.

Som landskabeligt element i det flade Holland er diger og møller fremragende,
og hvis ikke diger og møller var opført, havde Holland med dets ca. 13 millioner
mennesker ikke eksisteret. Tegningens oprindelse er ubekendt.

■ Dikes and windmills present a superb landscape element in flat Holland and,
if the dikes and windmills had never been erected, Holland with its 13 million
inhabitants would never have existed.

Jordfaldshullet viser at jordformning kan ændre klimaet. Dette forhold bør
indgå i vurderingen af alle aktiviteter, der kan skabe nye landskaber. Tegning
fra »Danmarks Natur« Bind 6.

■ The sink hole shows that the shape of the ground can alter the climate. This
factor ought to enter into the assessment of all activities that can create new
landscapes.

Det er af afgørende betydning at opstil-
lingsprincipperne indenfor de enkelte områ¬
der vælges ud fra landskabsarkitektoniske
synspunkter med hensyntagen til de omgi¬
vende landskaber og bygningsanlæggene i
området.

Et forhold som illustrationsmaterialet kun
i ringe omfang viser, er den indbyrdes rela¬
tion mellem mølleparkerne. Perspektivteg¬
ningerne viser kun et udsnit af de udsynsmu-
ligheder, man har. Fra et givet standpunkt i
området vil man ofte kunne se flere af mølle¬
parkerne. For at opnå en klar adskillelse
mellem de enkelte mølleparker, er det en
bedre løsning at placere færre, men gerne
større mølleparker.

Når man placerer møller i et landskab, er
det vigtigt at der opstår et samspil mellem
møller og landskab, således at møllerne for¬
tæller om og understreger landskabets særli¬
ge karakter. Et sådant samspil vil kunne
opnås i landskabstyper med meget store di¬
mensioner. Af sådanne landskabstyper har vi
i Danmark: havområderne, hederne, mar¬
skområderne, strandengene og digerne.

Karakteristisk for disse områder uden træ¬

er, er den store flade med den markante
horisont, det vide udsyn og den store him¬
mel. I et fladt landskab vil det være vanske¬
ligt at bedømme afstande, og man vil vurdere
dem til at være mindre end de er. Dette
skyldes den lave placering af øjepunkt og

horisont, samt manglen på elementer, der
skaber perspektivisk dybde.

Placeringen af et antal store møller i det
flade åbne landskab vil have følgende virk¬
ninger:

Mølletårnets markante virkninger vil stå i
skarp kontrast til det vandrette plan og der¬
ved fremhæve dets horisontalitet. Omyendt
vil det flade og nøgne areal fremhæve den
dynamiske effekt af de roterende propeller.

Møllerne vil stå i samme højde og vil derfor
indbyrdes danne perspektiviske virkninger,
der fortæller om afstande på en tydeligere
måde end de sædvanlige elementer i fladen,
nemlig veje, skel, vandløb osv.

Denne effekt vil yderligere blive understre¬
get, hvis møllerne opstilles i en geometrisk
orden, f.eks. i rækker eller i et modulnet.
Møllerne vil da danne helt præcise perspekti¬
viske linier, der fortæller om dybder og af¬
stande. Man kan sige at møllerne markerer
og uddyber det store »rum«.

Karakteristisk for det flade land er des¬
uden, at man vil kunne se alle møllerne fra et
hvilket som helst standpunkt i området. Det¬
te understreger nødvendigheden af en ordnet
opstilling, og med ibrugtagning af vandom¬
råder kan der opstilles så mange — at vinde¬
nergi kan betyde en virkelig ændring i energi¬
forsyningen, samtidig med at landet bliver
smukkere og uden tab af dyrkningsmulig-
heder.

Vi kan forestille os en løsning, hvor der
placeres 80 m møller i én række på Harboøre¬
tangen og på trangen ved Thorsminde, sup¬
pleret med en større gruppe 50 m møller i
Nissum Bredning og det marine forland ved
Harboøre i geometrisk opstilling. Om nød¬
vendigt kan også placeres en større gruppe 50
m møller ved Bøvling Fjord.

Møllebyggeriet sker i Danmark i et fortsat
stigende tempo spredt ud over det ganske
land - mest enkelte møller - men også forslag
til store samlede anlæg kan man næsten dag¬
ligt læse om i pressen.

Dette sker tilsyneladende uden basering på
landskabsarkitektoniske tanker - og måske
også under mindre heldige tekniske forhold,
men med møllebyggeriet gælder som ved alt
andet byggeri at gøres landet ikke smukkere
og mere brugbart, bør byggeriet undlades.

Alle tanker om menneskeværdig tilværelse
under sunde, smukke, humane og poesifyldte
livsformer kan selvsagt ikke siges at være
rigtige - men alle rimelige tanker herom bør
tages op til efterprøvning og vurdering for at
skabe holdning til problemerne - tankerne
må under alle omstændigheder ikke dø i lige¬
gyldighed.

Sven Hansen, professor, Landskabsarkitekt m.d.l.,
m.a.a. Tegnestue i Århus.
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Naturgas og landskabet
Af Ib Møller

Naturgasanlægget omfatter underjordiske
ledninger, og bygningsanlæggene til liniesta¬
tionerne er ikke større end enfamiliehuse. Er
der da nogen grund til at beskæftige sig med
landskabelige synspunkter i den anledning?

Det har D.O.N.G. ment, at der er. Og det
vil nok vise sig at være klogt, ikke blot ud fra
et miljømæssigt men også ud fra et tidsmæs¬
sigt synspunkt. Er der under planlægningen
taget højde for de ønsker, som myndigheder,
landbruget, arkæologer, naturelskere, nabo¬
er, m.fl. har til landskabet, skal det nok vise
sig, at sagsbehandlingen vil forløbe mere
smertefrit.

I Sønderjylland, hvor man er længst frem¬
me med planlægningen, har man blandt
andet gjort sig følgende overvejelser om de
enkelte elementer:

Valg af tracé
Der er taget vidtgående hensyn til, at gasled¬
ninger går så skånsomt gennem landskabet
som muligt.

Byområder eller påtænkte byudviklings¬
områder berøres ikke af transmissionslednin¬

gen. Arkæologiske interesseområder er søgt
undgået, og hvor der kan være mulighed for
arkæologiske fund i forbindelse med tracéet
eller stationerne, er der ved aftale mellem
D.O.N.G. og Fredningsstyrelsen iværksat
omfattende udgravninger i god tid forud for
anlægsperioden.

Tracéet er så vidt muligt lagt uden om

Hovedtransmissionssystemet med årstal for plan¬
lagt udførelse.

skove og plantager. En gennemskæring og
især en berøring af en skovkant kan få særlig
uheldige virkninger på langt større områder
med efterfølgende stormfald og solekspone¬
ring. Hvor en gennemskæring ikke har kun¬
net undgåes, tages det særlige hensyn, at
arbejdsarealet begrænses mest muligt, nem¬
lig fra de normalt ca. 20 m til 14 m.

Gasledninger nedgraves og dækkes med
mindst 1 m jord, hvorfor en naturlig vegeta¬
tion eller en afgrøde ikke påvirkes. Ved pas¬
sage af åløb lægges ledningen så dybt, at
vandløbet og åbreddérnes nuværende udse¬
ende ikke ændres.

■ The main transmission system with the anticipa¬
ted completion dates.

I det åbne land vil tracéet ikke kunne

undgå at gennemskære læhegn. Disse består i
Vest- og Sydjylland endnu hovedsagelig af
énrækkede nåletræshegn med en indbyrdes
afstand på ca. 50—150 m.

I løbet af få år vil de fleste læhegn dog blive
erstattet af trerækkede bælter sammensat af
løvtræer og buske og med en afstand på ca.
250-300 m.

Gennembrydningen af læhegn søges ind¬
skrænket mest muligt for at undgå, at vinden
optræder med en dysevirkning, der kan være

meget uheldig.
Efter gasledningens etablering vil der kun-

Arbejdsarealets udstrækning fra den indledende rydning til endelig retablering
er ca. 30 km. Arbejdet skrider frem med en hastighed på '/2—I km om dagen,
således at hele proceduren på ethvert sted tager 5—8 uger.

■ The extent of the area from the initial clearance to the final establishment
is about 18 miles. The work progresses at a speed of about 1 -2 miles a day, so
that the entire procedure in every site takes from 5—8 weeks.
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Arbejdets faser: 1. Etablering af arbejdsbæltet, 2. Aflæsning af rør
i arbejdsbæltet, 3. Rørene bøjes efter landskabet, 4. Sammensvejsning,
5. Rendegravning, 6. Nedlægning af røret, 7. Arbejdsbæltet før retablering,
8. Efter retablering.

■ Work phases: 1. Establishment ofthe work belt, 2. Delivery ofpipes in work
belt, 3. Pipes curved according to the landscape, 4. Welding, 5. Ditch-
digging, 6. Sinking of the pipe, 7. Work belt before re-establishment, 8. After
re-establishment.
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Øverst: Oversigt over arealet til behandlingsanlæg ■ Above: Survey of the area for the processing
ved Varde. layout at Varde.

ne tillades plantning af mindre træer samt
buske i læbælterne. Større træer skal placeres
i en afstand af mindst 2 m fra ledningens
midte. Selv med denne afstand vil grenene
med tiden kunne nå sammen, således at
skåret i læbælterne kan blive helet.

Behandlingsanlægget
I stedet for at placere dette ca. 40 ha store
anlæg straks ved søledningens ilandføring -
som man normalt har gjort det i udlandet - er
der udpeget et område i nærheden af Varde
og ca. 14 km fra Vesterhavet.

Herved bevares de særligt værdifulde
landskaber langs Vestkysten urørte. Det ud¬
pegede område er nemlig valgt uden for
interessezonerne for fredning og landbrug.

De tekniske anlæg bliver omfattende og ret
dominerende. Et par skorstene vil rage yder¬
ligere op og i det flade landskab være synlige i
stor afstand.

Det kan derfor ikke være opgaven åt skjule
anlægget, men snarere at give det en udform¬
ning, så det er til at holde ud at se på. Det bør
have en selvstændig afklaret fremtræden, der
kan spille op til det storrammede vestjyske
landskab.

Inde på anlægget kan der næppe accepte¬
res nogen beplantning. Enkelte eksisterende
læhegn må også fernes. Som kompensation
herfor — også i vindmæssig henseende - på¬
regnes anlægget omgivet af et læbælte.

Nederst: Forslag til beplantning omkring be¬
handlingsanlægget.

Forslaget er ikke realiseret, da man af hensyn til
plads og oversigt foretrak en mere sparsom hegns-
plantning langs sket.

■ Below: Proposal for planting around the process¬
ing layout.

The proposal has not been realized, since from
the spatial and surveying point of view a thinner
hedge planting along the boundary was preferred.
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Naturgaslager
Ved Lille Torup, nord for Viborg, opføres et
naturgaslager. Gassen opbevares i kaverner,
lommer i den underliggende salthorst,
1000—1500 m under jordoverfladen.

I forbindelse med gaslageret opføres en
centralstation med maskin- og administra¬
tionsafdelinger samt en M/R-station, hvorfra
afgrening fra transmissionssystemet til se¬
kundært fordelingssystem sker.

Naturgaslageret er beliggende i et meget
kuperet område præget af nåletræsplantnin-
ger, og opgaven består heri gennem terræn¬
bearbejdning og beplantning at indpasse en
stor centralstation samt et antal kaverne¬
pladser fordelt i det omkringliggende land¬
skab.

Kompressorstationer
Kompressorstationer vil blive etableret på et
ca. 13 ha stort areal ved Egtved og evt. også
ved Frøslev på ca. 5 ha. Ved Egtved påregnes
opført administrationsbygning, lager m.m.,
hvilket forklarer forskellen på grundarealet.

Stationernes placering er valgt udenfor de
primære frednings- og landbrugsområder.

Der findes allerede omfattende, brede læ¬
bælter begge steder, og disse vil kunne sup¬
pleres omkring anlæggene.

Måler- og regulatorstationer
På Frøslev-Egtved strækningen er der forelø¬
big regnet med at udføre tre M/R stationer
foruden de to, der skal være i forbindelse med
ovennævnte kompressorstationer.

Grundarealet til de enkelte stationer er ca.

5000 m2 og bygningerne er ca. 150 m2.
Der har været skitseret forskellige typer

bygning, med ydermure såvel murede, præ¬
fabrikerede som afjernbeton støbt på stedet.
Sidstnævnte type er den, der har dannet
grundlag for de seneste myndighedsbehand¬
linger, og som er foretrukket afD.O.N.G.

Bygningen består af betonvægge med vin¬
ger. Heropad lægges jordvolde, således at det
ydre vil fremtræde græsklædt eller beplantet,
alt afhængig afden pågældende lokalitet.

Ud over at tilgodese de tekniske krav til
bygningsanlægget - herunder at det skal
være støjdæmpende og sprængsikkert - er det
tilstræbt, at bygningen er med til at identifi¬
cere selskabet udadtil og samtidig kan ind¬
passes i flest mulige miljøer.

Arkitekterne Gottlieb, Høgsted og Palu¬
dan m.a.a. har tegnet bygningerne og givet
dem en sådan udformning, at de ikke skulle
nødvendiggøre nogen form for skjulende eller
slørende beplantning. De foreslåede jordvol¬
de vil sammen med en lokalitetsbestemt ve¬

getation få anlægget til at tilpasse sig forskel¬
lige landskabstyper.

Men stationerne skal af flere årsager omgi¬
ves med et ca. 2 m højt ståltrådshegn. Derfor
er det ønskeligt at sløre dette med en omgi¬
vende beplantning.

Omkring de fleste bygningsanlæg i det
åbne land er der tradition for at plante.
Denne tradition følges nu op.

1. Perspektiv af M/R-station tegnet af arkitekterne
Gottlieb, Høgsted og Paludan M.A.A. 2. Linieven¬
til omkranset af beplantning, 3. Liniev'entilstation
udbygget til M/R-station. Hovedparten afbeplant-
ningen bevares.

Linieventilstationer
På Frøslev-Egtved strækningen skal anlæg¬
ges 5 linieventilstationer, hver på ca. 200 m2
men uden nogen bygninger.

Stationerne skal dog også hegnes, hvorfor
der ligeledes her påregnes omgivende be¬
plantningsbælter.

Ved udpegning af områderne og fastlæg¬
gelse af arealbehovet er der planlagt for, at
linieventilstationerne skal kunne udbygges
til M/R stationer, hvis behov herfor opstår.
Udbygningen kan foretages således, at alle¬
rede etablerede beplantningsbælter i videst
muligt omfang kan bevares.

Fra det tidligst mulige tidspunkt har der
været forhandlet med berørte myndigheder
såsom kommuner, amter og fredningskonto-
rer. Landbrugets organisationer har henstil¬
let, at de meget brede beplantningsbælter,
som D.O.N.G. oprindelig havde tilbudt, blev
indskrænket mest muligt, evt. opgivet for
ikke at optage mere landbrugsjord end højst
nødvendigt.

Oprindelig var skitseret 15—20 m brede
bælter. Disse ville faktisk have optaget mere

■ 1. Perspective view of M/R station designed by
the architects, Gottlieb, Høgsted and Paludan
M.A.A., 2. Line valve surrounded by plantings, 3.
Line valve station extended to form M/R station.
Most of the planting is preserved.

plads end liniestationerne. Nu er disse fore¬
slået indskrænket til ca. 5 m.

Med denne bredde og især med det på¬
tænkte plantevalg forventes det, at de mange
og undertiden modstridende interesser, der
knytter sig til det åbne land, kan tilgodeses.

Konklusion
Nok er naturgasprojektet en omfattende tek¬
nisk opgave med vidtrækkende økonomiske
perspektiver. Men D.O.N.G. har lagt op til,
at også andre hensyn - herunder de miljø¬
mæssige - bør tilgodeses i videst muligt
omfang, således at den optimale løsning kan
opnås.

Opgaven er stor og kompleks, med mange
forskellige teknikere involveret.

Arkitektens og landskabsarkitektens roller
er sekundære i omfang, men ikke uden betyd¬
ning, da det er vort arbejde, der sætter sig
synlige spor den dag, gasnettet er etableret.

Ib Møller, arkitekt m.a.a. og m.d.l. Møller og Grøn¬
borg.
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Learning from Singapore
Af Hans Haas

Singapore år vård att uppmårksammas både
ur såvål stadsbyggnads som landskapsarki-
tektoniska synsvinklar.

For bara några hundratals år sedan lår det
hår bara funnits utstrodda byaktiga antyd-
ningar, - for några tiotal år sedan monstret
av chinatown med de fiesta hus i två vånin-

gar, — men idag år Singapore en florerande
och vålorganiserad storstad med en arkitek¬
tur och en stadsplanering som vi våster-
lånningar kunne låra mycket utav. Det måste
finnas en massa starka viljor och positiva
krafter i denna stan som styr tillvåxten till
något kvalitativt hogstående. Under mottot
billigare kunde vara dyrare ån riktigt!

Den kånsla får man också genast når det
galler gronplaneringen. Man mårker det
genast redan vid flygplatsen: Ett gront och
frodigt mottagande så fort man kommer i det
fria och ordning och reda i stadsbilden. AU-
ting verkar rent och prydligt, en otrolig kon¬
trast till ovriga ståder i fjårran ostern. Den
tåta kollektiva trafiken fungerar fint, år
vålorganiserad och billigt och åven taxin år i
en prisklass så man inte rådds att anvånda
den: Man forsoker på alla vis undanbe pri-
vatbilarna mitt i city. Så existerar t.ex. två
skatteklasser for bilarna - med eller utan

korområde in i cityn.
Med de nya dimensionerna i tillvåxten

kom också tidigt insikten om att anvånda
våxtmaterialet som buffert mellan hoghusen
och som klimaregulator. For antingen år det i
Singapore for varmt eller så regnar det om-
åttligt ofta i korta skyfall. Och i båda dessa
fall gor ju tråd och buskbarriårer tillvaron
lite 'drågligare. Det år ingen trådgårdsstad
med romantiska forstållningar å la Tapiola.

Overst: Singapore dår det nya bogstavligen våxer
som svampar ur jorden.

Nederst:...men den grona viljan finns overallt,
och inte utan att man nåstan gldmmer att man år
mitt i en hoghuscity!

■ Above: Singapore, where new things grow literal¬
ly like mushrooms out of the ground,

Below: ...but the desire for greenery is to be
found everywhere, so that one almost forgets one is
in the middle ofa skyscraper city!
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1. Singapore dår hoghuscityn overtar den gamla Chinatown.
2. Våxtmaterialet anvåndas som klimaregulator.
3 og 4. Gångstråkens diagonalmonstret drar konsekvent genom alia fornyade
stadsdelar.

5. Singapore år ingen trådgårdsstad med romantiska lorstållingar å la Tapiola.
6. Avslutningsdetaljer som hår en trottoarkantsten.
7. Renlighet och ordning år en stark vilja i Singapore och det tycks fungera. Att
skråpa ner kan kosta 1000 kronor...

■ 1. Singapore, where the skyscraper city has almost replaced the old
Chinatown.
2. Vegetation is used to regulate the climate.
3 and 4. The diagonal pattern of the footpaths traces its way systematically
through all the modernized parts of the town.
5. Singapore is not a romantic garden city å la Tapiola.
6. Finishing details like the curbstone shown here.
7. Cleanliness and order is in the ascendence in Singapore, and it seems to
function. The throwing of litter can cost 100 crowns...
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Overst: Man passar på alia tillfallen att 11 upp en
skuggande gronska.

Nederst: Arkitektoniskt bearbetade detaljer inte
utan spanning.

■ Above: In all events care is taken to provide green
shade.

Below: Architectonically worked-out details not
lacking excitement.

Man år helt enkelt medveten om att

gronskari år den båsta och billigaste luftkon¬
ditionering for en stad. Och eftersom i dessa
breddgrader oljesparandet måste gå ut over
kylbehovet måste tråden vara en god investe¬
ring. Man investerar i att spara olja och i
månsklig vålbefinnande och bådedera år ju
god ekonomi for vilken Singapore år kånd
for.

Imponerande år hur man trots utrymmes-
brist skapar mojligheter for grona ridåer
mellan kortrafik och fotgångare.

Dessutom ledar man fotgångare med ett
karakteristiskt diagonalmonster som
ståndigt varierar. Monstret som utgors av
kakelplattor med fina avslutningsdetaljer
dras faktiskt konsekvent genom alia nyare
stadsdelar och bildar således ett symboliskt
monsterband for fotgångarzonen.

Interessant år hur man for olika åndamål
formlekar en aning och kommer fram till
riktiga originella losningar for t.ex. food-
stalls, regnskydd, busshållplatser, sittbånkar
eller andra uterumsdetaljer. Ingenting ver-
kar bara ha tillkommit av bara slentrian-
måssiga slumpen och overallt moter oss en
handverksmåssig finish som vi hår i våster-
landet bara letar efter.

Vi borde låra oss mycket av Singapore,
framfor allt den starka grona viljan som
manifesterar sig i att man verkligen investe¬
rar kvantitativt i gront så vi kan leta efter
motsvarigheten. Men samtidigt til denna
starka grona viljan visar sig också en stark
formvilja en ambition att bearbeta materialet
och gora något. spånnande utav. Det borde vi
ta hatten av - vi som har så fina skolor och
kulturtraditioner. —

Hans Haas. Svensk landskabsarkitekt. Arbejder i
Østen.
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Situationsplan over Gamla Haga. Kat. nr. 59 ■ General plan ofGamla Haga. Cat. No. 59.

I havekunstens værksted
Af Sven-lngvar Andersson

Kobberstiksamlingens udstilling af Fredrik
Magnus Pipers tegninger den 6. marts—6.
juni 1982.

I det store katalog til den Piper-udstilling,
som nu vises på Statens Museum for Kunst i
København slår Sten Karling fast, at Fredrik
Magnus Piper indtager en central plads i
havekunstens historie.

På denne dejlige udstilling kan man se, at
det forholder sig sådan.

Piper var født i Uppsala i 1746. Han blev
uddannet som arkitekt i Stockholm og kom
allerede i 1772 til at fungere som tilsynsføren¬
de ved det afsluttende arbejde på det kongeli¬
ge slot. Sverige, som havde haft fremragende
havearkitekter'indtil en generation tidligere,
savnede imidlertid en mand, som var profes¬

sionelt orienteret om den europæiske have¬
kunsts aktuelle udvikling, og man besluttede
at sende Piper på videreuddannelse.

Han fik lejlighed til at opholde sig i fire år i
udlandet og kom i 1780 hjem med mange
erfaringer og store forventninger knyttet til
sin person. Han havde da været på lange
ophold i England, Frankrig og Italien. Han
havde besøgt alle de haver, der talte den¬
gang, og han havde truffet de havekunstnere,
der forvaltede den levende havekunst i de år.

De smukke tegninger, som man nu kan
beundre i Erik Fischers sikre regie på Statens
Museum for Kunst, viser hvad hans interesse
rettede sig imod, og hvorflan han tilegnede
sig Europa. Man lægger mærke til at han
studerer franske havedetaljer dygtigt, men

uden begejstring. Man ser, med nogen und¬
ren, at han har gjort omhyggelige studier af
italienske haver. Villa Lånte, Villa Aldo-
brandini og Villa Torlonia har han tegnet i
stort mål og fremstillet med hele sin akvarel¬
kunsts virtuositet, sådan at man både ser den
faste struktur og den romantiske atmosfære,
som to hundrede års patinering og frodig
vækst havde givet.

Og man følger ham gennem de romantiske
haver i England, hvor Stourhead er det store
nummer: frit og udogmatisk tænkt, konse¬
kvent og følsomt gennemført og nu, en snes år
efter iscenesættelsen, færdigt i alle henseen¬
der, et modent kunstværk. Han tegner og
oplever og tegner og måler op med en omhu i
begejstringen, som gør, at dette materiale er
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den sikreste dokumentation vi har fra denne
afgørende periode i havekunstens historie.

Man mærker i alt dette en lykkelig berusel¬
se i at opleve dette, som han hjemme i
Stockholm kun havde læst om i Chambers
bøger eller hørt rejsende arkitektkolleger og
bygherrer fortælle om.

I London standser han op. Man føler at
han har brug for at synke alt dette, fordøje
det, gøre det til sit eget. Han sætter sig til
tegnebordet og gør et par idealprojekter til
slotsanlæg. Måske for at øve sig på de krea¬
tive opgaver, som han vidste ventede ham i
Stockholm, måske for at vise verden at han
kunne.

Det gør han så i en form, som er en
sammensmeltning af hele Europas og 200 års
havekunst, og som viser ham som en selv¬
stændig, fornyende havekunstner. Derved
kom han til at vise en vej for havekunstens
videre udvikling. Men disse tanker fik han
ikke lejlighed til at føre ud i praksis. Han var
gået for vidt. Hjemme igen i Sverige måtte
han nøjes med at lave den slags havekunst,
som alle dannede mennesker søgte i disse
dage: romantiske engelske parker. Og det
gjorde han med mesterskab. Hagaparken og
den engelske have ved Drottningholm er
perler af havekunst.

Det meste af de følgende tredive år viede
han til disse to haver og nogle mindre herre¬
gårdshaver.

Men de fire år i Europa indeholder essen¬
sen af hans liv som havekunstner. Da sugede
han til sig, transformerede og videreudvikle¬
de flere århundreders havekunst. Det kan
man se af hans efterladte materiale. Det kan
man se på disse smukke tegninger og udsøgte
laverede planer. Der findes ikke smukkere i
Norden. I Europa?

Udstillingen, som er arrangeret af Karin
Lindegren, Agneta Hernmarck og Birgitta
Sandstrom ved Konstakademien i Stock¬
holm på initiativ af landskabsarkitekten
Walter Bauer, der selv er medlem af akade-
mien, er bragt til Danmark af Selskabet for
Arkitekturhistorie. Formanden Esbjørn
Hiort og Steen Estvad Petersen har æren
heraf.

Til udstillingen er lavet et fornemt katalog
af international klasse, den tresprogede tekst
ufortalt. Der tegner Sten Karling et bredt
billede af Piper og hans baggrund, som ikke
lader tvivl om at forfatteren er den svenske
havekunstforsknings nestor. Walter Bauer og
Torbjorn Olsson skriver om Drottningholm
respektive Haga i meget indholdsrige artikler
og fortegnelsen af udstillede værker, som
Agneta Hernmarck og Birgitta Sandstrom
har stået for, er spækket med oplysninger.
Man far 160 sider faglig tekst i stort format,
mange sorthvide illustrationer og 12 helsides
plancher i gode farvegengivelser for 60 dan¬
ske kroner. Det er et fund.

Plan afet slot med tilhørende have, tegnet i London
1794 afF. M. Piper, færdiggjort i Stockholm 1811.
Kat. nr. 36.

■ Plan of a country palace with adjoining garden,
designed in London 1794 by F. M. Piper, and
finished in Stockholm 1811. Cat. No. 36.

Sven-lngvar Andersson, landskabsarkitekt m.d.l.
Professor pA Kunstakademiet.
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Alléen i Møgeltønder
Af Preben Skaarup

Kan alléer fredes? Spørgsmålet lader sig vel
egentlig ikke besvare, og en diskussion ender
nemt der, hvor den drejer sig om definitionen
af selve begrebet fredning. Men faktum er, at
alléer bliver fredet. Fredede alléer kan da ikke
fældes?

Jo, det kan de - oven i købet af de samme

myndigheder, som i sin tid fredede dem.
Hvad er en fredning af en allé så værd?
I 1975 blev alléen i Møgeltønder Slotsgade

fældet. For den som uforberedt kom forbi, var
det en chokerende oplevelse at se et af landets
fineste, mest stemningsfulde og helhedspræ¬
gede gadebillede lagt øde.

Den 15. juni 1950 var alléen i Møgeltønder
blevet fredet ved kendelse i medfør af lov om

naturfredning. Ved kendelse af 18.4.1975 gav
fredningsnævnet tilladelse til, at alléen i sin
helhed måtte fjernes i forbindelse med repa¬
ration og omlægning af vej- og fortovsbelæg-
ning og diverse kabelarbejder.

Betingelsen var at alléen genplantedes med
træer af en nærmere bestemt mindstestør¬
relse.

Det er alléen nu blevet!
Fuldstændig regelmæssigt og præcist - som

afsat af en landinspektør - står en række helt

ensartede lindetræer med svære opbindings-
stokke ned gennem Møgeltønder Slotsgade.

Om den nye allé også er fredet vides ikke,
men det har vel også mindre betydning. Hvis
den ellers kommer i vækst, får den vel lov at
stå i fred af de myndigheder, som plantede
den.

Forundersøgelser
Før beslutningen om fældning blev truffet,
var en række eksperter spurgt og mange
undersøgelser foretaget. For naturligvis fæl¬
der man da ikke uden videre en fredet allé.
Træernes sundhedstilstand blev vurderet, og
man fandt at mange var hule og affældige,
træeksperters udtalelser blev indhentet o.s.v.

Det mest interessante led i undersøgelserne
er en rapport udarbejdet af arkitekt M.A.A.
Karsten Rønnow's tegnestue på foranledning
af Fredningsplanudvalget for Sønderjyllands
amt.

Sammendrag af undersøgelsen gengives i
det følgende:

»Slotsgade er et reguleret anlæg, en »slots-
by«, der antageligt er anlagt kort før 1700,
samtidig med opførelsen af det nuværende
Schackenborg.

Selve planlægningen har dog i første om¬
gang ikke strakt sig længere end til udlæg af
selve gaden med alléen.

Alléen, der fører fra Møgeltønder Kirke til
Schackenborg Slotspark, hører således nøje
samme med barokanlægget Schackenborg.

Gadens enkelte huse, der er tilkommet over
en lang periode, er alle opført langs alléen.
Husene er placeret efter et vist system, såle¬
des at alléens træer ikke berører indgange,
kviste, karnapper og indkørsler.

Nord for kirken er der visse uregelmæssig¬
heder i dette system, hvilket beror på, at det
areal afbyen, som hørte under Schackenborg,
ikke strakte sig længere end frem til kirken.
Ved udlægget af gaden og alléen lå der ved
kirken allerede nogen bebyggelse, som der
måtte tages hensyn til.

Bebyggelsen i gaden består såvel af tradi¬
tionelle, frisisk påvirkede længehuse som køb-
stadsprægede barokhuse og senklassicistiske
småhuse, samt enkelte bygninger fra perio¬
den 1870-1920.

Slotsgades belægning er vel nok en af lan¬
dets fineste. Belægningen, som er næsten
intakt, vidner om stor håndværksmæssig kun¬
nen. Den er rig på detaljer og er sammen med

■ Møgeltønder Slotsgade ca. 1890.
The picture shows that although re-planting was successively carried out in the
avenue, the general impression could still be retained. (Nat.Mus. photo).

Møgeltønder Slotsgade omkring 1890.
Det fremgår afbilledet, at der allerede dengang var efterplantet i trærækken
flere gange, men helheden kunne alligevel holde (Nat.mus. foto).

LANDSKAB 2 -1982 43



Møgeltønder Slotsgade. Plan af eksisterende forhold, maj 1975. Mål ca. ■ Møgeltønder Slotsgade. Plan of existing conditions, May 1975. Scale
1:2400. approx. 1:2400.

allétræerne et af anlæggets vigtigste ele¬
menter.

Slotgades kørebane består af glatte bro¬
sten, lagt i et meget præcist sildebensmønster
og med en relativ stor pilhøjde, som er karak¬
teristisk for gamle brolægninger, der kræver
en god vandafledning. Den brostensbelagte,
stærkt hvælvede midterdel går uden skarp
grænse over i en stenpigning med relativt
store sten, der aftager i størrelse for til sidst at
ende i en vandrende.

Husenes forarealer, som tilhører de enkelte
matrikler, er lagt med stenpigning fra soklen
og ud mod vandrenden, således at tagvandet
føres bort fra husgrunden. Der er tale om
mønsterlagt stenpigning, der varierer fra hus
til hus og giver hvert forareal sin specielle
karakter uden dog at forstyrre helheden.

Allétræerne i Slotsgade består i dag af 48
gamle og 14 yngre linde. Disse træer er
karakteristiske ved at være opstammede og
beskårne, således at der dannes en pærefor¬
met krone afvanris.

Det er karakteristisk for barokke alléplant¬
ninger afsamme type som Slotsgades, at disse
oprindeligt er plantet efter et nøje fastlagt
system. Det har været muligt at rekonstruere
dette system ved en systematisk proportions-
undersøgelse.

De nuværende allétræer er, skønt meget
gamle, i stor udstrækning udskiftninger af de
oprindeligt plantede. (Landbohøjskolens ar¬
boret vil foretage en eksakt datering af de
enkelte træer, når disse fældes).

Da der ved fældnig af gamle træer efterla¬

des et meget stort rodnet, som først forsvinder
efter en årrække, sker nyplantningerne oftest
ved siden afde oprindelige plantehuller. Her¬
ved fremkommer der forskydninger og ure¬
gelmæssigheder i alléens takt.

Det er dog muligt af få en meget god
tilnærmelse til den oprindelige takt ved at
finde gennemsnitsmålet over et større antal
efterplantede træer.

Udlægget af gaden og plantningen af den
første allé er desuden ældre end bebyggelsen,
men denne er dog i hovedsagen kommet til,
medens de først plantede træer endnu levede.
Det vil derfor være naturligt at finde de
enkelte bygninger således placerede, at ind¬
gange, indkørsler, kvistpartier og lign. ligger
mellem to træer.

Sammenholdes disse antagelser med enkle
talforhold, som man tidligere anvendte sig af
ved proportionering, viser det sig, at alléen
oprindelig bestod af 100 træer, startende hvor
belægningen skifter karakter udfor slotskro¬
ens kørestald og sluttende udfor kirkegårds¬
porten.

Endvidere viser denne rekonstruktion, at
alléen er afsat med den lybske alen (57,5 cm),
der i Sønderjylland benyttes indtil Ole Rø¬
mers reform i 1698, hvor en dansk alen blev
fastsat til 63,3 cm.

Alléen kan herefter afsættes over et net,
hvor takten er 12 lybske alen, bredden 16
lybske alen og diagonalen 20 lybske alen.

Dette vil sige, at nettet kan rejses ved hjælp
af et simpelt trekantsystem, hvor trekantsi¬
derne har forholdet 3:4:5. Det har været

naturligt at plante træerne på ydersiden af
systemlinien, der antagelig har været marke¬
ret med brædder eller stænger, som har
forhindret, at plantehullet blev gravet midt i
linien.

En nøje analyse af Slotsgade viser, at selve
bebyggelsen ikke kan betegnes som fuldstæn¬
dig homogen. Når gaden alligevel forekom¬
mer som værende en usædvanlig homogen
gade, skyldes dette, at hele anlægget stram¬
mes op og sammenholdes af gadebelægnin¬
gen og lindealléen. ,

Visse ting i Slotsgade virker dog i dag
mindre heldige og vil blot forværres ved en
udskiftning af de nuværende, store allétræer.

Det drejer sig først og fremmest om Slots¬
gades afslutning i Sønderbyvej og Højervej.
Vejkrydset er overdimensioneret, og gadens
udmunding er ikke markeret således, som det
ville være ønskeligt. Endvidere giver det åbne
areal foran kirken sammen med den alt for
dominerende gavl på bageriet i nr. 1 et meget
uheldigt indgangsparti til det ellers smukke
kirkegårdsanlæg.

Bebyggelsen nord for kirken (nr. 3, 5 og 9)
er ikke som gadens øvrige bygninger placeret
i gadelinie. Endvidere har både forarealerne
og selve husene undergået uheldige foran¬
dringer.

Parkeringspladsen ved Slotskroen er på
trods af sin nøjsomme udformning alt for
dominerende og spolerer en del afoplevelsen i
det meget væsentlige punkt, hvor alléen be¬
gynder.

Et vigtigt træk ved en allé er, at den forløber
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Møgeltønder Slotsgade. Forslag til regulering af allé, udarbejdet af arkitekt ■ Møgeltønder Slotsgade. Proposal for the regulation of the avenue, by
M.A.A. Karsten Rønnow's tegnestue. Mål ca. 1:2400. Karsten Rønnow's drawing-office. Scale approx. 1:2400.

mellem to definerede punkter, i dette tilfælde
Sønderbyvej og Schackenborg Slotspark.
Dette er imidlertid ikke tilfældet i dag, hvor
alléen både begynder og slutter uklart.

Vi har derfor i forslaget til placeringen af
nye allétræer ført alléen fra Schackenborg
Slotspark og helt frem til kirkegårdens ind¬
gangsport ved Sønderbyvej.

Ved placeringen af træerne har vi benyttet
det rekonstruerede afsætningssystem, idet
dette, som det fremgår af undersøgelsen, in¬
deholder en naturlig overensstemmelse med
husenes kviste og indgange samt med porte
og indkørsler. Desuden viser det sig, at denne
placering spiller smukt sammen med karnap¬
perne, således at disse understreges på en
arkitektonisk smuk måde.

Hvor alléen afsluttes ved indgangen til kir¬
kegården, er foreslået plantet 3 kastanier. De
vil have det dobbelte formål at sløre den
skæmmende gavl på bageriet og give kirke-
gårdsindgangen mere vægt.

Ved det ovenfor nævnte indgreb forudsæt¬
tes det, at man allerede på nuværende tids¬
punkt tager den fremtidige situation med en
omfartsvej for den gennemkørende trafik i
betragtning og således regner med en regule¬
ring af Slotsgades udmunding i Sønderbyvej
som vist på oversigtsplanen.

Plantningen af de viste kastanier på Søn¬
derbyvej vil markere denne vejs tværgående
retning i forhold til Slotsgade, hvilket giver en
helt klar afslutning afSlotsgade i modsætning
til den nu meget udflydende form med store
upræcise afrundinger.

Vi anser det således for værende af største

betydning, at man allerede på nuværende
tidspunkt træffer beslutning om en ændring af
dette vejkryds.

Ved Schackenborg Slotspark føres alléen
helt op til parkens træer, således som den
oprindeligt har været plantet (der findes i dag
2 store linde på dette sted, der dog ikke
længere er beskåret). De beskårne linde vil da
stå i smuk kontrast til parkens store kastanier.
Samtidig vil alléens træer på en naturlig måde
afgrænse Slotskroens parkeringsplads bedre.

Ved at plante allétræerne efter det rekon¬
struerede afsætningssystem er det muligt at
placere alléens træer på en naturlig og rigtig
måde. Dog medfører en udkørsel fra en nyere
lade samt bageriets placering langt fremme i
gadelinien, at 4 træer må undværes. Dette vil
sige, at der i alt skal plantes 103 allétræer, der
leveres 6 m høje og med en omkreds på 40 cm.

Slotsgades allétræer er som omtalt karakte¬
ristiske ved at være opstammede og beskåret,
således at der dannes en pæreformet krone af
vanris. Denne behandling er i høj grad med¬
virkende til at give Slotsgade det særprægede
karakteristiske udtryk. Det er derfor meget
væsentligt, at denne behandling fortsættes på
de kommende træer.

Det vil være ønskeligt, om man ved den
kommende reparation af belægningen vil re¬
spektere den kultur-historiske værdi, der som
foran omtalt ligger i gadebelægningen, både
hvad angår forarealer, kørebane og vejprofil,
og sørge for, at de krævede reparationer bliver
udført med mindst mulig indgriben.«.

Diskussion

Som det fremgår, rummer rapporten ikke
argumenter for eller imod fældning, idet ud¬
gangspunktet har været at alléen skulle fældes,
og at man derfor ønskede tilvejebragt en plan
for genetableringen. Men rapporten har alli¬
gevel udgjort en del af beslutningsgrundlaget
for fældningen.

Ud over det at træerne var i forfald, må det
have spillet ind, at det var en oprindelig
barokallé man stod over for, og at der heri lå et
argument for at gennemføre en fuldstændig
fornyelse, da det kun er på den måde en
barokallé kan genskabes.

Alligevel er der ikke tvivl om, at man har
begået en uoprette'lig fejltagelse ved at fælde
de gamle træer i Møgeltønder Slotsgade!

Bevaring af træerne
Desværre er det nu for sent at argumentere for
en løsning, der havde respekteret de næsten
300 års kontinuerlig udvikling, som forvand¬
lede det, der måske oprindeligt var en barok¬
allé, til en gade med to rækker træer, som var

meget særprægede og på en vis måde næsten
individuelle og med stor aldersvariation. I
smukt samspil med to rækker huse, som
kunne karakteriseres helt på samme måde.

Indplantningen af nye træer i denne træ¬
række var gjort mange gange før - måske
gennem 200 år eller mere - og de skårne
træers begrænsede højde og kroneomfang
gjorde dette muligt med godt resultat.

En mere indgående og forstående analyse
end den, der kommer til udtryk i den citerede
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rapport, ville have vist, at den største kvalitet
ved Møgeltønder Slotsgade dybest set ikke lå
i ensartetheden, men i den uhyre rige varia¬
tion inden for et temas snævre rammer, som
300 års samliv mellem mennesker, huse og
træer havde skabt. De værdier, æstetiske, og
kulturhistoriske, som lå heri, var langt større
end den værdi der ligger i en nyplantet
»barokallé.

En kritisk gennemgang af rekonstruktions-
forslaget for »barokalléen« ville også have
afsløret væsentlige svagheder i dette.

Eksempelvis nævnes det intetsteds, at
Slotsgade ikke er lige, men tværtimod har et i
denne sammenhæng ret markant knæk i sin
retning omtrent midtvejs. Noget som er helt
utypisk for en »barokallé«.

Bevaring af belægningen
Hvad man tilsyneladende også har overset
eller ikke respekteret i sagen er Slotsgades
belægning, der ganske vist i rapporten omta¬
les som en af landets fineste.

Denne kulturhistorisk og æstetisk værdiful¬
de belægning har man, bortset fra enkelte
partier, ødelagt ved en hårdhændet omlæg¬
ning.

Nu finder man stort set ikke andet end
pænt, ensartet og almindeligt brolæggerar-
bejde i-hele Slotsgade.

De nødvendige omlægninger er foretaget
uden forståelse for det smukke i at bevare
sporene af brug og slid.

En klog mand sagde engang sådan:
»Det er bedre at vedligeholde end reparere.

Det er bedre at reparere end restaurere.
Det er bedre at restaurere end rive.«
Dette forstod man ikke i Møgeltønder!

Konklusion
Diskussionen er uaktuel. Træerne er væk og

belægningen ændret. '
Vi må nu glæde os til at se en ny barokallé

udvikles de næste 2-300 år og i mellemtiden
slide på belægningen.

Men nej! Ikke engang det kommer vi til, for
barokalléen er ikke plantet!

Den plan som rapporten viser er ikke gen¬
nemført. Af de 103 allétræer, som planen
kræver, er der kun plantet 80! Før fældningen
stod der 62 lindetræer i gaden, så man har
stort set kun genplantet der, hvor man
fældede.

Alléen blev fældet i sin helhed, for at der
kunne skabes en ny helhed. Men hvor er da
formålet med fældningen henne, når den
genplantede allé stadig mangler begyndelse,
afslutning og regelmæssighed?

Som så ofte, når offentlige myndigheder
arbejder, har der sikkert været involveret så
mange embedsmænd, med eller uden juridisk
eksamen, og så mange folkevalgte repræsen¬
tanter, at ansvaret for det skete fortaber sig i
det uvisse.

Alligevel burde nogen påtage sig at plante
de manglende 23 træer i alléen.

Preben Skaarup

Slotsgade efter fældningen i foråret 1975.
Fjernelsen af stubbene gjorde omfattende opbryd¬
ninger af belægningen nødvendige.

■ Slotsgade after felling, spring 1975.
Removal of the stumps necessitated extensive re¬
laying of the paving.

Slotsgade efter nyplantningen i 1975.
Tilvæksten har indtil i dag været beskeden, hvilket
dels kan skyldes, at man har plantet for store træer,
dels at vejen saltes afamtsvæsenet.

■ Slotsgade after re-planting in 1975.
To date, growth has been modest which may result
from planting oversized trees combined with exces¬
sive salting by the County Highways Department.
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Noter, indlæg, bogomtaler

Eckersberg Medaillen til
Knud Preisler
Akademiraadet har tilkendt Landskabsarkitek¬
ten, haveinspektør Knud Preisler Eckersberg
Medaillen med følgende motivering:

»Haven er et sårbart kunstværk. Det tager
lang tid at bygge en have op, og når den er
færdig i visse dele, er den allerede ved at
brydes ned i andre. Havekunst kan derfor kun
forvaltes ved en kunstnerisk indleven i pro¬
cessen og ved en kreativ medvirken i foran¬
dringerne.

Haverne ved Fredensborg, Frederiksborg,
Rosenborg og ved de øvrige kongelige slotte
kunne nemt - ligesom de fleste herregårdsha¬
ver-vær gået tabt som kunstværker på grund
af forsømmelser eller forkert pleje. Men de
strutter af vitalitet.

Det gør de takket være Knud Preislers
forvaltning. Han har forstået at kombinere
respekten for det kulturhistoriske med det
gartnerisk forsvarlige og det kunstnerisk
mulige.

Eckersberg Medaillen tildeles landskabs¬
arkitekten Knud Preisler i anerkendelse af
hans medskabende forvaltning af de kongeli¬
ge lysthaver.«

Medaljen blev overrakt ved Akademiets
Stiftelsesfest den 31. marts 1982.

Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet
for de skøryie Kunstner udmærke et menne¬

ske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk
kvalitet inden for den frie eller den bundne
kunst. Det kongelige Akademi for de skønne
Kunster lod medaljen præge i bronze i anled¬
ning af hundrede-årsdagen for C. V. Eckers¬
bergs fødsel den 2. januar 1783.

Tre landskabsarkitekter har tidligere fået
medaljen, nemlig C. Th. Sørensen i 1945, Ole
Nørgaad i 1969 og Sven Hansen i 1973.

Glasshpuses and Vintergardens of
the Nineteenth Century
By Stefan Koppelkamm. Granada Publishing, Eng¬
land 1982. 112 sider, rigt illustreret. Pris 15 £.
ISBN 0-246-11630-7.
Der er kommet en meget smuk bog om de
store glashuse og vinterhaver, som sammen
med jernbanestationer og broer- alt sammen
konstrueret i støbejern — repræsenterer det
19. århundredes fineste frembringelser inden
for ingeniørkunst og arkitektur.

Det nyrestaurerede væksthus i Køben¬
havns Botaniske have hører med i familien,
men er dog ikke vist i bogen, som rummer
beskrivelser af 17 europæiske og amerikanske
hovedværker med fotos og tegninger af høj
karat.

Som indledning hertil har bogen et afsnit
om udviklingen fra 1700-tallets orangerier til
1800-tallets vinterpaladser.

Det er en ren fornøjelse at se bogen igen¬
nem alene for de fantastisk smukke tegningers
og billeders skyld.

For en landskabsarkitekt må det være en

særlig inspiration at se hvordan væksthuset
brugt som element i haveanlæg bliver kulmi¬
nationspunktet for havens frodighed og raffi¬
nement. PS

By og træ. Miljø i Holstebro
Udgivet afForeningen for Bygnings- og landskabs-
kultur i Holstebro Kommune. 54 s. + kort. Pris: kr.
35. Forhandles af boghandlerne i Holstebro og
Holstebro Museum, Museumsvej 1, 7500 Holstebro.
Tlf (07) 42 29 23.
En »grøn gruppe« i Foreningen for Bygnings-
og Landskabskultur i Holstebro Kommune
har foretaget en registrering af træerne i
bymidten, idet de artsbestemte træerne, mål¬
te højde, tegnede dem ind på kort og vurdere¬
de deres tilstand. Denne registrering blev for
nogle år siden præsenteret for Holstebros nye
stadsgartner, Carl Aage Sørensen, der blev
begejstret for det grundige, systematiske ar¬
bejde, som han lod renskrive. Her strandede
sagen indtil Fredningsstyrelsen trådte til med
økonomisk støtte. Takket være den og Carl
Aage Sørensens professionelle hortonom-vi-
den kom der skub i foretagendet igen, og
resultatet blev en bog, der dels er en registre¬
ring af beplantningen i Holstebro by, dels er
noget mere:
En »Træets Historie«, der både beretter om
træernes betydning for mennesker gennem
tiderne, om overtro og nytte, om selvsåede og
plantede træer, om gårdtræer og om bytræer.

Desuden et afsnit om bytrteets behandling i de
senere år, hvor de voldsomme ændringer i
bykernerne har ødelagt meget, men også
åbnet øjnene for de værdier, det grønne kan
tilføre bymiljøet.

Der gives omhyggelig vejlednig i, hvordan
man beskærer træer og sikrer god vækst. Der
advares mod den overdrevne vejsaltning og
gives anvisninger på, hvordan bymiljøet kan
forbedres v.h.a. beplantning, veje gøres sikre¬
re og samspillet mellem huse og træer under¬
streges.

Bogen er gennemillustreret med ældre og
nyere fotografier fra Holstebro - og det er ikke
altid nutiden vinder! De mange plantninger,
der er foretaget i de seneste år, syner endnu
ikke af meget, og de store vejgennembrud har
givet uoprettelige sår i bylegemet.

Selv om bogen primært behandler Holste¬
bro, kan den læses af alle, der interesserer sig
for bymiljøet.

Der er i de seneste 10-15 år udkommet

mange registranter over bygninger, og be¬
voksningen er som regel kun taget med som
en biting. Her er der byttet om, så der er sat
fokus på træerne. Man må håbe, at idéen
bliver taget op andre steder, så smukke gamle
bevoksninger skånes og nye skabes.

Miljøhensyn i de nye vejprojekter?
Efter planen vil der i 1982 blive sat 19
hovedlandevejsprojekter igang til en samlet
udgift på 650 millioner kr. lait 100 km lande¬
vej udover det danske landskab.

Vejdirektoratet har prioriteret disse vej¬

projekter blandt ialt 48 projekter; og det er
sket efter en ny metode, som ved offentliggø¬
relsen sidste sommer blev lanceret med »stør¬

re miljøhensyn«.
Selve prioriteringsmetoden er ikke så epo¬

kegørende som den er lanceret. Den er ikke
udtryk for, at de ændrede trafikprognoser har
smittet af på planlægningen i vejsektoren,
eller at man har taget til efterretning, at
mange sårbare landskaber lider hårdt under
de nye vejanlægs voldsomme dimensioner. I
realiteten er der tale om, at man har taget
10—15 år gamle vejprojekter frem af skuffen
og placeret i en ny rækkefølge.

En løs gennemgang af projekterne afslører
dog en glædelige tendens, idet man er blevet
mere opmærksom på at placere linjeføringer¬
ne i sammenhæng med terrænet, således at
de store afgravninger og/eller påfyldninger
undgås. Men nogen nærmere vurdering af et
vejprojekt i sammenhæng med det stedlige
landskab og en beplantningsbearbejdning er
ikke en del af projekteringen eller beslut¬
ningsgrundlaget. Det er derimod alminde¬
ligt, at man først når en vej er åbnet for trafik
får et firma eller en gartnerafdeling til at
»pynte lidt«.

Det er en utilfredsstillende fremgangsmå¬
de i en tid hvor man har erfaret, at 50'ernes
og 60'ernes fældning af vejtræer var et svært
æstetisk tab og ikke ubetinget har gavnet
trafiksikkerheden. Det må være rimeligt, at
man allerede under projekteringen vurderer
disse forhold, og at hensynet til sårbare og
særprægede landskaber prioriteres højere
ved fastlæggelse af linjeføringer.

Efter at have vurderet den brogede sam¬
ling af vej projekter må man konstatere, at de
omtalte miljøhensyn ikke i særlig høj grad
omfatter hensynet til det danske landskab.
Det bemærkes også, at der kun ved 4 projek¬
ter anlægges cykelsti, og på en del af stræk¬
ningen ved 3 projekter. Dette tiltrods for, at
Vejdirektoratet i sine egne vejregler anbefa¬
ler, at der anlægges cykelstier langs alle nye
større veje på landet. Miljøhensynene omfat¬
ter altså heller ikke de lette trafikanter.

Det er et ofte fremført argument ved debat¬
ten om de nye hovedvejsprojekter (hvoraf de
fleste er omfartsveje), at de aflastede vej¬
strækninger kan fredeliggøres til de lette tra¬
fikanter. Men det hører til sjældenhederne, at
man foretager sig andet end at glæde sig over
den mindre trafikbelastning. Ofte vil lokal
person- og lastvognstrafik stadig dominere
de gader, som omfartsvejene skulle aflaste.
Det er vigtigt at en plan for disse veje vurde¬
res i sammenhæng med hele projektet og er
en del af beslutningen om at føre den tungeste
del af trafikken udenom en by.

Skal man være helt retfærdig er der ingen
tvivl om, at mange af de nye planlagte veje
forbedrer trafikforholdene på forskellig vis;
men at påstå at Vejdirektoratet nu tager
miljøhensyn, og at de nyeste trafikpolitiske
signaler har vundet indpas i vejplanlægnin¬
gen er højst en halv sandhed.
Philip Rasmussen, landskabsarkitektstuderende,
Kunstakademiets Landskabslaboratorlum.
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Summary

Windmills and their Siting in Landscape and
Seascape, p. 25
by Sven Hansen
The present article contains an extract from a
memorandum elaborated for the Nature
Conservancy Department in February-
March 1980 in connection with an evaluation
of the siting of windmills in windy pilot areas
selected by the Planning Department Wind
Committee.

The article does not pretend to be a scien¬
tific work based on previous research and
tested theories, but is the result of some
evaluations undertaken in all haste for the
Nature Conservancy Department. If any
serious research in this field is to take place, it
ought to be undertaken on the basis of model
building, photography and material assess¬
ment, etc. Before this is accomplished no
serious development can take place.

The object of the investigation was to
consider the architectonic factors involving
landscape when placing windmills in the pilot
area. Matters such as wind, safety, noise and
possible effects on the birdlife have not been
taken into consideration.

The moraine landscape at Bovbjerg is
characterized by its undulating, hilly terrain,
slowly rising from the flat moorland in order
to terminate abruptly in the approx. 133 ft
high cliffat Bovbjerg. The undulating terrain
is emphasized by the almost total absence of
any trees and bushes due to the harsh climate.
The area's typical hipped-roofed farms are
huddled in the hollows, sheltering from the
wind, and these help to emphasize the naked¬
ness of the landscape. Close to the sea a few
striking buildings - the churches in Trans
and Fjaltring and the Bovbjerg lighthouse -
have been placed in the bare landscape.
These buildings stand out, proud and obstin¬
ate, in the windswept countryside.

The siting of large windmills in this land¬
scape is problematic. Their height alone
would make the churches and lighthouse
appear insignificant. Of the landscape types
investigated in the pilot area, from an aesthe¬
tic point ofview this is the most unsuitable for
the siting ofwindmills.

Harboøre isthmus, which separates Lim¬
fjord from the North Sea, is considerably
marked by human endeavours, past and pre¬
sent, to prevent flooding and the encroach¬
ment of the sea. Originally it lay farther west
and was replenished with dunes. As a result of
the encroachment of the sea, however, these
have now disappeared, and it has become
necessary to safeguard the coast with large
breakwaters. The area is dominated by dikes,
roads, the railway and the big Cheminova
factory in Rønland.

In this low-lying and flat area the breakwa¬
ters and dikes are disturbing to the eye and it
is difficult to form a clear picture of the sea,
isthmus and fjord of which the landscape is

composed. Thus the placing of windmills in
this area might help to create a situation
where physical layouts, windmills, buildings
and landscape form a complete picture in
which the single elements emphasize and
enrich one another.

In conclusion it may be said that, of those
landscapes examined, the flat areas,
isthmuses and stretches of water are quite
obviously the most suitable spots for erecting
windmills, whereas the hilly, moraine land¬
scapes are problematic.

Natural Gas and the Landscape, p. 33
by Ib Møller
The natural gas layout comprises under¬
ground pipes and line stations no bigger than
a private house. So is there any reason for
considering the effects on the landscape? The
Danish national organization responsible for
natural gas thinks there is, and that it would
be sensible not only from an environmental
point ofview but also from the point ofview of
timing. The project is liable to proceed more
smoothly if the farmers, archeologists,
nature-lovers and neighbours, etc. are taken
into consideration during the planning work.

Great attention has been paid to ensuring
that the gas pipes affect the landscape as little
as possible, circumventing forests and planta¬
tions wherever possible. Furthermore, urban
areas or areas scheduled for urban develop¬
ment as well as areas ofarcheological interest
are avoided. The gas pipes themselves are
dug down and covered with at least 3 ft of
earth, so that the natural vegetation is unaf¬
fected. When the tracing crosses streams and
other watercourses the pipes are laid so deep
that their original contours remain the same.

The task is big and complicated and in¬
volves many different technicians. The role of
architects and landscape architects is se¬
condary though not insignificant, since it is
our work that meets the public gaze after the
gas network is completed.

Learning from Singapore, p. 37
by Hans Haas
Singapore is worth paying attention to both
from town planning and landscape
architectonic points of view. Only a few cen¬
turies ago there were but few and scattered
signs of urban development, and a few
decades ago Singapore, with its predomi¬
nantly two-storied houses, ressembled a Chi¬
natown. Today, however, Singapore is a
flourishing and well-organized city with an
architecture and a town planning from which
we in the West could learn a great deal.

It is not a romantic garden city å la
Tapiola, but it is based on the simple notion
that vegetation is the best and cheapest form
ofair-conditioning for a city.

We should be able to learn a lot from
Singapore. Above all, from the determination
to invest in so much vegetation that it is
sometimes difficult to discover a contrast. But
at the same time, from the wish to create
something exciting from the given material -

to give it form. We, with our fine schools and
cultural traditions, ought to take our hats off
to them.

In the Garden Art Workshop, p. 41
by Sven-Ingvar Andersson
The Danish National Art Museum is now

showing a collection of prints by Fredrik
Magnus Piper, from March 6th—June 6th
1982.

Piper was born in Uppsala in 1746. He was
educated as an architect in Stockholm and in
1772 he became supervisor of the final work
on the Royal Palace. Although Sweden had
had excellent garden architects until a
generation previously, there was at that time
no one with any knowledge of current
developments in European garden art, so
Piper was sent abroad for post-graduate
studies.

The beautiful drawings show wherein his
interest lay and how he assimilated his
impressions of Europe. He appears to have
studied French garden detail meticulously
though without enthusiasm and, somewhat
surprisingly, to have made a careful study of
Italian gardens. And we can follow his study
of the romantic gardens in England, notably
Stourhead.

During the thirty years following his return
he chiefly devoted himselfto Hagaparken and
Drottningholm and some smaller manor gar¬
dens. But his four years in Europe contain the
essence of his life as garden artist, during
which he absorbed, transformed and
developed several centuries of garden art.
This may be seen from what he left behind,
not least from these beautiful drawings and
exquisite plans. There is nothing finer to be
seen in Scandinavian, maybe not even in
Europe.

Avenue in Møgeltønder, p. 43
by Preben Skaarup
The avenue in Møgeltønder Slotsgade leads
from Møgeltønder Church to the grounds of
Schackenborg Baroque layout, of which it
forms an integral part. The houses beside the
avenue - built over a long period of time -

have been sited in such a way that the trees do
not encroach on the entrance paths and
drives, roofs and bays, etc:

In 1975 the avenue was cut down!
Naturally, protected avenues are not cut
down just like that, and the advise of tree
experts as to the trees' physical condition was
sought prior to taking the decision. But, to the
unsuspecting visitor, to see one of Denmark's
most impressive and pictoresque street scenes
laid waste in this fashion comes as somewhat
of a shock - even though the trees have since
been replanted.

Setting aside the state of the trees, the
question here was that of an original Baroque
avenue. It is now, however, too late: 300 years
of continuous development, with the inter¬
play of people, houses and trees providing
rich variation, has been broken.

Paula Hostrup-Jessen
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Granitprodukter ægte miljø
BORDURSTEN
Nye og brugte -
de nye er fremstillet
af rødlig svensk
granit.
Bredde 32 cm

er på lager.
Leveres i faldende
længder.
Pris pr. Ib.m. kr. 285,-
ab lager, excl. moms

Granit
plante
mursten
Mål: ca. 15 x 15 cm

Leveres i faldende
længder.
Granitplantemursten er
fremstillet af
bornholmsk og svensk
granit. Plantemuren er
let at opbygge, idet den
har to savede sider og
to kløvede sider. Ved 2
til 3 skift lægges plante¬
murstenene løst op. Ved
flere skift mures den op.

Specialprodukter
i granit
fremstilles
efter opgave

Brandt Granit har kontakt til Europas førende stenbrud - vi er der¬
for altid i stand til at tilbyde en rigtig og fordelagtig løsning.

lir<imit (riHinU "
Lillemosevej 1, Sterkende, 2640 Hedehusene
Telf. 02 ■ 13 88 44
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Diverse

Det Neuhausenske Legats
konkurrence 1981
Konkurrencen er udskrevet af Akademiraadet og

henvender sig til arkitekter, billedhuggere og male¬
re. der ønskes forslag til en N. I. Høyen Medalje
samt etui dertil. Præmiesum ialt 40.000 kr. Indleve¬

ringsfrist senest 17. januar 1983. Konkurrencebetingel¬
ser fas på Akademiraadets kontor, Kgs. Nytorv 1,
telefon 01-12 68 60.

IFLA XX World Congress
An Invitation

The twentieth congress of I.F.L.A. will be held in Canber¬
ra, Australia, and the Australian Institute of Landscape
Architects invitesyou to attend.
Congress Theme: Landscape Australia: A Chal¬
lenge.
The Congress theme will explore the challenge to
landscape in the modern world. In Australia, the
old island continent and youthful nation, the pro¬
blems and potentials tend to be clearly focused.

This country, after tens of thousands of years of
modest exploitation by a small indigenous popula¬
tion, reels under the impact of western society's
technological appetite following a time span of less
then 200-years. The broad-scale disturbance of
landscape, environment and habitat in this land
can still involve or threaten the destruction of
primeval wilderness, while unspoiled nature rema¬
ins relatively abundant in the face of urban and
industrial expansion. In various and different ways
all nations face the modern-day challenge to envi¬
ronments on an unprecedented scale.

How do we arrive at new solutions and priorities
to suit current understanding of'Progress' to gain
greatest benefit for humankind?

Registration forms should be received prior to
the 30th June, 1982.

Tilmeldingsblanketter ogyderligere oplysninger fås hos
DL's sekretær Karen Permin, Gammel Torv 22, 3. Boks
2172,1017 København K. Tlf (01) 15 33 66.

Miljøet på veje, gader og pladser
Nordisk Vejteknisk Forbund's udvalg 64 om miljø
har besluttet at udsende en EKSEMPELSAM-
LING OM FORBEDRING AF MILJØET PÅ
VEJE, GADER OG PLADSER. Sigtet med denne
publikation er at inspirere andre til at forbedre,
forenkle og sanere deres byers trafikmiljø. Bogens
indhold skal være før- efterbilleder med en kort
beskrivelse.

Dagens trafikmiljø (d.v.s. hvordan der ser ud og
føles at være på veje, gader og pladser) er et resultat
af en lang række af tilpasninger. I mange år blev
kørebanearealet udvidet; nu er der snarere behov
for indskrænkninger. Trafikkens glidende afvikling
medførte opstilling af store mængder skilte, lyssig¬
naler, belysningsmaster og meget andet gadeinven¬
tar. Måske hver især på opstillingstidspunktet ri¬
melige dispositioner, men vurderet samlet idag må
det for det meste konstateres, at byerne har lidt
derved.

Eksempelsamlingen skal belyse, hvordan for¬
skellige nordiske byer har søgt at løse konflikten

mellem forskellige trafikantgrupper i den konkrete
udformning af gader og veje - eller forestiller sig at
kunne løse den. Eksempelsamlingen påtænkes
trykt i et anseeligt oplag og udsendt til alle by- og
trafikplanlæggere i Norden samt de offentlige for¬
valtninger, hvorunder by- og trafikplanlægningen
sorterer.

Vi beder alle nordiske landskabsarkitekter om

hjælp til dette arbejde.
Vi ønsker allerhøjest: FØR- OG EFTER-fotografier
optaget fra det SAMME punkt. Vi kan godt klare os
med perspektivtegninger. Vi modtager gerne over¬
sigtsplaner, men ikke gerne konstruktionstegnin¬
ger. Vi vil være glade for en kort beskrivelse-evt. med
oplysninger om, hvad ændringerne har kostet. Vi
vil godt have lov til at redigere i de tilsendte tekster,
tegne kortene om o.l.

Vi har en tidsplan:
Februar 1982: indsamlingsperioden starter.

Juli 1982: alle eksempler samles på SBI (Statens
Byggeforskningsinstitut), Box 119, DK 2970 Hørs¬
holm.

September 1982: arbejdsgruppen redigerer ek¬
sempelsamlingen.

August 1983: manus-udkast udsendes til høring.
December 1983: Eksempelsamlingen udsendes.
Selvom eksemplerne inden 1. august skal tilsen¬

des SBI, kan I udmærket nationalt rette henvendel¬
se til arbejdsgruppens medlem i jeres eget land:
Danmark: Ib Møller, Møller & Grønborg, Frederiksdal,

DK-8330 Beder.

Tlf. (06) 9364 66
Michael Vanning, SBI, Dr. Neergårdsvej 15,
DK-2970 Hørsholm.

Tlf. (02) 865533

Vandbassiner
Vandbassiner i haveanlæg giver ofte problemer
med renholdelse, algedannelse og lignende.

Landskabsarkitekter har måske kun begrænset
erfaring i at klare disse ting, men nu er der hjælp at
hente.

Firmaet AkvaService sælger, indretter, passer og

vedligeholder akvarier af enhver art, samt bassiner
og vandhaver både indendørs og udendørs, og er
efter eget udsagn det eneste professionelle firma på
dette specielle område.

I kraft af den erfaring firmaet har opnået, kan
man som konsulenter råde og vejlede ved indret¬
ning af store akvarier eller vandhaver - indendørs
eller i fri luft - med praktiske ting som vandrens¬
ning, cirkulation, temperatur og beplantning.
Kilde: AkvaService, ThorleifHansen, Frændevej 33.

Tlf. (01) 69 37 12

SCM-Legeredskaber
Skandinaviens største producent af legeredskaber,
borde, bænke, papirkurve, cykelstativer, garager
etc. hedder SCM — AB Svenska cykelstållfabriken i
Motala. Fabrikken repræsenteres i Danmark af
firmaet H. E. Maskin-import aps i Lyngby ved
Århus, hvorfra man for nylig har udgivet et nyt
katalog over legepladsudstyr. .

Efter eget udsagn har man Danmarks største
udvalg i legeredskaber, hvilket vurderet efter kata¬
logets omfang lyder sandsynligt.

Kataloget er i 4 farver og viser de enkelte redska¬

ber i fotos suppleret med instruktive tegninger og
en række konkrete oplysninger om mål, beslag og
lignende. Sortimentet strækker sig fra gyngebeslag
over hele legelandskaber til regulære idrætsred-
kaber.

Et særligt legesystem - »Østergyllen« - er op¬
bygget afet modul, som kan komponeres på mange
forskellige måder. Formgiveren er den svenske
landskabsarkitekt Sven Erik Nilsson.

H. E. Maskinimport har en stor permanent
udstilling af legeredskaber i Lyngby, hvor redska¬
berne kan ses opstillede og afprøves.

Inden for overskuelig fremtid forventer man, at
have etableret sig på Sjælland, hvorefter der også
her vil blive lavet en permanent udstilling.
Kilde: H. E. Maskin-import aps, Glamhøjvej 2, Lyngby,

8220 Brabrand.

Tlf. (06) 2604 11

Rengøring af gader og veje
Det svenske firma BRODD, der gennem sin danske
forhandler Greenlux A/S sælger rengøringsmaski-
ner til gader og veje, præsenterer et par nyheder,
der nok kunne have de danske kommuners og

andres interesse ved såvel forårs- som efterårsren-

gøring og ved den daglige rengøring hele året
rundt.

Der er to hovedtyper i BRODD programmet.
Dels den selvkørende BRODDWAY Compact, der
har personbils komfort for føreren, og dels de
bugserbare modeller BRODDWAY 1900 og
BRODDWAYJunior.

Den selvkørende rengøringsmaskine har et effek¬
tivt elevatorsystem, der tager alt op fra selv de
mindste støvpartikler til hele teglsten. Samtlige
børster og styrefunktioner er hydraulisk drevne,
hvilket betyder en større driftssikkerhed med min¬
dre slid men samtidig også en bedre økonomi. Der
er via et sprinklersystem højtryksvanding med
indstilleligt tryk fra 0 til 10 kg pr. cm2. Dette
bevirker, at man kan fa praktisk taget en støvfri
fejning.

Maskinens kapacitet i affaldstanken er på 1.900
liter, og vandtanken er på 1.000 liter.

Selve tømningen af afTaldstanken foregår med
fjernbetjening fra førerkabinen. Man kan tømme
direkte over i en lastbil eller i en container.

Kilde: Greenlux Å/S, Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby.
Tlf. (02) 87 75 77.

Arbeits- und Studienaufenthalt
zur Erweiterung meiner Studien- und Be-
rufskenntnisse in der Fachrichtung Landespllege
bin ich an einem Arbeits- und Studienaufenthalt
im Ausland interessiert. Als lehrreich ist mir von

Fachleuten ein Aufenthalt in Danemark emp-
fohlen vvordcn.

Nach AbschluB mcines 8-semestringen Stu¬
diums der Landespllege an der Fachhochschule
Osnabriick suche ich ab Mårz 1982 eine Arbeits-
und Studiumsmoglichkeit in Ihrem Land.

YVenn gewiinscht, bin ich jedcrzeit bercit, ge-
nauere Angaben iiber meine Ausbildung zu gebcn,
Arbeiten und Beschcinigungen vorzulegcn.
~~

Gerlind Heckmann, z. Zt. Lieneschweg 96. D-
4500 Osnabriick, West-Dcutschland.
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DL's arbejdsplan 1982/83

DL's styrelse har på sit konstituerende møde den
14. 'maj fastlagt en arbejdsplan for det kommende
år med udgangspunkt i generalforsamlingsdebat-
ten om foreningens virksomhedsplan.

Afløbende sager finder styrelsen følgende opga¬
ver presserende og ønsker dem fortsat under de
udvalg, der hidtil har varetaget opgaverne:

Udarbejdelse af honorarregler
Høstkonference

Jubilæumsfest
Parkpolitik (Byplanlaboratoriets skriftsserie)
Plant et træ 1983
Plant og plej
Men derudover ønsker styrelsen at prioritere en
række nye opgaver højt ved at sikre dem igangsat
hurtigst muligt. Det er styrelsens opfattelse, at
igangsætning og løsning afdisse opgaver kan styrke
sammenholdet indenfor DL som samlet fagområde
og styrke foreningens profil udadtil. I det følgende
beskrives opgaverne summarisk i den rækkefølge
styrelsen har prioriteret dem sat i gang:

1. Foreningsstruktur
Problemerne omkring DL's interne struktur og
forholdet til DH, SK og DJVK må løses snarest

muligt således, at kræfterne i foreningsarbejdet kan
koncentreres om at varetage medlemmernes inter¬
esser.

På DL's styrelsesmøde den 18. jurii fastlægges en

køreplan for strukturforhandlinger med ALR,
PLR, SK og DH.

I august-september udarbejder styrelsen et enty¬
digt strukturforslag på baggrund af forhandlinger¬
ne med de nævnte foreninger.

Fredag den 29. oktober 1982 afholdes ekstraordi¬
nær generalforsamling, hvor styrelsens struktur¬
forslag fqrelægges.

2. Sekretariatsbistand til ALR
På DL's generalforsamling i 1979 besluttedes det at
danne ALR som en fraktion under DL til varetagel¬
se af de ansatte landskabsarkitekters fælles inter¬

esser. Siden dannelsen af ALR er det imidlertid
ikke lykkedes at nå til enighed i DL's styrelse om at
søge den nødvendige sekretariatsbistand i forbun¬
det således, at ALR har kunnet fungere efter
hensigten.

Indtil en eventuel anden struktur i DL er vedta¬

get på en generalforsamling er det styrelsens opfat¬
telse, at ALR må gives de nødvendige muligheder
for at kunne fungere, hvorfor der må søges en

løsning på ALR's sekretariatsproblem. Men det
må samtidig understreges, at ALR's fremtid hæn¬
ger nøje sammen med den foreningsstruktur, der
forelægges på den ekstraordinære generalforsam¬
ling.

3. Arbejdsløshedsproblemer
Med en arbejdsløshedsprocent på ca. 10 pet.
blandt landskabsarkitekter er DL den forening i
forbundet, der har det største antal arbejdsløse i
forhold til medlemstallet. Det må derfor være.

naturligt, at DL gør en særlig indsats for at fremme
initiativer, der kan være med til at afhjælpe ar¬

bejdsløsheden indenfor faget.
ALR har foreslået, at der som det første afholdes

en arbejdsløshedskonference snarest muligt og sty¬
relsen har anmodet ALR om at fremkomme med et

konkret oplæg til en sådan konference og anbefaler,
at DH og DL i fællesskab står for arrangementet.

Derudover vil styrelsen anmode DH om at frem¬
me initiativer til afhjælpning af arbejdsløsheden
blandt landskabsarkitekter som en forbundsopga-
ve, da landskabsarkitektgruppen blandt forbun¬
dets medlemmer har en særlig høj arbejdsløsheds¬
procent.

4. Landskabsarkitekten I 80'erne

Samfundet er i disse år præget af stagnation på
mange områder og vi må forvente en omstilling af
samfundet i de kommende årtier. Den høje vækst i
60'erne og begyndelsen af 70'erne er afløst af en
mere afdæmpet udvikling, der har haft stor indvirk¬
ning på flere af landskabsarkitekternes arbejds¬
områder. Det mærkes ikke mindst indenfor bygge-
og anlægssektoren, hvor blandt andet det afdæm¬
pede boligbyggeri har betydet en væsentlig ind¬

skrænkning af de arbejdsområder, der især i 60'er¬
ne og 70'erne var det bærende grundlag for mange
landskabsarkitekttegnestuer.

Landskabsarkitektens arbejdsområde må såle¬
des i de næste 10-15 år forventes at ændre karakter.

Omstillingen i samfundet vil stille nye krav til vort
fag og den indsats samfundet har brug for fra
landskabsarkitekter vil ligge på andre områder end
dem fagets udøvere primært har været beskæftiget
med i de sidste 10 år.

Det må derfor være DL's vigtigste opgave, i de
kommende år, at følge udviklingen i samfundet og

tilpasse faget til de ændrede vilkår. Styrelsen ser
dette som et langsigtet arbejde, der må lægge
beslag på væsentlige ressourcer i foreningen og
ønsker at samle kræfterne om opgaver under ar¬

bejdstitlen »Landskabsarkitekten i 80'erne«.
Som det første foreslås i efteråret 1982 gennem¬

ført en spørgeskamaundersøgelse blandt forenin¬
gens medlemmer for at fa klarlagt, hvor de er

beskæftiget og hvilke typer afarbejdsopgaver, der i
dag udføres af landskabsarkitekter. Denne viden
følges senere op med en vurdering af uddannelsen
på skolerne og efteruddannelse, samt analyser af
samfundets fremtidige behov for planlægning og
realisering af opgaver indenfor landskabsarkitekt¬
området.

Løsningen af disse opgaver vil være nødvendige
som grundlag for mere langsigtede initiativer til
forbedring af beskæftigelsessituationen og for lø¬
bende at kunne yde en indsats overfor skolerne med
tilpasning afuddannelserne, samt at kunne tilrette¬
lægge fagets efteruddannelse.

Foreningens udadrettede aktiviteter må være
baseret på denne viden om samfundsudviklingen
med blandt andet ændrede behov således, at fag¬
gruppen til stadighed kan omstilles og i tide være
forberedt på at tilgodese nye krav. Ved hele tiden at
være foran udviklingen kan foreningen med sine
aktiviteter påvirke landskabsarkitekter til at tage
udfordringerne op og gå ind i nye arbejdsområder.
Samtidig må DL overfor omverdenen kunne påvi¬
se, at faget er forberedt på at kunne løse de opgaver
samfundet har behov for.

Styrelsen
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KONKURRENCER

Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬
get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca. 6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer
Studiematerialet vedrørende løbende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade JO, København K. Hjemlån er
tidsbegrænset, men kontakt- og/eller fotokopier
kan købes.

International konkurrence om en park I Paris
»Etablissementet Public du Pare de la Villette« har
udskrevet en konkurrence om et parkområde på ca.
30 ha i den nord-østlige del af Paris. Samlet
præmiesum 2 mio FF. Depositum 1.000 FF. Regi¬
strerings/rist 30. juni 1982. Oplysninger vedr. regi¬
strering m.m. kan rekvireres fra Konkurrencese¬
kretariatet.

Det handicappede barns leg
Pindstrup Centret, hvor handicappede og ikke
handicappede mødes på kurser, i lejrskole og til
weekendarrangementer, afholder i dagene 29.
august-3. september en konference med temaet:
Leg og idræt i det handicappede barns hverdag.

Sidste år afholdtes en kursus/konference med
samme tema. Det blev en succes med langt flere
tilmeldinger, end der var plads til. Derfor gentages
arrangementet, der henvender sig til mange for¬
skellige fagområder, arkitekter, designere, terapeu¬
ter, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der
arbejder med børn med handicap.

Der er et righoldigt program, som fås ved hen¬
vendelse til Pindstrup Centret, Pindstrup, 8570
Ryomgård. Telefon (06) 39 61 11. Tilmelding skal
ske snarest.

Idékonkurrence om altanrenovering
Byggeriets Udviklingsråd har udskrevet en offent¬
lig idékonkurrence om forslag til altankonstruktio¬

ner, hvor der er taget afgørende hensyn til de
arkitektoniske problemer, der opstår, når man
renoverer. Den samlede præmiesum udgør 150.000
kr. Frist for forespørgsler den 17. august. Frist for
indlevering afforslag den 28. september 1982.

Konkurrence om kunstmuseum I Kolding
Kolding kommune har udskrevet en offentlig pro¬
jektkonkurrence om et kunstmuseum, som skal
indplaceres i Trapholt-området nord for Kolding
Fjord. Samlet præmiesum kr. 200.000. Frist for
forespørgsler den 9. august. Afleveringsfrist den 30.
september 1982.

Udbygning af Bruel & Kjærs virksomhed I
Nærum

Briiel & Kjær vil i midten afjuli måned udskrive en
offentlig idékonkurrence om forslag til en helheds¬
plan for udbygningen af virksomheden i Nærum.
Samlet præmiesum kr. 250.000. Frist for fore¬
spørgsler den 30. august. Afleveringsfrist den 20.
oktober 1982.

Prisopgave om boligmiljø og sundhed
Offentlig prisopgave udskrevet af Den almindelige
danske lægeforening. Program og betingelser fas
hos Den almindelige danske lægeforening, Trond-
hjemsgade 9, 2100 København 0, tlf. (01)
38 55 00. Ajleveringsfrist for besvarelser den 18. oktober
1982. Præmiesum ialt indtil 120.000 kr., præmier
ikke under 10.000 kr.

Stradalit og
et godt projekt
klær' hinanden

Stradalit er naturskønne

brolægningsklinker. Fremstillet af
hårdtbrændt skifer-ler og skabt til at

modstå dagligdagens slid og
strabadser.

Stradalit er frostsikre, syrefaste og
tåler tung, kørende trafik. Men frem

for alt er det en smuk belægning,
der i kraft af sin rustikale struktur

og afdæmpede farver falder
eksklusivt og smagfuldt ind i

ethvert miljø.

Stradalit fås i rødflammet og
mokka. Rekvirer specialbrochure,

priser og prøver eller et
uforbindende besøg af vor

konsulent.

Dybbøl Import & 6l<sport tys
Løntoft 9, Ragebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 04 - 42 54 38
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»Heerups Have« i Esbjerg. Et meget lille parkan¬
læg i midtbyen, hvor en række Heerup-skulpturer
er udstillet. Projekteret af Eigil Kiær, 1968.

Den hastige samfundsudvikling og folks al¬
mindelige hang til krukkeri føjer med mel¬
lemrum nye ord til vort sprog. Som regel
bryder jeg mig ikke om dem, for de betegner
jo næsten altid fænomener, der kun angår en
snæver kreds, de bliver aldrig folkeeje.

Men stundom falder der en bemærkning,
som må tages op. Som nu forleden, mens der
blev arbejdet på budget 83: Er der nogen, der
har rammesmerter?

Det offentlige har rammesmerter, og hvor¬
for dog det, just på den dag i historien, hvor
bruttonationalproduktet er større end nogen¬
sinde? — Selv om ens opgave nu er at drive
parkvæsen bedst muligt under iagttagelse af
de økonomiske begrænsninger, der direkteres
af byrådet, kan man dårligt lade være med at
reflektere over de dybere sammenhænge.

Vel vidende, hvor risikabelt det i disse
tider kan være at støde sin arbejdsgiver, må
jeg give efter for min hang til at kværulere og
min lige så udviklede hang til at missionere
for egne opfattelser:

I gamle dage, f.eks. karakteriseret ved et
absolutistisk samfundssystem, bestod prak¬
tisk politik i at træffe nogle subjektive beslut¬
ninger og så føre dem ud i livet, hvis man da
ellers havde magt, som man havde agt. De
sektorer, som ingen ressourcer fik, hørte man

sjældent eller aldrig noget fra, thi de var ikke
organiserede, institutionaliserede, de havde
ikke bygget mandsstærke og sindrige pres-
sionsapparater op omkring sig.

■ »Heerup's Garden« in Esbjerg. A very small
park layout in the town center where several
Heerup sculptures are exhibited. Designed by Eigil
Kiær, 1968.

Noget senere i forløbet blev flere menne¬
sker inddraget i beslutningsprocesserne.
Man fik noget, der blev kaldt for demokrati.
Vitsen ved demokratiet var eller er just dette,
at alle betydende celler eller lommer eller
hvad man vil kalde dem, har folk i de kompe¬
tente forsamlinger, folk, hvis opgave det er at
varetage proselytternes tarv bedst muligt.

Men bedst som man troede, at den hellige,
demokratiske grav var vel forvaret, blev de
forskellige subkulturer alt alt for dygtige til at
bygge at stærke organisationer og omkring
just deres interesser, og inden man rigtig
havde faet fingeren ud og havde tænkt sig om,
var tusinder og atter tusinder af iøvrigt skik¬
kelige folk blevet afhængige af disse organisa¬
tioners fortsatte beståen og helst også fortsat¬
te vækst. Afhængige direkte på brødet.

Hvad der yderligere bidrog til at forplumre
det politiske resonnement i denne organisati¬
onernes konsolideringsperiode var det for¬
hold, at i det repræsentative demokrati er et
hoved jo et hoved, og organisationerne var
muligheden for at komme i kontakt med
mange hoveder. Følgelig måtte de politiske
bevægelser, der ikke havde andre magtbaser
end masserne, befordre og favorisere organi¬
sationerne. - Anno 1982 har organisationer¬
ne og institutionerne forlængst overtaget en¬
hver reel indflydelse i samfundet, og enhver
såkaldt politisk beslutning er ikke udtryk for
noget andet end et fjottet kompromis mellem
sektorinteresser.

Sektorer er jo sekteriske (ha ha) og ser
verden som en patient, hvis eneste redning er
en ekstra dosis af netop deres produkt. Faktisk
er det så tragisk fat, at store offentlige institu¬
tioner og hele sider af vort samfundsliv i dag
er i stand til at bilde i hvert fald dem selv ind,
at deres krav på ressourcer er berettigede og i
fuld overensstemmelse med samfundets reel¬
le behov. Jeg vil nu postulere, at der mesten¬
dels er tale om at agitere for egne produkter,
kæle for egne markeder, ikke for at tilfreds¬
stille klienternes behov, men for at beholde
sugerøret nede i de offentlige kasser.

Ak, kære Parkinson, du havde vist mere

ret, end du selv var klar over, og jeg skal være
den første til at beklage, at dit navn oftest
nævnes med et smil på læben. Dit budskab
var dødsensalvor.

Og sandelig om ikke dette blads lille, men
trofaste læserskare er med på vognen: Der
ofres altfor lidtpå den grønne sektor!!! -Javist gør
der så, men når vor attitude ikke tager sig helt
så frastødende ud som visse andres, så er det
alene fordi vi aldrig har haft magt, som vi
havde agt.

Her sidder jeg så og laver budget, det vil sige,
dét gør jeg naturligvis ikke, men mine ferme
medarbejdere gør, og konferencerne er hyp¬
pige. Hvad vi under denne proces finder ud af
er i korthed dette, at hvis alle kommunens
sektorer skulle tilgodeses med ressourcer,
som de påberåber sig at have veldokumente¬
rede behov for, ja ligefrem legitime krav på,
ville skatteprocenten nå en højde, som der
overhovedet ikke er politisk dækning for.

Skal man nu hyle med de andre hunde,
skal man lade stå til, eller skal man, hvad der
notorisk ville være i overensstemmelse med

sandheden, sige til politikerne, at kommu¬
nens grønne hovedstruktur nok skulle overle¬
ve, selv om man afskaffede parkvæsenet for
en periode af f.eks. 10 år. For den besparelse
kunne der gøres et pænt indhug i ventelisten
til plejehjemspladser.

Jeg har valgt at hyle op, men ikke så meget for
de grønne områders skyld som for beskæfti¬
gelsen. I beskæftigelsens hellige navn vil en
hel skare af socialnullerter benytte sig af
tilbageholdenhed fra parkvæsenet, lægge be¬
slag på disse midler og starte ubegavede, slet
planlagte og perspektivløse beskæftigelses¬
projekter op i periferien af eller endog inden
for vort traditionelle arbejdsområde. Gud
forbyde dette.

Vi argumenterer altså for flest mulig pen¬
ge, men må se i øjnene, at sommerstyrken
reduceres med 20-30 mand. Ikke så meget
fordi vi bliver beskåret direkte, det er mere på
det diskrete plan, sønderlemmelsen finder
sted. F.eks. er den af Budgetdepartemen¬
tet, Indenrigsministeriet og Kommunernes
Landsforening i fællig aftalte fremskrivnings-
procent omkring 11,5, men hvad nytter det i
en afdeling, hvor omkring 80 øre af hver
krone bruges til lønninger, som vi ved stiger
med 15 procent. En camoufleret reduktion på
3 procent, eller er der nogen, der kan karakte¬
risere det mere præcist? - Arealtilgange har
vi vænnet os af med at få kompensation for,

Noget om rammer
- og hvad der skal fyldes i dem, hvis der ikke er plads til det hele
Af Niels Banke
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selv om de er af størrelsesordenen 5 procent.
Værre er det at ordrebogen er ved at være
tom på grund af afmatning i byggeriet, både
boligbyggeriet og institutionsbyggeriet. Det
er også småt med renoveringsopgaver, sim¬
pelthen på grund af de traditionelle rekviren¬
ters rammesmerter.

Hvad bruger vi nu disse færre penge til.
Først og fremmest til at holdefast ved hovedstruktu¬
rerne, i hvert fald rent arealmæssigt. Så gør
det mindre, at vi skal skifte plæneklippere ud
med drøvtyggere. Sidstnævnte arbejder nem¬
lig gratis, og hvis arealerne er store nok, tager
de oven i købet kontante penge med hjemme¬
fra. For øvrigt synes jeg, at de er pænere. Vi
planter færre sommerblomster ud fra en idé
om, at det er det overordnede grønne skelet,
vi mest er ansvarlig overfor. Parcelhushaver¬
ne kan så passende bidrage med detaljerne,
og skulle vi en dag stå helt uden tagetes,
mener jeg nok tragedien er til at overse, de
kan trods alt hurtigt bringes til veje igen, hvis
det da er tøvejr. Og så forsøger vi at få afviklet
nogle af de mest dødssyge redskabslegeplad-
ser i sølvbryllupskvartererne.

Nye større parkområder etableres typisk som
sammenhængende skovplantninger, der ikke gøres
til genstand for anden vedligeholdelse end
maskinel udtynding. Skulle man senere fa
lyster i retning af en mere parkagtig udform¬
ning af disse lunde, er det til den tid en nem
og taknemlig opgave. - Ukrudtet får lov at
gro eller konverteres til en eller anden form
for dæksæd, som regel hvidkløver. Kløveren
er pæn og billig, aggressiv over for græs og
andet ukrudt, men flink og villig til at dele sit
N-overskud med træer og buske. Men hvad
der er endnu bedre, den giver publiken ind¬
tryk afat vi stadigvæk har magt over tingene,
at det stadigvæk er os, der bestemmer hvad
der skål gro.

Men vi har da stadigvæk dyre vaner. F.eks.
synes vi ikke, vi kan være bekendt at afblæse
vor Plant et træ-aktion nu, hvor resten af
landet ifølge pressen er rede til at traske i vort
fodspor. Hvis træerne skal være store og
klumpholdende, er det dyrt, men vi har ikke
mod til at tænke på konsekvenserne, hvis vi
sløjede af på dette punkt. - Heldigvis har vi
folket i ryggen, vi får ros og tak for hvert et
træ. løvrigt er medarbejderstaben ikke ind¬
stillet på nedtrapning af denne aktivitet. Der
er gået sport i det osse i den grad.

Vi som bor vest for Valby bakke er som
bekendt ikke nået længere i kommuneplan¬
lægningen, end at vi i dette forår gør boet op
efter borgernes reaktioner på §6-redegørel-
sen. Det er en fantastisk positiv oplevelse,
idet interessen for det grønne er større, end
man havde turdet forvente. Faktisk er der
tale om, at intet andet enkeltpunkt har været
genstand for så mange udsagn, så megen
interesse, så massive krav om udbygning. Jeg
kan ikke forestille mig, at politikerne - trods
hylen fra alle andre kanter — kan sidde en så
massiv meningstilkendegivelse overhørig.
Men hvor er det dog synd for os, at vi er så
længe om at producere synlige resultater af et
større ressourceforbrug. Et frelst kloakrør

Kongensgade i Esbjerg. Gågade projekteret af
Gruppen for By- og Landskabsplanlægning a/s,
Kolding.
med pelargonier kan vi jo nok klare fra det
ene regnskabsår til det andet, men det er jo
ikke lige det, vi helst vil.

Da mange af Landskabs læsere jo er hen¬
vist til at påvirke udviklingen fra tegnebor¬
det, eller i hvert fald i overvejende grad
herfra, vil jeg ikke undlade at komme lidt ind
på mulighederne og begrænsningerne i dette.
Mange lemper såvel som ulemper har deres
udspring fra et tegnebord, og landskabsarki¬
tektens ansvar er derfor betydeligt. Det bed¬
ste råd, jeg kan give den projekterende land¬
skabsarkitekt i dag er dette: gør prisen på et
projekt op på samme måde som vi gør i
kommunerne, når vi kalkulerer byggemod¬
ning. Det skal jo som bekendt betales af
grundkøberne, ikke af skatteyderne. Altså:
beregn anskaffelsesprisen på sædvanlig
måde, men beregn dernæst vedligeholdelses¬
omkostningerne for et år, og kapitalisér denne
aktivitet i overensstemmelse med markeds¬
renten, og læg endelig dette tal til anskaffel¬
sesprisen. Så ved du, hvad det koster at
bringe bygherren dette eller hint projekt på
halsen. Faktisk er anskaffelsesprisen det
mindst interessante, idet den kapitaliserede
drift typisk er lig med anskaffelsesprisen mul¬
tipliceret med 6. - Her er altså et område,
hvor viden om drift er interessant, og mon
ikke det skulle vise sig at være fagets force, en
mulighed for at erobre tilbage med renters
rente, hvad der i de senere år er tabt til
ingeniører og arkitekter, der har benyttet sig
af at være de første, der kom i kontakt med
bygherren.

Hvorfor al denne snak om drift? Selv om
ovenstående lille regneeksempel burde doku¬
mentere driftsaktiviteternes overvejende
økonomiske vigtighed, er der mange andre
gode grund til at hale driftsproblemerne frem
i lyset. - Og dette angår både landskabsarki¬
tekter og anlægsgartnere: Vi må erkende, at
den nye »grønne bølge« er mere økologisk

■ Kongensgade in Esbjerg. Pedestrian street
designed by Gruppen for by- og landskabsplanlæg¬
ning A/S, Kolding.
orienteret end vi, der blev uddannet i 50'erne
og 60'erne er i stand til at leve op til. Vi
tænker for ensidigt i arkitektur og håndværk.
En økologisk forsvarlig handling af et areal,
der skal overgå fra en overvejende landlig
funktion til en overvejende urban funktion
består mindre i at gennemføre et stykke
projekterings- og anlægsarbejde i traditionel
forstand. Det skal plejes frem gennem en hensigts¬
mæssig drift. Det samme kan med god ret siges
om de ændrede driftsformer i eksisterende
anlæg, som er omtalt ovenfor. Men vi har
svært ved det, især fordi så få afvore folk i de
udførende afdelinger kan det, og de er be¬
stemt ikke alle lige lærevillige.

Omfattende ændringer forudsætter bred accept,
siger en af managementteoriens grundsæt¬
ninger, og det er så sandt, som det er sagt.
Blot er det svært ikke at fortsætte med et Piet
Hein-citat, en såkaldt GRUK: enkel er loven
for antipati, hvad man ikke forstår, ka man
ikke ku li! Vi kan ikke klare udfordringen på
driftssiden, hvis ikke vort personale er helt
klar over, hvad det handler om. Vi kan ikke
klare det med en skare ufaglærte under korn-
mande af nogle få gartnere uden anden ud¬
dannelsesmæssig baggrund end en læretid i
et handelsgartneri, hvor de blot var et stykke
billig arbejdskraft. - De få udlærte anlægs¬
gartnere er straks meget bedre, men heller
ikke gode nok i driftssiden. De har reverens
talt lagt for mange fliser. Men hvad der er det
allerværste: der kommer ikke flere af dem,
medmindre vi selv tager affære og stiller vore
afdelinger til rådighed som praktiksteder for
EFG-elever. Og der er ikke noget dubiøst i, at
den helt overvejende del af praktikperioden
går med vedligeholdelsesaktiviteter. Kære
kolleger, se at få udklægget nogle anlægsgart¬
nere, der er desværre ingen andre, der gør
det.
Niels Banke, landskabsarkitekt m.d.l.
Stadsgartner i Esbjerg
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Træ opgravet i kommunalt læbælte i byens udkant,
klargjort til at blive flyttet til en plads i byens
centrum.

■ Tree, dug up from a municiple shelter belt on the
edge of the town, ready to be transplanted to afnew
location in the town center.

Gårdhave i Esbjerg Rådhus. Haven, som i princip¬
pet er et stort spejlbassin, er projekteret af
Gruppen for By- og Landskabsplanlægning a/s.
■ Courtyard garden at Esbjerg Town Hall. The
garden, which in principle is a large reflecting
basin, was designed by Gruppen for By- og Land¬
skabsplanlægning a/s.

»Heerups have«.
■ "Heerup's Have"
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Lystskovplantninger i
kommunalt regi
Af Chr. Vang Christensen

Mange byer har sin lystkov, lystanlæg eet.,
ofte har begge dele sin oprindelse i velgøren-
hedsinitiativer omkring århundredsskiftet og
var et yndet udflugtsmål. En forudsætning for
etablering af nye lystskovplantninger er, at
der findes égnede arealer afen rimelig størrel¬
se d.v.s. fra 2 ha. og opefter. Mange byer har i
forbindelse med vej byggelinier, skovbyggeli¬
nier eventuelt strandbyggelinier en mulighed
for at anlægge større skovplantninger. Områ¬
derne kan være fra 300 m brede zoner og
nedefter og derfor egnet til skovplantninger.

En lang række beslutninger er nødvendige,
før etableringen af skoven kan begynde, ofte
skal der søges dispensation f.eks. fra strand¬
byggelinier, ophævelse af landbrugspligt m.v.
Der kan opstå modstridende interesser, f.eks.
har landboforeningerne stor interesse i at
bevare så meget jord som muligt til landbrug.
Bonitetsundersøgelser kan pege på, at visse
arealer bør udlægges både til skovbrug og
landbrug med specielle afgrøder og kulturer,
hvis egenskab er, at de ikke skades væsentligt
af besøgende pulikum. Driftformen af et givet
skov- og landbrugsareal bør være afgjort ved
projektets start, således at kulturafgrøderne
på landbrugsarealerne planlægges for f.eks. 3
år ad gangen.

I mange byer ligger mindre skovparter
omsluttet af bebyggelser, i nogle tilfælde er
skovparterne underlagt fredsskovpligt. Ad¬
ministrationen af disse små »lystskove« med
fredsskovpligt, kan være omstændelig, derfor
bør det overvejes nøje om egentlige lystskov¬
plantninger til rekreative formål i byområder
skal indgå som erstatningsaresaler for ned¬
lagt fredsskov. Ofte er kommune- og lokalpla¬
ner en rimelig sikring af de rekreative områ¬
ders højskov.

Omkostningerne til etablering er, når der
ses bort fra arealerhvervelsen, lave, omkring
20.000 kr. pr. ha. Hovedstier, som måtte
krydse eller følge disse arealer, bør alle have
et beskedent stade, fordi gode stier fremmer
hurtiggående trafik og dette er uønsket i
sådanne områder.

Skovplantninger kan med held udføres af
forholdsvis uøvede folk og derfor er sådanne
projekter velegnede som ekstraordinære ar¬
bejder.

Planlægning og projektering af en lystskov
eller landskabsplantning kan udføres på en
enkel og nem måde. På arealer med vej bygge¬
linier forekommer det nærliggende med en

rimelig læbæltevirkning. På optimale zoner
(150 m) kan det dog være hensigtsmæssigt at
indlægge udsigtlinier/felter. Landbrugsarea¬
lerne bør ikke være mindre end 1 ha og altid
være i rationelle størrelser. Skovparter bør
også tilstræbe.s rimeligt store, men er alligevel
egnede til læbælter og hegning. Lave boligbe¬
byggelser bør have en zone på ca. 30 m, hvori
der er moderate bevoksninger i et højere

plejeniveau. Denne zone kan i nogen ud¬
strækning indgå som en boligbebyggelses fri¬
areal, hvis bæltet iøvrigt er på optimal
bredde.

Udførelsen af skovplantningen bør tilnær¬
mes det rationelle skovbrug mest muligt af
hensyn til rentabilitet, men i valget af skov¬
planter bør en kommune ikke glemme bøgen
(nationaltræet) idet dette træ sjældent plan¬
tes som højskov i nyere tid. Planteplanerne
må udarbejdes med henblik på rationel ren¬
holdelse, da det nære naboskab med byen ofte
vil nødvendiggøre en indsats mod ukrudt.
Det vil også være nødvendigt med en vis
beskyttelse mod muse- og haregnav.

Sådanne områder kan bortforpagtes, såle¬
des at kommunene ingen direkte udgifter har,
når der ses bort fra bevoksningsplejen. Drift¬
formen kan også nedfældes i vedtægterne for
et eventuelt ejerlaug.

Sådanne skov- og landbrugsarealer har
anvendelse på samme måde som offentligt
tilgængelige skove og fredede arealer iøvrigt.
Mange landbrugsafgrøder f.eks. frøgræs og
afgræsningsarealer, tåler en rimelig slitage.
Derved kan meget pladskrævende og ofte
trængte fritidsinteresser, som modelflyvning,
hundetræning, ridesport og kondiløb tilgo¬
deses.

Endvidere opsamler sådanne skovbælter

Omkring Slagelse er det i stor udstrækning muligt
at etablere en ring afskove på vej byggeliniearealer.

en del vildt, selv meget små skove i bebyggede
områder kan have noget råvildt gående, og
faunaen bliver langt rigere i byens grønne
områder.

En by har behov for sådanne landskabs-
plantninger af skovkarakter, og behovet sti¬
ger i takt med at borgernes fritid øges og
mobiliteten mindskes. Ved at kombinere
skovbrug og landbrug vil man i mange kom¬
muner kunne opnå større sammenhængende
rekreative arealer. I tider med knaphed på
økonomiske ressourcer er det vigtigt at eksi¬
sterende muligheder herfor udnyttes.

Kommunale lystskove i Slagelse
Den privatejede Slagelse Lystskov havde tid¬
ligere især betydnig som udflugtsmål og sam¬
lingssted for arrangementer bl.a. fugleskyd¬
ning. Skoven kunne opnå status af lystskov på
grund af sin beliggenhed nær byen og tingly¬
ste adgangsrettigheder for byens borgere så¬
vel til hest som til fods. I årene omkring 1890
anlagde Slagelse Forskønnelsesselskab en sti
fra byens lystanlæg inde i byen og ud til
lystskoven, stien blev anlagt som en allé med
elmetræer. Det lader sig gøre at foretage den
samme spadseretur omend motorveje, vej¬
byggeri iøvrigt, samt arealplanlægning for
sygehuse og sportsanlæg gennemskærer og
krydser den gamle skovsti. Elmetræerne på

■ The establishment of a ring of forests, on areas
within highway development boundaries, has been
accomplished around Slagelse.
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stien er snart udlevet, mange af træerne er
hule og på ca. halvdelen af strækningen er
træerne fældet i forbindelse med sygehusbyg¬
geriet. Stien og forbindelsen fra anlæg til skov
blev bevaret, men flyttet 3-4 m mod nord,
træerne kunne ikke flyttes, og måtte derfor
lade livet. Turen fra byen til skoven er ca. 1,5
km og interessant, fordi man oplever næsten
hele spektret i fritidslivet, begyndende med
det gamle lystanlæg fra 1879 med mange
værdifulde gamle træer bl.a. et ca. 100 årigt
ægte tulipantræ (L. tulipifera) og lind (Tilia
platyhpyllos laciniata). Derefter Slagelse
idrætspark, som dækker et areal på ca. 40 ha
med ca. 20 boldbaner af forskellig art, som
alle er omkranset af småskove bl.a. en skov¬

part afnaur (A. campestre). Længere ude ved
stiens nordside er anlagt havekolonien Et¬
terbjerg. Her er stien afbrudt af motorvejen,
men stien tilsluttes fortovet på den nærliggen¬
de vejbro over motorvejen til lystskoven. Sko¬
ven blev i 1800-tallet tilbudt byen gratis, men
dengang mente man sig ikke i stand til at
drive skoven. Derefter blev skoven solgt til
anden side, men samtidig tinglyste sælgerne
offentlighedens adgangsret til fods og til hest.
Denne gamle ordning kunne Slagelse byråd
da også bruge til at forhindre ejeren afskoven
i at foretage en indhegning af skoven til
vildsvinedrift.

Den gamle lystskov fungerer i dag som
almindeligt rekreativt område, men den
huser også en stor motions- og orienterings-
løbsklub. Skoven drives forstmæssigt og of¬
fentlig adgang medfører ikke ændringer i
skovbruget udover et vist samarbejde med
kommunen omkring stier, bænke og oprens-
ningsarbejder. Skovens betydning for fritids¬
livet er stort, hvilket slitagen vidner om. Og
den nære beliggenhed ved byen gør skoven til
et mål'for spadsereture. Skoven er kuperet og
meget varieret bevokset, det højeste punkt i
Slagelse og omegn er i skovens nordside
(Etterbjerg) 99 m o.h. Skoven indeholder tre
søer, hvorafden ene sø er dannet ved opdæm-
ning. Denne foranstaltning har tidligere haft
betydning for byens brandberedskab, idet der
sandsynligvis som følge af de mange bybran-
de i 1800-tallet, blev anlagt et overløb fra søen
i lystskoven til søen i byens lystanlæg. Denne
»lystskovens kilde« har i de senere år givet
vand til grønne boldbaner og til overrisling af
skøjtebaner og andre nyttige formål f.eks.
større teltbyer på den åbne fælled ved skoven.

Strandskoven Bildsø plantage
Bildsø plantage og dens beliggenhed 11 km
fra Slagelse gør skoven til et søgt udflugtsmål
især om sommeren. Amtsvejen fra byen til
stranden blev da også anlagt med en bred
cykelsti i en elmeallé. Bildsø plantage erhver¬
vede Slagelse kommune midt i trediverne fra
et gods i nærheden af Slagelse, og den 36 ha
strandskov har bl.a. en fortid som et led i

sandflugtbekæmpelsen. Bildsø plantage bæ¬
rer ikke præg-afslitage, idet publikum hoved¬
sageligt benytter hovedstien til stranden, og
desuden har skoven et veludviklet stinet.

Bevoksningen er meget varieret og præget

af sandflugtsplantninger. Skoven huser en
feriekoloni og en campingplads og ligger mel¬
lem sommerhusområder ved Store Bælts bed¬
ste strande.

Land- og skovbrug i rekreative arealer
Udover disse lyst-og strandskove, har Slagel¬
se kommune igangsat lystskovs- eller man
skulle måske kalde det landskabsplantninger
på motorvejens byggefredningsarealer syd og
vest for byen. Disse plantninger begyndte
som egentlige læbælteplantninger, beregnet
som en del af støjværnet, men hurtigt blev
man klar over mulighederne på de brede 150
m zoner sydvest for byen. Arealerne blev
opkøbt af byen i forbindelse med en aktiv
jordpolitik omkring planlægning og bygge¬
modning af bolig.

Arealerne kunne nærmere afgrænses som føl¬
ge af en eksisterende motorvej samt en dispo¬
sitionsplan for byudviklingen.

Såvel anlægsarbejdet som plejearbejdet i
opvækstfasen var og er en beskæftigelsesfor¬
anstaltning. Ved placeringen afskovparterne
er der lagt vægt på udsigtsforhold, gi. herred¬
skel samt en frøgræsafgrøde på de åbne area¬
ler. På de smalle byggefredningsarealer langs
motorvejen plantes overvejende skov. Valget
af planter er truffet ud fra praktiske forhold,
hensyn til naboer,samt veneration over for
vort nationaltræ bøgen, som paradoksalt nok
måtte importeres fra Holsten.

Chr. Vang Christensen, kommunegartner,
Helsingør, tidligere Slagelse.
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Ryvangen Naturpark
Af Ida Varming

Lige op til Mindelunden i Hellerup, Køben¬
havn, ligger et 12 ha stort naturområde. Det
er en gammel kaserne, som blev forladt af
militæret i 1972. De fleste bygninger blev
revet ned. I 10 år har arealet passet sig selv.
Her er meget tilgroet, hemmelighedsfuldt og
herligt.

Området tilhører forsvarsministeriet, men
Dansk Legepladsselskab ønsker at leje det.
Selskabet ønsker at udlægge arealet til natur¬
park og legeland. Forhindre at det hele sprin¬
ger i skov, som det er godt på vej til. Anlægge
lidt stier, så man kan gå forskellige ture. Og
udlægge en lille del til en slags permanent
udstilling af legeredskaber, som her kan blive
afprøvet og slidt afde mange børn, der dagligt
holder til i en række børneinstitutioner lige op
til området.

Egentlig har det ikke så meget været en
formningsopgave som en omhyggelig regi¬
strering.. Stedet rummer så mange mulighe¬
der, at der slet ikke er behov for at tilføre nye
elementer. Her er en sø med to øer, skove,
lunde og lysninger, sletter, skovbryn, slynge¬
de veje og stier, belagte arealer til boldspil
hidrørende fra de fjernede huses fundamenter
og betongulve, et tilgroet jernbanespor, et rigt
fugleliv med hejrer sågar og meget andet. Den
viste plan er således snarere et kort over de
nuværende forhold end en plan.

Kun ganske fa nye elementer er således
tilført: Området er stort nok til at give mulig¬
hed for at børnene kan få opfyldt et gammelt
ønske om en kælkebakke. Visse steder er

bevoksningen suppleret med nyplantninger
for at styrke de eksisterende landskabstræk.
Lidt aktivitetshæmmende underskov er fore¬
slået fjernet, hegningen op mod den passeren¬
de S-togslinie foreslås udbedret, og endelig er
arealet til legeredskaberne udpeget. Her far
fabrikanter af legepladsinventar mulighed for
at få testet deres produkter over længere tids
brug. Den »standleje«, som vil komme ind
herved, vil kunne yde en del afomkostninger¬
ne til vedligeholdelse af naturparken. Et så¬
dant permanent udstillingsområde har længe
været et ønske blandt fabrikanterne. Der
opstilles årligt for godt 70 mill. kr. legeredska¬
ber på offentlige legepladser, uden at der
bedrives nogen forskningsmæssig vurdering
og sammenligning af de opsatte legeredska¬
bers brugbarhed. I samarbejde med SB I vil
en sådan testning nu blive sat i værk her.

Hvad mener børnene?
Det er bemærkelsesværdigt, at arealet idag
ikke er en slagmark for kampe mellem grupper
af børn fra de forskellige kvarterer rundt
omkring. Tværtimod er her et fredeligt for¬
hold, og børnene respekterer hinanden, også
hen over aldersgrænserne. Dette hænger må¬
ske sammen med at der er så mange mulighe¬
der for leg her. Der kan være mange grupper
samtidig.

Børnene fra de omkringliggende kvarterer har for¬
længst taget området i brug som legeplads, og har
selv udvidet legemulighederne.

■ The area has long since been taken over as a

play-ground by children, from nearby estates, who
have expanded the play possibilities themselves.

De steder børnene holder af i dag må respekteres,
når området skal udbygges til at kunne bruges af
endnu flere.

■ The places which the children are fond of today
must be respected when the area is developed for
use by a greater number.
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Plan af Ryvangen Naturpark: 1. Tæt lukket skov,
underskoven bevares, kaprifolier, clematis, ved¬
bend plantes ind, 3. Åben skov, de bedste træer
bevares, lyset giver mulighed for en varieret skov-
bundsflora, 3. Lunde, træer i græs til leg og ophold,
4. Græs, der slås jævnligt, 5. Græs, der slås fa gange

årligt, 6. Nyplantning af eg og æbleroser for at
lukke parken visuelt mod jernbaneterrænet, 7.
Areal til opstilling af legeredskaber, 8. Fundamen¬
ter fra tidligere bygninger, 9. Hegn tilplantet med
brombær, 10. Henrettelsespladsen, 11. Børneinsti¬
tutioner, 12. Dyrelegeplads, fritidsklub, 13. Frede¬
de skydevolde, 14. Indgang, 15. Parkering, 16.
Boliger og institutioner.
■ Plan of Ryvangen Nature Park: 1. Dense forest,
the undergrowth is preserved, Honeysuckle, Cle¬
matis, Ivy to be planted, 2. Open forest, preserva¬
tion of the best trees, the light gives possibility for a
varied forest floor flora, 3. Grove, trees in grass for
play and recreation, 4. Grass which is cut fre¬
quently, 5. Grass which is cut a few times a year, 6.
New planting of Oak and Sweetbriar to visually
close the park from the railway line, 7. Area for
erection of play equipment, 8. Foundations from
former buildings, 9. Hedge planted with Black¬
berry, 10. Place ofexecution, 11. Children's institu¬
tions, 12. Childrens' animal play area/ Youth
Club, 13. Preserved shooting-rangs mound, 14.
Entrance, 15. Parking, 16. Housing and institu¬
tions.

»Færgen« på vej mod »Den blå 0«.
■ »The Ferry« on the way towards »The Blue
Island«.
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Øverst og i midten: »Helt almindeligt«.
Nederst: »Kanoen fra det 17. århundrede«.

■ Top and middle: »Completely Common«.
■ Bottom: »The Canoe from the 17th century«.

Det har været et mål for tegnearbejdet, at
disse fredelige forhold skal kunne fortsætte,
uden at særlige grupper eller kliker fristes til
at hævde en overhøjhedsret. Dette må gøres
ved at respektere de steder børnene holder af
idag og ved at tilføre nye, spændende tilbud i
takt med det stigende behov, som vil opstå,
når området skal tages i brug af flere. Her
kommer kælkebakken og udstillingsarealet
ind i billedet.

Kælkebakken er lagt på et sted som børne¬
ne kalder »Sibirien«, fordi der er mere åbent
og kedeligt end i resten afarealet. Om »Sibiri¬
en« sagde børnene til os på en af vore ture
rundt i området: »Her må I gøre hvad I vil;
bare I ikke bygger højhuse!« Det lovede vi.
»Vi vil ikke ha' nogen bro over til »Den Blå
0«, for så kan vi ikke være der i fred«.

»Øen vil vi godt have for os selv. Der laver
vi bål med pølser om aftenen; det er hyggeligt.
Vi har tit vores forældre med«.

Der er to »tømmerflåder«, som kan beford¬
re til øen. Den lille hedder »Færgen«. Den
store hedder »Kanoen fra det 17. århun¬
drede«..

Af børnenes mere eller mindre opfyldelige
ønsker til området kan nævnes:

»Vi mangler nogle store gamle egetræer til
at klatre i«.

»Vi mangler en bilbane til små biler«. Vil
kunne opfyldes på et afde gamle barakgulve.

»Vi ku' godt tænke os en »indianerlands¬
by«; noget med platforme i træerne og tove
mellem træerne, så man kan slynge sig afsted
fra træ til træ«. Skulle kunne opfyldes lige syd
for bus-vendepladsen i den sydvestlige ende.

»Vi mangler et soppebassin«.
»Vi ku' godt bruge en »soppebro«: en bro

under vandet, hvor man skal have bare tæer
for at gå over«.

Ideer har de nok af, ungerne.

Mange landskabstyper
Trods arealets beskedne størrelse rummer det

mange forskellige landskabstyper:
1) Tæt, lukket skov
2) Åben skov
3) Lunde med lysninger
4) Græssletter med spredte træer
5) Søen med dens kantbevoksning
6) Øerne
7) Alléer
8) Kolonihaver.

Hver af disse landskabstyper skal have sin
særlige behandling, strammes lidt op, gøres
slidstærk. Det største problem ved Ryvangs
Naturpark er nok at bevare dens karakter af
uberørt natur, samtidig med at den jo skal
udnyttes mere intensivt. Som en af ungerne
sagde: »Vi kan bedst lide, at her er helt
almindeligt«.
Ida Varmlng, landskabsarkitekt m.d.l., Hellerup
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Græstedgård set fra Udlejrebækken.

IH

I Græstedgård seen from Udlejrebækken.

Bypark i Ølstykke
Af Charlotte Skibsted

Fotos: Svend Erik Andersen.

Ølstykke kommune købte to gårde for nogle
år siden til offentlige formål: Græstedgård og
Marienlyst. Begge gårde var efterhånden
kommet til at ligge centralt.

Kommunen ønskede et idéoplæg, en samlet
plan for området. Planen skulle kunne udfø¬
res etapevis. I første omgang skulle kun Græ¬
stedgård indrettes.

På Græstedgård skulle der være: Ung¬
domsklubber, gæsteboliger for kommunens
besøgende fra venskabsbyer, sal til folkedans
og filmforevisning, derudover skulle der være
cafeteria, værksteder og mødelokaler.

Senere skulle Marienlyst indrettes til for¬
samlingshus, bogcafé, teater og udstillings-
hus. På arealet lå nogle spejderhytter, og da
de stod for at skulle fornyes, ønskede man hele
anlægget omkring dem taget op som en del af
byparken.

Da parken ligger omkranset med store vej¬
anlæg, var det vigtigt for brugen og oplevel¬
sen, at der kom en kraftig og karakterfuld

rammeplantning ud mod vejene, mens man
som kørende også skulle kunne fornemme, at
det var et grønt område, der lå bag plant¬
ningen.

Denne indramning består mest af ege, der¬
udover er der ask, løn, navr, høg, tjørn, hyld,
fuglekirsebær, hindbær og brombær. Alle
sammen planter som vokser rundt om i de
gamle, levende hegn mellem markerne her.

Hvert område får indenfor rammeplant¬
ningen sin funktion og karakter.

Græstedgård
Ned til Græstedgård går der en hovedsti som
fører videre over til store idrætsanlæg på den
anden side af Frederikssundsvej. Ved Græ¬
stedgård har det været nødvendigt at udlægge
store parkeringspladser, da bilister til idræts-
banerne også skulle kunne holde her.

Op til Græstedgård har vi tegnet en have,
som både skulle være dejlig at opholde sig i,
når der var få mennesker, og som skulle

kunne bruges af folkedansere, og andre store
grupper, til hvad man kan få lyst til af teater,
spisning, gøgl eller karneval.

Vest for huset udlægges en stor danseplads,
den begrænses mod vest af Udlejrebækken.
Langs bækken står der store, gamle træer.
Pladsen afgrænses mod syd afen beplantning
af rhododendron, fjeldribs og stauder. Her er
i forvejen rester fra den tidligere bondehave.
Som grænse mellem haven og landskabet
lægges en halvcirkelformet dobbelt række af
tjørn, hvor vi forestillede os, at man kunne
danse eller gå en aftentur.

Nu hvor anlægget er lavet og er blevet
brugt i et par år, viser det sig, at det bliver
brugt, som vi havde håbet.

Vest og syd for haven er der en græseng,
som gennemskæres af bækken. På denne eng
skal græsset holdes nede af får. På den anden
side af hovedstien er der lagt en traditionel
legeplads, idet der vil komme mange menne¬
sker med forskellige ærinder til Græstedgård,
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Bypark i Østykke
Plan mål 1:5000.
■ Town Park in Ølstykke
Plan scale 1:5000.

Plan af byparken i Ølstykke, mål 1:5000.
1. Græstedgård, 2. Materialegård, 3. Danseplads,
4. Fåresti, 5. Redskabslegeplads, 6. Regnvandsbas¬
sin, 7. Spejderhytte, 8. Bålplads, 9. Forsænket
græsareal, 10, Planteskole, 11. Marienlyst, 12.
Nyttehaver, 13. Frugthave, 14. Udgravet sø, 15.
Kunstige bakker, 16. Nyttehaver, 17. Boldbane,
18. Pilekrat, 19. Kælkebakke, 20. Parkering.

Til venstre, øverst: »Tjørnegangen«. Tjørnene er
ikke bundet til stok for at fa en kroget vækst.
Til venstre, nederst: Indgangen til Græstedgård.
Til højre, nederst: Græstedgård.
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■ Plan ofThe Town Park in Ølstykke, scale 1:5000.
1. Græstedgård, 2. Material Yard, 3. Dance area, 4.
Sheep path, 5. Play equipment play-ground, 6.
Rainwater reservoir, 7. Scout hut, 8. Bonfire place,
9. Sunken grass area, 10. Plant school, 11. Marien¬
lyst, 12. Kitchen gardens, 13. Fruit garden, 14.
Excavated lake, 15. Artificial hills, 16. Kitchen
gardens, 17. Ball Field, 18. Willow scrub, 19.
Toboggan slope, 20. Parking.

■ Left, top: »The Hawthorn Walk«. The Hawth¬
orn are not bound to poles to induce an arched
growth.
Left, bottom: The entrance to Græstedgård.
Right, bottom: Græstedgård.
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og her skal også være noget til børnene, der
kommer på besøg.

Syd for legepladsen ligger idag et indheg¬
net regnvandsbassin, som skal omformes for
at fa det til at se ud som om det altid har ligget
der.

De nye spejderhytter lægges med ryggen
mod randplantningen omkring en plads, og
med græs på tagene. Til brug for spejderne og
andre er der lagt en bålplads og et stort,
forsænket græsareal til leg. Dette areal sættes
under vand til skøjteløb om vinteren, hvis
man ønsker det.

En planteskole adskiller de to dele af par¬
ken idag. Det er kommunen, der ejer jorden,
hvor planteskolen ligger. Hvis planteskolen
en dag nedlægges, forestiller vi os, at man kan
lave en slags botanisk have, idet der står
forskellige specielle planter, der ikke er blevet
solgt og omplantet til tiden. På planteskolen
ligger også et stort drivhus. Det burde kunne
indgå i byparken, og man kunne drømme om
en have herinde med fuglevoliere og sidde¬
pladser mellem duftende og blomstrende ek¬
sotiske planter.

Marienlyst
På den anden side afUdlejrevej ligger gården
Marienlyst og venter på en restaurering. Og¬
så her lægger vi en have ud nærmest huset
med sidde- og opholdsmuligheder for mange
mennesker. Vest for huset ligger en gammel
æblehave, som ikke mere bruges. Her kunne
man skabe noget stemningsfuldt ved at beva¬
re træerne. I lysningerne skulle plantes for¬
skellige stauder, som kunne brede sig ind
under træerne, og op ad de dårligste træer
skulle plantes klatreroser, kaprifolier og cle¬
matis, så det på alle årstider bliver en oplevel¬
se afd uft og farver at gå gennem frugthaven.

Op til frugthaven ligger idag et areal med
nyttehaver. I kommunen er der lange venteli¬
ster på mennesker, der er interesserede i at fa
en have. Det er mennesker, som ellers har
parcelhus med have, bosiddende i kom¬
munen.

Området syd for Ny Toftegårdsvej, ind¬
rammet mod vest af Frederiksborgvej og mod
øst af Landevej A6, falder ca. 14 meter mod
syd. Dette fald har vi udnyttet på forskellig
måde. Vi har indpasset flere nyttehaver, hvor
hver have har en hæk mod syd, øst og vest
med gange i græs på nordsiden. Hækkene
fremhæver terrænformen ved dels at følge
niveaukurverne, dels gå på tværs af dem.
Hækkene skærmer haverne som en række
bastioner på det skrånende terræn. Hen på
sommeren vil havernes frodighed tilsløre
planens stramme geometriske princip.

Op mod Ny Toftegårdsvej lægges en kælke¬
bakke. Den vender mod syd-sydøst. Vi håber
trods dette, at der vil komme dage om vinte¬
ren, hvor den kan bruges efter hensigten.
Ellers er det ikke dårligt en sommerdag at
ligge på en sydvendt græsskråning og kigge
op i træerne.

Nedenfor kælkebakken på det store græs¬
areal kan der spilles bold. Heste går her også.

Sydligst på arealet har vi lagt en sø, her står

Øverst: Nyttehaverne bag Marienlyst.
Nederst: Lysninger i frugthaven bag Marienlyst. I
lysningerne tænkes plantet forskellige stauder, og
op ad de dårligste træer plantes klatreroser, kapri¬
folier og clematis.

■ Top: Kitchen gardens behind Marienlyst.
Bottom: Glades in the fruit garden behind Marien¬
lyst. It is proposed that different perennials be
planted in these open areas and that climbing
Roses, Honeysuckle and Clematis be planted to
grow up the worst trees.

tit vand på marken om vinteren, og vi kunne
tænke os at grave ud og fa etableret en
permanent sø. Herved ville man få et mere
varieret plante- og dyreliv, og en tur rundt om
søen kunne blive til glæde for mange. Jorden
fra udgravningen af søen lægges op som
bakker omkring denne. Nogle af bakkerne
skal ligge i græs, andre skal være beplantede,
det vil give muligheder for forskellige lege og
oplevelser.

Vi håber, at parken vil inspirere til en
mangfoldighed af oplevelser og aktiviteter.
En forudsætning er at randplantningen snart

kommer op og indrammer de store græsklæd¬
te landskabsrum og skærmer mod de stærkt
trafikerede veje.

Græsfladerne skal ligge som et »overdrevs-
landskab« med spredte tjørne og roser, og
græssende får og heste.

Vi håber så, at folk i Ølstykke vil fylde
rammerne ud.

Charlotte Skibsted. Praktiserende
landskabsarkitekt m.d.l. Tegnestue i Veksø

mm
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Ledreborg Allé
Af Lone van Deurs

Hermed et bidrag til historien om det monu¬
mentale grønne bygværk skabt i feudaltidens
eneherskervælde, idag hensygnende og øjen¬
synlig overladt til demokratiets tilfældige be¬
slutninger.

Alléens tilblivelse

Som et led i at gøre Lejregård og have til et
storstilet barokt kompleks påbegyndtes i 1747
plantningen afalléen eller rettere sagt alléerne.
Som det ses på Hammers plan fra 1751, skulle
de strække sig som et kors med arme rækken¬
de langt ud i landskabet og med slottet liggen¬
de som en kostelig perle midt i alléernes kors.

Johan Ludvig Holstein var bygherre og
arkitekterne var Krieger, Eigtved og Thurah.
Det var dristigt således at ændre den vej, der
blidt snoede sig gennem landskabet fra Lejre
til Roskilde og dertil udflytte den nedbrændte
Glim by's gårde, så de lå som fritliggende
gårde langs denne nye snorlige vej.

Skønt aldrig gennemført i sin fulde ud¬
strækning står alléen idag som et minde om
fortidens mod og evne til nytænkning.

Oprindeligt plantevalg
Ved at læse i godsarkivets regnskaber kan
man se, at der i oktober-november 1747 blev
indkøbt »190 Stiickk Linden Båume å Stiickk
2 mk«. Man må formode, at disse 190 linde¬
træer blev plantet i slotshavens vest- og østgå-
ende allé, idet der står ca. 190 lindetræer i
dette område.

Umiddelbart efter - vel 1748 og i de følgen¬
de år - fortsættes vejarbejdet videre mod øst,
først indkørselsalléen, derefter fra Enghave¬
bro til Maglebro og endelig til Eng- og Flæng-
markerne i Roskilde Domkirkes landdistrikt.
Et anlægsarbejde af format idet alléen stræk¬
ker sig 450 m vest for slottet og ca. 5.250 m øst
for dette mod Roskilde.

Af regnskaberne fremgår det endvidere, at

Øverst: Hammers plan fra 1751 af alléerne ved
Ledreborg.
Nederst: Lindetræer i alléen nærmest Ledreborg.

■ Top: Hammer's plan from 1751 of the avenues at

Ledreborg.
Bottom: Lime trees in the avenue closest to Ledre¬

borg.
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der til alléstrækningen øst for Maglebro, hvor
de nye gårde var blevet opført, blev indkøbt
asketræer.

Hvorfor der blev plantet lind i det område,
hvor landskabet blev passet som park, og
hvorfor der blev plantet ask langs de nye
gårde, kan vi kun gætte på. Plantevalget blev
truffet for mere end 200 år siden, og det kan
være vanskeligt helt at medopleve og forstå
den mode, de økonomiske bindinger, prakti¬
ske hensyn eller snusfornuft, der dengang
påvirkede bygherren og hans rådgivere. Man
kan måske gætte på, at den dygtige herre-
gårdsgartner og den indsigtsfulde jordbruger
blev taget med på råd, når arkitekternes
visioner om kilometerlange grønne bånd
skulle gøres til virkelighed.

Alléens vedligeholdelse
Oprindelig er allétræerne, i hvert fald lindene
holdt som lave træer med kugleformede kro¬
ner. Dengang havde man altså på ingen måde
en idé om at skabe den himmelstræbende

grønne tunnel, som lindealléen siden er blevet.
På et tidspunkt er dette yderst intensive

plejeniveau opgivet. Vi kan igen begynde at
gætte på hvorfor, men med det 20'nde århun¬
dredes rationelle, materialistiske livssyn, er
det nok vanskeligt at finde frem til hvilke
bevæggrunde, der afgjorde, at man for flere
hundrede år siden lod træerne vokse sig høje¬
re end oprindelig tænkt. Træerne er de sikre¬
ste kilder, vi har i den forbindelse, idet deres
stammer tydeligt fortæller om de ændrede
beskæringsformer.

Asketræerne fortæller ikke mere nogen hi¬
storie. Kun den meget opmærksomme be¬
tragter vil idag bemærke de skud, der vokser
op fra stubbene, som er resterne af de gamle
asketræer, som på grund af ælde og dermed
tiltagende skrøbelighed blev fældet i 1977.

Alléens situation idag
Da de sidste asketræer forsvandt rettede
Knud Holstein en henvendelse til Fonden for

Træer og Miljø for ved deres hjælp at genska¬
be den ødelagte del af alléen, strækningen fra
Maglebro og østpå til Eng- og Flængmarker-
ne, en strækning på ca. 3,6 km.

På det tidspunkt, og det kan vel allerede nu
røbes, at intet er ændret siden da, bestod
denne del afalléen afen blanding afelm, lind,
kirsebær, eg og røn.

På grund af de store forskelle i de eksiste¬
rende træers art og størrelse samt på grund af
den uregelmæssige takt træerne idag står i, på
lange strækninger mangler de helt, har denne
del af alléen mistet sin markante profil og et
værdifuldt landskabstræk er ved at forsvinde.

Fonden for Træer og Miljø gik med stor
glæde og interesse ind i sagen. Der blev
foretaget registreringer, den historiske bag¬
grund blev studeret, der blev snakket mulig¬
hed for forbud mod saltning med de lokale
vejmyndigheder, der blev foretaget økonomi¬
ske beregninger, ja kort sagt sagen blev grun¬
dig gennemarbejdet.
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Billederne på disse sider viser kun alt for tydeligt
alléens forfald og uensartetheden i de eksisterende
træers art og størrelse.

■ The pictures on these pages show, all too clearly,
the avenue's decline and the dissimilarity of the
existing trees' species and size.
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Øverst: Alléens helt uværdige afslutning ved en

højspændingsmast, hvilket er situationen i dag.
Nederst: Allé af egetræer, fotograferet i Holland.

■ Top: The avenue's completely unworthy
termination with a high voltage mast shows the
situation as it is today.
Bottom: Avenue of Oak trees photographed in
Holland.

Valg af træart blev selvfølgelig også meget
nøje vurderet. Det mest oplagte og det som
fredningskendelsen fra 1942 pegede på var jo
ask. Af hensyn til de dyrkede marker, som
strækker sig helt ind under træernes kroner,
fandt man dog, at asken var for grådigt et træ,
og valget faldt derfor på eg af den oprette
hollandske afstamning. Egen er som asken et
lystræ, men på grund af den dybtgående
pælerod kan der dyrkes tæt op til stammen.

Da projektet nogenlunde havde taget form
blev Roskilde og Lejre kommune kontaktet,
idet man oplevede, at det idag må være en
folkesag at plante og vedligeholde en allé.
Begge kommuner viste en positiv holdning
overfor projektet, men så skete der pludselig
det mærkværdige, at valg af træart blev et
debatpunkt. Det blev på én gang et stærkt og
inderligt ønske hos lokalbefolkningen at der,
hvor den gamle askeallé havde stået, nu skulle
plantes lind. På mange måder er det interes¬
sant, at den brede befolkning nu vil gå i
herremandens spor og plante i landskabet,
hvad han plantede ved sit slot. Et sådant
folkeligt engagement på tværs af et seriøst
udarbejdet projekt kan jo nok forvirre de
fleste politikere, og det er vel grunden til, at
sagen nu øjensynlig er henlagt.

Hverken Fonden for Træer og Miljø eller
Knud Holstein ønsker dog stædigt at fasthol¬
de deres idé om at plante eg, det vigtigste er at
alléen igen kommer til at markere sig i land¬
skabet.

Nuvel, vi har i Danmark ingen tradition for
at plante egealléer, engang havde vi slet ingen
tradition for overhovedet at plante alléer.
Hver tid har sine muligheder og sine drøm¬
me, vi er hele tiden på vej midt i en glidende
strøm. At vedligeholde og respektere vore
kulturelle skatte er altid en vigtig og væsentlig
opgave, men vi skal også kunne føje nyt til det
gamle, vi skal have mod til at træde de næste
skridt.

En skønne dag er den gamle lindeallé også
udtjent og skal udskiftes, har vi mod til at
fælde og nyplante, eller vil vi blot forsøge ved
hjælp af vor moderne teknik at udsætte det
pinlige øjeblik.

I 1747 manglede man ikke mod, nogle fa
tog beslutningerne og lod dem udføre til
glæde for de mange. Idag hvor vi blot skal
bygge videre på en god idé, formår vi ikke
engang at plante et træ, eller gør vi?
Lone van Deurs, praktiserende landskabsarkitekt
m.d.l., Sorø
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To vindmølleprojekter
Af Søren Rasmussen

og Anders Høst

Planstyrelsen har i løbet af vinteren 1981-82
gennemført en undersøgelse, der har haft til
formål at udarbejde 2 teoretiske vindmølle¬
projekter i Brovst og Rødby kommuner. Pro¬
jekterne, der består af henholdsvis 15 og 26
vindmøller, er udarbejdet så teknisk rea¬
listisk som det i dag er muligt og fremlagt for
lokale myndigheder, interesseorganisationer
m.v., for at fa kendskab til de lokale proble¬
mer vindmølleplaceringer kan medføre.

Undersøgelsen er et led i energiministe¬
riets og el-værkernes vindkraftprogram, der
har til formål at udvikle store el-produceren¬
de vindmøller.

Forud for de to vindmølleprojekter har
planstyrelsen gennemført et udredningsar¬
bejde, der beskriver mulighederne for i Dan¬
mark at placere et antal store vindmøller,
som årligt giver en produktion svarende til
ca. 20 pet. af det nuværende danske el¬
forbrug.

Resultatet af dette arbejde blev offentlig¬
gjort i en rapport udsendt i sommeren 1981.
Heri er der vist en oversigtlig kortlægning af
de områder, som ud fra en vindenergimæssig
betragtning kan anvendes til placering af
store vindmøller. Rapporten indeholder også
en beskrivelse af hvilke interesser, der kan
være i konflikt med vindmølleplaceringer, og
hvor disse arealinteresser er sammenfalden¬
de med de vindenergimæssigt bedste områ¬
der. Det vises, at placering af det ønskede
antal vindmøller er muligt, men at de vind¬
energimæssigt bedste områder ikke kan an¬
vendes, hvis der skal tages hensyn til alle de
konfliktgivende interesser rapporten be¬
handler.

Vindmølleplaceringer vil f.eks. være ude¬
lukket i hele Vest- og Sønderjylland samt alle
vest og sydvendte kystområder i det øvrige
land, hovedsageligt på grund af frednings-
interesser.

Kan der placeres 30-40 vindmølleparker
med samme størrelse og produktionsbetin¬
gelser som de to projekter i Brovst og Rødby
vil den målsatte produktion være opnået.

Om et vindmøllebyggeri af dette omfang
lader sig realisere kan ikke bedømmes i dag.
Der er væsentlige planlægningsmæssige pro¬
blemer, især naturfredningsmæssige konflik¬
ter, som ikke er analyseret og vurderet. Også
tekniske og økonomiske forhold ved byggeri
6g drift af vindmøller må undersøges yderli¬
gere før realismen i de udarbejdede vindmøl¬
leprojekter kan vurderes.

Undersøgelsens forløb
Der blev fra opgavens start etableret to ar¬

bejdsgrupper bestående af politikere og tek¬
nikere fra kommuner og amtskommuner,

hvor indhold, retningslinier og projektskitser
kunne fremlægges og diskuteres.

Forud for skitsering og udarbejdelse af
projektet gennemførtes en registrering, der
ikke vil blive beskrevet her. Skitseringen var
prioriteret højt, idet det var væsentligt at fa
afprøvet forskellige teorier om store vindmøl¬
lers placering - særlig ud fra landskabelige
synspunkter. I denne fase af undersøgelsen
spillede arbejdsgrupperne en afgørende rolle,
da det var her forskellige lokaliseringsprin¬
cipper blev behandlet, og valg af kriterier for
det endelige projekt blev foretaget.

For at kunne bedømme fordele og ulemper
ved anvendelse af forskellige lokaliserings¬
principper blev der lagt et stort arbejde i at
visualisere placeringsskitserne ved hjælp af
en diasserie af lokaliseringsområderne med
vindmøller indtegnet. Fremstillingen af disse
dias beskrives sidst i artiklen.

De væsentligste lokaliseringskriterier, der
er afprøvet er:
a. placering i geometriske systemer,
b. placering i tilknytning til visse landskabs¬

elementer,
c. spredt lokalisering.

På grundlag af arbejdsgruppernes valg
blev der udarbejdet en egentlig projektbe¬
skrivelse, med endnu en diasserie. Materialet
blev sendt til politisk vurdering i kommuner
og amtskommuner. Projektbeskrivelsen ud¬
sendtes endvidere til lokale interesseorgani¬
sationer og lodsejere.

Som afslutning på undersøgelsen blev der i

begge områder afholdt et offentligt møde,
hvor projekterne blev fremlagt og diskuteret.

Forudsætninger for projekterne
De to projektområder er beliggende i Rødby
og Brovst kommuner. Områderne er valgt,
fordi de er vindmæssigt attraktive, og fordi de
repræsenterer typiske vindenergiområder.

I projekterne var forudsat placeret trebla-
dede el-producerende vindmøller af to stør¬
relser. Enten type A med højde og vingedia¬
meter på 50 m eller type B med højde 60 m og
vingediameter 80 m.

A-møllerne er vurderet til at producere ca.
2.5-3.5 mill. kWh/år, mens B-møllerne pro¬
ducerer ca. 6.5-8.5 mill. kWh/år afhængig af
placeringerne. Da det for begge projekter var
forudsat, at antallet af de placerede møller
skulle svare til en fast el-produktion, vil en
gruppe A-møller altså kunne erstattes af
mindre end halvt så mange B-møller.

For ikke at læ for hinanden må møllerne
stå med en indbyrdes afstand på 5-7 vinge¬
diametre, og af hensyn til eventuelle proble¬
mer med sikkerhed, støj, radioforstyrrelse er
afstanden til bebyggelse mindst 200 m.

Strømmen fra møllerne føres bort i jord¬
kabler, men det må forventes, at en transfor¬
matorstation må etableres i området.

Hver mølle placeres på en grund på 40X40
m. Dette areal udgår af landbrugsdrift.

Til møllegrunden forudsættes etableret be¬
fæstede grusveje. Afhensyn til landbrugsdrif¬
ten er det dog en forudsætning, at veje og
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Øverst: Vindmølleparken nordvest for Rødby
(Landøgård) set fra øst.
Nederst: Vindmølleprojektet i Rødby kommune.
Gengivet med Geodætisk Instituts tilladelse nr. A
366/82.

■ Top: The windmill park north west of Rødby
(Landøgård) seen from the east.
Below: The windmill project in Rødby Muni¬
cipality.

møllegrunde søges placeret ved eksisterende
veje og markskel.

Beskrivelse af Rødbyprojektet
Der er valgt to områder i Rødby kommune til
placering af store vindmøller. De to områder
ligger på helt flade arealer, der delvis er
•under havets overflade.

Det ene er Landø-området nordvest for
Rødby. Her er tale om et landbrugsområde,
som på grund af den meget begrænsede be-
byggelse og beplantning er velegnet til place¬
ring afvindmøller.

Det andet er Syltholm, som ligger øst for
Rødbyhavn, på et areal med meget ringe
dyrkningsmæssig værdi. På grund af dette
områdes meget åbne karakter og nærheden
til Østersøen betragtes Syltholm som vind¬
energimæssigt meget velegnet til placering af
vindmøller. Området er næsten uden bebyg¬
gelse, men grænser mod vest op til Rødby¬
havn og mod øst til et sommerhusområde.

Landskabsforhold
Landø-området indeholder ingen væsentlige
naturinteresser, hovedsagelig fordi området
udnyttes til intensiv landbrugsmæssig drift.
De åbne arealer uden større beplantninger
giver ikke sSerligt gode betingelser for dyre-
og fugleliv.

Syltholm ligger op til Østersøen og inde¬
holder dermed selve kyststrækningen med
diger og bagved liggende vandhuller og krat¬
bevoksninger. Disse arealer har værdi for

RØDBYHAVN
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dyre- og fuglelivet og kan også have en vis
rekreativ værdi. Jordbunden i hele området
består hovedsagelig af sand, hvilket medfø¬
rer, at der på visse udyrkede arealer findes
vækster af særlig interesse. Områderne er i
regionplanen kun tillagt værdi som land¬
brugsområde, dog er der angivet rekreative
interesser langs kysten ved Syltholm.

Placeringsskitser
På kortene er der vist forskellige placerings-
skitser. De repræsenterer alternative model¬
ler, der varierer med hensyn til møllestørrel¬
se, antal placerede møller, energiproduktion
og det princip, møllerne er placeret efter.

Antallet af møller varierer, da forskellige
kriterier giver forskellige placeringsmulighe¬
der. Der blev dog tilstræbt en vis lighed i
energiproduktionen for modellerne.

Diskussionen af skitserne førte frem til

nogle hovedprincipper for vindmøllernes
placering.

Af hensyn til de landskabelige påvirknin¬
ger er det fundet fordelagtigt at placere færre,
men større møller. Antallet er mere afgøren¬
de for møllernes dominans i landskabet end

højden.
Erfaringerne fra skitserne viser, at det er

vanskeligt visuelt at opfatte møllernes til¬
knytning til den eksisterende struktur afveje,
kanaler og markskel.

Da hensynet til landbrugserhvervet var
prioriteret meget højt i Landø-ojnrådet (pla¬
cering ved vej og skel) lod det sig ikke gøre at

overholde en tilstrækkelig enkel struktur -

f.eks. én række. Hvis der skal opnås en grad af
fast struktur i vindmølleplaceringerne, må de
opdeles i mindre grupper.

Syltholm-området er præget af den domi¬
nerende kystlinie, hvilket medfører, at møller
placeret langs kysten far en klar landskabelig
funktion, der virker naturlig. Den landskabs¬
æstetiske fordel ved den ene møllerække - og
denne løsnings friholdelse af hele baglandet —

synes mest acceptabel.
Det er dog klart, at der er interesser, som

går imod denne placering. Dels er der udfra
et fredningsmæssigt synspunkt en generel
betænkelighed ved at placere vindmøller så
tæt på kysten, dels findes der rekreative og
botaniske værdier, som kan blive forringet
ved mølleplaceringerne.

Projektet
Det udarbejdede projekt placerer ialt 26 store
vindmøller i de to områder. På Syltholm er
der placeret 7 møller lige bag diget.

I Landø-området er der placeret 19 møller
i tre adskilte grupper. Der er indenfor den
enkelte gruppe tilstræbt en fast struktur,
således at vindmøllerne står i en vis orden.

Vejsystemet, som skal forbinde møllerne
med offentlig vej, er lagt på eksisterende
markveje eller langs markskel.

Det samlede areal, der må inddrages, hvis
der skal placeres møller som vist i projektet,
er 5,5 ha i Landø-området og 2,4 ha på
Syltholm.

De vindmøller, der er vist placeret i projek¬
tet er den tidligere omtalte type B.

Den samlede årsproduktion for møllerne
på Syltholm er ca. 53 mill. KWh og i Landø¬
området ca. 129 mill. KWh pr. år. Til sam¬

menligning kan nævnes, at strømforbruget
for hele Lolland er på ca. 450 mill. KWh pr.
år.

Beskrivelse af Brovst-projektet
Projektområdet er en del af det flade land¬
skab syd for Brovst by, der mod vest og øst er
omgivet af markante bakkeøer. Mod syd
afgrænses området af Lim^orden.

Den midterste og sydligste del af fladen er

vindenergimæssigt særligt velegnet til place¬
ring af vindmøller, da området er helt åbent.

Kortene viser eksempler på alternative placeringer
af vindmøller ved Rødby. Fuldt optrukket linie
viser veje, stiplet linie angiver kanaler.
1: 54 50 m-møller i rækker. 146 mill. kWh/år
2: 44 50 m-møller spredt. 119 mill. kWh/år
3: 36 50 m-møller langs kanaler. 97 mill. kWh/år
4: 18 80 m-møller spredt. 122 mill. kWh/år.

■ The plans show examples ofalternative windmill
locations at Rødby. Hard lined show roads, dotted
lines indicate drainage channels.
1. 54, 50 m, mills in rows. 146 mill. kWh/peryear
2,44, 50m, mills, scattered. 119 mill. kWh/peryear
3. 36, 50 m, mills along the drainage channels. 97
mill. kWh/peryear
4. 18, 80 m, mills, scattered. 122 mill. kWh/per
vcar.
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De kystnære arealer mod syd er på grund af
gode vindforhold over fjorden energimæssigt
bedre end den øvrige del af området (ca. 25
pet.).

Størstedelen af området er i regionplanen
for Nordjyllands amtskommune udpeget
som særligt naturområde på grund af ornito¬
logiske, landskabelige og kulturhistoriske
værdier.

Samtidig har området, der er inddæmmet
og afvandet jord, stor landbrugsmæssig
værdi.

Landskabeligeforhold
Selve projektområdet er karakteriseret ved
den store åbne flade, der gennemskæres af
lange rette linier i form af kanaler, veje og
markskel. Diget mod syd understreger områ¬
dets store træk og liniære struktur.

Anderledes opdelt er det afvandede areals
vestlige del, der er præget af en række histori¬
ske husmandsudstykninger.

Kontrasten mellem den store flade og de
omgivende bakkeøer er understreget af skrå¬
ningernes mørke skov og varierede randbe¬
byggelse.

Placeringsskitser
Kortene, side 69 viser nogle af de udarbejde¬
de alternative placeringsskitser. Det er til¬
stræbt at placere en gruppe på enten ca. 35 A-
møller eller ca. 15 B-møller. Produktionen i
de to grupper er lige stor, afhængig af hvor
vindmæssigt godt møllerne står.

Skitserne blev diskuteret og vurderet i
arbejdsgruppen som grundlag for det endeli¬
ge projekt. Det blev hurtigt klart, at man
foretrak at placere færre men større møller.
Ud fra billederne erfaredes det overraskende,
at det er vanskeligt visuelt at opfatte møller¬
nes tilknytning til den eksisterende land¬
skabsstruktur af veje, kanaler og markskel.
Det prioriteredes derfor højt at møllerne
placeres i en enkel og letgenkendelig stram
struktur, også selv om det betød, at ikke alle
møller kunne stå ved eksisterende veje og
markskel.

En lokalisering af møllerne på arealet ud
mod vandet vil holde møllerne mest fri af
bakkernes bebyggelse og beplantning. Denne
placering giver det landskabeligt roligste ind¬

tryk. Møllerne opleves på afstand som en
samlet fritstående enhed i det store landskab,
med Limfjordens lysende vand som en vand¬
ret markeret neutral baggrund.

I diskussionen af placeringsskitserne har
argumenterne mod en kystplacering navnlig
været, at man frygtede gener for fuglelivet
ved kysten og for nord-sydgående trækruter.
Det blev også nævnt, at møllerne visuelt blev
for dominerende.

I arbejdsgruppen var der dog overvejende
enighed om de beskrevne placeringsprincip-
per, der derefter blev anvendt ved udarbej¬
delsen af det egentlige vindmølleprojekt.

Gengivet med Geodætisk Instituts tilladelse nr. A
366/82. Copyright.

Projektet
I projektet er placeret 15 møller på de flade
arealer ned mod Limfjorden. Møllerne er 60
m høje og deres vingediameter er 80 m (type
B).

Afstanden mellem møllerne er ca. 400 m (5
vingediametre), og de er placeret i to rækker
parallelt med kysten. Den nordligste række er
delvis placeret langs en eksisterende vej,
mens den sydlige række følger en afvandings¬
kanal. Her må anlægges en ny tilkørselsvej.

Når møllerne ikke er placeret nærmere
kysten, er det dels for at placere dem ved
eksisterende veje og skel, dels fordi arealet op
til ca. 350 m fra kysten er omfattet afRamsar-
konventionen til beskyttelse af vådområder
af international betydning for fuglelivet.
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Mølleparken kan i alt producere ca. 120
mill. KWh pr. år. Strømforbruget i Han
Herred var i 1979 ca. 80 mill. KWh, og det
samlede el-forbrug for hele landet er ca. 22
mia. KWh.

Illustrationer af vindmøllerne
I forbindelse med vurderingen af de tidligere
beskrevne placeringsskitser har møllernes vi¬
suelle indflydielse på landskabet haft afgøren¬
de betydning. Det var derfor nødvendigt, at
udarbejde nogle gode rummelige illustratio¬
ner af placeringsforslagene. Illustrationerne
skulle anvendes både som en hurtig skitse-
ringsmetode og som et letopfatteligt vurde¬
ringsgrundlag for lokale myndigheder.

Øverst: Brovstprojektets 15 møller set mod sydvest
fra den ca. 25 m høje bakkeø Øland.
Til venstre: Kortet viser projekt med møllepark ved
Brovst. 15 80 m-møller placeret i to rækker parallelt
med kysten. Årsproduktion ialt ca. 120 mill. kWh.
Til højre: Fire eksempler på alternative forslag til
placering af møller ved Brovst. Møllerne er place¬
ret ved veje, kanaler eller ejendomsskel. Fuldt
optrukket linie viser veje, stiplet linie angiver
kanaler.
1: 38 50 m-møller spredt. 113 mill. kWh/år
2: 35 50 m-møller langs veje. 97 mill. kWh/år
3: 34 50 m-møller i østområde. 90 mill. kWh/år
4: 36 50 m-møller ved kysten. 114 mill. kWh/år.

■ Top: The Brovst project's 15 mills seen towards
the southwest from the approx. 25 m. high Øland
Hill.

Left: The plan shows the mill park at Brovst. 15 80
m. mills located in two rows parallel with the coast.
Output per year approx. 120 mill. kWh.
Right: Four examples of alternative proposed
windmill locations at Brovst. The mills are placed
close to roads, chanals or property boundaries.
Hard lined show roads, dotted lines indicate drain¬
age channels.
1. 38,50 m, mills, scattered. 113 mill. kWh/peryear
2. 35, 50 m, mills along roads. 97 mill. kWh/per
year
3. 34, 50 m, mills in the eastern area. 90 mill. kWh/
per year
4. 36, 50 m, mills on the coast. 114 mill. kWh/per
year.

Efter en del overvejelser og eksperimenter
anvendtes en fremstillingsform med en kom¬
bination af dias og tegninger. Ideen var at
vise det »rigtige« landskab med dias og ind¬
sætte tegnede møller i dette landskab. Frem¬
stillingsmetoden var altså:
- fotografering af landskabet (dias A)
- fotografering af en tegning af møllerne

som om de står i landskabet (dias B)
- montering afA og B i samme ramme.
Denne kombination af to billeder er særlig

anvendelig for store vindmøller, da de oftest
er placeret i flade og åbne områder, og derfor
næsten altid ses med himmel som baggrund.
Kun for den nederste del af møllens tårn ses

landskabet igennem.

Metoden kan også anvendes til at illustrere
andre høje tekniske anlæg i det åbne land,
f.eks. højspændingsmaster, siloer, tårne,
skorstene eller antenneanlæg.

Tegningen af møllerne kan udføres mere
eller mindre detaljeret og naturalistisk. Op¬
rindeligt var det tanken at fremstille tegnin¬
gerne groft og skitsemæssigt, men det viste
sig at en vis detaljering var nødvendig. Dels
var en toning af møllerne nyttig for at kunne
opfatte afstanden til dem, dels viste det sig
hurtigt, at iagttagere har vanskeligt ved at
abstrahere fra møllernes skitsemæssige frem¬
stilling, når landskabet som baggrund er
»naturalistisk«.

Ved de to projekter anvendtes derfor en
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To illistrationer fra forskellige forslag til placering
af50 m høje møller ved Brovst.
Øverst: Vilkårlig spredt placering.
Nederst: Placering i Østområde.

blyantsteknik, der gav mulighed for en vis
toning og samtidig var hurtig.

Grundlaget, hvorpå den tonede skitse var
udarbejdet, blev fremstillet ved at konstruere
de korrekte mål ind på transparent tegnema¬
teriale, der som underlag havde en skærm,
hyorpå lysbilledet af det pågældende land¬
skab projiceredes op. Den anvendte metode
til afsætning af mål blev til efter adskillige
beregninger og forsøg med at sammenholde
kortmaterialets mål og billedvinkler med lys¬
billedet og fotoapparatets vinkler.

Efter udarbejdelsen af projekterne er det
med held forsøgt at udarbejde grundlagsteg¬
ninger af møllerne med EDB.

Lysbilledernes kvalitet har stor betydning
for resultatet af de færdige mølleillustratio-
ner. Klare billeder med aftensidelys er sær¬

ligt gode, mens møllerne er vanskelige at vise
i dis. En for blå himmel eller markante skyer
ses igennem møllerne.

Det bør også nævnes, at diasfremstillinger¬
ne er vanskelige at overføre til tryk, og det har
derfor været nødvendigt at medsende hele sæt
af billederne til de myndigheder, der skulle
vurdere projekterne.

Erfaringer
De to studieprojekter har givet flere oplysnin¬

■ Two illustrations from different location sugges¬
tions for 50 m. high mills at Brovst.
Top: Arbitrary scattered location.
Bottom: Location in the eastern area.

ger og erfaringer end forventet. Årsagen er
først og fremmest, at de lokale myndigheder i
så høj grad er gået ind i et samarbejde om
projekterne trods deres teoretiske karakter.

Lokale myndigheder
Rødby og Brovst kommuner behandlede pro¬
jekterne i forskellige faste udvalg og i byråd
og kommunalbestyrelse, hvorved der blev
gennemført en egentlig politisk vurdering af
materialet.

Rødby byråd anbefalede, at der kunne gi¬
ves tilladelse til projekterne, idet man dog
prioriterede Syltholm-placeringen frem for
Landø-placeringen.

Brovst kommunalbestyrelse var princi¬
pielt positivt indstillet overfor projektet, dog
nævnte man, at et samarbejde om møllepla¬
ceringer i kommunen forudsatte en belysning
af driftsikkerhed og økonomi for projektet.

Storstrøms- og Nordjyllands amtsråd tog
ikke egentlig stilling til projekterne, men
gjorde begge opmærksom på, at et projekt af
denne størrelse vil kræve lokalplan, og at der
må udarbejdes tillæg til regionplanen.

Der blev desuden fra de to amtskommuner
opregnet en del betænkeligheder især fra
fredningsafdelingerne.

Offentlige møder
Projekterne blev fremlagt på offentlige møder
i de to kommuner. Interessen var overvæl¬
dende, idet der begge steder kom ca. 200
mennesker.

Flere af de lokale lodsejere var skeptiske,
og de lagde vægt på, at placeringerne ikke må
genere landbrugsdriften.

Andre vurderede projekterne ud fra land¬
skabelige og visuelle forhold, og der var
overraskende mange og klare synspunkter på
møllernes påvirkning af landskabet. Nogle
syntes, at store møller under alle omstændig¬
heder er uanvendelige, og at de ødelægger
landskabet, mens andre mente at møllerne
var smukke på grund afderes funktion.

Der var en udbredt forståelse for de an¬

vendte placeringsprincipper, og der sporedes
en overvejende positiv og fordomsfri indstil¬
ling til projekterne og til udforskning af vind¬
energi iøvrigt.

Såvel kritikere som tilhængere udtrykte på
begge møder stor tilfredshed med lysbilledil-
lustrationerne, som tilsyneladende har bety¬
det meget for, at de landskabelige forhold
blev trukket så stærkt frem i debatten. En
anden årsag er formentlig den voksende ge¬
nerelle interesse for landskabelige, miljø¬
mæssige og energipolitiske problemer.

Faglige erfaringer
De faglige erfaringer har især knyttet sig til
den gennemførte afprøvning af placerings-
principper.

Vindmøllerne er så høje og afstanden mel¬
lem dem så store, at det kun i fa tilfælde er

muligt at gennemføre en egentlig tilpasning
til lokale landskabselementer. Til gengæld er
det afgørende, at møllerne placeres i en stram
og letgenkendelig struktur. Der bør anvendes
så store møller som muligt, hvis det kan
medvirke til at reducere deres antal og der¬
med sikre, at gruppen kan opfattes som en
afgrænset enhed.

Det bør dog erkendes, at placeringsmulig¬
hederne varierer efter landskabstypen. De
store åbne og neutrale landskaber er bedst
egnede til store formationer af møller i struk¬
turer, men da der kun findes fa sådanne
landskabstyper, og da de oftest er af stor
fredningsmæssig værdi, vil det være nødven¬
digt også at placere store møller i mere
sammensatte landskaber. Her kan mindre
grupper vise sig fordelagtige, og det bør
undersøges, hvad der tabes i vindenergi ved
at placere møllerne tættere sammen og der¬
ved opnå nogle åbenbare æstetiske fordele.

Formentlig findes der mange synspunkter
på problemer ved placering afstore vindmøl¬
ler i landskabet. Udarbejdelsen af de her
beskrevne projekter har givet enkelte værdi¬
fulde erfaringer, selv om det absolut ikke har
været formålet at gennemføre en fuldkom¬
men afdækning af problemerne. Dertil kræ¬
ves langt flere og mere dybtgående undersø¬
gelser og ikke mindst en faglig debat - f.eks.
blandt landskabsarkitekter.
Søren Rasmussen og Anders Host er arkitekter
m.a.a. og arbejder i planstyrelsen
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Noter, indlæg, bogomtaler

Ny formand i DL
Efter generalforsamlingen i marts har DL's
styrelse midt i maj konstitueret sig med land¬
skabsarkitekt Christian Mørup Jensen som

ny formand.
Ud over formandshvervet skal Mørup Jen¬

sen repræsentere DL ved de nordiske styrel¬
sesmøder, i Stads- og kommunegartnerfor¬
eningen og i udvalget vedrørende udgivelsen
af bogen »Parkpolitik«. Desuden indtræder
MørupJensen i DL's bedømmelsesudvalg.

Christian Mørup Jensen er født 1944, ud¬
dannet som landskabsarkitekt på KVL's af¬
deling for have og landskab, hvorfra han
dimiteredes i 1971.

Er i dag ansat i Lyngby-Tårbæk Kommu¬
ne, hvor han fortrinsvis er beskæftiget med
byplanarbejde. Arbejdet her har Mørup Jen¬
sen for nylig beskrevet i en artikel i Landskab
1/1982.

For nylig modtog Mørup Jensen et indkøb
for sin besvarelse af en prisopgave udskrevet
af Dansk Byplanlaboratorium. Besvarelsens
overskrift lød: »Fysisk planlægning - en krea¬
tiv og en administrativ proces«.

C. Th. Sørensens geometriske haver
DL har fra Herning kommune modtaget
nedenstående brev:
Vedr.: Anlæg afprofessor C. Th. Sørensens geome¬
triske haver i anledning af Foreningen af Danske
Landskabsarkitekters 50-års jubilæum.
I anledning af Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekters forslag om at søge professor
C. Th. Sørensens geometriske haver gen¬
skabt, har Herning kommune fundet det øn¬
skeligt at undersøge mulighederne for at fore¬
slå haverne etableret i Herning kommune.

Baggrunden for byrådets ønske er, dels at
haverne allerede tidligere i en reduceret ud¬
formning har været etableret i kommunen,
d.els at C. Th. Sørensen har haft stor tilknyt¬
ning til byen ved arbejder og rådgivning såvel
for kommunen som for private.

Herning byråd har derfor ladet sin parkaf¬
deling udarbejde forslag til mulige placerin¬
ger afhaverne.

Resultatet af dette arbejde er et forslag om
at lade haverne anlægge i tilknytning til
Herning kunstmuseer, nærmere betegnet på
et areal syd for den af professor C. Th.
Sørensen projekterede skulpturpark, jfr. ved¬
lagte plan.

Arealet ejes af Dansk Konfektions- og Tri-
cotageskole, som har givet tilsagn om at stille
arealet vederlagsfrit til rådighed til formålet.

Herning byråd har på denne baggrund på
sit møde den 18. maj 1982 vedtaget at anbefa¬
le, at C. Th. Sørensens geometriske haver
anlægges på det foreslåede areal ved Herning
kunstmuseer, idet byrådet samtidig har ved¬
taget i så fald at ville påtage sig den fremtidige
pasning og vedligeholdelse at haverne og af-.
holde de hermed forbundne udgifter.

N. O. Hansen/G. N. S. Jensen

DL's svar lyder således:
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
(DL) har med tak modtaget Deres skrivelse
dateret d. 19. maj 1982, hvori De oplyser, at
Herning kommune ønsker at medvirke til en
form for genskabelse af det af havearkitekt,
professor C. Th. Sørensen tegnede geometri¬
ske haveanlæg.

DL har ligeledes med glæde noteret sig, at
Herning kommune har formået Dansk Kon¬
fektions- og Tricotageskole til vederlagsfrit at
stille et areal nær Herning Kunstmuseum til
rådighed for formålet, samt at Herning kom¬
mune har besluttet at ville påtage sig vedlige¬
holdelsen af et sådant anlæg.

Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter hilser med glæde, at Herning kommune
sætter så stor pris på denne del afden danske
havearkitektur, at kommunen vil gøre en
indsats for igen At berige sine borgere med et
anlæg, som kan bruges til meget varierede
formål.

Bekostningen af anlægget omtales ikke i
Deres brev. DL skylder derfor at tilkendegive,
at foreningen ikke har haft tanker i henseende
til at skulle betale for en sådan.

Tanken om at søge de geometriske haver
genskabt, stammer fra et af foreningens med¬
lemmer, der i en artikel i Tidsskriftet LAND¬
SKAB i 1981 redegjorde for det oprindeligt
skabte anlæg ved ANGLI i Herning, tanken
bag dette projekt og sorgen over at det nu
åbenlyst er ødelagt.

Afslutningsvis i artiklen opkastes tanken
om at skabe de geometriske haver og samtidig
knytte forbindelsen til DL, som netop i år
fejrer sit 50 års stiftelsesjubilæum.

Som en lille forening med kun ca. 190
medlemmer, har DL ikke økonomisk mulig¬
hed for at bekoste anlæggelse af et anlæg som
det omtalte, men DL vil meget gerne stille sin
ekspertice til rådighed for Herning kommune
i forbindelse med anlæggets indpasning på
den omtalte grund.

Såfremt Herning kommune ikke selv på¬
tænker at bekoste det geometriske anlæg, kan
DL pege på muligheden for via fonds, hvis
primære formål er at fremme kunst- og kul-
tur- samt arkitekturforståelse i Danmark, at
skaffe midlerne til anlæggelsen.

På dette grundlag ser DL meget gerne de
geometriske haver nyanlagt i Herning kom¬
mune, og giver hermed tilsagn om at drøfte
mulighederne nærmere med repræsentanter
for Herning kommune.

DL står til rådighed i sagen og hører gerne
nærmere. Chr. Mørup Jensen

Stadens Uterum
En bok om framtidens gronområden, sammanstålld
av Movium-sekretariatet. Redaktor: Bengt Persson.
96 sider, ill. 40,00 sv.kr. + moms.
STAFs Forlag, Box 4268, 203 14 Malmo, tlf 040-
12 41 40.
Det svenske Movium-sekretariat, som er et
kontaktorgan mellem forskning, uddannelse
og praktisk virksomhed inden for den grønne
sektor, afholdt i august 1981 en konference i
Hålsingborg om »Stadens Uterum«.

Indlæggene på denne konference, som hav¬
de ca. 250 deltagere, er blevet samlet i en lille,
pænt udstyret bog.

De tolv artikler behandler friarealernes

betydning såvel historisk som aktuelt, tager
problemer op i forbindelse med byplanlæg¬
ning og byfornyelse og peger endelig på mu¬
ligheder for fornyelse affriarealernes indhold.

Som en ledetråd gennem næsten alle artik¬
ler går begrebet »naturlikt« - naturlika grøn-
områden, naturlika planteringar.

I de senere år har begrebet »naturlikt«
tilsyneladende domineret den faglige debat
blandt svenske landskabsarkitekter. For en

udenforstående har det været vanskeligt helt
at forstå, hvad der var den dybere baggrund
for al debatten, som til tider næsten har haft
karakter af»vækkelsesbevægelse«.

Ved læsning af bogens artikler forstår man
efterhånden, at uklarheden i debatten må
bunde i at mindst to formål søges tilgodeset
under overskriften »naturlikt«.

På den ene side argumenteres der for, at
der i byernes uderum så skabes en »hverdags-
natur«, som i afveksling og rigdom ikke står
tilbage for den »rigtige« natur.

På den anden side argumenteres der for
»naturlika planteringar« som en metode til
sikrere og billigere etablering afplantevækst i
byens uderum.

En plan, brugt som eksempel i en af bogens
artikler, kan illustrere hvordan de to hensyn
blandes, således at etableringsmetoden også
bliver gjort til formgivningsprincip.

Dutlgar, ridder * * 1
hdgbeslånd O frislående Irdd

Idgbesidnd OOOOO allé

Buskage Grdsmark

mdngsktklal buskage | ' ' ] ang

El-£'W] enhelligl htigl eller Idgl buskage \ | grasmaiia

I Danmark har det længe været brugt at
etablere rammeplantninger og lignende ved
at bruge små plantes tørrelser i en varieret
artssammensætning og med iblanding af am¬
metræsorter. Men herfra og til at gøre disse
plantninger til hovedideen i grønområdernes
udformning, er der unægteligt et spring. Re¬
sultatet kan frygtes at blive ensartede og
karakterfattige grønområder uden særlig va¬
riation fra det ene parkområde til det andet.

Selv om det således kan være svært at dele
de svenske kollegers begejstring for den nye
»naturmedicin« må bogen alligevel anbefales
som særdeles interessant og indholdsrig
læsning.

Det må have været en god konference. PS
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Summary

Something about Frameworks
- and how to fill them in if there isn't enough
room p. 49
by Niels Banke
Attempting to accommodate the resource re¬
quirements ofall Council Departments, how¬
ever well-documented or legitimate they may
be, would result in a local tax percentage
beyond any political expedience.

The Parks Department still argues for the
greatest award possible but has to accept a
cut in its budget. On what do we use these
reduced resources? First and foremost to

retain the scope of the primary objectives. We
plant fewer annuals in the belief that our
main responsibility lies in preserving the
green infrastructure. New, large, park layouts
can be typically established as coherent forest
plantations where maintenance should be
limited to mechanised thinning-out.

All the same, we still do have our expensive
tastes and, for example, do not feel that we
can cancel our »Plant a Tree« action now

when, according to the press, the rest of the
country is ready to follow our example.

Forest Park Planting under Council
Management p. 52
by Chr. Vang Christensen
Many towns have their own forest park, re¬
creative area, etc, which quite often owe their
origins to initiatives taken by charitable
organisåtions at the turn of the century.

A pre-condition for establishment of new
forest parks is that suitable areas - approx. 2
hect. and above - can be found. In many
towns, larger forest plantations can be estab¬
lished in connection with development
boundaries up to roads, forests or beaches.
The width ofthe areas required can be 300 m.
or less.

The forest planting should follow rational,
profitable forestry principles but when choos¬
ing forest plants, Councils should remember
the Beech (the national tree) which is seldom
planted for timber at present.

These forests and agricultural areas should
be used in the same way as public forests and
other protected areas. Space-demanding aci-
tivities such as model plane flying, dog-train¬
ing, riding and running can be accommo¬
dated on agricultural areas which can toler¬
ate reasonable wear.

A town needs landscape planting with this
forest character and the need will be greater
as leisure time increases and mobility is
reduced. By combining forestry and agricul¬
ture, many councils will be able to achieve a
greater coherence between their recreative
areas at a time when economic resources are

scarce.

Ryvangen Nature Park p. 54
by Ida Warming
Immediately adjacent to Mindelunden in
Hellerup, Copenhagen, there is a nature area
of 12 hectares. It was originally an old mili¬
tary barracks which was abandoned in 1972.
Most of the buildings were demolished and
the site has looked after itself for the last ten

years. The area is overgrown, mysterious and
full ofwonder. The site owners, The Ministry
of Defence, have been approached by Dansk
Legepladsselskab who wish to rent the area to
create a nature park and play-land. The
scheme is to include a footpath system and a
permanent play equipment exhibition which
can be tried out by the numerous children
who attend the children's institutions adja¬
cent to the site.

In reality, the job has been more a question
of carrying out a painstaking registration
than designing forms. The place offers so
many possibilities that there is no need to add
new elements. There is a lake with two

islands, forests, groves and glades, flat land,
forest edges, winding roads and footpaths,
hard areas for ball games originating from the
demolished building foundations and floors,
an overgrown railway line, a rich bird life
with even include the Heron and much more.

Each of the landscape types in the area will
be specially treated and strengthened and
surfaces made more hard wearing. The
greatest problem with Ryvang Nature Park is
the preservation ofits character as untouched
nature whilst utilizing it more intensely.

Ølstykke Town Park p. 57
by Charlotte Skibsted
Some years ago, Ølstykke Council bought up
two farms for public purposes - Græstedgård
and Marienlyst - which both had gradually
come to lie in central positions.

The Council breif asked for draft proposals
- a total plan for the area capable of being
carried out in stages.

The park lies surrounded by major roads so
it was important, both for its use and impres¬
sion, that a strong and distintive border
planting be established which, at the same
time, allows road users to percieve the park
areas behind the planting. This structure
planting which consists mostly of oak also
includes Ash, Maple, Field Maple, Hawth¬
orn, Elder, Bird Cherry, Rasberry and Black¬
berry - all plants which grow in the old
hedgerows here.

Every area within the structure planting
will be given its own function and character.
Grass surfaces will be maintained as a »com¬

mon« landscape with scattered Hawthorn
and Roses and with grazing sheep and horses.

We have designed a garden at Græsted¬
gård which should be pleasent to be in both
for a limited number of people as well as for
larger gatherings such as folk dancers, the
theatre, parties or a carnival.

Ledreborg Avenue p.61
by Lone van Deurs
Planting of the avenue, or more accurately
the avenues, was started in 1747 as part of a
plan to turn Lejregård and gardens into a
grandiose barok complex.

The impressive lay-out stretches 450 m.
west and approx. 5,250 m. east of the castle
towards Roskilde. When the last ash tree

disappeared, Knud Holstein approached
The Tree and Environment Fund to ask for

help in re-creation of the ruined part of the
avenue - a 3,6 km. stretch from Maglebro
eastwards to Engmarken and Flænger-
marken.

The choice of the tree species was also
carefully evaluated. Ash, which had been
indicated by the preservation verdict in 1942,
was the most obvious choice but in considera¬
tion to the cultivated fields, which run in
under the tree crowns, it was decided that ash
was too greedy a tree. Instead, an Oak of
Dutch origin was chosen which, because of a
deep tap root, enables cultivation close to the
tree trunks. Both the implicated councils
showed a positive attitude towards the pro¬
ject when quite suddenly the local residents
expressed a united, strong and heartfelt wish
that the old ash avenue should be planted
with Lime.

Two Windmill Projects p. 65
by Søren Rasmussen and Anders Høst
During the winter of 1981-82, The National
Planning Body carried out two theoretical
windmill projects in Brovst and Rødby Muni¬
cipalities. The projects, which comprise
respectively 15 and 26 windmills, were pre¬
pared as realistically as is possible today and
were scrutinized by The Local Authorities,
interest associations, etc., so that knowledge
of the local problems raised by windmill
location can be obtained.

The mills have to be positioned at a dist¬
ance of 5-7 wing diameters apart so as not to
shelter each other and there has to be a

distance of 200 m. from built-up areas with
regard to safety, noise and radio atmos¬
pherics. Each mill is positioned on a 40X40
m. site which is then withdrawn from

agricultural use. It is assumed that gravel
roads will provide access to the sites but that,
wherever possible, they will follow existing
roads and field boundaries so as to accommo¬

date agricultural interests.
The mills' visual impact on the landscape

has had decisive influence when appraising
the descriptive location proposals. The mills
are so high and the distance between them so
great that any real adaptation to local land¬
scape elements is seldom possible. On the
other hand, it is critical that the mills are

positioned in a strict, easily recognizable
structure. The mills used may be as large as
possible if this can reduce their number so
that the group can be seen as a well-defined
entity.

Jeremy Dean
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Kursus for stads- og
kommunegartnere

Tidspunkt 1983: 28. februar—4. marts
Kursusafgift: Kr. 1.250
Tilmeldingsfrist: 11. februar 1983
Sted: Tune Landboskole

Kurset vil beskæftige sig med de faglige og admini¬
strative spørgsmål, som knytter sig til offentlig
parkforvaltning og drift afgrønne områder i og ved
byer. Kurset tilrettelægges i samarbejde med
Stads- og Kommunegartnerforeningen for horto¬
nomer og andre ansatte ved offentlig parkforvalt¬
ning eller med lignende beskæftigelse eller bag¬
grund.

Tilmelding til Tune Landboskole, Grevevej 20,
2670 Greve Strand, tlf. (02)61 01 31.

Kommuneplanlægning-netop nu

Det 32. danske Byplanmøde
14. og 14. oktober 1982 i Odense Dansk Byplanlab

Med godkendelse af regionplanerne for 10 amts¬
kommuner er det formelle startskud til kommune¬

planlægningen givet i alle landets kommuner. Når
Byplanmødet afholdes vil de fleste kommuner være
midt i arbejdet med kommuneplanen.

På dette tidspunkt er der derfor behov for at høre
om andres erfaringer (at kikke hinanden lidt over

skulderen) samt at høre, hvorledes myndigheder

med interesse i kommuneplanlægningen vurderer
det igangværende arbejde.

På byplanmødet vil kommuneplanarbejdet såle¬
des blive behandlet af miljøministeren og repræ¬
sentanter for Kommunernes Landsforening og

Amtsrådsforeningen. Herefter er der mulighed for
at høre om erfaringer med kommuneplanlægning
dels i et antal sektionsmøder, dels ved besøg i
fynske kommuner.

Spørgsmål, der på denne måde er sat på Byplan¬
mødets dagsorden, er for eksempel samspillet mel¬
lem statens forskellige sektorer (ministerier), fær¬
diggørelse af regionplanerne, de retningslinier for
byfornyelse og det åbne land, der skal indgå heri,
mulighederne for gennemførelse af regionplanen,
erfaringerne med organisation af kommuneplanar¬
bejdet, koordination mellem sektorplanlægning,
økonomisk planlægning og kommuneplanlægning,
forholdet mellem by og opland, kommuneplanlæg¬
ningen og levevilkårene, kommunens bymønster og

særlige problemer for stationsbyer og landsbyer
samt ikke mindst konkrete erfaringer med kommu¬
neplanlægningen i en række kommuner.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Dansk
Byplanlaboratoriums sekretariat, tlf. (01) 13 72 81

Bedre lokalplaner
Kursus

den 25.-27. august 1982
på Lyngby Landbrugsskole

Dansk Byplanlaboratorium indbyder hermed til
praktik-kursus om »Bedre lokalplaner«. Kurset

finder sted på Lyngby Landbrugsskole (ved Roskil¬
de) i dagene 25.-27. august 1982.

Deltagere og forudsætninger
Kurset henvender sig til planlæggere, sagsbehand¬
lere og andre ansatte, der er beskæftiget med
lokalplanlægningen. Interesserede politikere vil
kunne deltage med udbytte.

Kursets indhold

Kommuneplanloven trådte i kraft i februar 1977.
Lovens bestemmelser om lokalplanægning kom
umiddelbart i anvendelse (i kraft afdet midlertidi¬
ge decentraliseringsgrundlag i form af § 15-ram-
merne). I de forløbne 5 år er der lavet et betydeligt
antal lokalplaner (formentlig mere end 5000). Der
er derfor nu behov for en erfaringsudveksling om

lokalplanægningen.

Er lokalplanerne tilstrækkelig gode? Hvorledes kan de geres
bedre?

Dette er to af de gennemgående hovedspørgsmål
for dette kursus. Besvarelsen hænger tæt sammen

•med kvaliteten afplanlægningen i det hele taget.
Kursets hovedtema vil blive belyst ved foredrag

og gruppearbejde. Følgende emner vil indgå i
arbejdet:
- Lokalplaner for nye byområder
- Lokalplaner for eksisterende byområder
- Lokalplanforslagenes egnethed som grundlag for

offentlig debat
- Beboerstyret planlægning
- Lovgrundlaget for lokalplanlægningen
Herudover vil gruppearbejde og plenum give mu-

Redaktør
Da Landskabs nuværende redaktør ønsker at trække sig tilbage med udgangen af 1982, søger Foreningen af
danske Landskabsarkitekter en ansvarshavende redaktør.

Redaktøren skal have evner til at formulere sig, samt kunne samarbejde med redaktionskomité og styrelse såvel
som forlag, trykkeri og reproduktionsanstalt. Det redaktionelle arbejde omfatter også den grafiske tilrettelægning.
En væsentlig del af redaktørens arbejde er af opsøgende karakter.

Redaktøren skal fungere som sekretær for redaktionsudvalget.

Ansøgere til redaktørstillingen skal være medlem af D.L.

Der lægges endvidere stor vægt på, at ansøgeren er bredt samfundsorienteret og fagligt velfunderet indenfor
landskabsarkitektfaget i videste forstand. Redaktørstillingen er en deltidsstilling og honoreres efter gældende
overenskomst.

Ansættelse af den nye redaktør sker pr. 01.01.1983, men der vil i en overgangsperiode efter nærmere aftale være
mulighed for samarbejde med Landskabs nuværende redaktør.

Ansøgning skal stiles til:

Foreningen af danske Landskabsarkitekter
Gammel Torv 22 Box 2172 1017 København K

Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for uddannelse etc., og være foreningen i hænde senest 01.09.1982.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til redaktør Preben Skaarup, tlf. (01) 17 98 11.
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lighed for en erfaringsudveksling deltagerne
imellem.

Deltagerantallet er begrænset til 35.
Prisen for deltagelse incl. ophold og forplejning

excl. drikkevarer er kr. 2450,-.
Tilmelding senest den 16. august 1982 til:
Dansk Byplanlaboratorium, Tordenskjoldsgade

10, 1055 København K. Tlf. (01) 13 72 81, mandag
til fredag kl. 9.00-16.00.

P. Kortegaards Planteskole
En gruppe medarbejdere har købt virksomheden
pr. 20/5 1982 og fortsætter den som et aktieselskab
under navnet: P. Kortegaards Planteskole A/S af
1982, Øvej 10, Kappendrup, 5550 Langeskov. Tlf.
(09) 97 26 56 (uændret).

Aktiekapitalen tegnets af nedenstående: Jørn
Jørgensen (tidl. ansvarlig for køb/salg). Kirsten
Thomsen (tidl. ansvarlig for bogholderi). Erik
Andersen (indehaver af Langeskov Planteskole).

Driften af planteskolen bliver herefter organise¬
ret således: Jørn Jørgensen, daglig leder af lante-
skolen samt køb og salg. Kirsten Thomsen, boghol¬
deri og administration.

I marken/ekspeditionen bevares »den faste kær¬
ne« af medarbejdere. Ønsket er at fortsætte virk¬
somheden som specialplanteskole for allétræer, soli¬
tærbuske og landskabsplanter.

Man vil som tidligere varetage totalleverancer,
primært til anlægsgartnere og offentlige instanser.

Det gamle firmas ordrebeholdning overtages af
aktieselskabet. Ordrene vil blive effektueret som

det oprindeligt er aftalt.
Firmaets nye katalog med beskrivende plante¬

tekster vil udkomme i løbet af sommeren, og bliver
tilsendt interesserede.
Kilde: P. Kortegaards Planteskole A/S af1982.

Ny sten til belægninger med
miljøkrav
En belægningssten, der er anderledes er nu bragt
på markedet af SF-Sten Aktieselskab i Roskilde
under navnet Uni-Pogolitsten.

Uni-Pogolitstenens overflade er præget således,
at den færdige belægning far samme udseende som
en belægning afuregelmæssigt formede småsten.

Stenen har samme ydre mål som de normale
UNI-sten, og den kan således nedlægges i forbandt
med disse.

Der er i sig selv tale om en dekorativ sten, men
den specielle overflade giver også fordele af prak¬
tisk art, specielt hvor der stilles store krav til god
friktion.

Dette gælder ikke alene stejle garagenedkørsler,
men den har også vist sig velegnet som belægning
på ramper, hvor handicappede skal færdes.

Afvandingen sker i fugerne, og da stenen har
meget lav vandabsorption, vil belægningen straks
være tør efter en regnbyge.

Den lave vandabsorption betyder også frostsik¬
kerhed, og man kan uden risiko anvende optø-
ningsmidler i frostperioder.

Uni-Pogolitstenen lagerføres i grå og sort farve,
men tilbud gives også på andre farver.
Kilde: SF-Sten Aktieselskab, 4000 Roskilde.

Agro-kemi udstiller
Agro-kemi a/s institutionsafdeling udstiller på »Indkøbs¬
messenfor stat, amt og kommune« i Fredericia i dagene 23.-
27. august 1982.
Agro-kemi's institutionsafdeling udstiller på stand
512.

Afdelingen har til formål at betjene statsinstituti¬
oner, stads- og kommunegartnere, anlægsgartnere,

landskabsarkitekter, tekniske forvaltninger, stats¬
skovvæsenet, Hedeselskabet, boligselskaber m.fl.,
der har at gøre med den daglige pleje og vedligehol¬
delse af beplantninger i og omkring, park, skov,
trafikanlæg, institutioner og industrier m.m.

Afdelingen bistår ovennævnte grupper med råd
og vejledning i anvendelse af Agro-kemi's plante¬
beskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedrings¬
midler, samt med iøvrigt at udbrede kendskabet til
Agro-kemi's omfattende produktprogram.

På standen vil den besøgende kunne fa udførlig
information om bl.a. de midler, der kan anvendes
ved bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og svampe¬
sygdomme samt om gødskning og jordforbedring-
og vejledning i brugen afdisse.

På standen findes et udvalg af de mest anvendte
produkter:

Ukrudtsmidler: Agro Simazin, flydende, Agro
Atrazin, Roundup, Ustilan NK 25 og hormon¬
midler.

Skadedyrsmidler: Lindasect 20, Morestan, Mala-
dan, Aki Feni 50, Decis.

Jordforbedringsmidler: Kronmuld-serien.
Svampemidler: Euparen-M, Ob 21, Antracol MN.
Gødninger: Grønne fingre-serien, Animix, Jobe's

gødningspæle.
Kilde: Agro-kemi a/s, Gammelager 1, DK-2600 Glo¬

strup.

KIRKEGÅRDSKONSULENT
En stilling som kirkegårdskonsulent for Aalborg stift opslås herved ledig til
besættelse snarest.

Kirkegårdskonsulenten, der ansættes af kirkeministeriet, virker som rådgi¬
verfor stiftsøvrigheden og stiftets provstiudvalg i kirkegårdssager, herunder
sager om regulering, udvidelse og nyanlæg af kirkegårde, samt i sager om
kirkernes omgivelser, lokalplansager og lignende. Konsulenten kan normalt
ikke selv påtage sig projektering og udførelse af arbejder på kirkegårde
inden for ansættelsesområdet. Der er tale om en bibeskæftigelse, der
honoreres pr. udført sag.

Interesserede kan ved henvendelse til stiftsøvrighedens kontor få udleveret
et eksemplar af instruks for kirkegårdskonsulenter samt få oplysninger om
honorar m.v.

Ansøgninger stiles til kirkeministeriet og sendes senest den 31. august 1982
til Aalborg stiftsøvrighed, postboks 108, 9100 Aalborg. Telefonisk henven¬
delse kan rettes til 08 -13 49 44.
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Nordisk styrelsesmøde på Islai
Skabt som det er for kun tyve millioner år
siden ved en serie voldsomme vulkanske ud¬
brud er Island verdens yngste land. Skabel¬
sesprocessen udløser stadig jordskælv og vul¬
kanudbrud i uforudsigelig rytme. Land¬
skabet syder afenergi, varme kilder der kaster
kaskader afvand fra sig, boblende mudderpø¬
le, hede svovldampe og slumrende vulkaner,
der når som helst kan vise deres magt.

Her møder man naturkræfterne i færd med
at forme store landskaber og her mødte vi en
håndfuld landskabsarkitekter besjælet af en
selvtillid og -en optimisme, der kom til at
præge det nordiske styremøde i 1982.

Allerede ved ankomsten til Island kunne vi

mærke, at dette ville blive noget specielt. Fra
luften toner Island frem med de store jøkler
og de enorme smeltevandsområder på syd¬
landet. Ti minutter efter, når flyet lægger an
til landing, får man det første indtryk af at
komme til et land, der er født mellem ild og is.
Ved indflyvningen til Keflavikbasen passerer
man lavt hen over en umådelig lavamark med
en farverigdom fra det mørkt violette i lava¬
masserne til mossernes lyst grønne og gule
nuancer.

I et land som dette uden skove og store
træer, vil enhver menneskelig aktivitet være
synlig på stor afstand. Det stiller særlige krav
til en faggruppe, der skal varetage landskabs¬
planlægning under disse vilkår. De syv dage
på Island blev da også for os der deltog fra
Norge, Sverige, Finland og Danmark en di¬
rekte undervisning i de mest grundlæggende
problemer ved landskabsplanlægning. Men
her skal kun i korte træk refereres de tre

væsentligste punkter på selve styremødet.

Nordisk kongres i Stockholm 1983
Sverige skal vært vært for den 21. nordisk
landskabsarkitektkongres. På værtslandets
vegne forelagde Sven-Olov Nyberg kongres¬

komiteens programudkast. Kongressens ho¬
vedtema bliver Byrum i morgen og efter planen
opdeles temaet i tre underafsnit - et for hver
kongresdag:

Dag 1: Dimension for framtiden
Dag 2: Gestaltning i nytt perspektiv. Bru-

karmedverkan.

Dag 3. Det byggda uterummet.
Kongressen afholdes 1., 2. og 3. juli 1983 på

Håsselby slott - de nordiske hovedsteders
kulturcentrum i Stockholm. Deltagerprisen
vil man søge at holde nede på et rimeligt
niveau hvorved de yngre kolleger også får
mulighed for at deltage.

Styrelsesmødet roste kongresprogrammets
høje kvalitet og det besluttedes at søge nor¬
disk kulturfond om økonomisk støtte til kon¬

gressens afholdelse.

IFLA og nordisk samarbejde
Set i lyset af den forholdsvis beskedne inter¬
esse vort medlemskab i IFLA omfattes af,
foreslog undertegnede de nordiske forenin¬
gers styrelser internt at drøfte, hvorledes for¬
eningernes ressourcer bruges bedst og hvilke
kontaktflader man prioriterer højst: Medlem¬
skab af IFLA med de økonomiske forpligtel¬
ser det indebærer eller en udbygning og for¬
stærkning af det nordiske samarbejde på be¬
kostning af IFLA.

Økonomisk betyder de nordiske landes
medlemskab et samlet årskontingent på ca.
60.000 danske kroner — et beløb der brugt på
en udvidelse af det nordiske samarbejde -

kunne danne grundlaget for fælles løsninger
af en lang række opgaver som venter på at
blive igangsat, og hvis løsning man kunne få
virkelig indflydelse på.

Frem for en udmeldelse af IFLA som de
fleste nok var lidt reserverede overfor, drøfte¬
des også den mulighed, at et samlet nordisk
landskabsarkitektforbund var at foretrække,

fremfor fem små foreningers separate med¬
lemskab af IFLA.

Nordisk styrelsesmøde fandt debatten om
IFLA tankevækkende og drøftelse i de hjemli¬
ge organisationer nødvendig. Sagen drøftes
igen på næste års nordiske styrelsesmøde.

Fælles nordiske opgaver
Den norske forenings formand Øivind Tjørn
foreslog at man formulerer konkrete opgaver
som med rimelighed kan løses i fællesskab af
de nordiske landskabsarkitektforeninger.
Ideen blev vel modtaget og efter en drøftelse
af forskellige forslag blev det besluttet at
anbefale de hjemlige foreninger at gennemfø¬
re følgende som fælles nordiske projekter:

Nordisk haveguide. At udgive en fællesnor¬
disk guide, gerne illustreret med fotos og
planer. Danmark foreslås som projektleder og
de øvrige foreningers styrelser udpeger hver
en repræsentant til den arbejdsgruppe som
skal gennemføre projektet.

Efteruddannelse. At undersøge alternative
muligheder for efteruddannelsestilbud i nor¬
disk regie. (Jfr. byplanlæggernes Nordplan-
projekt med hovedsæde i Stockholm). Norge
foreslås som projektleder.

Plakater. At lave plakater som fokuserer på
specifikke landskabsarkitektopgaver. Norge
foreslås som projektleder.

Udstilling. At gennemføre en udstilling
som planlagt til nordisk landskabsarkitekt-
kontres i Sverige 1983. Søge nordisk Råd om
økonomisk støtte til at tilpasse udstillingen til
brug i de andre nordiske lande. En oversæt¬
telse af teksten til andre nordiske sprog bør
overvejes. Sverige er projektleder.

På de danske deltageres vegne vil jeg til slut
benytte lejligheden til at takke vore islandske
kolleger for et meget fint tilrettelagt program
for det nordiske styrelsesmøde.

Chr. Mørup Jensen
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Konkurrencer

Udbygning af Bruel & Kjærs virksomhed
i Nærum

Briiel & Kjær har udskrevet en offentlig idékonkur¬
rence om forslag til en helhedsplan for udbygning
af virksomheden i Nærum. Samlet præmiesum
250.000 kr. Frist for forespørgsler den 30. august 1982.
Indlevering afforslag senest den 20. oktober 1982.

Nordisk idékonkurrence om BYEN OG
FJORDEN - OSLO ÅR 2000
I begyndelsen af september udskrives en offentlig
nordisk idékonkurrence om havnefronten i Oslo.

Konkurrencens program vil kunne rekvireres i
DAL's konkurrencesekretariat.

Nordisk idékonkurrence

om badhusbyggnad i Ostersund, Sverige
Ostersund kommune har udskrevet en nordisk

idékonkurrence om en ny badeanstalt i det centrale
Ostersund. Samlet præmiesum er 300.000 sv. kr.

Frist for forespørgsler den 15. september 1982.
Forslag til konkurrencen skal være indsendt den 15.
november 1982. Registreringsafgift for bilagsmate¬
riale er 500 sv. kr. Sidste frist for registrering er i
programmet fastsat til 1. september 1982, men det
er ændret til den 20. september.

Om »Plantettræ«

Den landsomfattende kampagne PLANT ET
TRÆ er nu ved at blive realiseret.

Kampagnen blev indledt med et stiftende møde
på Christiansborg i september 1981 med deltagelse
afen bred kreds af foreninger og organisationer, der
har træer, træpleje og træplantning som inter¬
esseområde, idet det var ønsket at gøre en særlig
indsats for træet i Danmark. Programmet for kam¬
pagnen er:

1) At stimulere til en udbredt positiv holdning til
træer.

2) Kampagnen gennemføres ved etablering af lo¬
kale komiteer, som skal samarbejde med myn¬

digheder og private om passende plantningsop-
gaver.

3) Kampagnen indledes med en planlægningsfase
i 1982 med henblik på plantning i 1983.

Et afkampagnens væsentlige formål er altså at fa
plantet træer i egne og på steder, hvor der, f.eks.
miljømæssigt, er et udækket behov. Dette kan kun
ske i snævert samvirke med lokale kræfter, og

kampagnen må derfor primært baseres på det
lokale initiativ gennem lokalkomiteer. Den forven¬
tede interesse for dannelse af lokalkomiteer har vist

sig at være tilstede, og der er allerede nu lokalkomi¬
teer under dannelse i mere end Vz af landets kom¬

muner.

Kampagnens grundlag er derved sikret, og væg¬
ten i arbejdet kan flyttes fra det organisatoriske
over mod den udadrettede planlægning med hen¬
blik på forventede plantninger i 1983.

Kampagnen ledes af en styrelse på 18 personer,

repræsenterende en række foreninger og organisa¬
tioner og har nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer
som formand. Det centrale sekretariat varetages af
Friluftsrådet, der modtager henvendelser om opret¬
telse af lokalkomiteer.

IGA 83 Munich

Meeting Place for the Gardeners of the World
When IGA 83 opens ist gates on April 28, 1983,
Munich will become the place to get together for
gardeners from near and far. For an entire summer
the Bavarian capital will be host to the 4th Interna¬
tional Horticultural Exhibition in the Federal Re¬

public ofGermany. This Exhibition, held only once

every ten years, is the climax of an international
competition and a meeting place for professional
horticulturalists, home gardeners, plant and flower
growers and nature lovers from all over the world.

Under the motto "Home gardens and courtyards
as living space", 24 nations will be represented at
IGA, each with a typical national garden. The
visitor will gain insight into different cultures,
above all through the way in which each country
conceives and creates its garden.

At IGA 83, visitors will find a full range of ideas
for maintaining a natural environment, from the
smallest flower pot to the home garden or even the
public park, open to all. The natural landscape
created in the West Park will itself provide the best
example of the "regreening of the city".
IV. Internationale Gartenbau-Ausstellung in der Bundesre¬
publik Deutschland,
IGA 83 Munchen

28. April bis 9. oktober 1983.

Vedligeholdelse
afvej-,have-
og parkanlæg.
Når det gælder råd og vejledning i forbindelse med pleje og
vedligeholdelse af beplantning omkring have-, park- og
vejanlæg er en kontakt til Agro-kemi en god begyndelse.
Ring til institutionsafdelingen og få et godt råd i brugen af
plantebeskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedrings¬
midler. Vi anviser nærmeste forhandler.

Agro-kemi a/s
-derstår viden bag navnet

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02)45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 1163 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Rigagade, 8000 Århus C, telf. (06) 13 67 66

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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Abi Nawas Development
Af Søren Harboe

Bygherre: Republikken Irak ved Amanat al Asi
ma, Baghdad

Arkitekt: Skaarup & Jespersen; København
Pianar, Baghdad

Ingeniør: Cowiconsult, Virum

Landskabsarkitekt:

Ginman, Harboe, Borup, København
Tilsynsførende: Hans Heidersbach
Model: Preben Boldsen

Modelfoto: Struving

Baghdad, Iraks hovedstad, er i dag en by med
ca 3 millioner indbyggere. Den lave bebyggel¬
se breder sig milevidt på begge sider afTigris,
hovedsagelig bestående af 2 etagers fami¬
lieboliger med små muromkransede haver.
Ved første bekendtskab en monoton, men

meget grøn by.
Byen er nu under forvandling. En meget

ambitiøs byudviklings- og byfornyelsesplan
er i færd med at omskabe Baghdad til en
moderne storby. Det er lykkedes at undgå en
ukontrolleret tilflytning fra landdistrikterne;
men behovet for boliger er alligevel enormt.
Irak har en meget stor befolkningstilvækst.

Den omfattende planægning og de umåde¬
lige bygge- og anlægsarbejder styres af et
statsligt organ, som i vidt omfang benytter
udenlandske rådgivnings- og entrepre¬
nørvirksomheder. Der arbejdes med meget
stramme tidsfrister.

I foråret 1981 havde Arkitekt- og planlæg-
ningsfirmaet Skaarup & Jespersen i samar¬
bejde med det irakiske byplanfirma Pianar

faet godkendt et skitseforslag til en randbe¬
byggelse langs Tigris overfor Præsidentpa¬
ladset og to uger efter at vi var blevet tilknyt¬
tet opgaven, blev også skitseforslag til park¬
områder og til promenaden langs Tigris og de
øvrige friarealer godkendt af bygherren. Der
var herefter godt to måneder til detailpro¬
jektering og udbud i international hoved¬
entreprise. Som noget usædvanligt for en
sådan opgave har de projekterende teknikere
faet overdraget også byggestyring og tilsyn.
Den første etape af anlægsarbejdet skal være
færdig til aflevering i foråret 1983 og den
sidste etape i sommeren 1984.

Den ældre islamiske bygningskultur i
Baghdad er præget af fornemt murerarbejde i
en fin bleggul tegl. Abi Nawas bebyggelsen
søger at videreføre denne tradition idet faca¬
derne skalmures af gule tegl (importeret fra
Sønderjylland) og til alle belægninger er valgt
den samme gule teglsten. Den rige islamiske
havekunst, som bl.a. kendes fra Andalusien
og Kashmir, har ikke efterladt sig spor af

betydning i Irak, men ved detailleringen af
teglbelægningerne har den været en inspira¬
tionskilde.

T

Plantevalget er baseret på sorter som enten
er oprindelige eller for lang tid siden indført
til området. De kølige, ofte regnfulde vintre,
de tørre og extremt hede somre og den meget
tætte alluviale, ofte saltholdigejord afgrænser
valgmulighederne.

Bebyggelsen skal ses som en første etape af
saneringen af hele det område, som er vist på
oversigtsplanen.

Området var ved århundredskiftet helt til¬
plantet med dadelpalmelunde og rester heraf
er bevaret i den senere, nu forslummede
bebyggelse. Ved nedrivningen og ved nybyg¬
geriet er der gjort en stor indsats for at bevare
så mange eksisterende palmer som muligt.
Nogle fa ældre bygninger af arkitektonisk
værdi istandsættes og eksisterende bebyggel¬
ser af god bygningsmæssig standard er ind¬
passet i projektet.
Søren Harboe, arkitekt m.a.a., landskabsark. m.d.l.
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De to byparker, som anlægges på her side af den
store hængebro over floden, er tænkt som oaser i
den varme by.
De tætte palmelunde plantes som bønderne i Irak
har gjort det i århundreder.

I skyggen af høje dadelpalmer vokser citrustræer
og under dem igen lavere afgrøder, som i parkerne
udgøres af myrtehække, nerier, pittosporum og
andet.

Palmeplantningerne friholdes for færdsel og ad¬
gangen til parkerne sker fra små pladser, der åbner
sig mod de omgivende gaders fortove,
De enkelte parkrum beskyttes mod trafikstøjen af
mure, der samtidig danner væg i de pergola¬
konstruktioner, hvorunder man i de cirkulære
parkrums periferi kan sidde eller færdes i skygge.
Da parkerne vil blive brugt meget om aftenen,
spiller belysningen en afgørende rolle. Der er
stræbt efter at skabe en festlig, Tivoli-agtig belys¬
ning.

■ The two city parks, which will be layed out on
either side of the large suspension bridge accross
the river, are seen as oases in the warm city.

The dense Palm groves are planted in the same

way that the Irakian peasants have done for centur¬
ies. Citrus trees flourish in the shadow of the high
Date Palms where, in turn, lower crops flourish -

Myrtle hedges, Oleander, Pittosporum, etc. - in
the. park areas.

Traffic is prohibited in the Palm plantations and
access to the parks is gained via small squares
which lead to the surrounding pavements. Walls
protect the individual park rooms from traffic noise
which at the same time create spacial divisions in
the pergola constructions where one can sit or move
about in shadow along the circular periphery of the
park.

Lighting plays a decisive role because the parks
will be greatly used at night. The aim has been to
create a fair-like lighting.
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Øverst: snit i det østlige cirkulære parkrum omgi¬
vet af pergola med stålbuer.

I midten en større ottekantet fontæne og i perife¬
rien syv mindre cirkulære fontæner, i forbindelse
hermed plantes stammede citrustræer.

Fra parkrummet er der adgang til en stor plæne
omgivet af en arkade af stålbuer. Belægningen i
arkaden er som øvrige belægninger hævet 20 cm
over plante- og græsarealer afhensyn til vanding og
renholdelse. I denne brede arkades periferi place¬
res bænke under slyngplanternes skygge. Herfra er
der gennem åbninger i arkaden udsigt til den store
plæne med grupper af eksisterende dadelpalmer,
hvis kroner om aftenen oplyses af projektører.

De øvrige snit er fra vest-parken, hvoraf det
øverste viser parkrummet med kuplen, som afslut¬
ter soppesøen mod syd.

Kuplen er tænkt tæt tilvokset med blåregn,
bortset fra en cirkulær åbning øverst, hvorigennem
solen, med en Pantheonagtig virkning, falder på
springvandets stråler.

■ Top: Section through the eastern, circular, park
space surrounded by pergola of steel arches. A
larger octagonal fountain in the center and seven
smaller fountains on the periphery where citrus
trees are to be planted.

The large lawn is accessible from the park space
via an arcade of steel arches. Like all the paved
surfaces, the paving in the arcades is raised 20 cm.
above grass and planting areas in consideration to
watering and maintenance. Benches are located on
the edge of the broad arcades beneath the shadow
of the climbing plants. From here, through gaps in
the arcades, there are views out to the large lawn
and the groups of existing Date Palms which have
their crowns lit up, by projector lamps, at night.

The remaining sections are from the west park
where the uppermost illustrates the park space
with the dome which terminates the paddling lake.

The dome is designed to be covered by Wistaria
apart from a circular opening at the top where the
sun, with a Pantheon-like effect, shines upon the
jets of the fountain.

Hvert af de cirkulære parkrum er karakteriseret
ved sine fontæner, der, opmuret i forskellige ni¬
veauer af gule teglsten, danner sidde- og samlings¬
pladser om de belyste, kølende^pringvand.
Vest-parkens centrale soppe-sø er forsynet med to 5
m høje kraftige springvand. Bunden er belagt med
teglsten på kant i et cirkulært mønster, der følger de
begrænsende parkrums kurver.

I perioder, hvor man ønsker at reducere vandfor¬
bruget, kan søen således tørlægges og indgå som en

naturlig del af parkens belæsninger.

■ Every one of the circular park spaces is provided
with its own fountains which are bricked up to
different levels in yellow bricks to create sitting and
gathering places around the illuminated waters.

The central paddling lake in the west park is
provided with two powerful 5 m. high fountains.
The bottom is paved with bricks-on-edge layed in a
cirkular pattern in sympathy with the curves

enclosing the park.
In periods where reduction in water supply is

necessary, the lake can be drained so that it can be
used as a natural part of the park's paving.
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Bebyggelsen er opdelt i 35 forskellige enheder. Her
vises et udsnit med en lille eksisterende moské ud
mod Abi Nawas gaden, hvor den eksisterende tvær¬

gade omlægges til et teglbelagt fodgængertorv,
skygget af palmer.

Bag bebyggelsen anlægges, hvor der er plads,
legepladser og sportsbaner.

Der er ikke lagt vægt på en arkitektonisk sam¬

menhæng med den eksisterende forslummede be¬
byggelse, da den forventes saneret i fortsættelse af
det igangværende projekt.

■ The development is divided into 35 different
units. The detail plan shown here includes a little
existing mosque adjacent to Abi Nawas Street
where the existing cross-street is relayed as a brick
paved pedestrian square, shaded by Palms.

Play grounds and sports fields are layed out,
wherever there is space available, behind the
development.

Little importance has been attached to the
architectural connection to the existing run down
housing as this is expected to be rehabilitated in
continuation of the new project.

Detailudsnit af den teglbelagte baggade med par¬

kering.
En lav mur optager terrænspringet til de bagved¬

liggende legepladser og plantninger. En kraftig
specialstøbt kantsten begrænser vandingskanalen
til parkeringspladsens skyggegivende træer.

■ Detail plan of the brick paved back street with
parking.

A low wall takes up the terrain spring to the play
areas and planting behind. A massive, specially
cast kerb-stone is used as edging to the watering
channel to the shade-giving trees of the parking
area.
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Bebyggelsen består af 3 etagers rækkehuse, der
øverst har en afskærmet tagterrasse. Hovedadgan¬
gen sker fra Abi Nawas-gaden medens køkkenad¬
gang, som er forsænket en halv etage, sker fra en
parallel baggade med parkering, en slags »stille¬
vej« med teglbelægning.
De små gårdhaver anlægges efter den lokale tradi¬
tion med opholdsterrasse og med en lille græsplæne
omgivet af en vandingskanal, hvori der plantes
frugttræer og blomstrende og duftende buske.

■ The development is composed of 3 storey ter¬
raced houses which have their own roof terraces.

The main entrances lead onto Abi Nawas Street
whilst the rear entrances, which are a half storey

lower, face a parallel back street with parking areas
— a kind of»still-way« paved with brick.

The small courtyard gardens are layed out in
accordance with local tradition with a terrace and a

small lawn surrounded by a watering channel
where fruit trees and flowering or fragrant bushes
are planted.

Der plantes så mange dadelpalmer som muligt
omkring »stillevejene« og over parkeringen står
bredkronede skyggende træer, som Albizzia, Jaka-
randa med flere.

■ As many Date Palms as possible are planted
along the »still-way« and broad crowned, shade
giving trees, such as Albizia, Jacaranda, etc., grow
adjacent to the parking places.
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Selve Abi Nawas gader ligger på et gammelt dige
hævet et par meter over den eksisterende bebyggel¬
se. Mod floden, som har adskillige meters vand-
standsvariation, er tidligere bygget et stejlt teglbe-
klædt glacis som nu er i en ret dårlig forfatning.
I projektet indgår en istandsættelse af toppen af
dette glacis og opbygning af et nyt rækværk, der
både skal fungere som autoværn og give trafikan¬
terne fri udsigt over floden.
Langs promenaden plantes en række af 6-7 meter
høje dadelpalmer i hele bebyggelsens længde ca. 2 Vi
km. I glacis'et udspares huller for plantning af et
stort antal Bourgainvillea.

■ Abi Nawas Street is built on an old dike which is

raised a couple of meters above the existing
development. A steep brick faced glacis was ori¬
ginally built to take up the several meter high
difference in water level and now lies in a bad state

of repair.
The project includes repairing the top of this

glacis and the building of a new balustrade which
will act as a crash barrier whilst giving road-users
an open view over the river.

A row of6—7 m. high Date Palms will be planted
along the promenade following the full length of the
development - aprox. 2Vi Km. A great number of
Bougainvillea will be planted on the glacis.

Tegningen viser træers og buskes bekæring og

opbinding og deres placering i forhold til vandings-
render.

Et antal store dadelpalmer indkøbes hos bønder i
Baghdads omegn, hvorfra de transporteres og

plantes med store plantemaskiner.

■ The drawing shows pruning and staking of trees
and bushes and their relationship to the watering
channels.

A number of lage Date Palms will be purchased
from farmers in the Baghdad region and thereafter
transported and planted with the help of large
planting machines.
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Klippet form
Af Preben Skaarup

Når man kører rundt i England, måske på vej mellem gamle fornemme
haveanlæg, hænder det, at man pludselig far bevis for, at England også har en
levende og særligt udviklet folkelig havekultur. Ofte er det da sådan, at de
uventede oplevelser glæder én dobbelt. Arkitekt Peter Brogaard har sikkert
oplevet dette, da han fotograferede den herlige række af klippede tjørne i
vejkanten et sted i the Cotswolds. Jeg oplevede det selv sådan, da den
skulpturelle hæk, plantet af tax og forskellige buksbom, dukkede op efter et
vejsving. Kort derfra fandt vi lige så tilfældigt solsorten på rede foran et lille
engelsk rækkehus.

■ Whilst driving around in England, perhaps en route between distinguished
historic gardens, one is suddenly made aware that England also has a living
and highly developed popular garden culture. So often, the unexpected
experience is twice as pleasurable. Architect Peter Brogaard must have felt
this, when he photographed this magnificent row of clipped Hawthorn by a
roadside verge in The Cotswolds. I experienced it myself when this sculptural
hedge, comprising Yew and different Box species, suddenly appeared after a
bend in the road. Not far from here and just as coincidentally, we found the
Blackbird on its nest in front of a little English terraced house.
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Land og haver
Af Edith Nørgård
Med jord, vand og sten - med træer og med
planter er det landskabsarkitektens opgave
at skabe helt nye landskabsformer, at skabe
den struktur, der binder by og land sammen,
afgrænser byen mod landskabet og i byen
danner pladser og torve.

I Danmark er der meget lidt oprindelig
natur tilbage. Hvor man end fårdes vil den
natur, man ser, være menneskeskabt - et
resultat af en eller anden form for »samarbej¬
de« mellem natur og menneske. I et velgen¬

nemtænkt formsprog er det vor opgave at skabe
rammen om vort udendørs liv og færden og at
skabe et samspil mellem ude og inde.

Den tid, vi lever i, er bestemmende for de
opgaver, der stilles os. Der er stadig store
samfundsopgaver, der skal løses sideløbende
med opgaver for private bygherrer. Hertil
kommer nye opgaveområder som følge af'
perspektivplanerne for det åbne land samt
byfornyelses- og saneringsloven for de gamle
bydele.

Når man skal tegne et billede af tegnestuen
i dag som et værksted for landskabsplanlæg¬
ning er et historisk overblik og tilbageblik en
naturlig indfaldsvinkel til en redegørelse for
det, vi arbejder med nu og her.

Vi startede tegnestuevirksomheden i
60'erne med to store, tilsyneladende vidt
forskellige opgaver, Danmarks Tekniske
Højskole i Lundtofte og Albertslund ved
Vridsløselille.



Herover: Plan, Danmarks tekniske Højskole. Arki¬
tekter: Koppel, Koppel, Edstrand og Thyrring.
Til højre: Haver i DtH.

Haven og den skematiske plan
Den nye tid satte ind med krav om montage¬
byggeri og en fremadskridende byggeproces
inden for en bestemt tidsramme.

Da Danmarks Tekniske Højskole skulle
projekteres var en kraftig terrassering af byg¬
gegrunden en forudsætning for byggeriets
økonomi og byggetakt. Byggeprocessen kun¬
ne herefter forløbe efter de fastlagte tids¬
planer.

De karakteristiske støttemure vidner i dag
om arbejdet med at forme en stor bygge-

■ Here: The Technical University of Denmark.
Architects: Koppel, Koppel, Edstrand and Thyr¬
ring.
Right: Garden at TUD.

grund til nutidens krav og er i sig selv et
stærkt arkitektonisk træk i udformningen af
læreanstalten.

Trapper fører fra midteravenyen op til
undervisningsbygninger der anes bag pilenes
trækroner. Fra glasgange, cafeterier og kon¬
torer er der adgang til eller udsigt over de
mange gårdhaver inden for fløjene. I disse
gårde er der lagt stor. vægt på at udnytte
plantematerialets expressive og skulpturelle
muligheder.
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By, vand og have
Den eksplosion af undervisning og forskning,
som var karakteristisk for 60'erne havde rød¬
der i de store årgange afunge, der søgte bolig,
skoler og institutioner. Nye boligområder og
udstykninger bredte sig voldsomt.

I Albertslund arbejdedes med planlægnin¬
gen af en ny by, hvor begrebet tæt-lav bebyg¬
gelse fik sit første udtryk, idet Alberts¬
lundhusets rum og udestuer blev dyrket i alle
enkeltheder som alternativ til lejlighederne i
50'ernes højhuse.

Den tætte by skulle friholde et stort områ¬
de, Kongsholmparken, for at dække beboer¬
nes nærrekreative behov. Bolig, gårdhaver og
park er således også et alternativ til parcel¬
husudstykningen. Landskabsarkitektens op¬
gave bestod i at tilføre by og park landskabs-
arkitektoniske kvaliteter.

Albertslund er en planlagt by, hvor Kanal¬
gaden leder fodgængerne til de mange kvar¬
terer med navne som: Oksens Kvarter, Fal¬
kens Kvarter, Vibens Kvarter. Kvarterne er
uden biltrafik. Fra Kanalgaden fører stier
over pladser og torve til boligerne.

Vi har arbejdet meget med byens gulv og
murenes farveholdning - en sort-hvid-grå
farveskala, der danner baggrund for træers
og planters grønne frodighed.

Byens vand er et hovedtræk i gangstrøget,
hvor søen ved rådhuset fortsætter i Kanalga¬
den. Uden for byens terrasseres vandet via
vandtrapperne ud til Store Vejleå, der mun¬
der ud i søen ved bjergets fod.

Øverst: Torvedag i Albertslund.
Nederste: Albertslund, byens vand.

■ Top: Market day in Albertslund.
Bottom: Albertslund, the town's water.
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Øverst: Trappeadgang til hovedterrassen i 1. sals
højde. Betonmure er beklædt med espalier og
tilplantet med hedera helix og parthenocissus.
Nederst: Plan af Panuminstitutet, arkitekt: Kop¬
pel, Koppel og Edstrand. A: se perspektiv. B: se
fotos.

■ Top: Staircase access to the main terrace at 1st.
floor level. The concrete wall is faced with trellis-
work and planted with Hedera helix and Partheno¬
cissus.

Bottom: Plan of The Panum Institute, Architects:
Koppel, Koppel and Edstrand. A: See perspective.
B: See photos.

Byhusets haver
I 70'erne påbegyndte projekteringen af det
store forskningscenter, Panum Instituttet,
som med tandlægehøjskolens tilknytning til
forskning bliver fuldendt i 1984.

Det store bygningsmassiv med de mange
fløje optager næsten hele det tidligere Bleg-
damshospitals grund.

For foden af terrassestøttemure løber en

offentlig cykel- og gangsti. Langs stien er de
gamle allétræer fra Blegdamshospitalets tid
bevaret. <

Panum Instituttet er mod Blegdamsvej et
af Københavns største byhuse. Mod Tag¬
ensvej er instituttets havemur af en størrelse,
der kunne minde om Blegdamshospitalets
tidligere hovedindgang. Inden for muren er
der små pladser, haver og terrasser med
træer og et væld af planter og blomster.

Hovedadgangen til instituttet sker fra
Blegdamsvej. Trapper fører op til den store
terrasse, der ligger i 1. sals højde. Terrassen
er befæstet med røde klinker. I samme plan er
der adgang til de mange forsknings- og be-
handlingsafsnit.

Mellem instituttets fløje er der en mangfol¬
dighed af smalle, frodige haver med let bug¬
tede stier befæstet med trædesten af sort

skifer.
Fra forhaller, vandregange og kontorer er

der udsyn over terrasser og lysgårde med
bænkepladser og opholdshaver.
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Gårdhave med ovenlys, Panuminstituttet. Arkitek¬
terne har opfyldt kravet om dagslys til den under¬
liggende dissektionshal ved udformningen af de
smukke ovenlys, der indgår som et led i tagland¬
skabet.

■ Courtyard garden with skylight, The Panum
Institute. The Architects have met the demands for

daylight illumination to the underlying dissection
room by creating the fine roof windows which form
part of the roof landscape.
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■ Plan, Copenhagen University, Amager.
1-10, Teaching wings.
A, B, C and D courtyard gardens.
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Plan, Københavns Universitet Amager.
1-10, undervisningsfiøje.
A, B, C og D, gårdhaver.
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Universitetets pausehaver
I løbet af 70'erne flyttede de humanistiske fag
fra Centrum ud på Amager i universitetets
nye bygninger i 3 etager. Her omslutter
fløjene 10 gårdhaver.

Trærækker omgiver hele bygningsanlæg¬
get og afslutter parkeringspladsen mod den
store fælled.

Gårdhaverne har adgang fra vandrehaller,
cafeterier og bibliotek. De har karakter af
udestuer med bænkenicher skærmet af bu¬
ske, træer og vedbendgærder og er således et
tilskud til de studerendes hverdag.

Side 86, nederst: Gårdhave. A, grønnegård.
Denne side, øverst: Gårdhave B, ankomstgård med
bassin og skulptur. Omkring bassinet er plantet
acer negundo. Skulpturen er udført af Jørgen
Haugen Sørensen.
Midten: Gårdhave C, grønnegård med spring¬
vand. Springvandene er udført som de velkendte
tivolikar, et traditionelt bødkerarbejde.
Nederst: Gårdhave D, vandhave med opholdsplad¬
ser. Runde bænke med laminerede sæder afgran på
betonsokler spejler sig sammen med acer negundo i
bassinet.

■ Page 86, bottom: Courtyard garden A, quad¬
rangle.
This page, top: Courtyard garden B, arrival court¬
yard with pool and sculpture. Acer negundo are

planted around the pool. The sculpture is executed
byjørgen Haugen Sørensen.
Middle: Courtyard C, quadrangle with fountain.
The fountain are built in the same way as the well-
known Tivoli basins, a traditional piece of cooper
work.

Bottom: Courtyard D, Water garden and sitting
areas. Round benches, with laminated Spruce seats
on concrete plinths, are reflected with Acer
negundo in the waters of the pool.
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Fritidsområde i Hedeland, plan. 1. Ridebane, 2. Spejderområde, 3. Koloniha- "Recreative area at Hedeland, plan 1. Riding ground, 2. Scout area, 3.
ver, 4. Veteranjernbane, 5. Fiskesø, 6. Ski- og kælkebakker, 7. Knallertbane. Allotments, 4. Veteran railway, 5. Fishing lake, 6. Skiing and toboggan slope,

7. Moped track.

Nyt land
60'ernes eksplosionsagtige udvikling kræve¬
de, at planlægningen af trafik, bebyggelse og
ressourceforbrug måtte i faste rammer. Per¬
spektivplan 1-IV, herunder råstofloven,
kommuneplanloven m.m. har i landskabs¬
mæssig henseende, ligesom byfornyelses- og
saneringsloven i bymæssig henseende - af¬
født nye opgaveområder. En af tegnestuens
hovedopgaver er planlægningen af det store
rekreative område i Hedeland.

Vi har altid haft lyst til og mod på at
arbejde med grusgravenes spændende jord¬
former og at gå ind i en skabelsesproces, som
arbejdet med naturlandskabet almindeligvis
ikke byder på.

Der er sagt og skrevet meget om disse
planlagte landskaber.

Affaldsdeponering, farlige grusgrav-
skrænkter, erosion m.m. kræver imidlertid
den proces, vi har planlagt for at skabe
vækstbetingelser Og tilgængelighed både for
mennesker, dyr og planter. I dag er Hede¬
land en byggeplads for fritid og livsudfol¬
delse.

Programmet for udviklingen af dette land¬
skab i grusgravene er lagt i Strukturplan
1979, udarbejdet i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Jørgen Vesterholt. Struktur¬
planen skal være et redskab til at sikre en
koordination af planlægningen, således at

beslutningerne vil indgå i en smuk og forståe¬
lig sammenhæng i det endelige landskab,
som det vil kunne fremtræde efter år 2000.

Terrænformerne i det fremtidige landskab
må naturligt tage udgangspunkt i det eksiste¬
rende terræn, gravemaskinellets beskaffen¬
hed og muligheden for at modtage, flytte og
bearbejdejord.

Tegnestuen har nu siden 1979 udarbejdet
en række delrapporter for grusgravene. Hver
delrapport beskæftiger sig med én grusgrav
inden for Hedeland, idet terrænet i hver
enkelt grusgrav fremtræder forskelligt efter
gravningen, afhængig af entreprenørens ma¬
skinel og gravemetode.
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Plan af golfbane i retableret grusgrav i Hedeland. Golfbanen vil i fuldt
udbygget stand rumme en 18 huls bane samt en træningsbane. Idag er de første
9 huller taget i brug.

■ Plan of golf course in reclaimed gravel pit at Hedeland. When complete, the
golf course will comprise an 18 hole course and a training course. The first 9
holes are in use today.

Golfbaneterræn under opbygning. ■ Golf course under construction.
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Forskning i jord
Under hele denne proces er jordbundsforhol¬
dene totalt ændret. Jordens struktur er

komprimeret af de tunge maskiner. I langt de
fleste grusgrave er al muld forsvundet. Vand¬
ledende gruslag er gravet væk. I dag er der
ørkener af tilkørt byggejord og affald, dybe
huller og stejle skrænkter med erosioner og
jordskred. Alt dette må nu igennem en for¬
søgs- og forskningsproces for at skabe vækst¬
grundlag for de ønskede og planlagte skove,
enge og vådområder.

I samarbejde med mejerilaboratoriet,
landbrugsministeriets konsulent og Hedesel¬
skabet udarbejdes nu en rapport over det
erfaringsmateriale, som udspringer af de om¬
fattende jordbundsanalyser og forsøgsplant-
ninger, der er sat i gang mange steder i
Hedeland, hvor der findes en jordbunds-
problematik, der er beslægtet med proble¬
merne i lignende udpinte områder rundt
omkring på kloden. Arbejdet i Hedeland med
forsøg og forskning er mødt med interesse fra
forskere i andre lande.

Øverst: Jordregulering. Efter endt grusindvinding
reguleres jorden; der udlaégges forsøgsfelter, hvor
planter og træers egnethed samt-jordforbedrings-
metoder afprøves.
Midten: Plantning med plantemaskine. På langt
sigt er det meget store arealer, der skal tilplantes
med skov. Dette har medført stor interesse for

forsøgene med maskinel plantning.
Nederst: Tilførsel af slam. Som et led i forsøg med
jordforbedring arbejdes med slam tilførsel.

■ Top: Grading. After gravel extraction has ended,
the site is graded; experimental areas are layed out
where the suitability of trees and plants and soil
improvement methods are tried out.
Middle: Planting with planting machine. Much
larger areas will be planted with forests in the
future. This has resulted in a great experimental
interest in mechanized planting.
Bottom: Addition ofsludge. Sludge is added as part
of the soil improvement experiment.
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Fra baggård til have
En række byfornyelses- og saneringsopgaver,
der efter vedtagelsen af saneringsloven har
været under udarbejdelse, er på vej ind i
realitetsfasen, og enkelte gårde er allerede
fuldført.

Siden midten af 70'erne er der foretaget en
række forarbejder, skitseringer og overslag
for at tilfredsstille beboernes praktiske behov
i en havemæssig sammenhæng og samtidig
tage hensyn til den stramme økonomi. Inter-
iørt og eksteriørt er man nu i gang med en
omfattende renovering af bl.a. Københavns
brogader og Christianshavn, dvs. en række
kendte lokaliteter, hvor det gælder om at
fastholde kvarterernes identitet og samtidig
opfylde nutidens krav til bolig og udendørs
ophold.

På lang sigt kunne man ønske sig, at
beboerne på Vesterbro kunne få en stiforbin¬
delse til de grønne områder, der kunne ska¬
bes i den gamle kødby.

Fra gården i Kanalkarréen, fuldført 1981—82.

■ From the courtyard in Kanalkarréen, completed
1981-82.
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Øverst: Plan af Kanalkarréen.
Midten: Perspektiv afgården i Kanalkarréen.

■ Top: Plan af Kanalkarréen.
Middle: Perspective of the courtyard in Kanalkar¬
réen.



Til venstre, øverst: Louisiana, skulpturterrasse.
Midten og nederst: Louisiana, sti langs Øresunds
skrænter.

Til højre: Gårdhave i Stavnsholt Kirke.

■ Left: top: Louisiana, sculpture terrace.
Middle and bottom: Louisiana, footpath along
Øresund's slopes.
Right: Courtyard at Stavnsholt Church.

Gårdhaven - det rekreative mellemrum

Gårdhaver er blevet temaet for mange af de
bygninger, vi arbejder med lige fra banker og

kongreshotel til kirker.
Det begrænsede rum, der kan være bunden

i en lysgård, fladen mellem bygningsfløje
eller det lille rum i en lav bygning, opleves
både indefra og udefra og kræver et eksklu¬
sivt plantevalg.

Når hovedtemaet for haven er slået an,
består arbejdet i at udsøge de planter, der
skal fastholde gårdhavens planteidé.

En have ved kysten
I efteråret 1982 åbner Louisiana-museet den

nye udstillingsfløj, hvor brostensbefæstelse,
vedbend og hvide mure indgår som gulv og
vægge i de terrasserede skulpturgårde.

Louisianas have med den fine samling af
sjældne træer og de fornemme eksempler på
pil, bøg og stedsegrønne vækster har i løbet af
1982 været genstand for en intensiv pleje med
det mål, at park og museum skal danne den
bedst mulige ramme om skulpturerne.

Louisiana er et eksempel på en kulturfunk¬
tions placering ved kyst, skov og strand.

Her mødes kultur og fritid.
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Øverst: Perspektiv set fra sydøst ved skydebane.
Midten: Perspektiv set fra nordvest på promenade.
Nederst: Plan af lystbådehavn ved Østerhage.

■ Top: Perspective seen from the south-east by the
shooting range.
Middle: Perspective seen from the north-west on
the promenade.
Bottom: Plan of the marina at Østerhage.

Kystog havn
På vestkysten afAls har borgerne fået et stort
ønske opfyldt: en lystbådehavn, der omtales
som den smukkest placerede i Norden. Inge¬
niørfirmaet Sloth Møller er mester for denne

placering ved Østerhage lige syd for Sønder¬
borg.

En smuk strandpromanade fører ud til
havnen. På promenadens grønsvær er. grup¬
per af seljerøn plantet efter et diagonalt
princip, der yderligere understreges af de
gamle træer, der er vokset op under vest¬
envindens pres. Stammer dg grenbygning
beskriver vindretningen.

I samarbejde med Cowiconsult, ingeniør¬
firmaet Sloth Møller og Sønderborg kommu¬
ne har vi arbejdet med disponering af parke¬
ringsarealer, byggefelt, sti- og vejadgang.
Parkeringen sker på det næs, som er anlagt i
forbindelse med havnebassiner, moler og
klubhuse og vil, når de nye træer vokser til,
kunne opfattes som en lysning i en lund,
formet af vindens påvirkning på samme
måde som beplantningen langs hele kysten.
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Øverst: Perspektiv afAlssundbroen.
Nederst: Aissund med den ny bro, Sønderborg og
Christian X's bro i det fjerne. Foto: Aerodan.

■ Top: Perspective ofThe Aissund Bridge.
Bottom: Aissund with the new bridge, Sønderborg
and Christian the X's Bridge in the distance.
Photo: Ærodan.

Næste side, øverst: Perspektiv af Statsbroen Store¬
bælt, hængebro.
Midten: Fynsiden, dæmning med bro for passage

langs kyst.
Nederst: Linieføring for Storebæltsbroen.

■ Next page, top: Perspective of The State Bridge
Storebælt, suspension bridge.
Middle: The Funen side, embankment with bridge
allowing passage along the coast.
Bottom: Route for The Storebælt Bridge.

Fra kyst til kyst
Arbejdet med store tekniske anlæg og veje i
landskabet har ført os ind på arbejdsområ¬
der, hvor landskabsarkitekter, arkitekter og

ingeniører mødes i et samarbejde, der udvi¬
der faggrænserne.

Vejdirektoratet og Cowiconsult gennem¬
førte bygningen afAlssundbroen i 1978-1981
med et svensk iirma eom entreprenører. Teg¬
nestuen virkede som arkitekter og landskabs¬
arkitekter både på landanlæggenes udform¬
ning og broens æstetiske kvaliteter i et af
Danmarks smukkeste kystlandskaber.

Arbejdet med Storebæltsbroen 1977-1978
var en udfordring af dimensioner. Opgavens
første store greb bestod i at beslutte den
geografisk og topografisk rigtige beliggenhed
og en linieføring, der fra Halskovnæs på
Sjælland til Teglværkskoven på Fyn tangerer
Sprogø midt i Storebælt.

Ankomstvejen til broen passerer store her-
regårdslandskaber. Den kraftige brokon¬
struktion er i sig selvet element i landskabet,
der stiller store krav til tilslutningen mellem
landanlæg og bro.

Linieføringen er valgt ud fra tekniske,
landskabsæstetiske og praktiske overvejelser.
Kurveforløbet sikrer, at bilisten på turen
over Storebælt far en visuel og vejledende
oplevelse af vejbanens og brokonstruktionens
forløb. Fra Storebælt og Fyens og Sjællands
kyster skulle broen vidne om Danmarks tek¬
niske og æstetiske stade i vor tid.

For de store igangværende arbejder står
følgende medarbejdere som sagsarkitekter.
Panuminstituttet: Vibeke Holscher, Erik
Juhl.
Hedeland: Erikjuhl.
Byfornyelses- og saneringssager: Palle Sjodt.
Louisianapark: Vibeke Holscher, Erik Juhl.
Edith Norgård, arkitekt m.a.a., landskabsarkitekt
m.d.l.
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Summary

Abi Nawas Development
By Søren Harboe
Today, the capital of Irak, Baghdad, is a city
with a population of approx. three million.
This low built-up area, mainly comprised of
two family dwellings with small gardens
enclosed by walls, stretches for miles along
both banks of the Tigris. At first acquaint¬
ance, a monotone but very green city.

The city is now undergoing a transforma¬
tion. Within a few years, an extremely ambi¬
tious town development and urban renewal
plan will transform Baghdad into a great city.
An uncontrolled migration from rural areas
into the city has been avoided but the demand
for housfng is still enormous. Irak experiences
a large growth in population.

The comprehensive planning and the
immense development work is controlled by a
state body which extensively employs foreign
advisers and contractors who work to very

Land and Garden

by Edith Nørgaard
With earth, water and stone - with trees and
with plants - it is the Landscape Architect's
job to create new landscape forms - to mould
the structure which links the town and coun¬

tryside together, demarcates the city from the
landscape and which shapes the places and
squares within the urban framework.

Relying on a well considered yet illusive
language of form, it is our job to define the
structure around our outdoor life and move¬

ments and to create an interaction between
outside and inside. The age we live in is
decisive for the types ofproblems presented to
us. There are still large public jobs to be
solved parallel with work for private clients.
In addition, we now have new job areas
resulting from Perspective Plans for the open
land and legislation on urban renewal and
rehabilitation in the old town districts.

A historical survey and retrospect is a
natural starting point for an account of what
we work with here and now when painting a
picture of the drawing office, as a workshop
for landscape planning, today.

We started the drawing office practice in
the 1960's with two jobs - The Technical
University of Denmark at Lundtofte and
Albertslund.

The new era began with demand for assemb¬
ly construction and a progressive building
process within a precise time schedule.

A marked terracing of the devleopment site
was an economic and time planning precon¬
dition when the Technical University of Den¬
mark was designed.

At Albertslund, the work involved plann¬
ing of a new town where high density - low
level housing was first used as an alternative
to the high-rise flats of the 1950's.

In this high density town, a large area,

tight time schedules. In the Spring of 1981,
The Architecture and Planning Firm, Skaa¬
rup and Jespersen in cooperation with the
Irakian town planning firm Planar recieved
approval of a sketch design for a ribbon
development opposite The Presidential
Palace, along The Tigris River. Two weeks
later, following our participation on the pro¬
ject, the design also included park areas, a
promenade along The Tigris and other open
space areas which were then approved by the
clients. Following this, we were given just
over two months to complete detail design
work and invite international tenders for the
main contract. As something of an exception
for this kind ofjob, the project designers were
also entrusted with project management and
site supervision. The first phase of site works
will be completed in the Spring of 1983 and
the last phase in the summe of 1984. The
older Islamic building tradition in Baghdad
is characterized by impressive brick-work in a
fine pale yellow brick. In an attempt to
continue this tradition, yellow facing bricks
are used on the facades of the Abi Nawas

development and yellow brick paviers have
been chosen for all paving work. The rich
Islamic garden art, known from areas such as
Andalusian and Kashmir, cannot be easily
traced in Iraq but when detaining the brick
paving, it has been a source of inspiration.

The choice of plants is based upon species
which originate in the area or were imported
a long time ago. The cool, often wet, winters
and the extremely hot summers combined
with the very heavy alluvial, frequently salt
permeated, soil limit the plant choice. The
development should be regarded as a first
phase of urban renewal for the entire area
shown on the outline plan.

At the turn of the century, the area was
covered with Date Palm plantations and
remains of these were preserved in the later,
now run down, housing area. Under both
demolition and building work, a great effort
has been made to retain as many existing
Palms as possible. A few older buildings of
architectural importance are to be renovated
and better quality housing will be integrated
into the project.

Kongsholmparken, was left open to meet
residents' recreational needs. Thus, build¬
ings, courtyards and park also became an
alternative to traditional housing estates. The
Landscape Architects' function was to contri¬
bute architectural qualities to town and park.

We have worked extensively on the town's
floor and the colour-content of the walls - a

black-white-grey colour spectrum which
forms the background for the green luxuriant
planting. The town's water is a main feature
in the pedestrian street where the lake at The
Town Hall continues along Kanalgaden.

Facing Blegdamsvej, The Panum Institute
is one of Copenhagen's largest town houses.
Along Tagensvej, The Institute's garden wall
is of such a size that it could resemble The
former main entrance to Blegdam Hospital.
Within the walls, there are small courtyards,
gardens and tree-planted terraces and a
wealth of plants and flowers.

During the 1970's, The University's
Faculty of Humanities moved from the city
center to new three-storey premises at Ama¬
ger. The building wings enclose ten courtyard
gardens. Rows of trees surround the entire
building lay-out and border the parking place
against the common land.

The courtyard gardens are accessible from
the lounges, cafeteria and library. They have
the character of terraces with sitting areas
screened by bushes, trees and ivy fences.

One of the drawing office's main jobs is
planning of the recreative area at Hedeland.

The future terrain forms in the landscape
have their natural starting point with the
existing contours, excavation machine
capability and the grading possibilities. Since
1979, the drawing office has worked on a
series of reports for the gravel pits. Each
report deals with only one gravel pit within
Hedeland as the resulting terrain differs from

site to site depending on the contractor's
machine and excavation methods.

Throughout this process, the soil condi¬
tions are totally changed. The soil structure is
compacted by the heavy machines and there
is seldom topsoil left over in the majority of
pits. The water carrying gravel layer has been
dug out and, today, there is a desert of excess

building earth and rubbish, deep holes and
steep slopes with erosion and landslides. A
research and experiment process follows to
create growth conditions for the desired and
planned forest, meadow and wet areas.

Since the middle of the 1970's, a range of
surveys and economic appraisals have been
carried out to satisfy residents practical out¬
door requirements whilst respect¬
ing the severe economic restraints. Both
interior and exterior renovation is now being
carried out in a number of well known locali¬
ties such as Copenhagen's bridge streets and
Christianshavn where the primary goal is to
retain the local identity whilst meeting de¬
mands for dwellings and outdoor space.

During 1982, Louisiana's garden, with its
fine collection of rare trees and impressive
examples of Willow, Beech and evergreen
species, has been the object ofextensive treat¬
ment with the goal of creating the best possi¬
ble framework around the sculptures.

Working on large technical layouts and
roads in the landscape has brought us into
work fields where Landscape Architects,
Architects and Engineers meet in a collobora-
tion which extends professional boundaries.

Working on The Storebælt Bridge 1977—
1978 was an enormous challenge. The major
initial problem was deciding the correct
geographical and topographical location
which, between Halsskovnæs on Zealand and
Teglværkskoven on Funen, passes through
Sprogø in the middle ofThe Storebælt.

96 LANDSKAB 4- 1982



Kursustilbud:

Kommuneplanen - struktur,
rammer, indhold
Dansk Byplanlaboratorium indbyder til praktik¬
kursus om »Kommuneplanen - struktur, rammer,
indhold« den 6.-8. december 1982 på Vingsted-
centret ved Vejle.

Deltagere og forudsætninger
Kurset henvender sig til planlæggere og sagsbe¬
handlere og andre, der arbejder med kommune¬
planlægning. Interesserede politikere vil kunne
deltage i kurset med udbytte. Kurset er specielt
tilrettelagt for deltagere, der står overfor at skulle
udarbejde forslag til kommuneplan.

Kursets indhold

Med baggrund i foredrag, konkrete eksempler og

deltagernes egne erfaringer, er det kursets formål at
belyse væsentlige træk i arbejdet med det endelige
forslag til kommuneplan, herunder
— planlægningens politiske beslutningsgrundlag
— hovedstruktur, rammer, forudsætninger - sam¬

menhæng og detaljeringsgrad
— kommuneplanens indhold på områderne by¬

struktur, forbedring af eksisterende byområder
og det åbne land

— forholdet mellem regionplanlægning og kommu¬
neplanlægning.

Herudover vil der i gruppearbejdet blive lejlighed
til erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Praktiske oplysninger
Deltagerantallet er begrænset til 35.

Prisen for deltagelse incl. ophold og forplejning
excl. drikkevarer er kr. 2450,-.

Tilmeldingsblanket sendes til Dansk Byplanla¬
boratorium« - ikke kursusstedet - senest den 15.

november 1982.

Deltagerliste udsendes umiddelbart efter fristens
udløb, og i forbindelse hermed vil kursusafgiften
blive opkrævet.

Kilde: Dansk Byplanlaboratorium, Tordenskjoldsgade
10, 1055 København K. Tlf. (01) 137281, mandag til

fredag kl. 9.00-16.00.

Planlægning i det åbne land
Seminar lørdag den 27. november 1982.
Miljøværnscentret, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
Thorvaldsensvej 40, Auditorium 3-01, kl. 9pre. til ca\ 17.
Program
9.00—9.05: Velkomst ved Miljøværnscentrets for¬

mand, professor Niels Haarløv.
9.05— 9.25: Erik Holst, tidl. miljøminister: Indled¬

ning.
9.25— 9.55: Peter Brogaard, arkitekt m.a.a.,

Kunstakademiets Arkitektskole:

Om det danske landskabs historie.

9.55—10.10: Diskussion.

10.10—10.40: Arne Gaardmand, kontorchef, Plansty¬
relsen: Planlovreformen.

10.40—10.55: Diskussion.
10.55—11.15: Kaffepause.

Hvad skal vi kalde vor

ny type støjmur?
Denne dekorative støjmur med
indbyggede resonatorsten frem¬
stilles nu i Danmark på vor fabrik
i Sydsjælland, Holmegaard Beton-
varefabrik. Den er opstillet ved
Ferskvareterminalen i Slagelse.
Den er pladsbesparende. Kan op¬
bygges i store højder, den kan be¬
plantes, den har gode støjdæm¬
pende egenskaber. Den fortjener
et godt navn.

Find på et godt navn og vind

5000KR
1. præmie 5000 • 2. præmie 2000 - 3. præmie 1000 kr.
samt 10 trøstpræmier å Vi flaske GI. Dansk

Rekvirer alle oplysninger om den ny
støjmur og konkurrencebetingelserne.

SFSten k/s
Sdr. Mellemvej 9 ■ Postbox 93 ■ 4000 Roskilde
Telefon 02-757788
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11.15—11.45: Henrik Mørkeberg, mag.scient.soc.,
Socialforskningsinstituttet: De små
bysamfund.

11.45—12.00: Diskussion.
12.00—13.15: Frokost (»Gimle«).
13.15 —13.45: A^. Anker Kofoed, landbrugsminister:

Jordbrugets interesser i den fysiske plan¬
lægning.

13.45—14.00: Diskussion.

14.00—14.30: Annelise Bramsnæs, landskabsarkitekt,
Kunstakademiets Arkitektskole: In¬

tegreret planlægning af det åbne lands
udnyttelse.

14.30—14.45: Diskussion.

14.45—15.05: Kaffepause.
15.05— 15.35: Knud Svensson, byplanchef, Frederiks¬

berg Kommune: Planlægning på tværs
afalle grænser.

15.35—16.40: Diskussion.

16.40—ca. 17: Knud Sørensen, landinspektør, Nykø¬
bing Mors: Menneskets natur.

Mødeleder: Niels Elers Koch, projektleder, seniorsti¬
pendiat, Statens forstlige Forsøgsvæsen.

Tilmeldelse sker til Miljøværnscentret, Zoolo¬
gisk Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole, Biilowsvej 13, 1870 København V, inden den
15/111982, med indbetaling afkr. 60,00 pr. deltager (kr.
120,00 medfrokost) på girokonto 7289790 Miljøværns-
centret, c/o Niels Haarløv). Mødeprogram tilsen¬
des efter indmeldelse og indbetaling. For kr. 30,00
(excl. frokost) vil et begrænset antal studerende ved
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole kunne
deltage.

International Competition for
Students af Landscape-Architecture
on the Occasion of the XXI. IFLA World

Congress Munich 1983 "Town-Nature-
Future,,
Who can participate?
Participation is free for working groups of students
of landscape-architecture, who are registered in a

university, technical college or polytechnical insti¬
tution of any country. Every student or every

working group, of which all members must be
qualified for participation, are allowed to send in
only one design. Any rules or instructions for
competitions are excluded.

Object of the competition
The object of the competition is to obtain sugge¬
stions for the mastering of intra-urban problems
within the meaning of the Congress' theme "Town-
Nature-Future". Furthermore, the aim is to stimulate
and encourage the development of new ideas in the
field ofstructure-, object- and open space planning.
There are no planning restrictions given, yet the
designs should be orientated by a real model.
Planning should be understood as a perspective
and an open development should be drawn, poi¬
nting towards the future.

Judging and prizes
An international jury will judge the contributions
entered. The jury's decision will presumably be
announced on June 1983. There will be prizes
ranging from 15,000 to 20,000 DM.

Technical details

Information concerning the competition will be
distributed from July 15, 1982, onwards through
the BDLA-Federal Office. Questions of the partici¬
pants as to the competition should be directed to
the BDLA-Federal Office until December 15, 1982.
The contributions have to be handed in until May
2, 1983. Text, captions and descriptions can be in
English or German.

Exhibition ofprojects
Approximately 20 pf the projects send in will be
shown during the XXI. IFLA World Congress "Town-
Nature-Future" in the German Museum in Munich from

August 30, until September 4, 1983. More exhibi¬
tions are planned.

Further details

Association of German Landscape Architects
BLDA

Federal Office, Colmanstrasse 32, D-5300 Bonn 1,
Tel. (0228) 655488
Bonn, May 10, 1982 Carl Stecheweh,
BDLA Federal Secretary

Trees wanted - who can help?
A new book is in preparation, the like of which has
never appeared before. Not in Germany, not in
Europe (even in England, one seeks in vain), and
also not in America, or anywhere else.

It is a book which originated out of love of and
the desire to protect trees: in the garden, on streets,
in parks and woods. It will be a splendid picture
book. There will be short texts in English, German
and French. It will be designed in such a way that it
will find easy acceptance at all levels ofreaderships,
particularly with enthusiasts such as professional
nursery and gardening circles, schools and univer¬
sities, botanical gardens, local and government
authorities, etc.

Through "wanted" columns in German and
foreign newspapers, through wide-ranging corre-

spondance, that has reached on one side of the
world right around to Japan, and on the other side
of the world around to Hawaii, the author has
sought out, not only the most beautiful and the
oldest trees, but also the most curious, including
abstract combinations of buildings and trees, such
as houses, chapels, observation towers, re¬
staurants, and meeting places.

The author has been collecting this information
for over 20 years, and has researched particularly
intensively during the last three years. He is still
looking for further examples, either as postcards,
photographs, or lithographs.

He would like to purchase such examples (at a
sensible price, so that the book does not become too
expensive) or to loan such photographs for a short
time to make an offset plate.

The title of the book will be "The wonderful

world of trees - the oldest most beautiful and

curious trees of the world,,.

Gerhard Klette

Freunder Landstrasse 25

D-5100 Aachen-Brand, Germany

Trafiksanering

Dansk Byplanlaboratoriums skriftserie - skrift nr. 26-
» Trafiksanering - erfaringer medfærdselslovens § 40.«
Forfattere: bogen er udarbejdet af en projektgruppe på
Danmarks tekniske Højskole, IVTB; ingeniør Palle Beck
Thomsen, landskabsarkitekt Niels Jensen, arkitekt Mette

Johnsen, arkitekt Vibeke Meyling og civilingeniør Ole
Sørensen.

Typografi og tilrettelæggelse: arkitekt Finn Mørup Jensen
ogforfattergruppen.
92 sider, illustreret, pris 89,- kr. incl. moms.

I bogen — »Trafiksanering — erfaringer med færd¬
selslovens § 40« belyses nogle hovedtræk i de § 40-
trafiksaneringer som er gennemført i de seneste år.
Detailleret gennemgås og beskrives en række dan¬
ske kommuner (Thisted, Aalborg, København,
Odense, Herlev, Gentofte, Albertslund, Kolding,
Lejre og Lyngby-Taarbæk).

Energikrisen og en voksende forståelse for at det
er nødvendigt at gøre noget ved biltrafikkens nega¬
tive følger har ført til en holdningsændring som
bl.a. har givet sig udtryk i et nyt syn på den
kollektive trafik og cykeltrafikken. Med baggrund i
færdselslovens § 40, som gør det muligt at sætte de
almindelige færdselsregler delvis ud af kraft i bolig¬
områderne (den »nye« færdselslov af 1976) har
næsten % af landets kommuner i løbet af de sidste

par år lavet § 40-Trafiksaneringer. Der er udført ca.
154 km § 40 veje og der er yderligere planlagt ca.
Ill km i 1981 og 82.

I bogen »Trafiksanering - erfaringer med færd¬
selslovens § 40« behandles bl.a. emnerne, § 40-
Trafiksanering — hvorfor og hvordan?, § 40's an¬

vendelsesmuligheder i forskellige byområdetyper,
eks. bykernen, tætbyen, yderområderne m.v. En¬
delig redegøres for sammenhængen mellem kom¬
muneplanlægningen, som alle landets kommuner
gennemfører i disse år, og de kommende års behov
for § 40-trafiksaneringen.

Med udgivelsen af bogen vil Dansk Byplanlabo¬
ratorium bidrage til, at erfaringer og ideer formid¬
les videre til interesserede politikere, planlæggere,
borgere, beboergrupper osv.
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DL's Høstkonference - Jubilæums¬
konference

Høstkonferencen fandt i år sted fredag den
1. og lørdag den 2. oktober i Herning på
Østergaards Hotel.

I forbindelse med DL's 50 års jubilæum
den 19. december 1981 afholdtes høstkonfe¬
rencen i år som en jubilæumskonference. Det
var derfor naturligt - på baggrund af et
tilbageblik - at skue lidt ind i fremtiden for
vort fag.

Begrebet parkpolitik blev lanceret her¬
hjemme af C. Th. Sørensen i 1931 gennem
Dansk Byplanlaboratoriums skrift, der blev
tilsendt alle landets kommuner. Dermed kom

»parkpolitik« til at fremstå som et sidestykke
til byplanlægning og er som sådan mere
aktuel i dag end nogensinde. Gennem en
større faglig bevidsthed omkring begrebet
parkpolitik var det høstkonferencens mål at
fremme et fagpolitisk engagement for at skabe
større forståelse i befolkningen for nødvendig¬
heden af en parkpolitik.

Mange afde spørgsmål, der trænger sig på i
disse år om fagets fremtid og udviklingsmu¬
ligheder, kan samles under begrebet parkpo¬
litik. En ny bog om parkpolitik er under
udarbejdelse i DL's regie og med Dansk
Byplanlaboratorium som udgiver. Det var et
håb, at høstkonferencen kunne være til inspi¬
ration for bogens forfattere og fremme med¬
lemmernes fagpolitiske engagement for at
tilpasse faget til samfundets ændrede vilkår.
Første indlæg på konferencen blev holdt af
Chr. Mørup Jensen, som med konkrete ek¬
sempler fra Lyngby-Taarbæk kommune be¬
skrev hvilke elementer i by og på land, der
bør være omfattet af &n samlet parkpolitik.

Eksemplet Lyngby-Taarbæk dokumente¬
rede på smukkeste måde, i hvor høj grad en
bevidst ført parkpolitik kan lykkes.

Vicedirektør i Planstyrelsen, arkitekt
m.a.a. Edmund Hansen gennemgik herefter
hele planlovkomplekset og fremhævede de

muligheder, der findes i lovgivningen for at
tilgodese en kommunal parkpolitik.

Edmund Hansen konstaterede, at vi i nye¬
re tid ikke har haft en tilfredsstillende park¬
politik. Der er lavet alt for la egentlige park¬
anlæg, og vi har stort set klaret os på vore
forgængeres forudseenhed.

I den påfølgende debat blev der fra flere
sider ytret ønske om et lovfæstet normsæt,
som kunne sikre et mindstemål af grønne
områder i byerne. Flere ønskede også en
lovmæssig sikring af landskabsarkitekters og
stadsgartneres deltagelse i kommuneplan¬
lægningen.

Som en slutbemærkning i diskussionen
gjorde Sven-Ingvar Andersson opmærksom
på, at mange byplanlæggeres deltagelse i
byplanlægningen ikke har sikret en god by¬
planlægning! Det er altså ikke nok, at vi er
med, der må opbygges én faglig viden og
erfaring, som kan berettige til deltagelse.

Netop behovet for uddannelse og efterud¬
dannelse på alle faglige niveauer inden for
den grønne sektor blev fremhævet af konfe¬
rencens næste foredragsholder, landskabs¬
arkitekt Eivor Bucht fra det svenske MO-
VIUM-sekretariat.

En krise fører til forandringer, som i bedste
fald kan blive til en fornyelse, sagde Eivor
Bucht og nævnte fire punkter, hvor land¬
skabsarkitekterne må sætte ind for at sikre en

fornyelse inden for parkpolitikens område:
1. Vejledning til kommuner, amter og stat

om planlægning afgrønområder.
2. Fornyelse af parkernes indhold og funk¬

tioner.
3. Demokratisering af landskabsarkitektens

arbejdsfelt.
4. Bedre uddannelse af alle inden for den

grønne sektor.
Høstkonferencens faglige del sluttede med

et smukt og tankevækkende lysbilledværk
om børns opvækstvilkår i Københavns bro¬
kvarterer. Arkitekt m.a.a. Grete Plesner hav¬
de ladet børnene beskrive deres situation

med deres egne ord. I sin indledning sagde
Grete Plesner at børnekommissionen havde
fastslået, at 160.000 børn ikke har ordentlige
legemuligheder ved deres boliger, og hun
nævnte en række krav, som må stilles til en

parkpolitik for at forbedre småbørnfamiliers
livsvilkår.

Aftenens festmiddag i anledning af for¬
eningens 50 års jubilæum havde sine højde¬
punkter i Andreas Bruuns festtale og i ud¬
nævnelsen af Agnete Muusfeldt til æresmed¬
lem i DL.

Lørdag formiddag var der ekskursion til
Gullestrup og til Herning kunstmusæer.

Høstkonferencen havde samlet små 100

deltagere som lørdag sluttede med at vedtage
en pressemeddelelse med følgende ordlyd:

»I krisetider som nu, er en kommunal
parkpolitik særlig vigtig for at sikre befolk¬
ningens adgang til grønne områder og for at
give mulighed for en meningsfyldt fritid -
ikke mindst for vore børn.

Selv om der er stagnation i byggeriet, er
behovet for gode og tilgængelige'friarealer
ikke faldende — tværtimod.

Der er nok at tage fat på! Eksempelvis:
• Udbygning af en grøn struktur for de

grønne områder i alle landets kommuner,
således at både byens og boligens friarea¬
ler sikres.

• Fortsatte gårdrydninger for at skaffe bedre
friarealer i byernes ældste dele.

• Renovering af friarealer i forbindelse med
bebyggelsen fra 60erne, hvor store og uin¬
spirerende arealer kan omdannes til spæn¬
dende områder med dyrkningshaver, lege¬
skove og opholdsoaser m.m.

• - og endelig bør mange af vore farlige og
kedelige vejstrækninger trafiksaneres med
hastighedsdæmpende foranstaltninger og
beplantninger efter færdselslovens § 40.
Alt dette koster penge, men investering i

friarealer og friluftsliv er en investering på
langt sigt, der vil give glæde og trivsel til
kommende generationer.« Preben Skaarup
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Konkurrencer

Når der ikke er andet anført rettes alle henvendel¬
ser vedrørende konkurrencer til Konkurrence¬

udvalget, Danske Arkitekters Landsforbund, Bred¬
gade 66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca. 6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer
Studiematerialet vedrørende løbende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade 10, København K. Hjemlån er
tidsbegrænset men kontakt- og/eller fotokopier kan
købes.

International møbelkonkurrence
Det franske kulturministerium har udskrevet en

international etapekonkurrence om udformningen
af kontormøbler for de næste 20 år. Præmiesum
400.000 FF. Frist for forespørgsler den 15. september
1982. Forslag til 1. etape skal være modtageren i
hænde senest den 29. december 1982. Program fas ved
henvendelse til: Concours Mobilier, Commissariat
General du Concours, Pavillon de Marsan, 107 rue
de Rivoli, 75001 Paris.

Nordisk idékonkurrence om

BYEN OG FJORDEN -

OSLO ÅR 2000
Der er udskrevet en nordisk idékonkurrence om

havnefronten i Oslo. Den samlede præmiesum er
n.kr. 500.000; registreringsafgiften n.kr. 500. Der
er omvisning på konkurrenceområdet 15. okt.;
tilmelding til norsk konkurrencesekretariat — se

program.

Registreringsfrist den 1. november 1982. - Frist for
forespørgsler den 20. oktober 1982. - Indlevering afforslag
den 20. januar 1983.

International Competition for
Students af Landscape-Architecture
on the Occasion of the XXI. IFLA World
Congress Munich 1983 "Town-Nature-
Future,,

Who can participate?
Participation is free for working groups of students
of landscape-architecture, who are registered in a
university, technical college or polytechnical insti¬
tution of any country. Every student or every
working group, of which all members must be
qualified for participation, are allowed to send in
only one design. Any rules or instructions for
competitions are excluded.

Object of the competition
The object of the competition is to obtain sugge¬
stions for the mastering of intra-urban problems
within the meaning of the Congress' theme "Town-
Nature-Future". Furthermore, the aim is to stimulate

and encourage the development of new ideas in the
field ofstructure-, object- and open space planning.
There are no planning restrictions given, yet the
designs should be orientated by a real model.
Planning should be understood as a perspective
and an open development should be drawn, point¬
ing towards the future.

Judging and prizes
An international jury will judge the contributions
entered. The jury's decision will presumably be
announced on June 1983. There will be prizes
ranging from 15,000 to 20,000 DM.

Technical details

Information concerning the competition will be
distributed from July 15, 1982, onwards through
the BDLA-Federal Office. Questions of the partici¬
pants as to the competition should be directed to
the BDLA-Federal Office until December 15, 1982.
The contributions have to be handed in until May
2, 1983. Text, captions and descriptions can be in
English or German.

Exhibition ofprojects
Approximately 20 of the projects send in will be
shown during the XXI. IFLA World Congress "Town-
Nature-Future" in the German Museum in Munich from

August 30, until September 4, 1983. More exhibi¬
tions are planned.

Further details

Association of German Landscape Architects
BLDA

Federal Office, Colmanstrasse 32, D-5300 Bonn 1,
Tel. (0228) 655488

Eksempler på landskabs- og havekunst
SVEN HANSEN
Bogen rummer et udvalg af egne arbejder gennemgået i tekst, tegning og foto til belysning af landskabs- og
havekunsténs muligheder. Bogen er på 96 sider, uindbundet. Pris kr. 120,-. Udgivet af Sven Hansens
tegnestue, Århus. Bestilles ved henvendelse til tegnestuen, J. P. Larsensvej 74, 8220 Brabrand,
tlf. (06)26 23 55.
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»Det tabte paradis« - de historiske havers bevaring
Af Jette Abel, Sven-lngvar Andersson og Steen Estvad Petersen

Interessen for gamle haver og for historisk
havekunst vokser. Det sker sideløbende med
en række andre fænomener, der kredser om¬

kring fortiden. Når dette skrives, går der i TV
en serie om Lord Nelson og en om Menne¬
skets Oprindelse, antikviteter sælges som
aldrig før og et populærvidenskabeligt tids¬
skrift som Skalk har 60.000 abonnenter. Når
det gælder bygninger er interessen for reno¬
vering nok så. stor som for nybyggeri og den
nyeste arkitektur, postmodernismen har et
betydeligt islæt afhistorisisme.

Denne fortidsdyrkelse vurderes og forkla¬
res forskelligt. Nogen ser den som en gold
fremtidsangst og et udtryk for politisk kon¬
servatisme. Andre mener, at det er en nød¬
vendig reaktion på de sidste årtiers samtids-
fiksering og gennemgribende miljøomdan¬
nelse. De fleste er vist nok af den opfattelse, at
det er sundt at opfatte sig selv og sin tid med
alle dens udtryk som et led i en sammen¬

hæng.
Hvorom alting er, så kan man konstatere,

at interessen er både bred og dyb.
Interessen for de gamle haver forklares

både af den almene historiske interesse og af
det for havekunsten særlige forhold, at de
langsomt forsvinder, hvis de ikke bliver lø¬
bende plejet. Steen Estvad Petersen viste i sin
undersøgelse af de danske herregårde, at
haverne var den del af den kulturhistoriske

helhed, som havde det dårligst. Denne kon¬
statering var grunden til at Steen Estvad i sin
egenskab af leder af Bygningsteknisk Studie¬
arkiv organiserede to debatdage om de histo¬
riske havers bevaring i samråd med KVL's
afd. for Have og Landskab og arkitektskolens
Landskabslaboratorium. Møderne fandt
sted i dagene 18. og 19. marts 1982 i Kunst¬
akademiets festsal under betegnelsen Det
tabte paradis.

Fagfolkets og myndighedernes interesse
for bevaring af de gamle haver er ikke noget
isoleret dansk fænomen. Vi er tværtimod sent

ude. I de sidste årtier har der været afholdt en

række symposier om emnet. Et af de første
fandt sted i Sch'wetzingen i 1973, og med
Dieter Hennebo ved universitetet i Hannover
har tyskerne været først med en særlig profes¬
sor i havekunstens historie. Siden har der
været afholdt store symposier i England og i

Østrig ved de universiteter, som har uddan¬
nelse af landskabsarkitekter, og sidste år blev
der på de svenske fredningsmyndigheders
initiativ gennemført en international konfe¬
rence i Stockholm. Den viste blandt andet, at
det engelske National Trust har en veludvik¬
let administration af haverne og at der ved
universitetet i Vestberlin foregår interessante
havearkæologiske studier. Ved mødet på
Kunstakademiet gjorde Jette Abel rede for
ICOMOS' og IFLA's fælles arbejde for ha¬
vernes bevaring på internationalt niveau.

Jette Abel kunne bl.a. fortælle at UNES¬
CO fra 1981 officielt registrerer historiske
haver, som er kunst- og kulturhistorisk beva¬
ringsværdige, som MONUMENTS. Tema¬
dagenes første del sigtede også mod at under¬
strege dette forhold. Steen Estvad fremhæve¬
de havernes kulturhistoriske sammenhæng
med anden bildende kunst og understregede,
at herregårdene repræsenterer en enhedskul¬
tur, et alkunstværk, som dog méget følsomt
til enhver tid spejler de almene kulturstrøm¬
ninger. Med Karen Blixens Rungstedlund
som eksempel fremførte Sven-lngvar An¬
dersson det synspunkt, at de haver, som er
bevaringsværdige, er havekunst, er resultatet
af bevidste hensigter, tilgængelige for en
kunstnerisk oplevelse og genstand for en
kunstvidenskabelig fortolkning.

Med udgangspunkt i identitetsbegrebet,
behovet for steder med særpræg i de daglige
omgivelser, slog Lisbeth Balslev Jørgensen et
slag for havernes bevaring. Det er ikke nok at
vi kender de gamle haver gennem opmålin¬
ger og anden dokumentation. Vi behøver
dem som strukturgivende element i byerne
og i landskabet.

Med denne indkredsning af objektet som
baggrund bestod anden del af forelæsninger,
der belyste haverestaureringens teori og stil¬
lede en række kildne spørgsmål om mål og
midler. Bør man gøre gennemgribende for¬
nyelser eller nøjes med indsigtsfuld pleje af de
sørgelige rester? Hvor skal man bruge res¬
sourcerne, hvis de er begrænsede? Hvilken
tilstand skal man rette sine bestræbelser

imod, når man restaurerer en have, der
langsomt har skiftet ansigt under vekslende
smagsopfattelser i 200-300 år?

At havekunsten altid har været nær for¬

bundet med landbrugets tekniske og økono¬
miske forhold var arkitekt Peter Brogårds
tese. Den fik en drastisk illustration i eksemp¬
let Rousham. Som andre engelske landskabs¬
haver blev den anlagt som et bølgende over-
drevslandskab på et tidspunkt, da kødpro¬
duktionen var favorabel. Nu, hvor der er flere
penge i at dyrke korn, bliver engene pløjet op!

Temadagens sidste del beskæftigede sig
med de praktiske erfaringer og de fremtidige
forhåbninger. Landskabsarkitekt Ole Stat-
tau fortalte om det arbejde, der under Knud
Preislers ledelse udføres af Inspektoratet for
de kgl. Lysthaver, og R. de Jong der er leder
af de hollandske fredningsmyndigheders
kunsthistoriske afdeling beskrev, hvordan
haverne er placeret i den hollandske fred¬
ning. Det viste sig, at den hollandske fred¬
ning er meget stærkt organiseret og har enor¬
me midler stillet til sin rådighed. Derimod
forekom selve haverne at være nok så beva¬

ringsværdige i Danmark som i Holland.
Endelig forklarede kontorchef Sys Hart¬

mann, hvordan man i Fredningsstyrelsen ser
på haverne som fredningsgenstande. Lang¬
somt er.haverne blevet inddraget i frednings-
administrationen, men midlerne er små lige¬
som til restaurering af bygninger og man
savner erfaringer både hvad angår de teore-
tisk-j uridiske spørgsmål og de teknisk-prakti-
ske.

Ved den efterfølgende debat understrege¬
de Viggo Nielsen, Fredningsstyrelsens direk¬
tør, at man befinder sig i begyndelsen af et
arbejde, som myndighederne gerne vil frem¬
me, men som forudsætter aktiv medvirken fra
faglig side såvel som fra ejere og fra den
kulturinteresserede almenhed.

Dette særnummer af Landskab er et bi¬

drag hertil og vi som har faet lov til at fungere
som redaktørens medhjælpere retter en varm
tak til forelæserne, som har redigeret deres
manuskripter til denne publicering og gratis
stillet dem til rådighed. Og tak til Landskab,
som har åbnet sine spalter for Det Tabte
Paradis.

Jette Abet, landskabsarkitekt M.D.L., lektor på
KVL's afd. for have og landskab. Sven-lngvar An¬
dersson, landskabsarkitekt M.D.L., professor, land-
skabslaboratoriet KA. Steen Estvad Petersen, arki¬
tekt M.A.A., leder af Byggeteknisk Studiearkiv.
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Løvegården i Alhambra, Spanien. Til højre med grus i bunden, til venstre med ■ Lion Courtyard.at Alhambra, Spain. Right, with gravel surface. Left, with
bundplanter. ground cover planting.

IFLA/ICOMOS' komité for historiske haver og landskaber
Af Jette Abel

IFLA er forkortelsen for International Fede¬
ration af Landscapearchitects, grundlagt i
Cambridge i 1948.

ICOMOS står for International Counsil
on Monuments and Sites. Denne organisa¬
tion Blev stiftet i forbindelse med en kongres i
Paris i 1957 for fagfolk beskæftiget med gen¬
opbygningsarbejde og restaureringsarbejder
af historiske bygninger efter anden verdens¬
krig. Kongressen viste, hvor store problemer
mange lande stod overfor, og at gensidig
hjælp var nødvendig for at kunne klare disse
opgaver.

ICOMOS næste store kongres fandt sted i
Venezia i 1964; der var da deltagere fra 61
nationer. På kongressen tilsluttede man sig
Venezia-Charteret om bevaringsarbejder.

Artiklerne i Charteret beskæftiger sig med:
1. Afgrænsninger dvs. hvilke historiske

monumenter charteret omfatter.
2. Bevaring.
3. Restaurering.
4. Historiske områder.
5. Arkæologiske udgravninger.
6. Dokumentation og publicering.
Charteret blev oprindeligt udformet på •

fransk og siden oversat til engelsk, spansk og
russisk. Magister Harald Langberg har fore¬
taget en oversættelse til dansk og har samti¬
dig kommenteret charteret i et lille hefte, som
er udgivet af fonden for Dansk Bygnings¬
kultur.

The international committee on Historical
Gardens and Sites blev stiftet i 1971 som en

special komité under IFLA/ICOMOS. Dens
medlemmer er landskabsarkitekter, kunsthi-
storiskere, arkitekter, arkæologer, botanikere
m.m. Der er i dag ca. 15 medlemmer i en
styrelsesgruppe, som holder et årligt møde,
og ca. 30-40 såkaldte korresponderende
medlemmer. Styrelsesgruppen er ikke natio¬
nalt repræsentativ, men har repræsentanter
fra diverse regioner og klassiske havekunst¬
lande.

Komiteen arbejder med at udgive en liste
over bevaringsværdige historiske hever, et
projekt som har taget lang tid bl.a. grundet
manglende kriterier for udvælgelsen. Nu lig¬
ger materialet der, men man har - så vidt jeg
ved - ingen penge til at trykke det for!

Der indsamles årligt bibliografier om hi¬
storiske haver, som sendes rundt til medlem¬
merne. Endelig, og det er nok det vigtigste,
holder man hvert andet år et symposium.
Symposierne holdes oftest i spændende histo¬
riske omgivelser, som absolut ikke egner sig
til lysbilledforedrag og simultananlæg, hvil¬
ket kan give selv rutinerede foredragsholdere
nerver og sætte tilhørernes tålmodighed på
prøve.

Det første symposium holdtes i Fontaine¬
bleau i Frankrig, hvor komiteen blev dannet.
Efter symposiet udkom en diger,rapport.

I 1973 holdtes symposiet i Granada i Spa¬
nien: Temaet var Islarmiske haver, som sær¬

ligt problem beskæftigede man sig med en
gentilplantning af Løvegården i Alhambra,
som på daværende tidspunkt lå hen med grus

i bunden. Forsøgene med at tilplante gården
med blomster blev dog ikke vellykket, idet
det ikke var muligt at fa sænket bedene i
forhold til vandrenderne, hvilket man mener,
var det oprindelige. Da jeg var der i 1978, var
blomsterne erstattet af bunddækkeplanter,
og nu er der igen grus, såvidt jeg har kunnet
få oplyst.

I 1975 var vi i den smukke Herrnhutterby
Zeist i Holland. Temaet var prydplanterne i
det 16. og 17. århundredes haver. En kom¬
menteret liste »Ornamental Plants in 16th
and 17th century Gardens« var udarbejdet
på Utrecht Universitets biohistoriske institut
af to unge biologer. Som aktuelt problem i
Holland blev vi konfronteret med restaure-

ringsproblemerne for en grotte på slottet
Rosendaal og det storslåede projekt, som var
under forberedelse: at rekonstruere og udgra¬
ve, kan man næsten sige, barokanlægget ved
Het Loo, omtalt i Landskap i 1979. Mødet
sluttede med formulering af en konklusion og

opstilling af en liste over særligt truede haver,
den blev tilstillet Det europæiske Bygnings¬
fredningsårs afsluttende kongres.

I 1977 var værtslandet Tjekkoslovakiet,
hvor første del af symposiet blev holdt i det
gamle ærkebiskopsæde Kroménz i Moravia
og anden del i Prag Temaet: Udnyttelse af
historiske haver i dag. Vi beskæftigede os
generelt med restaurering af historiske haver
i et østland og så en række interessante
eksempler herpå.

I 1979 holdt vi møde i Belgien, dels i den

98 LANDSKAB 5-1982



1. Ved renaissanceslottet Bucovice, CSSR, er en

pastiche med parterrer på græsbund under opbyg¬
ning.
2. I Tjekkoslovakiet har man i Slavkov, rekonstrue¬
ret en del af et barokanlæg omkring slottet på
grundlag af planer fra 1774, samt fund i terrænet.
3. Haven ved slottet i Beloeil i det sydlige Belgien er
et eksempel på, hvordan den samme slægt gennem

generationer har værnet om et pragtfuldt barokan¬
læg, anlagt i 1600- og 1700-tallet.
4. Villa Gamberia i Settignano i Italien er ligeledes
en privathave, en typisk toskansk have. Skiftende
ejere har værnet om en havetradition. Ved hjælp af
gamle beskrivelser og stik er det lykkedes efter
Anden Verdenskrigs ødelæggelser at genskabe
haven.
■ 1. A pastiche with grass surfaced parterres is
under construction at the renaissance castle Buco¬

vice, CSSR.
2. At Slavkov, in Czechoslovakia, a part of the
baroque lay-out surrounding the castle has been
reconstructed from plans from 1774 and dis¬
coveries on site.

3. The garden at Beloeil Castle, in southern Bel¬
gium, is an example of how the same family
through generations has cherished a magnificent
baroque lay-out, built in the 16th and 17th cen¬
turies.

4. Villa Gamberaia at Settignano in Italy is a

private garden - a typical tuscan garden. Various
owners have continue'd the garden tradition. With
the aid ofold documents and prints, the garden was

successfully rebuilt after the destruction of The
Second World War.

smukke gamle handelsby Brygge dels i Brux¬
elles. Tema: Uddannelsesproblemer for de,
der skal beskæftige sig med restaurering og
pleje af historiske haver. Ved initiativ taget i
forbindelse med dette møde er der blevet

oprettet et etårigt kursus i Munchen for
yngre gartnere, hvor en mindre gruppe dels i
teori dels i praksis kan blive gjort bekendt
med de særlige opgaver, som knytter sig til
arbejdet i historiske haver. På mødet blev
også formuleret en ansøgning til ICOMOS
om at fa de historiske haver klassificeret som

monumenter, hvorved de kommer ind i en

kategori, som sikrer dem bedre.
Det foreløbig sidste symposium blev holdt

i Firenze i foråret 1981. Temaet var de
mindre historiske haver i byerne. Som sær¬

opgave gik komiteen i gang med at udforme
et udkast til »Charter de Florence« specielt
omhandlende historiske haver og land¬
skaber. Det kan tilføjes at på generalforsam¬
lingen i ICOMOS lige efter mødet i Firenze,
blev det vedtaget at anerkende haverne som
»Monument«.

Ekskursioner er altid en vigtig del af disse
symposier. Eksemplerne på historiske haver
som illustrerer dette indlæg er hentet fra
ekskursionerne.

Jette Abel, landskabsarkitekt M.D.L., lektor på
KVL's afd. for have og landskab.
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Identitetsbegrebet i kulturlandskabet
Af Lisbet Balslev Jørgensen

Ligesom dyrene afgrænser mennesket sit ter¬
ritorium både kollektivt og individuelt. Med
tydeligt aflæselige tegn angiver vi grænserne
mellem de private og de fælles arealer, men
mennesket identificerer sig også med sit til-
hørssted.

Vi lader os opkalde efter byer og gårde, en
ældgammel skik, som skiftende sociale og
fysiske forhold ikke har forandret. Det er
vigtigt for individet at kende både sin familie
og sit hjemsted og at have et erindringsbille¬
de af byen, gården, huset hvor man bor- ikke
kun for at finde hjem, men også for at kunne
fortælle andre om det sted, han identificerer
sig med. Det er med til at styrke den personli¬
ge værdighed og det skaber solidaritet og
social tryghed.

Blot for 50 år siden kunne en rejsende
skelne den ene by fra den anden. Byerne
havde deres egen silhouet, og der var en
grænse mellem by og land. Det var en god
forretning for malere, kobberstikkere og foto¬
grafer at sælge billeder af byer og huse, som
så blev hængt op i hjemmenes stuer ved siden
af anerne. Konger og fyrster havde slottene
fulde af malerier med aner og besiddelser, og
det var naturligt, at borgere og bønder også
vidste, hvad de ejede.

I byernes våben indgår ofte borgen og det
kendte tårn som symbol på fælles forsvar og
tryghed. Byens mest fremtrædende byg¬
ningsværk er dens vartegn. At gense Kron¬
borg betyder noget for danske søfolk. Alle vil,
at det skal kunne ses, og der ville rejse sig et

ramaskrig, hvis nogen ville finde på at bygge
hoteller på bastionerne eller bygge en højbro
til Helsingborg. Det er godt at en by har et
vartegn, men vartegnet taber i værdi, hvis det
ikke kan opfattes på afstand. Hillerød har sit
slot, smukt sat i scene med spejlende vand og
haver. Til den ene side knytter slottet sig til
byen og til den anden side gennem et aksialt
haveanlæg til skoven og jagtmarkerne. For
nylig protesterede borgerne mod et påtænkt
hotelbyggeri øverst i parken, som ville afskæ¬
re forbindelsen med skoven. Man fandt, at
det var en dårlig idé, at kastrere et nationalt
mindesmærke.

Paris har sit Eiffel-tårn. For nogle år siden
var det på tale at rive det ned, fordi det var for
dyrt at vedligeholde. Det meste af verden
reagerede imod denne absurde tanke. Alle
har idag glemt modstanden mod tårnets
opførelse. Eiffeltårnets visuelle virkning
svækkes år for år af flere og flere højhuse.

Topografiske billeder er en efterspurgt va¬
re og aldrig har der vel været så mange
slægtsforskere og lokalhistorikere som idag.
De rodløse har behov for på denne måde at
styrke deres identitet.

Det er landskabet omkring en bebyggelse,
som gør det muligt at danne sig et billede af
monumentet, byen eller huset. For 50 år
siden så en rejsende fra Køge, Roskilde eller
Helsingør til København åbent land mellem
de byer, han passerede. Lansbyerne lå som
øer i havet. Idag er det ikke længere muligt.
Hvem er i stand til at se, hvor Hvidovre

Udsigt fra Valby Bakke mod København, 1759.

■ View from Valby Hill towards Copenhagen,
1759.

holder op og Valby begynder. Kommune¬
grænserne er kun streger på kortet eller be¬
mærkes ved et skilt med en bysilhouet, som er
ens for hele landet. Alle de gamle landsbyer i
Københavnsområdet har tabt deres visuelle

identitet, deres grænser er udvisket. Kom¬
munesammenlægningerne har yderligere op¬
løst, hvad der måtte være tilbage af solidari¬
tet og tryghed i de små lokalsamfund i storby¬
ens udkant. Tomrummet efter disse, for det
sociale liv, nødvendige følelser, fyldes med
rodløshed, vold, hærværk og ligegyldighed
overfor omgivelserne.

Arkitektur må appellere til, og bevare de
sanser og følelser, som mennesket nu en gang
har og ikke kan leve foruden.

Da folk i sin tid flyttede ind i Albertslund,
var det en stående vittighed, at man måtte
kunne læse for at finde hjem. De lange hvide
ensartede mure fik derfpr, som et supplement
til gadeskiltene, let genkendelige symboler,
for at også de små analfabeter kunne finde
vej. Byen selv er let at få øje på, fordi den
skiller sig ud fra andre bebyggelser, ligesom
Galgebakken og Hyldespjældet i nabolaget
også gør det. Den visuelle grænse gør godt, et
skovbryn, en mark eller en eng udenfor, eller
en eng, en park omgivet af huse. Regent's
Park i London er det store berømte eksempel.
Randbebyggelsesprincippet er med held be¬
nyttet i Danmark med både enfamiliehuse og
etagebyggeri: Søndergårdsparken af Povl
Ernst Hoff og Bennet Windinge 1939-50 og

Bredahlsparken af Eske Kristensen 1949-55.
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Er det muligt at lovgive mod grænseløs be¬
byggelse? Landskab er ikke blot et område,
der ligger og venter på at blive byggemodnet.
Landskab er heller ikke kun et rekreativt
område. Landskab og arkitektur skal virke
sammen, for at vi skal kunne opfatte vore
omgivelser som en helhed - et territorium, vi
kan identificere os med, og som vi kan over¬
våge.

Det var landstedsmoden, som skabte de
første problemer. Da C. C. L. Hirschfeldt i
slutningen af det 18. århundrede rejste op ad
Strandvejen fra København til Helsingør,
noterede han som en god ting, at man ikke
kunne se det ene landsted fra det andet. I
Altona ved Elben lå landstederne allerede
den gang så tæt, at illusionen om at bo på
landet var ødelagt. Ligusterhækken og villa¬
havens stakit skulle blive den ny overvåg-
ningsgrænse, ligesom tæppet eller sandvol¬
den er det på badestranden. I Tibirke Bak¬
ker, hvor alle var enige om, at husene skulle
ligge i den uberørte natur uden skel, er der
idag alligevel kommet synlige grænser mel¬
lem lodderne. Alvar Aaltos Villa Mairea i
Finland havde fra begyndelsen en have, som
ingen grænse havde til den naturlige natur. I
dag markerer statuer og gartnerplanter en
synlig grænse til skovbundsvegetationen.
Ønsket om at markere sit territorium synes
stærkere end den bedste opdragelse. Hele
den danske kyst er nu bebygget med en
uoverskuelig mængde s.k. fritidshuse og be¬
plantet med alle planteskolernes mærkvær¬
digheder for at holde naturen og de andre på
afstand. Hirschfeldt roste det danske land¬

skab, som var som den smukkeste engelske
have, åbent og lukket og accentueret af lands¬
byer og kirketårne, men naturen skulle na¬
turligvis passes og plejes, for at disse værdier
kunne forbedres og bevares. I civilisationen
er også naturen menneskeskabt og må derfor
planlægges.

I 1920 skrev den svenske kunsthistoriker

Gregor Paulsson: »Dersom storstadsproble¬
met skal kunne løses, hvis der skal skabes
nogen hjemfølelse og hygge, må man først
belave sig på at decentralisere byen i små
grupper. Byens princip er det indadtil slutte¬
de, det udadtil afgrænsede. Med et æstetisk
billede kunne man sammenligne byanlæg-
ningen med et kunstværk, hvis grænser ikke
kan overskrides uden fare. Når det bliver

nødvendigt, må man skabe et nyt kunstværk
ved siden af det gamle.« Landskabet er ram¬
men om kunstværkerne. Københavns s.k.

Fingerplan skulle garantere en sådan udvik¬
ling, men fingrene fik svømmehed og kun fa
områder i hovedstadsområdet kan nu siges at
være veldefinerede.

Det er vigtigt at kunne genkende sin by.
For nogle år siden fik København en ny sil-
houet. Højhussygen var kommet til landet -
mange protesterede, fordi de ikke ville, at
deres by skulle ligne enhver anden metropo¬
lis. Er det Dallas eller Frankfurt, København
eller Hamburg? Det er vigtigt for alle sanser
at have synsbilleder, som ikke forvirrer, men
som giver en klar erindring om stedet.

/

>

Nærum Vænge. Set fra motorvejen opfattes husene
som en samlet helhed.

Europas berømte valfartssteder lod sig se
på flere kilometers afstand. Katedralerne
rejste sig på sletter og bjergtoppe. Den rejsen¬
de standsede op og genkendte bestemmelses¬
stedet. Kun fa af disse gamle steder kan ses

idag, og selveste Peterskirkens kuppel gem¬
mer sig bag ligegyldige kolosser.

En rejse i Hirschfeldts spor fra København
til Helsingør fører gennem endeløse rækker
huse, som gør selv god arkitektur karakterløs
og de små ubebyggede områder til noget lige¬
gyldigt grønt. En adresse søges heller ikke her
i den en gang naturskønne nordlige omegn
efter hukommelsen, men med næsen i Kraks
vejviser. Nogle få boligområder i Søllerød
kommune har kunnet opretholde deres land¬
skabelige omgivelser, f.eks. Nærum Vænge
og Gassehaven, begge opført af Palle Suen-
§ons tegnestue. Kulturlandskabet er lige så
omhyggeligt planlagt som arkitekturen. Vi¬
suelt er de en funktion afhinanden.

Danmark er trods alt et heldigt land. Der
er en vilje og en god tradition for at bygge i
menneskelige størrelser og for at indarbejde
arkitekturen i landskabet. Der er i vide
kredse forståelse for at samle bebyggelserne i
enheder med synlige grænser. I Grundtvigs
fædreland erkendes betydningen af at værne
om den personlige integritet. Det danske'
landskab accentueret af en »naturlig arkitek¬
tur«, som Hirschfeldt beskrev den i Theori

■ Nærum Vænge. Seen from the motorway, the
houses are percieved as a total entity.

der Gartenkunst, fik sit billedlige udtryk af de
danske guldaldermalere; Dyrehavens bøge¬
skov var Frejas sal, græsmarken, gravhøjen
og skovbrynet er det landskab, som alle vil se
i parkbebyggelsen, omkring sommerhuset og
deres byer. Det er de forestillinger om natur,
som er blevet fælleseje, som er billedet af
paradisets have i Dånmark. Det er det land¬
skab, som C. Th. Sørensen og hans elever har
sat i scene omkring de bedste bebyggelser.

God arkitektur og et velplejet kulturland¬
skab alene skaber naturligvis ikke tilfredse
borgere. At bare mangle et lille beløb til
huslejen hver måned er med til at skabe had
mod de fysiske omgivelser, og arkitekturen
må stå for skud. Reaktionerne er de samme

som hos barnet, der sparker den dør, det slog
sig på.

De faktorer, som udløser agressivitet er
uhyre komplicrede, men det er påfaldende, at
det agressive menneske med usvigelig sikker¬
hed lader sin vrede gå ud over de smukkeste
ting, blomster bliver rykket op med rode og
trampet på, den bedste arkitektur bliver ud¬
sat for hærværk og den hårdeste kritik, hvil¬
ket kunne tages som et bevis for at skønhed
registreres af alle, at alle mennesker enten
nyder eller lader sig provokere af skønhed.
Skønhed er aldrig ligegyldig.
Lisbet Balslev Jørgensen, mag. art. Kunstakade¬
miets bibliotek.
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Den feudale herres lysthave side om side med utallige småhaver,.to tidsaldre ■ The feudal lords' pleasure garden side by side with innumerable smaller
ved Herrenhausen i Hannover. gardens - two eras at Herrenhausen in Hannover.

Haven under forvandlingens lov
Af Hakon Lund

Et luftbillede af slotshaven Herrenhausen
ved Hannover er tankevækkende. Da denne

fyrstelige have anlagdes lå den alene uden for
byens befæstning, uforstyrret af menigmand.
Den var et symbol på feudalherrens magt.
Lagt ud blandt marker i landskabet, sikrede
den et liv i den friske luft for de fa. Nu har

byen takket været borgernes frigørelse og
vindskibelighed omklamret den store, eks¬
klusive have. Et næsten lige så stort areal,
ganske tæt ved, afslører at trangen til frisk
luft og grønne omgivelser er blevet realiseret
for de mange i form af en haveby.

Medens denne udvikling til gavn for hver¬
mand fandt sted, og mens havebyen voksede
op plejet af tusindvis af grønne fingre, hen¬
sank det fyrstelige symbol i den dvale, som er
skæbnesvanger for haver. Halve og hele mil¬
lioner af blomster forblev upassede, græsset
voksede ind i parterrernes marmorgrus, og
de kilometer båndjern, som skulle forhindre
dette, rustede bort. Herrenhausens have blev
en vildsom uskøn ruin.

Ved en voldsom kraftanstrengelse gen¬
skabtes den efter de gamle planer og stod

færdig i fordums glans tre år før anden
verdenskrig. Ved slutningen af denne var
slottet, som haven hørte til, borte, og haven
selv reduceret til parkeringsplads for titusin¬
der af militærkøretøjer. Endnu engang gen¬
skabtes den ødelagte have under uhyre om¬
kostninger og nok engang blev den Hanno¬
vers fornemste attraktion.

Naturligvis er denne haves skæbne noget
for sig, næsten ingen anden har kunnet over¬
leve en sådan både passiv og aktiv ødelæggel¬
se. Det er værd at have for øje, når man
erindrer de tusindvis af prægtige haver, der
er gået al naturens gang udelukkende på
grund af almindelig forsømmelse.

Hvad er det der betinger havens forvand¬
ling gennem tiderne? Hvilke er paragrafferne
i forvandlingens lov? For at komme til klar¬
hed herover, vil vi se lidt på havens elementer
og de faktorer, som er bestemmende for
havens aktive forvandling. Terrænet er det
vanskeligst at nedbryde, naturkatastrofer er
så sjældne, at vi kan lade dem ude af betragt¬
ning. Den stort set plane franske have ligger
urokkeligt i landskabet. Visse jordarbejder så

som terrasseringer og udgravning af kanaler
er i følge vore erfaringer stort set stabile, det
vil som regel være menneskets egne kræfter,
som skal til for at skabe radikale ændringer i
forholdene. Det har vi selvfølgelig ganske ofte
set eksempler på. Det er simpelt hen altfor
dyrt at omkalfatre et terræn fuldstændigt, og
den fornuftige havekunstner vil bestræbe sig
på at få det bedst mulige ud af de givne for¬
hold. I den franske have vil visse planeringer
som regel være tilstrækkelige, i den italienske
eller italiensk inspirerede vil terrasseringer
og befæstelse af naturlige afsatser være det
væsentligste. I Danmark kender vi for eksem¬
pel Frederiksborg slotshave, og kan konstate¬
re, at jordarbejderne har været solide. Ud¬
gravningerne af kanalerne i den engelske
Frederiksberg have har også vist sig stabile.
Bortset fra en vis udviskning afhelt prægnan¬
te former er terrænet som sådan næppe truet
afalvorlige farer.

Væksterne kan kort inddeles i tre grupper:
de stærkeste, som er træerne - de svageste,
det er blomsterne - de vildsomme, buskene.
Træerne kan blive adskillige hundrede år,
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Øverst: Kobberstikket fra 1714 viser den højtkulti-
verede fyrstehave midt i den »vilde« natur.
Nederst: Sådan tog Herrenhausens parterre sig ud i
1937 lige efter den afsluttende restaurering, slottet i
baggrunden forsvandt under krigen, men ellers ser
der omtrent lige sådan ud i dag efter fornyet
restaurering.

■ Top: The copper engraving from 1714 shows the
highly cultivated princes's garden in the middle of
the »wild« countryside.
Bottom: Herrenhausen's parterre looked like this
after complete restoration in 1937. The castle in the
background disappeared during the war but the
parterre looks more or less the same today after new
restoration work.
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Skulpturerne i haverne vokser ikke, tværtom smuldrer mange langsomt men
sikkert sådan som Johannes Wiedewelts monument for Peder Skram i
Jægerspris mindelund.

■ Sculptures in gardens do not grow - on the contrary, many of them slowly
but surely crumble away likejohannes Wiedewelts monument to Peder Skram
in Jægerspris Memorial Grove.

hvis man ikke griber ind i væksten udfolder
de sig frit. Mange blev dog plantet med
beskæring for øje. Kobberstikkene viser os
geledder af nænsomt, buttede kroner og
skarpt tilskårne palissader. Ofte er det kun
træernes rækker, der i dag fortæller om en

gammel haves strenge linier. Hvis man på et
eller andet tidspunkt har sluppet væksten fri,
udsiger de til gengæld ikke meget om havens
oprindelige profil. Blomsterne kan vi gøre
kort proces med. De fleste overlever ikke
mange sæsoner uden pasning, og dem der gør
vil hurtigt gennem naturens egen kraft for¬
skubbe ethvert ønsket mønster. Blomster
kræver arbejdskraft i overmål, og de er derfor
dyre at have med at gøre. Dette gælder i
knapt så stærk grad busketterne, men passes
de ikke bliver det alles kamp mod alle, kun de
stærkeste overlever, og de rum de skulle
danne forsvinder. Buksbomhækkene i Frede¬

riksborg slotshave viser de monstrøse former
en række planter, der var tænkt femten cm
høje, kan antage.

Haven er andet end planter. De fleste

haver er møblerede. De svage elementer er

lysthuse af træ, treillagebuegange og lignen¬
de. De forfalder hurtigt uden vedligeholdelse,
rådner bort. Kaskader som ikke styrtede over

klippegrund holdt ikke længe. Derfor er der
ingen af de danske tilbage, dog må det retfær¬
digvis nævnes, at opretholdelsen af vandtil¬
førslen har været det første, der svigtede
hertillands. Ingen dansk kaskade har været i
Sfand til at løbe i længere tid ad gangen,
næppe nogen har været driftklar i bare en
halv snes år.

Skulpturerne har uden sammenligning
været havens stærkeste møblement. I alle
tilfælde har de overlevet længst, men nu viser
også deres begrænsede levetid sig. De ældste
havefigurer var af bly, og de små børn, som
de oftest forestillede, kunne med tiden synke
lidt i koderne. De er næsten alle forsvundet og
siden erstattet afstenskulpturer. Disse udfør¬
tes ofte enten afsandsten eller norsk marmor,
kun i sjældne tilfælde af italiensk. De mest
omfangsrige skulpturelle udsmykninger som
dem i Fredensborg og Jægerspris har nu over

to hundrede år på bagen. Da de blev opstillet
var træerne små, med formede kroner, eller
der var ryddet i deres umiddelbare omgivel¬
ser. Med årene voksede det grønne tæt ind på
og over hovedet på figurerne, de kom til at stå
i dryppet fra bladene. Det viser sig nu at være
en dødelig fare. Ilde gennemførte reparatio¬
ner med jern og cement har gjort ondt værre.
Manglende økonomi og uskånsomhed har
især i private haver været næsten katastro¬
falt. Faktisk er det størstedelen af dansk
skulptur fra anden halvdel af det attende
århundrede, som nu trues afudslettelse.

Som man vil forstå er grokraft, uhæmmet
vækst, manglende pasning samt vind og vejr
vældige kræfter, der ganske af sig selv kan
gøre haverne uigenkendelige. Menneskets
aktive indgriben er imidlertid en lige så vigtig
faktor. I den finder vi begrundelsen for for¬
vandlingen, som sker med spaden i hånd.
Her er det viljen eller mangel på samme, som
gør sig gældende. Det er ønsket om foran¬
dring, resignationen, den langsomme udvik¬
ling og genskabelsen, som melder sig. Vor
trang til fornyelse har ansvaret for, at der ikke
er overleveret os en eneste renæssancehave,
den franske mode fjernede dem alle. Den gik
det ikke meget bedre da den romantiske,
engelske have gjorde sit indtog.

Medens den franske haves teori blev for¬
stået og udnyttet her i landet, kneb det mere
med den engelske have, ikke mindst i dens
landskabelige form. Når man havde haver
som Fredensborg Slotshave og Frederiksberg
have fristedes man over evne, da den nye stil
slog igennem. Den engelske have blev en
modesag, ikke mindst i den pittoreske form,
som kun havde lidt med den oprindelige at
skaffe. Ønsket om forandring viste sig at være
en af de stærkeste paragraffer i forvandlin¬
gens lov. Frederiksberg haves terræn egnede
sig slet ikke til omlægning i landskabelig stil,
og vi må prise os lykkelige for, at resultatet
alligevel blev så godt, som det blev. På
Fredensborg skulle der have været sat ganske
anderledes radikalt ind, hvis resultatet skulle
være vellykket. Det var på steder som Lise¬
lund, hvor terrænet var ukompromitteret af
ældre anlæg, at det lykkedes.

På Frederiksborg skete intet af større om¬
fang, her herskede resignationien. Slottet var i
den kritiske periode uinteressant som resi¬
dens, og jordarbejdernes skarpe profiler ud¬
fordrede ikke til landskabelighed. Lindene
skød i vejret som kandelabre, blev monumen¬
tale. Herved opfyldte de noget af den roman¬
tiske gartners drøm, den ulyksalige trang til
at lade væksterne blive større og større, så
man kunne fa den romantiske susen i trækro¬
nerne. Buksbomranderingen af terrasserne
kom til at ligne en lavaflod, og udnyttedes
kommercielt som pyntegrønt. Terrænet og
træerne reddede Frederiksborg slotshave,
der ikke blev helt ødelagt af den langsomme
udvikling, som er det uundgåelige resultat af
resignationen. Rosenborg slotshave - Kon¬
gens Have led derimod stærkt, ikke så meget
af forfaldet som af tilfældige indgreb. Arealet
blev beskåret, ekcerserpladsen afløste parter-
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Øverst: Julianehøj i fordums glans, skarpt profile¬
ret og omgivet af et stakitværk - mon ikke det var
rødmalet?

Nederst: Samme høj idag er ikke noget lystigt syn,
det skarpe er erstattet afdet sammensunkne, stakit¬
værket af en tilfældig hæk.

■ Top: Juliane Mound in former glory, with a

sharp profile surrounded by a picket fence —

perhaps it was painted red?
Bottom: The same mound today is no happy site,
the sharp lines have dwindled away, the picket
fence is a nondescript hedge.

ret, kasernen orangeriet. Trods velmente for¬
søg fra mangen slotsgartner var alle løsninger
stykkevise og delte. Først i den midterste
trediedel af dette århundrede udførtes arbej¬
der af kvalitet, men det er stadig så stykkevis,
at man har sine tvivl om, hvorvidt haven
atter engang vil fremstå som en helhed.

Stillet overfor disse ikke alt for lystige
resultater af naturens og menneskets skalten
og valten med gamle haver, spørger man sig
selv om genskabelsen af forne tiders projekter
giver nogen mening? Herpå kan ikke gives
noget entydigt svar. Vender vi et øjeblik
tilbage til Herrenhausen, er det temmelig let
at se, at der i virkeligheden ikke fandtes andre
løsninger end genskabelsen af det barokke

anlæg. Det skulle da have været at nedlægge
haven helt. For opfattelsen afhavekunsten og
dens historie er det naturligvis af uvurderlig
betydning, at sådanne rekonstruktioner fin¬
der sted, men hvor der findes rimeligt godt
bevarede anlæg, som f.eks. Stourheads, vil
man næppe kunne se fornuften i at søge en
restituering af plantevæksten. Der må abso¬
lut fares med lempe i slige sager. Efter al
sandsynlighed vil der nu blive gjort et forsøg
herhjemme, idet det er tanken at tilbageføre
Julianehøj ved Jægerspris til den skikkelse,
den havde faet afJohannes Wiedewelt. Hø¬
jen er velegnet som pilotprojekt. Af flere
grunde: opgaven er overkommelig, da den
ikke er omfattende, den oprindelige tilstand

er usædvanligt vel belyst, Wiedewelts origi¬
nale tegninger findes så at sige alle, og et
samtidigt kobberstik samt beskrivelser findes
ligeledes. Der vil naturligvis opstå mange
problemer undervejs vedrørende de umid¬
delbare omgivelser, fortolkninger af oplys¬
ningerne om den oprindelige beplantning og
det slid, som en turistattraktion udsættes for i
bilismens tid. Skulle det imidlertid lykkes at
få dette noget vantrevne monument i vor
havekunst bragt på fode ved hjælp af den
sidste paragraf i forvandlingens lov, har vi
måske lov at sige, at vi er kommet så vidt.

Hakon Lund, mag.art. Kunstakademiets bibliotek.
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Ændres de økonomiske vilkår og efterspørgsel må landbruget følge efter. Den
engelske landskabspark havde sin største tid, da engelsk landbrug blev ændret
fra kornproduktion til intensiv kødproduktion.

Nu er forholdet det modsatte og selv i så enestående en park som Rousham er

engen med de græssende (år blevet til en kornmark.

■ When Economic conditions and demand changes, agriculture has to follow
suite. The English landscape parks had their hey'day when farming changed
from corn production to intensive meat production.

The situation is now the opposite and even at a park as unique as Rousham
the meadows with grazing sheep are now planted with corn.

Landskabskunst-eller funktionel tradition
Af Peter Brogård

Haver og parker, der bevidst er skabt for
glæde og skønhed, lader sig umiddelbart
registrere som kunst, god eller dårlig, som
bestræbelser efter dette mål altid må finde sig
i at blive karakteriseret som. Kunstformen

betegnes som landskabskunst, hvoraf dog
ikke følger, at landskab altid er det samme
som kunst.

Når vi beskæftiger os med landskab ud fra
kunstneriske synspunkter, må vi gøre os
klart, at vi bevæger os i et grænseområde og
at det måske slet ikke så meget er et spørgs¬
mål om kunst eller ikke kunst, men om hold¬
ninger og følelser. Når et landskab sætter
dybe og stærke følelser i gang i os, er det
nærliggende at betegne det som smukt og
herfra og til at udnævne det til kunst er der
ikke ret langt.

Vi er også bekendt med, at stramt kompo¬
nerede franske haveanlæg far agressionerne
op i mennesker, som godt kan begejstres af
den stille dals idyl eller de høje bjerges
drama.

Det begyndte alt sammen med menneskets
kultivering af den vilde natur. Naturen var
farlig, ofte noget nær en fjende og derfor grim.
Det kultiverede repræsenterede trygheden,
sejren over det vilde og var som følge heraf
smukt. Materiel overskud resulterer ofte i en

bevidst dyrkelse af skønhed og haven blev
mere end blot det Sted, hvor urter til funktio¬
nel brug blev dyrket. Haven var blevet et af
kunstens mange udtryksmidler. Og haven
blev større og kaldtes park og integreredes
ofte med det omgivende landskab.

Alt har sin oprindelse - også kunst. Kunst¬
neren tror ofte, han skaber tingene ud af sin
egen kreative sjæl, uden at være sig sine
kilder og påvirkninger bevidst. Det er påvist,
hvordan den klassiske havekunst i virkelighe¬

den er en stilisering og rendyrkning af funkti¬
onelle gartner- og bondelandskaber - som
det græske tempels detaljer er en stilisering af
gamle tømrer- og murerdetaljer.

Indtil 16-1700-årene ser det ud til at hold¬

ningen var ret klar. Ukultiveret var grimt,
funktionelt landbrugslandskab acceptabelt,
men i øvrigt ligegyldigt og bevidst skabt have
og park var smukt.

Der skete meget under og efter renæssan¬
cen. Det materielle overskud blev større og
idealerne skiftede hurtigt. Først dyrkedes den
rene antike kultur og senere - efter Rousseau,
det vilde og oprindelige. Vild natur var ikke
længere grim, og stramt komponeret land¬
skabskunst var »unatur« og derfor lidt su¬

spekt. Det blev mere og mere klart, at dét var
holdningerne, der afgjorde, hvad der var god
eller dårlig kunst - eller hvad der i det hele
taget var kunst.

Det er i denne forbindelse interessant at

studere udviklingen i den engelske havekunst
(det er også det letteste, for der er skrevet så
meget om den). Den engelske renæssanceha¬
ve, som vi kender den i Montacute er strålen¬
de havekunst. Et stærkt personligt kunstværk
inden for et formsprog, der var så indarbej¬
det, at kunstneren kunne arbejde helt frit.
Men det er tydeligt, at med den tankeflugt,
der også var en del af renæssancen, var man
ikke tilfredsstillet med en statisk, formalistisk
ha"ve. Haven, landskabet skulle fortælle, den
skulle iscenesætte nogle oplevelser. Svaret er
som Kents Rousham. Der sker der noget, vi
oplever både den storladne antik og det blide,
arkaiske landskab - hglte og hyrdinder.

Og England bliver større, solen går aldrig
ned i imperiet og imperiebyggerne manifeste¬
rer sig som godsejere, så det både kan føles og
ses. Spinderier, miner, slaver og kolonier er

bag det hele, men godt gemt af vejen. Og
kunstnerne fik deres mæcener. Parker som

Rousham er for små og der er måske ikke tid
eller kultur til at forstå deres indhold og

formsprog. Nu skal det være stort - og der
skal bruges uld og kød. En meget meget stor
park, hvor der græsser 1000 får og hvor der
ikke skal betales en stor stab af gartnere er

lige sagen. Idealet er klart. Hyrdelandskabet,
der producerer uld og kød, er det smukke.
Det praktiske synspunkt blander sig i norme¬
ringen for kunst og skønhed.

Sideløbende med denne udvikling blev
landskabet i sig selv et motiv for kunstnerne,
først i en idealiseret og romantisk form og
'senere i en mere realistisk gengivelse. Man
var blevet landskabet bevidst, og i dag taler
vi om smukke landskaber, uanset om de er
blevet skabt ud fra skønhedsidealer eller af
rént funktionelle grupde. Vi kender myten,
om at det engelske parklandskab blev skabt
og udviklet, fordi de engelske gentlemen på
rejse var blevet begejstret for Claude Lorrai¬
nes og andre kunstneres heroisk romantiske
landskabsbilleder og ville gøre deres eget
landskab lige så spændende.

Hvad er myte og hvad er sandhed? - hvad
er årsag og hvad er virkning? Det er i øvrigt
også ligegyldigt, faktum er, at interessen for
landskabet var vakt og den er ikke blevet
mindre med årene. Afalle kunstneriske moti¬
ver er den bare dame og et landskab vist de
almindeligste. Men medens den bare dame
aldrig i sig selv kan være et kunstværk, uanset
hvor smuk hun er, så kan landskabet enten
være et bevidst formet kunstværk eller et

funktionelt brugsområde - eller et stykke
uberørt natur.

Peter Brogård, arkitekt M.A.A., lærer på Kunstaka¬
demiets Arkitektskole.
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Ud af urskoven og vildnisset skabte menneskene
landskabet. Ikke for at pynte på det sceneri, der var
skabt af terrænform og naturens vilde planter og
træer, men for at udnytte natur og jord i kampen for
at overleve.

■ Man formed the landscape from the forests and
the wilderness. Not to improve the scenery which
was created by the terrain contours and nature's
wild plants and trees but to exploit nature and the
soil in the fight for survival.

Landskabet har faet sin udformning efter det land-
brugsarbejde og den organisation, der er i det. Men
ikke alt er blot rationelt - godsejerens mægtige allé
og bøndernes mere beskedne hegn, stynede træer
og beplantning, alt holdes det vedlige for at skabe
en smukkere og bedre ramme om det daglige
arbejde og dog er oprindelsen for en stor del
rationelt betinget.

■ The landscape has been formed by agricultural
activity and the planning which lies behind it.
However, not everything is totally rational.

The land owners' mighty avenues and the far¬
mers' more modest hedgerows, pollarded trees and
other planing, are all maintained to create a more
attractive and better framework around daily life -

and yet the origins are still largely based on reason.

Den rationalitet, der lå bag udformningen af det
danske landskab efter jordreformerne i slutningen
af 1700- og begyndelsen af 1800-årene, fornemmer
vi næsten stærkest i de faste skovbryn. Det var et
nyt landskabstræk, der fulgte efter fredskovloven af
1805.

Men det, der er en lige linie på kortet, bliver ofte
blødt svungne linier for vore øjne på grund af
landskabets bølgende form.

■ The rationale which lay behind the forming of
the Danish landscape after The Land Reforms at
the end of the 17th* and beginning of the 18th
centuries is most perceptible in the fixed forest
edges. It was a new landscape feature which
resulted from the Protected Forests Law of 1805.

But a straight line on the map often becomes a

gently curving line to our eye because of the
landscape's undulating form.
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Landbrugets forskellige driftsformer skaber tilsva¬
rende landskabsformer. Skifter driftsformen foran¬
dres landskabet tilsvarende. Den park, man ser på
billedet her er ikke en park, men en løveng, hvor
man høstede løvhø, friske blade og grene, til krea¬
turfoder. Denne her, fra Oland, drives nu kun af
museale grunde for at bevare et specielt - og smukt
landskab, fra gamle dage. En fredning alene beva¬
rer ikke et landskab, kun den uforandrede drifts¬
form har en mulighed herfor.

■ The different agricultural methods create corre¬

sponding landscape forms. When the type of far¬
ming changes, the landscape changes too. The park
shown in the picture here is not a park but a leaf
meadow where foliage hay - fresh leaves and
branches - were harvested. This one, from Oland,
is now kept going for historic reasons to preserve a
special and beautiful landscape from the past.
Protection alone cannot preserve a landscape -

only unchanged operations on the land can do this.

Det pastorale landskab - hyrdelandskabet - som vi
oplever i den stille ådal, er en af de landskabsfor¬
mer, der taler stærkest til vore følelser.

De elysiske marker er vist næsten altid skildret og
fremstillet som et drømmeagtigt hyrdelandskab.

Men vi ved godt, at dette her bare er en eng til
høslet og græsning.

■ The pastoral landscape - the grazing landscape -

which we experience in the quiet river valleys, is
one of the landscape types which appeals most to
our emotions.

The Elysian fields are nearly always portrayed as
a dream like pastoral landscape but we all know
that it is a meadow for hay harvesting and grazing.

Kunstnerisk bearbejdelse af landskabet er en gam¬
mel foreteelse, og forekommer i de fleste kulturer.
Bronzealderfolket, der var kulturelt og kunstnerisk
meget højtstående, var ingen undtagelse, som den¬
ne landskabsskulptur fra Himmerland vidner om.

■ Artistic adaptation of the landscape is an old
phenomenon which can be found in most cultures.
The bronze age civilisation, which had a highly
developed cultural and artistic society, was no

exception as this landscape sculpture from
Himmerland shows us.
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Kærligheden til det levende landskab resulterer
ofte i, at vi skaber et stykke af det alene for glædens
og skønhedens skyld - om vi kalder det landskab,
park eller have er i øvrigt ligegyldigt. Mode og
idealer skifter - også i landskabskunsten. Stour-
head er en god repræsentant for en romantisk
engelsk park i 1700-årene.

■ Love for the living landscape often results in our

creating a bit of it solely for the sake ofpleasure and
beauty. Whether we call this landscape park or

garden is irrelevant. Fashions and ideals change for
the art of landscape - like everything else. Stour-
head is a good representative of the romantic
English park from the 17th century.

■ The mile-long park walls, which we often meet in
England, underline the sharp division between the
rational cultivated agricultural landscape and the
park which exists solely for the purpose of pleasure
and relaxation. Just as often, we find the opposite
where intergration of park and landscape has been
attempted. The aristocratic garden glides
imperceptibly into the greater landscape.

Landskabet som et teater. En scene, rigtig forsynet
med bagtæppe, rumdannende kulisser og forgrund
samt rigelig plads til tableauet.

Så synes vi arrangementet er færdigt og så
opfylder det drømmen om det velkomponerede
landskab.

I)et er heldigvis mere reglen end undtagelsen,
takket være den fornemmelse bønderne har lagt i
udformningen ud over blot at skabe rationelt land¬
brug.

■ The landscape as a theater. A stage, properly
provided with back-drop, space-forming wings and
foreground, with ample room for the tableau. We
believe that the arrangement is now complete and
that the dream of the well-composed landscape is
fullfllled.

Luckily, this is more often the rule than the
exception to it thanks to the intuition the farmers
have employed when creating forms in addition to
rational agriculture.

Den milelange parkmur, som ofte opleves i Eng¬
land, understreger det skarpe skel mellem det
rationelt dyrkede landbrugslandskab og parken,
der alene tjener til fornøjelse og adspredelse. Men
lige så ofte oplever man det modsatte, som her,
nemlig at der er forsøgt en integration af have og

park. Den forfinede have glider umærkelig over i
det storladne landskab.
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De kgl. Havers pleje
Af Ole Stattau

I forslag til finanslov for finansåret 1982 kan
man finde Inspektoratet for de kongelige
Haver, henhørende under Boligministeriets
ejendomsdirektorat:

»Til inspektoratets tjenesteområde er hen¬
ført havedriften af Rosenborg have, Frede¬
riksberg have & Søndermarken, Fredens¬
borg, Frederiksborg, Sorgenfri, Graasten,
Charlottenlund og Bernstorff slotshaver
samt haveanlæggene ved Sønderborg slot,
Borgen Spøttrup, Marienborg og ved mini-
sterialbygningerne på Slotsholmen, det vil i
første række sige Det kgl. Biblioteks havean¬
læg. Endvidere er tilsynet med haveanlægge¬
ne ved Aalborg slot, Koldinghus slotsruin,
Skanderborg slotsbanken, Kronborg slot,
Roskilde palæ, Eremitageslottet og Esrum
kloster henført til inspektoratet«.

Desuden kan man konstatere, at antallet af
heltidsansatte forventes at blive 130 i år.

I-dette tal er indbefattet:
1 haveinspektør
1 landskabsarkitekt
1 afdelingsleder samt
8 slotsgartnere og
3 tilsynsførende gartnere
og disse 14 mennesker udgør ledelsen af de
kongelige haver.

Under forslag til driftsudgifter er der afsat
20 mill. kr. til vedligeholdelse afialt 500 ha.

Efter denne præsentation vil det være ri¬
meligt at dvæle lidt ved fortiden.

De allerfleste af de anlæg, som jeg netop
har nævnt, er en arv fra enevælden, og skønt
enkelte dele af anlæggene er ældre, så er det i
1700-tallet at disse haver er skabt, især under
kongerne Frederik den 4. og Christian den 6.

Ved den fri forfatnings indførelse i 1849
overgik megen ejendom og gods fra kongens
til statens eje, således også de fleste kongelige
slotte og haver.

Herefter blev havernes administration og
tilsyn underlagt en landskabsgartner, som
senere fik titel som haveinspektør. Denne fik
bolig og kontor i den nordre gule pavillon ved
indgangen til Frederiksberg have, hvor in¬
spektoratet siden har haft til huse.

Den mand som først blev udnævnt til
denne stilling, var gartneren ved Fredens¬
borg slotshave Rudolph Rothe, en mand som
gennem sin uddannelse og tidligere arbejde
var særdeles velegnet til embedet.

»Tegn for Opsynsbetienten i Søndermarken at
han er befalet, der at haandhæve Orden og bortvi¬
se Uberettigede.«
(Skilt i messing og kobber, bredde 7,4 cm)

"Badge born by the warden at Søndermarken
where he is ordered to maintain order and turn

trespassers away."
(Plate in brass and copper, width 7.4 cm)

Med Rothe fik de herskabsgartneriske tra- der Frederik den 4.'s regeringstid, efter kon¬
ditioner en glidende og umærkelig overgang gens død blev det ikke meget brugt, og et
til det statslige regi. • halvt århundrede senere blev det simpelthen

Ordningen om statshaverne blev ikke ved- solgt til nedrivning,
taget uden gnidninger, således var der tanker Amalienborg slot og have, opkaldt efter
fremme om, at bl.a. Fredensborg slot og have Frederik den 3.'s dronning Sophie Amalie,
skulle udlejes, eller helt afhændes. eksisterer heller ikke mere. Det lille slot

For at karakterisere stemningen dengang, brændte under en stor fest, mange omkom,
kan følgende udtalelse i den lovgivende for- og måske derfor blev det ikke opført igen.
samling af 15. februar 1850 af krigsminister Amalienborg palæerne blev bygget ca. 100
Tscherning anføres: år efter på den samme'grund.

»Med al mulig Respekt for Gartneriet, saa Christian den 6.'s Christiansborg brændte
er Danmark dog for lille til at have et stort og eksisterede kun i små hundrede år.
Gartneri og for lille til at have »rejsende I 1852 da loven om statshaverne blev
Landskabsgartnere«, saalænge vi endnu vedtaget, var Frederiksberg have 50 år tidli-
ikke har Kaalhaver ved mange af vore gere totalt omlagt til romantisk havestil.
Boliger i store Dele afvore Provinser.« Frederik den 4.'s barokhave eksisterede ikke
Til glæde for eftertiden sejrede de mere mere.

fremsynede kræfter. Rosenborg have var ligeledes blevet om-
Loven om statshaverne betød, at vore lagt i en slags romantisk landskabelig stil.

allermest betydende havekunstneriske anlæg Arealerne ud mod Gothersgade var tæt be¬
blev sikret for eftertiden og sikret en kontinu- lagt med bygninger. Exercerhus og Brøndan-
erlig vedligeholdelse; dette sidste var nemlig stalt m.m. og arealerne mod Sølvgade var
ikke altid tilfældet under enevælden. Man opfyldt af de kgl. driverier,
kunne godt bygge og anlægge hayer med stor Fredensborg slot og have var i stærkt
bekostning, for derefter, når interessen var forfald, og blev heller ikke brugt,
større andre steder, at lade det anlagte forfal- Den fine barokhave i Frederiksborg blev
de. Et af de sørgeligste kapitler i den henseen- brugt som planteskole, hvor der blev skåret
de var Hørsholm slot med haveanlæg, hvor vi snitgrønt fra de mange buxbomhække.
i dag kun har lindealleerne og de grønne Alt i alt et noget deprimerende billede,
holme til at minde én om, at her lå Christian men det vigtigste var dog, at havernes eksi-
den 6.'s pragtfulde sommerresident. Skan- stens var sikret.
derborg slot gik samme vej; der blev ofret Specielt når man idag må se i øjnene, hvad
betydelige summe på slot og haveanlæg un- manglende økonomisk grundlag har medført
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Øverst: Det kongelige haveinspektorat har ansva¬
ret for omgivelserne til slotte fordelt over hele
landet. Det sydligste er Graasten i Sønderjylland.
Midten: Udover bygningskunstens restaurerings-
principper skal havekunsten tage stilling til plante¬
materialets udvikling. I Frederiksborgs slotshave
har buxbomhækkene udviklet sig til mægtige volu¬
mener, der er lige så imponerende som utilsigtede.
Nederst: Selv om det er vigtigst at fastholde de store
træk i anlæggene, må der også være plads til
sådanne detaljer som parterret i Rosenborg slots¬
have.

■ Top: The Royal Garden Inspector's Office is
responsible for castle grounds throughout the
country. The most southerly is Graasten in
Sønderjylland
Middle: In addition to the principles of the art of
building resstoration, the garden arts have to
decide on the development of plant materiale. The
Box bedges in Frederiksborg Castle Garden have
developed to an enormous volume which is just as

impressive as the size originally intended.
Bottom: Although the most important aim is to
retain the main outline of the layouts, there must
still be room for details like the parterre in Rosen¬
borg Castle Garden.

af forfald rundt om på de danske herregårde,
indser man betydningen af, at inspektoratet
for de kgl. haver fungerer som en statsinstitu¬
tion, som ikke nødvendigvis skal tage hensyn
til lokale politiske interesser, men i stedet kan
koncentrere sine kræfter om at vedligeolde
disse haveanlæg og dermed sikre, at vore
efterkommere fortsat kan opleve og fa indsigt
i havekunstens udvikling herhjemme, selv
om det må erkendes, at havekunst i langt
højere grad end arkitektur, billedkunst, mu¬
sik og litteratur er forgængelig.

Hvad der her er sket, står desværre nok
ikke umiddelbart til at ændre, derfor må vi
koncentrere os om nutiden, og først og frem¬
mest forsøge at bevare og vedligeholde det
som endnu er tilbage.

For at kunne gennemføre sådanne intenti¬
oner, har inspektoratet udarbejdet et »Idé¬
grundlag og målsætning«.

Fra idégrundlaget skal jeg citere følgende:
Der tilstræbes en fastholdelse og videreud¬

vikling afden overleverede danske havekunst
fra det 18. århundrede, således at de natio¬
nalhistoriske og haveæstetiske værdier beva¬
res for eftertiden.

Under målsætningen står der bl.a., »- det
tilstræbes endvidere at bevare slotshaverne
som rekreative områder, hvor mennersker,
der har behov for at færdes i kønne omgivel¬
ser, kan fa landskabelige og kunstneriske
oplevelser af varieret art, som netop slotsha¬
verne byder på. Dette bl.a. i erkendelse af, at
rekreation ikke for alle mennesker er ensbety-

» frø*
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dende med aktiviterer af forskellig slags.
Dog søges aktiviteter, som er forenelige

med slotshavernes anlæg og miljø, indpasset i
disse.«

Der er for tiden adgang til marionetteater,
mindre legepladser, leg og hvile på plænerne,
flere steder endvidere tilladelse til afholdelse
af friluftsmøder og -teater, fester med musik
eller dans, skulpturudstillinger og jeg kunne
nævne meget andet.

Videre i målsætningen står der at læse, at
der ønskes et højt kvalitetsniveau i såvel den
daglige vedligeholdelse, som i nyskabelserne
(anlæggene) i de enkelte haveanlæg. Der
ønskes opretholdt en havebrugsfaglig kapaci¬
tet, der kan sikre udarbejdelsen af rekon-
struktionsplaner og fornyelsesprojekter, såle¬
des at slotshaverne til stadighed tåler sam¬
menligning med de berømteste haveanlæg
f.eks. i Paris, Wien og London.

For yderligere at sikre fremtiden søges
haverne påheftet fredningsdeklarationer. Ek¬
sempelvis vil jeg citere hovedindholdet i de¬
klarationen fra Frederiksborg slotshave:

»Boligministeriet forpligter sig herved på
statens vegne til at bevare slotsområdet og
slotshavens område i sit fulde omfang med
adgang for offentligheden som nu.

Der må således ikke på nævnte område
anbringes bygninger, boder, skure, master,
reklameskilte eller andre skæmmende indret¬

ninger. Der må ikke foretages ændringer i
terrænet, fjernelse af bevoksninger, fældning
af levedygtige træer, opfyldning af kanaler
eller søer, bortset fra sådanne reguleringer,
der tjener hensynet til en fortsat opretholdel¬
se eller udbygning af de eksisterende værdier.

Specielt forpligter boligministeriet sig til at
bevare slotshavens terrasseanlæg i sin nuvæ¬
rende form med de oprindelige skråninger,
jordvolde og ramper samt sin bevoksning af
lindetræer og buxbomhække. Dog under den
forudsætning, at dette ikke forhindrer en
eventuel senere rekonstruktion af det gamle
kaskadeanlæg.

Med idégrundlaget, målsætningerne og

fredningsdeklarationerne har inspektoratet
faet skabt rammerne for den arbejdsindsats,
der efter vor opfattelse er en god forudsæt¬
ning for De kgl. Havers pleje. Med det for øje,
opstiller vi et plejeprogram, og underopdeler
det i 3 hovedkategorier:

1) Arbejdsindsats der har til formål at
restaurere og retablere.

2) Arbejdsindsats der har til formål at
sanere fremmedelementer samt forhin¬

dre, at forstyrrende nye kommer til.
3) Arbejdsindsats der har til formål at

sikre en optimal gartnerisk pleje og
vedligeholdelse af arealernes vegeta¬
tion.

For at anskueliggøre vor arbejds- og pleje¬
indsats vil jeg fremdrage et eksempel fra hver
kategori.

Fra arbejdsindsatsen, der havde til formål
at restaurere og retablere, er følgende eksem¬
pel hentet fra Rosenborg slotshave.

Overgreb og angreb på havearealer er
ingen nyopfindelse; parterrehavens nedlæg¬

gelse og tilkastning af voldgraven omkring
1785, kan vi takke, ovenikøbet en offentlig
myndighed for, nemlig militæret og Liv¬
garden.

I henved 200 år har der nu eksisteret en

reel fysisk adskillelse i:
Boligministeriets ejendomsdirektorat -

ejer af selve slotshaven.
Kulturministeriet - ejer af Rosenborg slot

og slotsholm.
Forsvarsministeriet - ejer af Exercer-

pladsen.
Uanset denne ministerielle opdeling må

det for udenforstående være vanskeligt, ja
uforståeligt, at skulle opfatte friarealerne og
slottet isolerede fra hverandre. Anlægget blev
dengang skabt til at fungere som en helhed og
opfattes vel stadig af publikum som sådan,
ydermere har man op gennem 60-70erne
kunnet iagttage, hvorledes ukontrolleret ve¬
getation lukkede mere og mere af for den
tilbageblevne visuelle oplevelse af slot og
have.

Ved gensidige forhandlinger og forståelse
for den fremførte argumentation er det nu
lykkedes for inspektoratet at gennemføre en
rydning af diverse træ- og buskvegetation på
slotsholmsområdet, en profilering af bastio¬
nen og opretning af stensætningerne, en om¬
lægning og nylægning af samtlige bro- og
pikstensbelægninger, en etablering af sam¬
menhængende græsarealer, og endelig, men
ikke mindst, en opgravning og genskabelse af
de dele af voldgraven, som er orienteret mod
exercerpladsen.

Med dette projekts gennemførelse er der
ligesom taget hul på en udvikling, også selv
om vi indtil videre betragter dette arbejde
som afsluttet, idet man dog, såfremt exer¬
cerpladsen ved given lejlighed kan frigives, er
af den opfattelse, at der bør skabes sikkerhed
for at området i så fald igen tillægges Rosen¬
borg slotshave.

Det er dog ikke alt som lykkes, i næste
eksempel under arbejdsindsatsen for at sane¬
re fremmede elementer eller forhindre at nye
kommer til, skal vi blive i Rosenborg slots¬
have.

Børnerigdommen og mangelen på institu¬
tioner umiddelbart efter anden verdenskrig
medførte, at der i 1949 stilledes et areal på
1100 m2, beliggende i det nordøstlige hjørne
af haven ved krydset Sølvgade/Kronprinses¬
segade til midlertidig rådighed for opførelse
af en børnehavebarak. Tilladelsen lød på 10
år, og blev givet under betingelse af, at
Københavns kommune brugte den mellem¬
liggende tid til at skaffe egnede arealer på
eget område.

Jeg tror læseren allerede har gættet rigtigt,
»barakken« ligger der endnu. På trods af
ihærdige bestræbelser fra flere hold, bl.a. fra
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse,
vovede fredningsnævnet i sidste omgang ikke
at fastholde staten på sin egern fredningsde-
klaration og blive dette fremmedelement
kvit. Til gengæld er det værd at fremhæve, at
det er lykkedes os at undgå forslag om nedriv¬
ning af Sølvgademuren, indplacering af lys¬

armaturer i staudebedet og anlæggelse af
cykelstier gennem haven.

Træplejen
I det 3. og sidste eksempel, nemlig fra ar¬
bejdsindsatsen med at sikre en optimal gart¬
nerisk pleje og vedligeholdelse, skal jeg ude¬
lukkende fokusere på træplejen.

I denne sammenhæng skal der ikke her
kommes nærmere ind på de tekniske beskæ-
ringsmetoder, men i stedet i korthed redegø¬
res for hvilke overvejeleser og tanker der
ligger til grund for det faktum, at De kgl.
Haver er begunstiget med ca. 3000 historiske
lindetræer med ca. 250 år på bagen. Med
andre ord, træer der med raske fjed nærmer
sig støvets alder.

En have kan defineres som en harmonisk

komposition af beplantningsmæssige og arki¬
tektoniske elementer. I De kgl. Haver er
træet det fineste og stærkeste beplantnings¬
mæssige element, derfor indtager træer en
meget høj prioritering i vort arbejde.

Vi opdeler i 3 kategorier, idet træer har
forskellig funktion, alt efter deres placering i
havens system.

Til første kategori henføres træer som vok¬
ser i skov eller skovagtige plantninger
(lunden).

Til anden kategori henføres træer som står
enkeltvis eller i mindre grupper (so¬
litær).

Til tredie kategori henføres træer som ud¬
gør en del af et system (allétræer).

Med denne opdeling er det klart at vedlige¬
holdelsen må være af forskellig karakter, alt
efter i hvilket af de 3 plantesamfund træet er
indplaceret.

Vender vi os imod den 3. kategori, træet
som udgør en del af et system, så er det her
allétræerne, der dominerer.

Det er naturligvis vor målsætning at pleje
disse træer så langt hen ad vejen som muligt.
Men i bestræbelserne på at bevare, må vi
selvsagt ikke glemme eller svigte vore efter¬
kommere. Deres behov for at opleve unge og
friske alléer i haveanlæggene, må kræve at
gamle alléer ryddes og erstattes af nye.

Det er i denne fase, vi i øjeblikket befinder
os.

I perioderne bag os har svigtende interesse
og manglende gartnerisk vedligeholdelse ført
til, at man i 1960 stod i en kritisk situation,
idet samtlige lindetræer havde udviklet over
30 meter høje kandelaberlys. Faren for væk¬
ning og risiko for nedstyrtende grene var
overhængende, og dermed var publikums
sikkerhed alvorlig truet, så det var åbenlyst,
at noget måtte der gøres, og der forelå da også
flere alternative muligheder, man kunne ek¬
sempelvis skride til den løsning at gennemfø¬
re en fældning afsamtlige lindealléer og plan¬
tning af nye. Det ville være en yderst konse¬
kvent og logisk fremgangsmåde, men det
uheldige er som allerede nævnt at alléerne
stammer fra samme periode, ydermere ville
det være både kedsommeligt og unuanceret,
udelukkende at skulle nøjes med tynde unge
linde, man måtte altså i givet fald give afkald
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Øverst: Kastanierne langs Kronprinsessegade og

Gothersgade i Rosenborg slotshave er eksempler
på konsekvente nyplantninger.
Midten: I Frederiksberg Have findes såvel lunde
som alléer og fritstående træer, der må plejes og

fornyes efter hver sin metode.
Nederst: Ved Rosenborg Slot er voldgraven mod
eksercerpladsen blevet retableret og slottet er ble¬
vet frilagt. Det forudsatte aftaler mellem tre forskel¬
lige ministerier.

■ Top: Chestnuts along Kronprinsensgade and
Gothersgade at Rosenborg Castle Gardens are

examples ofconsequent new planting.
Middle: The copses, avenues and solitary trees in
Frederiksberg Castle Gardens each have to be
treated and renewed in accordance with their own

individual requirements.
Bottom: The ramparts opposite the drill ground at
Rosenborg Castle have been restored and the castle
now free. This required agreements between three
different ministries. HHI

på den magtfulde oplevelse, som de aldrende
træer og deres skulpturelle virkninger trods
alt tilfører haverummene. Økonomisk ville
det næppe heller kunne lade sig gennemføre.
Man kunne også vælge den løsning som ses
praktiseret flere steder i dagens Danmark,
nemlig:

Fældning af de farligste og indplantning af
nye i rækken.

I detté tilfælde er det vor opfattelse at
resultatet vil blive en række træer af forskellig
højde, stammetykkelse og form, altså en sju¬
sket og ligegyldig trærække, og frem for alt,
ingen allé.

Det skal derfor ikke skjules, at det er svært
at lave en både økonomisk, kunstnerisk og
historisk forsvarlig problemløsning.

Valget er da ganske rigtigt også faldet på,
hvad man kan kalde en mellemproportional,
nemlig en delvis nedskæring og fornyelse af
kronen.

Jeg skal kort redegøre for metoden:
Træerne skæres tilbage til lidt under halv

højde, dvs. ca. 13-14 meter, alle sidegrene
skæres af helt ind til stammen, overflødige og
svage kandelabre fjernes, således at kun 2-3
stk. står tilbage.

Fremover må træerne med jævne mellem¬
rum formbeskæres.

Med denne behandling forbliver træerne
ufarlige at færdes under, og samtidig behol¬
der man de dejlige tykke stammer. Træernes
levealder er hermed forlænget en 40-60 år.
Det er altså lykkedes at bevare barokhavens
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De fleste alléer i de kgl. slotshaver er 250 år gamle og
må snart erstattes med nyplantninger. Ved tilbage-
skæringer som her i Frederiksborg slotshave er det
blevet muligt at fordele arbejdet - og omkostnin¬
gerne - over en længere periode.

■ Most of the avenues in the royal castle gardens
are 250 years old and must soon be replaced with
new planting. With the help of pruning, such as
here at Frederiksborg Castle Garden, it has been
possible to distribute the work - and the costs -

over a longer period.

sidste kulisse for en tid. Samtidig med, og lige
så vigtigt har metoden skabt et pusterum og
givet bedre plads til en etapevis fornyelse af
alléerne. Således er nye alléer i Søndermarken
og Fredensborg allerede godt på vej.

Efter denne summariske gennemgang af
nogle af de faglige kriterier, og overvejelser
som nødvendigvis må gå forud for det egent¬
lige plejeprogram, bringes man naturligt vi¬
dere over i problematikken omkring re¬
staurering, rekonstruktion eller sanering.

Jeg skal afslutningsvis forsøge at beskrive
nogle af de konflikter, der kan ligge i det
spørgsmål.

Både arkitektur og byplanlægning har pri¬

mitive rødder i naturfolkenes kultur, men
havekunsten har for såvidt ingen primitiv
form, den kan kun vokse frem i højerestående
samfund, idet havekunst er et produkt af
velstand og tid. Haveanlæggenes udvikling
kan ikke betragtes isoleret fra de mennesker
som skabte dem, eller fra de kulturelle og

politiske faktorer, som har hersket eller her¬
sker i de forskellige samfund til forskellige
tider.

En vigtig ting man må erindre sig, når man
f.eks. arbejder med historiske haver fra 1800-
tallet, er, at de blev brugt til fest og morskab i
et betydeligt større omfang end de fleste idag
forestiller sig.

Vi mener at det lystige islæt af skæmt og
leg, gerne skulle bevares i haverne, således at
disse ikke udvikler sig til stive akademiske
mindelunde.

Der findes en omfangsrig litteratur om
anlæg og vedligeholdelse af 17- og 1800-
tallets barokanlæg, og for 18- og 1900-tallets
romantiske haver er litteraturen helt uover¬

skuelig og meget følelsesbetonet.
Denne litteratur sammenholdt med dati¬

dens prospekter, planer og beskrivelser er
imidlertid nødvendige og må danne den
første forståelse for anlæggenes idé og karak¬
ter, og for, hvilke intentioner planlæggeren
på daværende tidspunkt kan have haft.

En realistisk vurdering af de overleverede
haveplaner må nok konkludere, at planernes
praktiske gennemførelse ikke har kunnet stå
mål med de smukke grafiske idealer. Alene at
fremskaffe et sundt og homogent plantemate¬
riale har været uhyre vanskeligt. Sparsomme
udenlandske rejsebeskrivelser levner da hel¬
ler ikke megen anerkendelse eller respekt til
de danske haveanlæg.

Som tiden går, forandrer haverne sig, nog¬
le planter trives, andre gør det ikke, dimen¬
sionerne forandres, fint klippede hække og
linderækker bliver forsømte, og træerne sky¬
der ukontrolleret i vejret. Sirlige lave kant¬
plantninger af buxbom gror vildt og udvikles
til barokke hækformationer, som vi kan se
dem i Frederiksborg slotshave; dertil kom¬
mer, at hver generation ser det som sin
opgave, at sætte et minde, at forandre et
område, det kan være i positiv, men det kan
også være i negativ retning.

Under alle omstændigheder forandrer ha¬
verne sig, ingen af De kgl. Haver ser ud som
da de blev anlagt, og for flere havers vedkom¬
mende kan man ikke tale om nogen egentlig
anlægstid, de er groet ud af mere naturlige
bevoksninger f.eks. Fredensborg slotshave.

Det siger sig selv, at her slår de teoristiske
lærersætninger ikke rigtigt til, det falder også
godt i tråd med, at rekonstrukstionsopgaver,
i den betydning at man fører et anlæg strengt
tilbage til sin oprindelige skikkelse, sin be¬
plantning, terrænform, gangføring osv. end¬
nu ikke er forekommet indenfor De kgl.
Haver. ,

Vi har ganske vist haft flere restaurerings-
og saneringsopgaver indenfor de senere år,
men den såkaldte fjerde dimension »tidsfak¬
toren« har altid betydet meget for disse plan¬
ers udførelse.

Afdet foregående må det ikke konkluderes,
at der ikke inden for De kgl. Haver vil være
anlæg som naturligt opfordrer til en egentlig
rekonstruktion, f.eks. vil vi mene, at J. C.
Kriegers barokhave ved Frederiksborg slot
bør rekonstrueres når lindealléerne til sin tid
er udlevede, og samtidig hermed bør også
kaskadeanlæggene genskabes.

Det var lidt om de vilkår haveinspektoratet
arbejder under, nu kan jeg kun råde Dem til
ved selvsyn at vurdere i hvilket omfang det er
lykkedes for os.
Ole Stattau, landskabsarkitekt M.D.L., ansat i In¬
spektoratet for de kongelige Haver.
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Frans Decker. Have ved Proveniershuis, Haarlem.

■ Frans Decker. Garden at Proveniershuis, Haarlem.

tvunget til at åbne deres hovedbygninger,
haver og jorder.

Beskyttelse af monumenter
Der er idag omkring 41.000 (enogfyrretusin-
de) beskyttede monumenter i Holland. De
fleste er fra anden halvdel af det 19. årh., men

fredning afnyere emner forberedes.
Et uafhængigt organ: »Rådet for monu¬

menter og historiske bygninger« anbefaler
fredning af emner til kulturministeren ud fra
inventeringer, som stadig ajourføres. Fred¬
ningsmyndighederne under kulturministe¬
riet er ansvarlige for:

1. Ordning af emnetilvæksten, som indfø¬
res i inventeringen.

2. Tilsyn med restaureringsarbejder.
3. Information om restaurering og til¬

skudsordninger.
4. Forberedelse af fredningssager.
Fredningsmyndighederne råder over et

personale på 190 ansatte. Fredningsloven
beskriver en monument således:

»Et menneskabt emne på mindst 50 år,

I løbet af de sidste 20 år har der været en

mærkbar ændring i opfattelsen af fysisk plan¬
lægning, naturfredning og landskabspleje, -

og til beskyttelsen og vedligeholdelse af histo¬
riske monumenter i Holland. Efter at være

kommet nogenlunde over ødelæggelserne fra
anden verdenskrig, steg interessen for beva¬
ring betragteligt, og resultatet blev en serie
planlægningslove, hvoraf én væsentlig er na¬
turfredningsloven.

Forudsætningen for denne lov var en sam¬
let inventering over områder med kulturhi¬
storisk og landskabelige værdi, udarbejdet af
kulturministeriet. Men også private organi¬
sationer bidrog til forarbejderne. F.eks.
»Fonden for landskabsbevaring og miljøbe¬
skyttelse«, der har 250.000 medlemmer og
som ejer 36.000 ha. land og talrige lokale
bevaringsforeninger, der tilsammen ejer
35.000 ha. land. Hertil kommer de mange
ejere af historiske herregårde, der stadig be¬
bor deres ejendomme, og administrerer om¬
råder, der tilsammen dækker andre 35.000
ha. land. Dette er vigtigt at nævne, fordi der

eksisterer en desperat situation for herre¬
gårdsejere, somjeg skal at uddybe nærmere.

Naturfredningsloven af 1928
Vi skal helt tilbage til naturfredningsloven af
1928 for at finde de første forsøg på hjælp til
herregårdsejere. Beskatning var én afgrunde¬
ne til, at naturområder under herregårdene
langsomt forsvandt. Derfor besluttede man

sig for en række lempelser, bl.a. reduktion af
indkomstskat, ejendomsskat og gaveskat på
betingelse af, at ejerne: 1) forpligtede sig til
løbende vedligeholdelse, og 2) at der i skove¬
ne under herregårdene ikke fældedes træer
ud over almindelig skovhugst. Ejendommene
skal have én mindstestørrelse på 5 ha. og
udgøre en enhed. Også funktionærboliger på
ejendommene falder ind under beskyttelsen.

Det er bemærkelsesværdigt, at disse be¬
stemmelser indførtes så tidligt som i 1928.
Loven fungerer stadig og er et af de vigtigste
bidrag til hollandsk bevaring. Åbning af en
herregård for offentligheden medfører ekstra
skattelempelser. Imidlertid er ejerne ikke

»Beskyttelse af historiske, hollandske haver«
v. Dr. R.de Jong,
chef for de hollandske fredningsmyndigheders kunsthistoriske afdeling
Refereret og oversat af Steen Estvad Petersen
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som har offentlig interesse på grund af sin
skønhed, videnskabelige betydning eller kul¬
turel værdi.«

Slotte og herregårde med omgivelser dan¬
ner siden en økonomisk undersøgelse i 1977
en sammenhængende enhed. Undersøgelsen
blev startet af ejerne selv, og den viste med
tydelighed, at flere og flere private herregår¬
de mistede deres status som private boliger.
De blev indrettet til museer, kontorer og
konferencecentre, samtidig med, at landom¬
råderne under herregårdene blev skåret i
stykker af anlægsarbejder. Undersøgelsen vi¬
ste også, at der var et vedligeholdelsesunder-
skud på hver ejendom påca. 75.000- 100.000
Fl. (prisniveau 1975). Udgifterne på vedlige¬
holdelse af haver tegnede sig for % af dette
underskud.

Dette startede beskyttelsen af de historiske
haveanlæg under herregårdene.

Metoder til beskyttelse af haveanlæg
Det første spørgsmål var: Hvor mange histo¬
riske haveanlæg er der i Holland?

Ved at studere de første matrikelkort fra
det 19. årh. og de officielle topografiske kort
over Holland i målestok 1:25.000 fik vi en idé
om antallet afhaver. Der var tale om adskilli¬

ge hundrede af objekter, som skulle undersø¬
ges nærmere. Af praktiske grunde blev større
villahaver, byhushaver og offentlige parker
udelukket. Det næste skridt var udvælgelsen
af de emner, der fandtes værdige til en be¬
skyttelse. I samråd med »Rådet for monu¬
menter og historiske bygninger« eksaminere¬
des de private først. Dette arbejde udførtes af
en historiker, en kunsthistoriker og en arki¬
tekt. Der er forskellige faser i arbejdet. Først
undersøges dokumenter og kort i private og
offentlige arkiver. Samtidig kortlægges forti¬
dige spor i landskabet, der belyser oprinde¬
lige haveplaner. I samarbejde med det hol¬
landske Geodætiske Institut laves luftfotos i
målestok 1:35.000 og ved at kombinere dette
materiale med opmålinger på jorden af vigti¬
ge historiske detaljer, laves kort, der viser de
idag eksisterende historiske anlæg. Disse kort
er nødvendige, ikke kun for at vise de aktuelle
kulturværdier, men også fordi de skal bruges
til det officielle fredningsdokument, hvor det
kan være vanskeligt at beskrive detaljer med
ord, fordi fredningen går på helheden mere
end på de enkelte vækster.

Næste skridt er analysen af det historiske
materiale og de dendrologiske undersøgel¬
sers resultater. Kunsthistorikeren beskriver
havens historiske udvikling, om det der er
tilbage, og om det, der er værd at bevare set
ud fra et kulturhistorisk synspunkt. På et kort
indtegnes derefter grænserne for det påtænk¬
te beskyttelsesområde, hvorefter frednings¬
styrelsen vurderer analysen. Strukturelle ele¬
menter (parterrer) og haveinventar (lyst¬
huse, broer, havemure, urner, statuer, solure
og vandkunster) beskrives særskilt. Præsen¬
tation af haven foregår på stedet. Bagefter
afholdes et møde, hvor beslutninger skal ind¬
stilles til fredning. Eventuelt korrigeres græn¬
serne endnu en gang. Endelig gennemgås for

Niewerhocks ved Vecht. ■ Niewerhocks at Vecht.

sidste gang haveinventar for at sikre sig dets arbejder, tagrender og maling af vinduer
værd som fredningsemne. ' gives til bygninger i »rimelig god stand« op til

Vedtagelse af fredning følges op af en 30 pet. af totalomkostningerne årligt, dog
lovprocedure. Dette arbejde går ud på at lave , maximalt 3.000 Fl. pr. år. Denne løbende
de dokumenter, som ledsager forslaget til vedligeholdelse har vist sig at være nyttig og
kulturministeren. Materialet består af en be- besparende på længere sigt, fordi man und-
skrivelse, en plantegning, hvor grænserne er går det helt store forfald, der kræver at man
indtegnet, samt en begrundelse med yderli- faktisk bygger op fra grunden igen. Der er
gere tegninger, fotos og stik om nødvendigt, oprettet nogle såkaldte »frednings-inspek-
Beskrivelsen affattes i ganske almindelige tionskontorer« i privat regi. De inspicerer
vendinger, så det er let at forstå for de jævnligt og for et honorar af 75 Fl. årligt,
gartnere, der skal arbejde med stedet. Mate- fredede bygninger over hele landet. Det er
rialet indeholder også en beskrivelse af de patruljevogne bemandet med to personer,
ting, der nu er forsvundet, men som tidligere som udfører småreparationer, samtidig med
var væsentlige for stedet. at de rapporterer større skader til frednings¬

myndighederne. Denne ordning har samti-
Økonomien • dig givet arbejde til arbejdsløse håndvær-
Den tid det tager for at frede en historisk have kere.
er alt for lang. Disse haver, der ofte er i et For tiden er en lignende service under
fremskredent forfald, kan helt forsvinde før konstruktion for herregårdene, så ejerne ikke
plejen påbegyndes. De fleste private ejere er behøver at have fastansat personel til vedli-
ikke længere i stand til at bekoste blot et geholdelse men kan tilkalde håndværkere
minimum af vedligeholdelse. Derfor tog kul- udefra.
turministeren for nogle år siden initiativ til at Samtidig kan visse renter og udgifter til lån
hjælpe netop denne kategori af ejere. Denne i forbindelse med vedligeholdelse reduceres i
særhjælp omfatter 80 pet. afomkostningerne, skat. Man kan også fratrække dele af andre
inkl. skat, af den godkendte vedligeholdelse udgifter og afskrivninger ifølge særlige regler
op til et maximum af 50.000 Fl. pr. år. ved større restaureringsarbejder. Alle tilskud
Erfaringerne viser, at denne bestemmelse er skattefrie.
allerede har reddet mange herregårdshaver. At regeringen tager bevaringen af fredede
Ministeren har reserveret 1.4 mill. Fl. pr. år bygninger alvorligt, illustreres bedst ved et
til disse arbejder. Dette gælder kun for haver- initiativ, som kulturministeren tog for nylig,
nes pleje. Støtte til restaurering af bygninger- idet han oprettede en rådgivningsgruppe,
ne falder ind under bygningsfredningen. hvori såvel medlemmer af private organisati-

Denne er tilgodeset med 100 mill. Fl. årlig, oner, der ejer eller arbejder med herregårde,
Mere ind 50 mill. Fl. bruges til kirker, rådhu- som embedsmænd er repræsenterende. Beg-
se, -slotte, bondegårde, etc. Dvs. til større ge kategorier kan rejse spørgsmål. Det ser ud
restaureringsarbejder. Til den daglige, lø- til, at det er muligt med dette organ at forene
bende vedligeholdelse er der siden 1. januar private initiativer med offentlig administra-
1982 lavet en tilskudsordning, hvorved små- tion.
reparationer som skQrstensarbejder, tag- Steen Estvad Petersen, arkitekt m.a.a.
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Fredning af haveanlæg
Af Sys Hartmann

De haver, der udgør omgivelserne til nogle af
de kongelige slotte, lysthaverne, er systema¬
tisk beskyttede ved den gamle lov om statsha¬
verne af 12. marts 1852, og de administreres
af et særligt inspektorat under boligministe¬
riet, inspektoratet for de kongelige haver.

Men samtidig er en række af anlæggene
fredet efter naturfredningsloven, og noget af
inventaret også efter bygningsfredningslo¬
ven. Det gælder f.eks. Kongens have, hvor
bygningsfredningen omfatter gitteret med
Meyns pavilloner, muren imod Sølvgade,
Herkuleslogen og Peter Husums gruppe He¬
sten og løven.

For resten af landets haveanlæg, private
som offentlige, er der idag netop de to mulig¬
heder for sikring, hvis det skønnes fornødent,
enten at frede dem efter naturfredningslo¬
vens bestemmelser eller i visse tilfælde efter
den seneste bygningsfredningslov, der trådte
i kraft den 1.1. 1980.

Det var karakteristisk for den tidligere
bygningsfredningslov, at en fredning kun
omfattede selve den fredede bygning eller
bygningsdel, og ikke den øvrige del af ejen¬
dommen eller dennes nærmeste omgivelser,
selvom de måske var af den største betydning
for helheden. En mur, eller en belægning af
en gårdsplads kunne fredes som et selvstæn¬
digt arkitektonisk element, men det var und¬
tagelser. Man havde således ikke indseende
med, hvad der lå udenfor selve det fredede.
Det har medført mange urimeligheder f.eks.
med skæmmende nybyggeri klods op af et
fredet bygværk. Det uheldige heri er ofte
blevet fremhævet. Allerede da tanken om

natur- og bygningsfredning blev drøftet i
1916, var forslag fremme om en samlet natur-
og bygningsfredningslov, og det viser, at man
har været opmærksom på omgivelsesproble-
met. Man skal bemærke, at det benævnes
som et omgivelsesproblem; der tales ikke om
haverne som selvstændige kunstværker, men
om det hensigtsmæssige i at fa indflydelse på,
hvad der foregik tæt op imod de fredede
bygninger.

I 1943 fremførtes et forslag til en videregå¬
ende beskyttelse, som gik på, at der ikke må
ske bebyggelsesmæssige ændringer inden for
en afstand af 100 meter fra den fredede
bygning uden tilladelse fra Det særlige Byg-
ningssyn, en bestemmelse som har sin paral¬
lel i naturfredningslovens § 53, hvorefter der
er skabt en beskyttelseszone på 100 meter
omkring de jordfaste fortidsminder. Denne
bestemmelse tilsigter netop opretholdelse af
værdige omgivelser omkring fortidsminder¬
ne. Jeg kan umiddelbart pege på denne be¬

stemmelses betydning for et stort antal af
vore herregårde, idet et voldsted betragtes
som et jordfast fortidsminde, og mange gårde
er jo netop opført på et voldsted, hvis beskyt¬
telsesområde altså rækker noget ind i have¬
anlægget.

Bygningsfredningsloven fik imidlertid in¬
gen omgivelsesbestemmelser før her ved sin
sidste revision. Nu siger lovens §3, stk. 2, at
»i det omfang en bygnings umiddelbare om¬
givelser i form af gårdsrum, pladser, fortove,
haver, parkanlæg og lignende er en del af den
samlede beskyttelsesværdige helhed, . kan
fredningen omfatte sådanne omgivelser«.

Endelig skal jeg nævne, at der efter kom¬
muneplanloven i en lokalplan kan optages
bestemmelser om udformning og vedligehol¬
delse af ubebyggede arealer og om bevaring
af landskabstræk i forbindelse med bebyggel¬
se af et område, der inddrages til bymæssige
bebyggelse. Det kan f.eks. fa betydning ved
landsbyers udvikling. Efter kommuneplanlo¬
ven kan der også etableres bevarende lokal¬
planer, igen med stor betydning for oprethol¬
delse af landsbymiljøer eller kirkers omgivel¬
ser. Desuden har vi by- og landzoneloven,
hvorefter landområder kan friholdes fra be¬

byggelse.

Eksempler på fredningens anvendelse
Spørgsmålet er så, hvorledes hele dette lov¬
kompleks kan og skal benyttes på oprethol¬
delse af haverne, emnet for dette seminar.

Omkring en snes herregårdshaver er fredet
allerede efter naturfredningsloven, som en
del af et større, fredet landskabsområde. Det
gælder f.eks. Ledreborg, Selsø-Lindholm,
Bækkeskov, Borreby, Vallø, Frederiksdal,
Hagenskov og Hindsgavl o.a.

En enkelt byhave er fredet efter naturfred¬
ningslovens bestemmelser, haven til Rudkø¬
bing apotek, men sådanne fredninger vil nu,
hvor den nye bygningsfredningslov rummer
en sådan mulighed, formentlig ikke gentage
sig. Disse havefredninger har været frivillige
fredninger, hvor der ikke er udbetalt erstat¬
ning, som ellers ved naturfredninger. Ved
fredning efter bygningsfredningsloven ud¬
skydes det økonomiske spørgsmål i den for¬
bindelse -til det tidspunkt, hvor en ejer behø¬
ver støtte til opretholdelse afdet fredede.

Et par byhaver er nu blevet fredet efter
bygningsfredningsloven, som del af helhe¬
den. F.eks. haven til postholdergården i
Åbenrå, en allerede tidligere fredet bygning
fra 1700-årene, hvor ejeren ønskede at sikre
både gård og have, et aksefast lille anlæg med
et vandbassin og et lysthus, alt anlagt i

tyverne. Som det kunne forudses, var der
problemer med fredningsbeskrivelsen, for
hvad er det i virkeligheden, vi ønsker at
opretholde, og hvordan?

Op til den fast anlagte lille have lå et
græsklædt haverum med et rhododendron-
parti, og det blev medtaget i fredningen for at
friholde det for udstykning og dermed bebyg¬
gelse.

Andre små haver er blevet medtaget i en
bygningsfredning af huse, f.eks. er en bonde¬
have i St. Magleby fredet, og en lille bonde¬
hushave i Tårnby er foreslået fredet. Her
nævnes havestykket som bestående af en
pryd- og en køkkenhave. Ingen vil selvfølge¬
lig blande sig i hvilke urter, der dyrkes, men
det er dog hensigten, at en »kålgård« skal
opretholdes, altså bevaring af en bestemt
havetype.

Ved fredningen fornylig af Bakkehusene
blev haverne også inddraget, men typisk for
at sikre de grønne strimler op til husene mere
end havestykkerne i sig selv.

En lille lund er fredet helt på grund af sin
egenværdi. Det er et romantisk anlæg, en
mindelund, Christinero, fra omkring 1812
ved Christiansfeld. Den blev fredet efter na¬

turfredningsloven allerede i 1945, hvorefter
bevoksningen skal bevares under tilsyn af
den tilsynsførende skovrider, og træfældning
må således ikke uden videre finde sted. Byg¬
ningsfredningen er mere vidtløftig. Den om¬
fatter: lunden og dens stier, kildevæld, søer,
springvand, pavillon, kogehus, den spån-
klædte hytte, graven og monumentet over
Christina Frederica von Holstein med dets
gitter.

Det hele er en vidunderlig idyl i sit forfald,
som imidlertid må standses, hvis ikke det
hele skal forsvinde. Her kræves en istandsæt¬
telse med en let og følsom hånd, hvis ikke al
denne stemningsfylde skal forflygtiges. Fru
von Holstein har været lige så bevidst med sit
haveanlæg, som vi hørte, Karen Blixen var
med Rungstedlunds anlæg. Til gengæld er
her ingen tvivl om, hvilken tilstand eller
stilperiode, der skal vælges til restaureringen,
alt er intakt efter den oprindelige plan.

Bevaringsproblemet
På så sikker grund føler jeg ikke, at vi er ret
mange andre steder. Og det kan meget vel
være en af grundene til, at ingen herregårds-
have endnu er fredet efter bygningsfred¬
ningsloven. For hvad er det, vi vil bevare, og i
givet fald enten restaurere, fastholde eller
genskabe? Ja, hvis man skal følge principper¬
ne for bygningers fredning, så er intentioner-
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ne at sikre det nu bestående med ændringer,
ombygninger, fejl og mangler. Ved en even¬
tuel restaurering tilstræbes herefter en hel¬
hed i den stilart, der mest præger bygningen.
Anvendt på haverne ville vi da frede nogle
haverum med vidt forskellige arkitektoniske
elementer, som alléer, klippede hække, vand¬
spejle og en del inventar. Det er især det, ud
fra en ren økonomisk betragtning, helt over¬
flødige løsøre, der er i umiddelbar og aldeles
overhængende fare for at forsvinde. Dyrt som
det er at vedligeholde.

Derimod er jeg ikke helt så pessimistisk
med hensyn til bevaring under en eller anden
form af selve havens areal. Det er vist i
moderne tid endnu ikke set, at en have er

pløjet op, og det totale forfald er sjældent.
Men hjælp skal der selvfølgelig til. Der har i
havernes historie, som i herregårdenes, været
mange kriser, og der har været forskellige
moderetninger. Nogle måske økonomisk be¬
tinget, som det kendes med de engelske fåre¬
hold. Andre kan være betinget af ændringer i
levevis. En ting som kan influere på havers
udseende idag, i hvert fald de mindre havers,
er nutidsmenneskers soltilbedelse.

Vi promenerer ikke mere i lange hvide
kjoler og med stor hat i træers skygge, men
bruger de store plæner til uhæmmet solbad¬
ning, og hvis træer, buske eller hegn er for
skyggefulde, så forlanges de fjernet. Men
bortset fra solønsket har jeg ikke fundet noget
stiltræk, som er særlige markant fra vor tid.
Det er som om det funktionsbetonede, som jo
ellers er tidstypisk, ikke hører havekunsten
til, her kan vi hengive os til vor egen skøn-
hedstrang.

Og det gælder alle, ikke kun herremanden,
også kolonihavefolket er næn om deres jord,
ja foreslår den ovenikøbet fredet. Og det skal
såmænd nok ske en dag. En ganske spænden¬
de ting, når man tænker på det fornemme
anlæg Herrenhausen i Hannover og det tæt¬
liggende kolonihaveområde. Symboler på to
tidsaldre. Men bevaring af et ældre koloniha¬
veområde er helt i tråd med bygningsfred¬
ningslovens formålsbestemmelse om at vær¬
ne anlæg, der belyser væsentlige træk af vore
levevilkår.

Registrering af haveanlæg
En bygningsfredning af herregårdshaverne
bør nok alt overvejende ske ved frivillighed
fra ejerens side, og selv i sådanne tilfælde kan
det vel være problematisk, for hvad er det
som sagt, vi ønsker opretholdt?

Det vil derfor være nyttigt og ønskeligt
med en nøjere undersøgelse, opmåling og
fotografering af en række værdifulde haver.
Måske som det arbejde, haveselskabet i sin
tid gennemførte. Her kunne vi igen få en
samlet viden om, hvor meget der er tilbage af
dette bevidst villede i havekunsten, som det
vil være ønskeligt at bevare, det være sig eri
kunstnerisk indstillet bygherres værk - eller
planen af en fremragende arkitekt, hvis in¬
tentioner endnu lader sig finde. Det vil være
et valg fra gang til gang, for som det har været
nævnt, er en have en løbende udvikling, og

Øverst: Haven til Postholdergården i Åbenrå.
Nederst: Mindelunden Christinero ved Christians¬

feld, anlagt 1812.
Begge anlæg er fredet efter bygningsfrednings¬

loven.

spørgsmålet er, om på hvilket tidspunkt man
skal fastholde processen og standse den i et
fast billede.

Selvom man har forståelse for havens idé,
for det forudgående, er det svært at overskue,
om fremtiden ikke ville rumme noget endnu
mere fremragende.

Ved en sådan undersøgelse ville vi også få
et overblik over, hvis værk det er, vi ønsker at
satse på, Krieger, Jardin, Manza, Rothe,
Erstad Jørgensen, vor egen tids fremragende
G. Th. Sørensen eller andre havearkitekter.
Det er en stor opgave. Men de, der anlagde
haverne, tænkte langt frem i tiden. Det kan vi
vel også gøre, og ikke fortsat handle, som om
vi var den sidste, eller i hvert fald den
betydningsfuldeste, generation på jorden.

■ Top: Garden at the Postholdergården, Åbenrå.
Bottom: Memorial grove, Christinero, at Chri¬
stiansfeld, build in 1812.

Both layouts are protected under The Building
Preservation Law. •

En af de ting, der er helt væsentligt, er at
genskabe interessen for de store haver, og her
er et seminar som dette, arrangeret af Kunst¬
akademiet, velegnet. For der skal en bred
forståelse, en dyb og intens interesse for at
opretholde eller skabe havekunst som anden
kunst, men hvis engagementet er ægte og
stort nok hos de enkelte ejere og i de offentlige
forvaltninger, vil det nok også blive økono¬
misk muligt at bevare og videregive til de
kommende generationer i hvert fald noget af
det, der med stor kunst, flid og møje er skabt
og overleveret os af de foregående.

Sys Hartmann, kontorchef i fredningsstyrelsen,
mag. art i kunsthistorie.
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Noter, indlæg, bogomtaler

Etablering af de geometriske haver
i Herning
Med henvisning til Landskab nr. 3-1982,
noter, skal for fuldstændighedens skyld her¬
med offentliggøres Foreningen af Danske
Landskabsarkitekters jubilæumskomité's se¬
neste brev til fuldstændig besvarelse af hen¬
vendelsen fra Herning kommune. Brevet er
dateret København d. 10. august 1982 og
lyder:
»Vedr.: De geometriske havers etablering i
Herning.

Med henvisning til behageligt møde på
Teknisk Forvaltning onsdag den 4. august
1982, hvori deltog repræsentanter for Her¬
ning kommune, C. F. Møllers tegnestue og
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
(DL), skal DL hermed bekræfte sin deltagelse
i at fa etableret de geometriske haver på et
areal i tilknytning til Dansk Konfektions- og
Tricotageskole og Herning Kunstmusæer.

DL finder det foreslåede areal velegnet til
formålet og mener, at de af professor C. Th.
Sørensen tegnede geometriske haver fint vil
kunne placeres i det store parkareal sydøst for
det nuværende anlæg.

For at kunne søge midler til etableringen
fra fonds m.v. vil DL ved landskabsarkitekt,
lektor J. P. Junggreen Have og landskabs¬
arkitekt Sonja Høgild snarest udarbejde et
skitseforslag til havernes placering på grun¬
den samt et program for udførelsen.

Skitseringen vil foregå i nær kontakt til
arkitektfirmaet C. F. Møllers tegnestue og
landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar
Andersson, der i forening forestår arbejdet
med udbygning af Dansk Konfektions- og
Tricotageskole.«
Herefter opridses en arbejdsgang for etable¬
ringen, og brevet afsluttes:
»DL ser på grundlag af ovenstående frem til
et behageligt samarbejde med Herning kom¬
mune såvel som med øvrige implicerede par¬
ter, og håber herigennem at kunne medvirke
ved etableringen af 'De geometriske haver' i
Herning.«

Jubilæumskomiteen

Arkitektkonkurrencer 1907-1982
DAL's konkurrenceudvalg har i år fejret sin
75 års fødselsdag og i den anledning udgivet
en registrant over de ikke mindre end 632
arkitektkonkurrencer, det er blevet til fra
1907 og til i dag.

I registranten kan man se, at emnerne har
været mangfoldige, fra de mindste opgaver
om bomærker og plakatsøjler til de største
om universiteter, hospitaler og byplaner.

Boligområder, byplaner, skoler og admi¬
nistrationsbygninger har været emnet for de
fleste konkurrencer, men også parker, rekre¬
ative arealer, kirkegårde og idrætsanlæg har
der været konkurreret om.

Præmierne har været fordelt på mange
navne. Ingen har .domineret fuldstændigt,

men naturligvis er der navne, der skiller sig
ud.

Når vi er ved navnene, kan det godt ærgre
undertegnede en smule, at det kun er der
hvor landskabsarkitekter direkte har stået
som ansvarhavende for 1. præmieprojekter¬
ne, at navnene kommer med i registranten.

I alle de mange andre konkurrencer, hvor
landskabsarkitekter har deltaget i udarbej¬
delsen af vinderprojekter er registranten
tavs.

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at
mere end 60% af konkurrencerne er blevet
realiseret. Konkurrencerne har altså i høj
grad sat deres præg på det, der er blevet
bygget i Danmark. PS

Gertrude Jekylls revivat
I december måned afholdes i England en
konference om landskabsarkitekt Gertrude

Jekylls liv og arbejder.
Sideløbende vil en udstilling finde sted.
Konferencens endelige program foreligger

ikke ved redaktionens afslutning, men yderli¬
gere oplysninger vil kunne fås ved henven¬
delse til landskabsarkitekt Lisbet Edinger,
Næstvedvej 40, 4180 Sorø. Tlf. 03-6483 73.

Hvor er ældre tiders haveplanter?
Alle, der interesserer sig for ældre havearki¬
tektur, ved, at der er samhørighed mellem en
haves stilart og de planter, som blev dyrket i
denne have.

For en haveplanlægger, som arbejder med
rekonstruktion eller ny-beplantning af et æl¬
dre haveanlæg og ønsker et korrekt stilhisto¬
risk resultat, volder det erfaringsmæssigt van¬
skelighed at fremskaffe de rigtige planter.

Siden middelalderen er der foretaget en
stadig gartnerisk udvælgelse eller bevidst
krydsning af de dyrkede havevækster, med
det resultat, at hver tidsalder har haft sine
typiske haveplanter.

I løbet af 18-tallet begyndte desuden plan¬
ter fra Afrika, Asien, Amerika og Australien
at vise sig i de europæiske haver, og det er
derfor også vigtigt med en solid plantehisto¬
risk viden for at undgå anakronismer!

Fra malerier, stik, træsnit, tegninger og
beskrivelser ved vi, hvordan de ældre former
af haveplanter har set ud. Men vor viden om,
hvad der stadig findes af disse vækster, er ofte
mangelfuld. På grund af skiftende smag, nye
markedskrav og handelsmetoder, er selv de
haveformer af planter, som var almindelige i
haverne mellem de to sidste krige, vanskelige
at skaffe. Ikke alle tab er lige uerstattelige,
idet en tidlig kultivar af en haveplante ofte
kun har været af midlertidig værdi. Men lige
så sikkert er det, at om mange afdem ville det
være nyttigt at vide, om de stadig findes, og
hvorfra de i så fald kan fremskaffes.

Når en haveplanlægger bliver bedt om at
planlægge en beplantning afet ældre havean¬
læg, som skal være historisk korrekt, eller om
at hjælpe med rekonstruktion, af et ældre
anlæg, vil det være til uvurderlig hjælp, hvis

kildemateriale (beplantningsplaner og plan¬
telister) eksisterer og er tilgængelige.

Siden stiftelsen afGarden History Society i
England for 11 år siden, er interessen for den
kunst- og kulturhistoriske værdi af de ældre
tiders haveanlæg og deres forskellige stilarter
og planteformer steget voldsomt. I England
er det i dag utænkeligt at restaurere en gam¬
mel historisk bygning, hvis man ikke samtidig
tager skridt til at føre et oprindeligt samhø¬
rende have- eller parkanlæg tilbage til den
gamle stil.

For at få hold på de tidligere nævnte pro¬
blemer, stiftede man i 1978 i England på
initiativ af Royal Horticultural Society, Na¬
tional Council for the Conservatory of Plants
and Gardens, forkortet til NCCPG. Forud
var afholdt en konference, hvor man havde
drøftet værdien af gode haveformer af pryd¬
planter, frugttræer m.m., hvis ældre havefor¬
mer var i fare. Foruden den rent historiske

betydning har mange af disse ældre vækster
værdi på grund af deres blomsters eller frug¬
ters duft og aroma, ved deres hårdførhed eller
andre værdifulde egenskaber, som kan bruges
af planteforædlerne i nye kombinationer.
Men nu er de vanskelige at fremskaffe i de
kommercielle planteskoler.

Det nystiftede NCCPG råder over tilstræk¬
kelige midler til at begynde arbejdet med
indsamlingen afoplysninger om, hvilke ældre
haveplanter der stadig eksisterer, og hvor de
findes i landet. Man har ansat en systemati¬
ker (plantebestemmer) med særlig erfaring i
haveplanter. Han er stationeret i det engelske
haveselskabs store forsøgs- og demonstra-
tionshave i Wisley. Her registrerer han tilste¬
deværelsen og udbredelsen af planternes æl¬
dre haveformer i haver og parker, i botaniske
haver, arboreter, plantesamlinger og i de
kommercielle gartnerier og planteskoler i hele
England. En anden opgave for denne botani¬
ker er at kontakte organisationer eller perso¬
ner med den hensigt at etablere lokale plante¬
samlinger omkring i landet, hvor en eller flere
plantegrupper kan dyrkes og derved bevares
for nutid og fremtid. Han skal også registrere
haver og1 parker, der ejer plantemæssige vær¬
dier, som ikke allerede er under offentlig
beskyttelse.

En af de mest spændende sider afdette nye
engelske initiativ, som vel også skyldes den
almindelige nostalgiske bølge, er, at der siden
den omtalte konference i 1978 helt spontant
har dannet sig enthusiastiske grupper om¬
kring i de engelske landsdele. Disse grupper
holder møder for at udveksle oplysninger,
arrangere besøg til haver af betydning og
virker for at skaffe pengemidler til det videre
arbejde. Disse personers og gruppers store
interesse og arbejde for opsporing og beva¬
ring af ældre tiders haveplanter er meget
værdifuld, fordi NCCPG ellers ikke kunne
virke effektivt!

Har vi her i Danmark et lignende problem
med bevaringen afde ældre, værdifulde have¬
planter? - Hvor langt er vi kommet hermed,
og hvad kan yderligere gøres?
Asger Ørum-Larsen, landskabsarkitekt m.d.l.
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Summary
»The Lost Paradise«-The Preservation of
Historic Gardens, p. 97
by Jette Abel, Sven-Ingvar Anderson and
Steen Estvad Petersen
Without continuous maintenance, the gar¬
dens will slowly disappear and Steen Estvad
Petersen has now shown, through his
investigation of the Danish manor houses,
that the gardens are the part of the social
historic entity which are in the worst shape.
This fact led Steen Estvad, as Leader of The
Danish National Center for Building
Documentation, to organise a two day debate
on preservation of the historic gardens in
callaboration with KVL's Department of
Landscape Architecture and The Architect
Academy's Landscape Laboratory. The
meetings took place on the 18th and 19th of
March 1982 under the title - the Lost Para¬
dise.

This special number of Landskab is a
summary of the seminars and debate of these
two days.

IFLA/ICOMOS' Committee for Historical
Gardens and Landscapes, p. 98
by Jette Abel
ICOMOS stands for International Council
on Monuments and Sites which was founded
in connection with a congress in Paris in 1957
for experts working on rebuilding and
restoration of historic buildings after The
Second World War.

The congress showed that the problems
facing many countries was so great that
mutual aid would be necessary to deal with
these projects.

The International Committee on Histori¬
cal Gardens and Sites was founded in 1971 as

a special committee under IFLA/ICOMOS.
Its members are Landscape Architects, Art
Historians, Architects, Acheologists, Botan¬
ists, etc. The committee is working on the
publication ofa list ofhistoric gardens deserv¬
ing preservation.

The committee has now applied to ICO¬
MOS to ask for the historic gardens to be
classified as monuments which will place
them in a more secure protection category.

The Concept of Identity in The Civilized
Landscape, p. 100
by Lisbet Balslev Jørgensen
Like animals, man demarcates his territory
both collectively and individually.. Using
clearly readable signs We define the borders
between private and public space and per
tradition we identify ourselves from our place
affiliations.

Landscape and Architecture has to work
together so that we can appreciate our sur¬
roundings as an entity - a territory we can
identify with and watch over.

The principle for towns ought to be that
they are inwardly enclosing and externally
limiting. Using an easthetic image, we can
compare town building with a work of art

where the boundaries cannot be crossed with¬
out risk.

The Garden Under the Laws of Change, p. 102
by Hakon Lund
What is it that determines change in the
garden through the ages? Which paragraphs
can be found in the laws of change?

Certain earthworks such as terracing and
canals are more or less stabile usually requir¬
ing man's own efforts to create a radical
change in circumstances. Avenues of trees are
often the only reminder of an old garden's
strict design but which do not necessarily tell
us much about the original form having been
left to themselves at some unknow point in the
past. Flowers can be quickly dealt with as few
of them survive many seasons without care.
This is not quite so true for shrubs but
without maintenance only the hardiest sur¬
vive the free competition and the spaces they
were meant to form disappear.

It is easy to see that uncontained growth,
insufficient maintenance combined with
wind and weather are enormous forces which
by themselves can make a garden unrecognis¬
able. Man's active intervention is, at the same

time, an equally important factor. Here, we
find the reason for change which takes place
with a spade in the hand, where man's will or
the absence of it is manifested.

Landscape Art - or Functional Tradition, p. 106
by Peter Brogård
When we look at the landscape from the
artistic point of view, we must remind
ourselves that we touch upon a border area
which may well have less to do with art than
attitudes and feelings. When a landscape
produces deep and far reaching feelings
within us, it is natural to regard it as being
beautiful and from here to nominating it as
art is not too distant.

Opinion was apparently quite clear until
the 16th and 17th centuries where unculti¬
vated land was ugly, functional agricultural
landscape was acceptable and otherwise
irrelevant, man-made parks were beautiful.
The wool and meat supporting pastoral land¬
scapes were later regarded as being attrac¬
tive. Practical considerations then combine
with the norms for art and beauty.

The most common of all artistic motives is

probably the nude lady and a landscape. But
whilst the nude, however beautiful, can never
be a work ofart on her own, the landscape can
either represent a conscious formed work of
art or a functional utilitarian domain - or a

piece of untouched nature.

Care of The Royal Gardens, p. 110
by Ol'e Stattau
Following the introduction of The Free Con¬
stitution in 1849, a great deal of property and
goods was transfered from the monarchy to
the state including most t)f the royal houses
and gardens.

The gardens' administration and supervi¬
sion was then placed under a Landscape

Gardner who later was given the title of
Garden Inspector.

The Garden Inspector's Office seeks to
presserve and perpetuate surviving Danish
garden art from the 18th century so that
national historic and garden aesthetic values
are preserved for posterity.

One of the objectives described is to seek to
preserve the castle gardens as recreative areas
where people can walk about in beautiful
surroundings whilst experiencing a variety of
landscape and artistic qualities offered by
them. As an additional security for the future,
it is intended that the gardens be made
subject to a preservation order.

The Garden Inspector's Office has drawn
up a care programme which can be divided
into 3 main categories.
1) Work which aims to re-establish and

restore.

2) Work which aims to replace alien elements
and prevent intrusive ones arising.

3) Work which aims to ensure an optimal
level ofgardening care and maintenance.

Preservation of Historic Dutch Gardens,

p. 115
by Dr. R. dejong.
During the last 20 years, there has been a
marked change of attitude towards physical
planning, nature conservation and landscape
maintenance as well as to the preservation
and care ofhistorical monuments in Holland.
After having largely come over the destruc¬
tion of The Second World War, interest in
preservation issues rose appreciably resulting
in a series ofplanning laws ofwhich one of the
most important was the law on nature-
conservation.

Today, there are approx. 41,000 protected
monuments in Holland. Most of them are

from the second half of the 19 th Century
whilst protection ofyounger subjects is under
preparation.

• Following en economic survey in 1977,
castles and stately homes with their grounds
now constitute a united entity. The survey
showed that there was a maintenance deficit
on each property of about 75,000-100,000 Fl.
(price level 1975) and that garden mainte¬
nance amounted to % of this deficit. This
started the protection of the historical garden
lay-outs of the stately homes.

The Preservation of Garden Lay-outs, p. 117
by Sys Hartmann
When judged as beeing necessary, there are
two possible ways of protecting Denmark's
private and public garden lay-outs - to pro¬
tect them under The Nature Preservation
Law or, in certain circumstances, under the
latest Building Preservation Law which came
into force on the 1st. ofjanuary 1980.

Around 20 manor house gardens are now
protected under The Nature Preservation
Law, as part of a greater landscape area.

A couple of town gardens have now been
protected under The Building Preservation
Law as part of an urban entity. Jeremy Dean
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KH Modulserien
- et modulært belægningssystem
- leveres svagt bruntonet med granittilslag

i stenfraktionen

6.2,udføres efter kravene i DS/R 400.4.1. pkt
hvilket giver høj styrke og indebærer
»særlig høj modstandsevne overfor frost/tø
saltpåvirkninger«.

og

Ud over normalsten
består sortimentet af græs-
armeringssten, kantnings-
sten, rendekantningssten,
trin, træhulssten og sand¬
blæste pullerter. Til serien
horer også støbejernsriste
til træhulssten, kæder og
refleksbånd til pullerter m.v.
Som kantsten kan anvendes
indfarvede Albertslund¬
kantsten.

Hvad enten man ønsker
en enkel belægning med
normalsten eller et avanceret

belægningssystem - f.eks. i
forbindelse med § 40-belæg-
ninger - kan KH Modulserien
anvendes til konkurrence¬
dygtige priser.

Design:
Ginman. Harboe. Borup.
Landskabsarkitekter MDL.

Rekvirer venligst
brochuremateriale eller
besøg vor udstilling
på Betonvarefabriken
»Sjælland« i Roskilde.

Ring til centeret
for betonvarer

02 35 41 00
BETONVARER

KH BETONVARER

Salg og service:
Betonvarefabriken Sjælland A/S
Havsteensvej 34, 4000 Roskilde
Telefon 02-35 41 00



Diverse

Efteruddannelse, efteråret 1982
Byggeteknisk Højskole, Drejervej 17, København,
arrangerer en række efteruddannelseskurser i ef¬
teråret 1982. Adskillige af dem har også bud til
arkitekter. Program hos: Byggeteknisk Højskole,
tlf. (01) 81 2290, lokal 257 eller lokal 251, kursus¬
sekretær Inge Olander.

Menneskeskabte naturhaver

Mange drømmer om en have eller en park med en

blomstereng, som man kender det ude i naturen.
Der er den for øvrigt også ved at forsvinde. Det er
imidlertid overordentlig vanskeligt at skabe noget
der ser naturligt ud.

Frøfirmaet Dæhnfeldt har i rækken af pjecer
udsendt en om naturparker og naturhaver, der
fortæller om de hensyn, der skal tages ved anlæg¬
get. Lykkes arbejdet far man en meget smukt
blomstrende eng eller mark, der ikke skal gødes og

knap nok vandes. Arealet skal kun klippes 2—3
gange i løbet af vækstsæsonen. Den blomstrende
mark kan bidrage til et øget antal fugle, sommer¬
fugle og andre insekter.

Men der er ulemper. Arealet er kun kønt i
blomstringstiden april—september. I vintertiden
og det tidlige forår er det trist. Arealet har ingen
slidstyrke og tåler ikke leg eller boldspil. Der bliver
i lange perioder synlige spor efter selv kortvarig
færdsel og ophold på arealet.

Der er mange muligheder for at kombinere
forskellige græsarter og blomsterarter, både 1-
årige frøplanter og flerårige arter. 1-årige kan godt
blomstre igen og igen, hvis der gives mulighed for,
at de producerede frø kan spire.

Pjecen indeholder foruden en god vejledning om

anlæg og vedligeholdelse en fortegnelse over blom¬
sterblandinger, arternes navne, farver, blom¬
stringstid, højde og krav til jorden. Efteråret er den
bedste såtid for græsserne.

Kilde: L. Dæhnfeldt A/S, Faaborgvej 248, postbox
185, 5100 Odense C. Tlf. 09-170606.

Danskere dygtige til at lege
Firmaet Lars Laj i København, som er storprodu¬
cent af legepladser og med mange års erfaring i at
give modulerne liv og skabe spændende miljøer,
har netop leveret første sektion af en eksportordre
på 5 mill, til verdens største fuglepark i Walsrode i
Vesttyskland. Legepladsen, som er projekteret til
de allermindste, er inspireret af en eksotisk flod og
hedder Congoland. Elementerne, som alle er til at
lege med, på og i, består af skibe, pramme, havne-
og kajanlæg, laguner, vandfald, hytter, broer,
floder og V.I.B.dyr formgivet til parken som fla¬
mingoer, pelikaner og svømmefugle. Firmaets
håndværksmæssige og kreative alsidighed er bag¬
grunden for den vellykkede totalentreprise, som
giver ekko, fordi de fleste tyske børn kender lege¬
pladsen i Walsrode. Den besøges af over 1 mill,
børn om året.

Kilde: Lars Laj Tømrer & Snedker ApS, Mejnungsga¬
de 18, 2200 København N. Tlf 01-37 7511

KH Betonvarer lancerer nyt
flisesystem
KH Betonvarer har i mange år produceret et bredt
sortiment af gængse flisetyper samt enkelte spe-
cialfliser, men der savnedes et fliszsystem, der kun¬
ne løse de krav, som stilles til en moderne belæg¬
nings forskellige funktioner. For et par år siden
indledte KH Betonvarer derfor et samarbejde med
landskabsarkitektfirmaet Ginman, Harboe & Bo¬
rup med det formål at udvikle en belægningsserie,
der kunne tilfredsstille en hel række funktionelle,
kvalitetsmæssige og æstetiske krav.

Dette arbejde resulterede i fremkomsten af
KH-Modulserien.

I efteråret 1981 påbegyndtes produktionen afde
første fliser samtidig med at en salgsbrochure
kunne udsendes og idag er næsten alle varianter i
produktion. KH-Modulserien er opbygget over
modulet 300X100 mm med en tykkelse, der tilla¬
der aim. trafikbelastning (75 mm).

KH-Modulserien består af aim. fliser, græsar-

meringsfliser, kantningssten, pullerter samt fliser
med forskellige overflademønstre. Sidstnævnte er
især beregnet til trafiksikre (§ 40) belægninger,
hvor man ønsker at markere arealernes forskellige
anvendelsesområder ved overfladeudformningen.

KH-Modulserien indbefatter diverse tilbehør
som f.eks. kæder til pullerter og asfalterede støbe-
jernsriste til træhullerrie.

For at sikre en stærk og holdbar belægning

fremstilles Modulserien på moderne effektive ma¬

skiner, der kan producere fliser efter normernes

højeste krav.
Af hensyn til overholdelse af modulmålene har

fabrikanterne måttet acceptere at fremstille form¬
udstyr med en tolerance på 0,5 mm.

KH-Modulserien er indfarvet i en svag brunlig
tone og som tilslagsmateriale er valgt en brunlig
granit.

I foråret er opbygget en udstilling af Modulseri¬
en på Betonvarefabrikken »Sjælland« i Roskilde
med det formål at kunne give landskabsarkitekter
og andre kunder et repræsentativt billede afbelæg¬
ningen.

KH Betonvarer ansøgte i efteråret Dansk De¬
signråd om KH-Modulseriens optagelse i Dansk
Design Index, og man havde den glæde at fa

meddelelse om, at optagelse var sket først i 1982.
Hermed erhvervede KH Betonvarer ret til at lade
Modulserien bære Dansk Designråds kvalitets¬
mærke, DD-mærket.

Udstillingsarealet i Roskilde er planlagt af Gin¬
man, Harboe & Borup. Her demonstreres flisesy¬
stemets mange enkeltdele i en tiltalende helhed.

Kilde: KH Betonvarer, Betonvarefabriken Sjælland
A/S, Haisteensvej 34, 4000 Roskilde. Tlf. 02-354100.

Pergolaer
På vore bedsteforældres tid havde enhver have
med respekt for sig selv en pergola.

Pergolaen kunne f.eks. danne en spændende
gang fra vejen op til huset, hvor velduftende
slyngplanter i intimt samspil med træværket skab¬
te ideelle omgivelser for romantiske sjæle.

Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S udby¬
der nu en række karakteristiske pergola-systemer,
der let monteres af gør-det-selv folk eller professio¬
nelle håndværkere. Der er tale om systemer, der i
mål og design på enhver måde passer til Collstrops
flethegn, carporte og udestuer, som alle er skabt til
hinanden i moduler.

Collstrops Pergola Flexi med skråbånd minder
vel mest om de gamle dages pergola. Pergola PN
og PW kan danne en ideel ramme om havens
foretrukne udeplads. Endelig fremstilles pergola
PS med kraftige ryttere, der bæres af langsgående
dobbeltdragere.

Collstrops pergolaer er fremstillet af gedigent
svensk fyrretræ og imprægneret, så der kan gives
25 års garanti mod råd og svamp.

Kilde: Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S.
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International federation of Landscape Architects
Grand Councilmøde i Canberra, Australien

Mange landskabsarkitekter spørger: »Hvad
kan I FLA gøre for mig?« Det bør i stedet
vendes til: »Hvad kan jeg gøre for IFLA?«
Med disse manende ord sluttede vores afgå¬
ende præsident dr. H. F. Werkmeister sin
årsberetning til GC-mødet på University
House i Canberra.

Præsidenten kunne glæde sig over, at det
sidste år af hans formandsperiode har været
et positivt år, og der var heller ikke på de to
dages møder de store dramaer. Sekretariatet
i Versailles er etableret og fungerer godt.
Frankrig yder en betydelig økonomisk støtte
hertil. Antallet af medlemslande stiger støt;
35 lande er medlemmer, 3 lande, Colombia,
Senegal og Singapore, søger om optagelse.

Vicepræsidenterne udfolder store aktivite¬
ter for at fa kontakt med grupper af land¬
skabsarkitekter i potentielle medlemslande.
Vicepræsident Mocseney, centralregionen,
har besøgt de fleste af Europas Østlande incl.
USSR. Der er flere landskabsarkitekter i de

respektive lande.
I Afrika er behovet for landskabsarkitekter

utroligt stort, der er kun en uddannelse i
Sydafrika ellers intet. På initiativ af IFLA
blev der holdt et seminar i Nairobi i 1981,
referat i IFLA YEARBOOK 82/83. Forsøg
på at etablere en uddannelse i Nairobi ligger
lidt stille grundet politiske uroligheder. Sene¬
gal bliver formentlig værtsland for det næste
seminar.

Syd- og Mellemamerika og Vestregionen
er også stadig beskedent repræsenteret, men
vicepræsident J. G. Stoddard sammen med
formanden for det regionale råd Rosa Grenå
Kliass udviser stor ihærdighed for at få regio¬
nale aktiviteter i gang. Der holdes seminar i
Sao Paulo i 1983.

Der er ingen uddannelse for landskabs¬
arkitekter i hele området, men der er et latent
behov for undervisning.

I Østregionen stiger antallet af medlems¬
lande støt, også her holdes nu jævnligt regio¬
nale seminarer; det næste finder sted i Hong¬
kong i 1983. Kina ønskes som medlem.

Som organisation må IFLA samarbejde
med andre internationale organisationer, og
vi skal både på internationalt og nationalt
plan arbejde på at udbygge samarbejdet med
UNESCO og få dem til at støtte vores arbejr
de økonomisk.

Formanden og generalsekretæren under¬
stregede, at IFLA med sine 8000 medlemmer
er en betydningsfuld gruppe, når det gælder
miljøspørgsmål og miljøproblemer. Hele Af¬
rika er en miljøkatastrofe, og derfor må vi
gøre noget.

IFLA NEWS og IFLA YEARBOOK er

vigtige informationsredskaber både blandt
medlemsorganisationerne og ud ad til. Year¬
book nr. 2 lå færdig til kongressen. Finan¬
sieringen skal søges dækket ved annonceind¬
tægter. Annoncører efterlyses!

Rapporter fra 6 af de 16 komiteer under
IFLA er gengivet i IFLA YEARBOOK. På
mødet aflagdes rapport fra de flest komiteer.
Education report har været et godt arbejds¬
grundlag for det videre arbejde i komiteen for
coordination of educational programs; ud¬
veksling af lærere, udsendelse af lærere til
udviklingslande samt en vis ensartethed i
uddannelse og eksamenskrav er målene.

Aktuelt arbejdes med mulighederne for at
udlåne uddannelsesmateriale, publikationer
og litteraturlister. I den forbindelse bør det
nævnes, at der i Washington findes et compu¬
terstyret center for information of landscape-
architecture. Der er ønsker om at etablere
yderligere 3 centre, ét i Manila, ét i Nairobi og
ét i Mexico. Manilacentret skulle særligt tage
sig af landskabsplanlægning i tropiske områ¬
der. Sekretariatet i Versailles foresloges også
som informationscenter med rapporter etc.

Komiteen, der har arbejdet med technical
terms, har sluttet sit arbejde. Ordbogen på 6
sprog trykkes næste år på Elsevier i Holland,
prøvetryk har været publiceret i IFLA News
no. 8.

Fra konkurrenceudvalget meddeltes det,
at der ligger retningslinier, som kan rekvire¬
res ved udskrivning af internationale konkur¬
rencer. I den forbindelse skal det fremhæves,
at IFLA via sit sekretariat har været involve¬
ret i udskrivningen af konkurrencen om en

park ved Porte de la Villette, Paris. Land¬
skabsarkitekter skal indgå i alle deltagende
hold, og landskabsarkitekterne er også re¬
præsenteret i dommerpanelet ved H. F.
Werkmeister.

Den nye præsident Zvi Miller, præsenteret
i IFLA News no. 9, fremkom i sit program
med flere forslag. Heraf vil jeg fremhæve, at
han fandt kontakten med studenterne vigtig;
han foreslog en årlig konkurrence mellem
3die års studerende. Præmier i form af frita¬

gelse for kongresafgift til næste kongres og
beskeden økonomisk støtte til deltagelse samt
præmieoverrækkelse under afslutningscere-
monien. Foreslog at arrangere internationale
lejre (Campus) med uformelle møder blandt
unge landskabsarkitekter metl familier. Ud¬
veksling af studenter burde støttes ved lettel¬
se afarbejds- og opholdstilladelser.

Det blev pålagt delegaterne at bestille
noget, sørge for, at de opgaver de fik blev ført
ud i livet, og at information om IFLA-aktivi-
teter blev kendt både på uddannelsessteder¬
ne og blandt medlemmerne. IFLA's regn¬
skaber og budget var som sædvanlig et peni¬
belt punkt på dagsordenen, men vi undgik i
år en diskussion om kontingentet. Underteg¬
nede og en USA delegat fik det ubehagelige
job at optræde som valgte revisorer. Vi anbe¬
falede regnskabet til godkendelse, men fore¬
slog samtidig, at der benyttes en statsautori¬
seret revisor.
Jette Abel. IFLA delegat tor Danmark og p.t. for
Norge og Sverige.
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KONKURRENCER

Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬
get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca. 6 dage).

Konkurrence i Hårby, Fyn, blokeret af DAL

Nordisk idékonkurrence om

BYEN OG FJORDEN - OSLO ÅR 2000
Der er udskrevet en nordisk idékonkurrence om

havnefronten i Oslo. Den samlede præmiesum er
n.kr. 5Q0.000; registreringsafgiften n.kr. 500.

Registrerings/rist den 1. november 1982. - Frist for
forespørgsler den 20. oktober 1982. - Indlevering afforslag
senest den 20. januar 1983.

International møbelkonkurrence
Det franske kulturministerium har udskrevet en

international etapekonkurrence om udformning af
kontormøbler for • de næste 20 år. Præmiesum
400.000 FF. Frist for forespørgsler den 15. september
1982. Forslag til 1. etape skal være modtagerne i
hænde senest den 29. december 1982. Program fås ved
henvendelse til: Concours Mobilier, Commissariat
General du Concours, Pavillon de Marsan, 107 rue

de Rivoli, 75001 Paris.

International arkitektkonkurrence om et
teater for turnerende selskaber
Den internationale organisaton af scenografer og
teaterteknikeres (OISTT) arkitekturudvalg har
udskrevet en international idékonkurrence om

ovenstående emne. Konkurrencen er åben for arki¬
tekter med afgang samt for sidsteårs studerende på
arkitekt- og scenografskoler i team-work med sce¬
nografer og teaterteknikere. Fristen for tilmelding er
senest den 15. december 1982.

Indlevering af forslag senest 2. maj 1983. NB!
Programmet foreligger kun på engelsk og fransk.

Sneslynger
De sidste års strenge vintre har bevirket, at behovet
for sneslynger er stigende på det danske marked.

Greenlux A/S repræsenterer de amerikansk pro¬
ducerede ARIENS sneslynger i Danmark.

ARIENS er en af USAs største producenter af
vintermaskiner, hvilket betyder, at der ligger stor
erfaring bag, og at man hele tiden er sikker på, at
maskinerne lever op til nutidens strenge tekniske
krav.

Programmet omfatter 2-hjulede sneslynger fra
2,7 HK op til 11 HK. Fælles for disse sneslynger er,
at de er forsynet med 4-takts benzinmotor, der er
specielt konstrueret til vinterens kulde, og med en
2-trins slynge, der kaster sneen ud gennem en
drejelig udkastertud.

Enkelte modeller er forsynet med differentiale-
spærre og arbejdslys.

■ Der findes også sneslynger, der kan monteres m.
klipper, fræseraggregat og fejekost, så man kan
benytte dem hele året rundt.
Kilde: Greenlux A/S, Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby, tlf
(02)877577.

K-B-N TRÅDINDUSTRI 09-122547
ENGGADE 13 * 5000 Odense C - 09-122547

UDENDØRS APTERING TIL
ODENSE UNIVERSITET:

Design: Jørgen Vesterholt

Espaliers
Planteskærme

Armering til gærder
Borde med stenplade
Bænke langs espaliers
Rækværker ved terræntrapper
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. Jordbundsundersøgelser og -analyser.
Rådgivende virksomhed vedrørende jordbund,

græsvækst, gødskning, pleje og pasning.

L. Dæhnfeldt A/S, Fåborgvej 248, Postbox 185,
5100 Odense C, Tlf. (09) 17 06 06
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Apropos handicap

Ove Hove's rapport giver resultater!
Mange betænkninger og rapporter havner blot på
en hylde indtil bedre dage. Fhv. boligminister Ove
Hove's rapport »Handicapegnet byggeri« ser hel¬
digvis ud til at fa en betydelig bedre skæbne, idet
væsentlige dele af rapportens forslag allerede nu er
ved at blive realiserede.

Rapporten »Handicapegnet byggeri« skylder
handicapåret sin tilblivelse. Rapporten blev lavet i
løbet af usædvanlig kort tid. Den blev i handicap¬
årets sidste måneder afgivet til boligminister Erling
Olsen.

Rapporten blev modtaget meget positivt af bo¬
ligministeren, af pressen og af byggefolk. Dens
forslag blev bakket meget stærkt op af handicapor¬
ganisationerne. I tiden efter offentliggørelsen har
handicaporganisationerne og Det centrale Handi¬
capråd, nedsat afsocialministeren, samt Ove Hove
personligt arbejdet for virkeliggørelsen af for¬
slagene.

Af de af rapportens forslag, som allerede er
gennemført/under alvorlig overvejelse, kan
nævnes:

1. Forhøjelse af byggekvote
I marts 1982 vedtog folketinget en ændring i bolig¬
støttelovgivningen, hvorefter der i 1982 og 1983
årligt kan opføres en ekstra »kvote« på 1.000

boliger, for hvilke der ved projektering m.v. skal
tages særligt hensyn til, at de er velegnede for
handicappede.

I boligstyrelsens cirkulære af 25. marts 1982 er
kravene til disse boligers indretning nærmere be¬
skrevet. Der skal etableres parkeringsplads nær
indgang, adgang skal ske uden trapper (i terræn),
let adgang til terrasse/altan, boligerne skal have en
god planløsning og et rummeligt bade- og toilet¬
rum. Endelig skal boligerne være forsynet med
køkkeninventar, der kan tilpasses brugernes indivi¬
duelle behov.

2. Ændringer i bygningsreglementet
Efter indsigelser fra handicaporganisationerne har
byggestyrelsen nu udsendt et revideret og forbedret
forslag til ændringer i bygningsreglementet. Efter
det nye forslag indføres der krav om elevatorer i
offentlige bygninger samt i boligbyggeri på fem
eller flere etager. Desuden indføres der krav om
handicapvenlig adgang til lavt udlejningsbyggeri,
og endelig udvides de almindelige handicapkrav til
også at omfatte erhvervsbyggeri. Som en meget
væsentlig bestemmelse gøres handicapindretning
ikke til noget særligt, der skal omtales i særlige
bestemmelser, men til et almindeligt indretnings-
krav. Alle disse forbedringer var ikke medtaget i det
oprindelige forslag.

3. Idékonkurrence

Byggeriets Realkreditfond har givet tilsagn om kr.
250.000 til en arkitektkonkurrence som foreslået af
Ove Hove.

Konkurrencen udskrives i meget nær fremtid af
boligministeriet (byggestyrelsen) og boligudvalget
for bevægelseshæmmede i samarbejde med Danske
Arkitekters Landsforbund. Baggrunden for kon¬
kurrencen er det forhold, at en almindelig bygge¬
form i bymæssige bebyggelser - etageboligen - kun
i ringe omfang er tilgængelig for bevægelseshæm¬
mede. Den sædvanlige byggeform betyder med den
nu anvendte opgangsløsning og sædvanlig bygge¬
højde (4—4'/2 etage), at elevatorer kun er en undta¬
gelse. Herved bliver boligerne på etagerne utilgæn¬
gelige for bevægelseshæmmede. Et andet problem
er, at adgang til stuelejligheder og elevatorer i et tæt
bebygget bymiljø vil kunne skabe indkigsproblem
eller i alt fald kræve særlige planmæssige overvejel¬
ser. En række teknikere vil blive indbudt til at

deltage i konkurrencen, og det er hensigten, at det
bedste forslag skal søges realiseret i praksis.

Kilde: Boligtrivsel i Centrum
Boligudvalgetfor Bevægelseshæmmede,
Hans Knudsens Plads IA, 2100 København 0.
Tlf. (01) 182666.

Design: Jørgen Vesterholt

Cykelstativer

til

Odense Un

leveret

HELGE
BRUHN A/s
MASKINFABRIK
Ellegårdvej 13 - 6400 Sønderborg
Telefon (04) 421710
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1. Universitetet set fra vest.

■ 1. The University seen from the west.

Odense Universitet Landskab og friarealer
Af Jørgen Vesterholt

Odense Universitet er Danmarks tredie efter
universiteterne i København og Århus. Ta¬
ger man i betragtning, at det ældste er 500 år
gammelt og det næste 50, så er det påfalden¬
de at tre nye universiteter skulle grundlægges
indenfor så kort et åremål, Odense 1966,
Roskilde 1972 og Aalborg 1974.

Denne hastige vækst har sin baggrund i
erkendelsen af det moderne samfunds behov
for forskere og akademiske medarbejdere.
Videnskabelig forskning og højere uddannel¬
se blev anerkendt som nødvendige forudsæt¬
ninger for samfundets udvikling både mate¬
rielt og kulturelt.

Ved en spredning af de nye universiteter
ville Folketinget aflaste de eksisterende og
give mere ligelig adgang til universitetsud¬
dannelser og til forskerstillinger, i den hen¬
sigt iøvrigt at opnå en jævnere fordeling af
den akademiske.arbejdskraft til fordel for den
regionale udvikling af det økonomiske og
kulturelle liv.

Hermed indgår de nye universiteter i be¬
stræbelserne på at decentralisere institutio¬
nerne og »gøre det skæve Danmark lige«.
Universitetsplanlægning er med andre ord
en væsentlig del af den langsigtede lands¬
planlægning.

Der afholdtes omkring 1960 en række kon¬
ferencer om forskning og højere uddannelse,
og der nedsattes udvalg og råd til planlæg¬
ning af undervisningen og til koordinering af
forskningen.

Den første lov om en højere læreanstalt i
Odense blev givet i 1961 og omhandlede en
veterinær- og landbohøjskole. Året efter kom
loven om et medicinsk fakultet og i 1964
vedtoges loven om et egentligt universitet i
Odense. De første år havde dette til huse i

lejede og midlertidige bygninger.

Konkurrencen
I 1966 udskrev regeringen en nordisk arki¬
tektkonkurrence med det formål at belyse

»muligheder for udformning af et universitet,
en veterinær- og landbohøjskole og et univer¬
sitetsbibliotek, som gennem dets funktionelle
og arkitektoniske opbygning tilsigter at skabe
det bedst mulige grundlag for et stimuleren¬
de arbejdsmiljø for undervisning og forsk¬
ning ...«.

Nøgleord i konkurrenceprogrammet var:
utraditionelle fagkombinationer, disposi¬
tionsfrihed for fremtidige opdelinger, flexible
grupperinger, betydelige udvidelsesmulighe¬
der. I første byggeetape var ønsket et etage¬
areal på ca. 50.000 m2, i anden etape ca.
130.000 m2 med senere udvidelse på 100 pet.

Det skal her indføjes, at campusbyggeriet
idag omfatter ca. 75.000 m2 etageareal, og at
universitetet har 4.500 studerende og 500
ansatte, hvilket ligger tæt på planlægningsrå¬
dets prognoser. Det humanistiske hoved¬
område har 13 institutter, det lægevidenska¬
belige 25; og det naturvidenskabelige hoved¬
område har 6 institutter.
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Universitetsarealet
Et stort landbrugsareal ved Niels Bohrs Allé i
Odenses sydlige udkant var dels skænket,
dels under erhvervelse. Man sigtede på en
arealstørrelse på over 400 ha, altså mere end
2 km pr. hver led.

Den landlige beliggenhed var delvis moti¬
veret med den påtænkte landbohøjskoles be¬
hov for forsøgsmarker og dyrefolde. Men
arealreserverne var i sig selv et ønske af
hensyn til bygningsudvidelser. Man ville
ikke risikere at komme til at lide de gamle
universiteters arealnød eller kommunika¬
tionsproblemer.

Man imødeså altså konsekvensen af en vis
akademisk isolation i forhold til bysamfundet
og tog hermed stilling til konflikten mellem
udvidelsesmulighederne og det akademiske
livs integration i byen. Til gengæld ville man
ved at undgå studenterkollegier på arealet
tilstræbe, at studenterne kom ud at bo blandt
befolkningen, hvilket med den herskende bo¬
ligknaphed imidlertid påfører studenterne
store vanskeligheder.

Konkurrenceprojektet
Konkurrencen blev vundet af et hold bestå¬
ende af arkitektfirmaet Krohn & Hartvig
Rasmussen med Knud Holscher som ansvar¬

lig forfatter, rådgivende ingeniørfirmaer
Birch & Krogboe og Johs. Jørgensen med
undertegnede .som landskabsarkitekt. (Et
udvalg af projekter er gengivet i Arkitekten
nr. 4/1967 og i Havekunst nr. 3/1967).

I konkurrencebetingelserne var der åbnet
mulighed for at overskride fredningsgrænsen
til de tre småskove, hvorved man rent juri¬
disk kunne bygge tæt op til de værdifulde
skovbryn. Dette benyttede vinderprojektet
sig af, idet bygningsanlægget blev placeret
midt på arealet, spændt ud imellem skovene
og gennem en rydning forlænget med landbo¬
højskolen på Hollufgårds jorder. Projektet
drog herved fordel af den eksisterende be¬
voksning til straks at opnå et modent miljø
umiddelbart omkring bygningerne og til at
indpasse byggeriet i det flade agerlandskab
med nær kontakt til det uden at sprænge dets
skala. Samtidig bevaredes det åbne land i
fuld bredde op til bygrænsen.

Vinderprojektet var baseret på et trafiksy¬
stem med en hovedtrafikåre med tværforbin¬
delser til parkeringsarealer under bygninger¬
ne, altså i tørskoet og nær forbindelse med de
respektive bygningsafsnit.

Over denne etage for kørende trafik var
arealerne forbeholdt gående, med et centralt
gangstrøg på den overdækkede centervej.
Omkring centerstrøget koncentreredes alle
fællesrum, auditorier, biblioteker, kantiner
og opholdsrum. Ideen var at skabe mulighe¬
der for et internt fællesskab mellem studeren¬
de, lærere og forskere. Af hensyn til størst
mulig tværfaglig kontakt havde alle faggrup¬
per en væsentlig facade imod centerstrøget.
Uden for den centrale zone placeredes min¬
dre undervisningsrum, studierum og konto¬
rer i afstande efter faldende frekvens.

Over denne faste og overskuelige grund¬
struktur udvikledes et typiseret men varia¬
belt byggesystem med størst mulig egnethed
for udvidelser og ændringer af såvel rum,
konstruktioner som installationer. Den ydre
fremtræden ville altså blive præget af fag¬
gruppernes individuelle karakter.

Projektet var et tidligt dansk eksempel på
den »åbne form«, et princip introduceret ved
en international kongres nogle fa år forinden,
som en udvikling bort fra definitive arkitekto¬
niske formidealer henimod en fri, dynamisk
komposition. Betegnelsen strukturalisme om
disse arkitekturtendenser, har sidenhen vun¬
det frem med rette eller urette.

I nyere nordisk arkitektur har vi i lang tid
kendt til en organisk formopfattelse i værker
af Aalto, Utzon, Fehn og andre. Hos dem
udtrykkes en stærk naturfornemmelse og en
følsomhed for det voksedes formverden.

Der er ikke langt fra denne arkitektur¬
opfattelse til en fortrolighed med landskabets
natur. Først og fremmest er landskabet le¬
vende og foranderligt, dets bestanddele har
egne lovmæssigheder og tidsforløb, som iøv-
rigt sjældent er kommensurable med moder¬
ne byggeris anlægstakt og pladsbehov. En
afklaring af disse problemer redegjorde vi for
i konkurrencen i en beskrivelse af landskabs-
behandlingen af anlæggene. (Beskrivelsen er
gengivet in extenso i »Havekunst« 3/67 s. 47,
hvor Ole Nørgård som dommer i konkurren¬
cen omtaler projektet).

Hovedtrækkene i denne synopsis omhand-
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1. Landskabsplan fra konkurrence i 1966. Bygge-
plateauerne er formet efter udvidelsesbehovet og
markerne inddelt til vækstforsøg. Nord til venstre.
Mål 1:15.000.
2. Diagram som viser fagområdernes relationer.

3. Planudsnit med vurdering af træernes kvalitet.
4. Værdifulde ældre bøgetræer ved vestplateauet.
5. Luftfotoopmåling af skov med kotering af rod og

top.
6. Værdifuld åben bøgebevoksning ved teknisk
central.

■ 1. Landscape plan from the competition in 1966.
The building plateaux are formed with regard to
the expansion requirements and the fields are
divided up for crop research. North to the left. Scale
1:15,000.
2. Diagram showing the faculty relationships.
3. Detail plan with evaluation of tree quality.
4. Valuable older Beech trees by the west plateau.
5. Air photo survey of woods with height measure¬
ments of roots and crowns.

6. Valuable open Beech stand adjacent to The
Technical Center.

6

LANDSKAB 6-1982 123



1

1. Sti langs skovbryn.
2. Sti i yngre bevoksning.
3. Afsætning af sti med bevaring af træer.
4. Flisesti og skovgærde traceret efter værdifulde
træer. Nord til venstre.

5. Facader imod skovbrynet.
6. Bygningerne set gennem skoven.

3

ler forholdet til det åbne dyrkningslandskab,
forholdet til de ældre skove som værdifulde

nærlandskaber, formningen afdet bearbejde¬
de terræn, byggeplateauer og færdselsarealer
og endelig karakteren af de indre gårdhaver.
I disse sammenhænge har navnlig grænsefor¬
holdene betydning: de ældre bevoksninger
skulle indforlives i bygningsmasserne uden at
lide skade, og byggeplateauerne skulle med
een forberedt terrænregulering tilvejebringe
tilstrækkelige arealer til et fortsat byggeri i en
årrække uden til stadighed at forstyrre rand¬
zonen, den helede, grønne landskabsfront.
Det førte til en variation af grænsetemaer:
markante jordskrænter imod maYkerne. den
indbyggede, direkte overgang mellem skove
og bygninger, plateauernes vandrette forter¬
ræn, trafiksystemets klare linier og det helt
inkorporerede: gårdhavernes grønne rum i
den bymæssigt disponerede bygningsmasse.
Alle disse markeringer og forløb gennemdyr-
kedes for at stimulere den samlede æstetiske

oplevelse og for at bidrage til stedets, årsti¬
dens og handlingens identitet. Det hele blev
oprindeligt formet i et stort, ternet tæppe af
agronomernes forsøgsmarker og veterinærer¬
nes folde med græssende dyr. Et levende,
»åbent« forskningslandskab.

Projekteringsforløbet
Under hensyn til denne store og langvarige
byggesags betydning og dens særlige forhi¬
storie er det rimeligt i korte træk at forklare
nogle afgørende forandringer undervejs.
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Efter nogen tids projektering viste det sig,
at konkurrenceforslagets bygningsmæssige
principper ikke kunne realiseres for det be¬
løb, der var disponeret i rammeloven om
universiteternes udbygning. Undervisnings¬
ministeren nedsatte da i 1969 en arbejds¬
gruppe til afklaring af projektets økonomi,
uden at de særlige kvaliteter som koncentra¬
tion, fleksibilitet og integration imellem fag¬
grupperne blev anfægtet. De væsentligste
ændringer som følge af arbejdsgruppens ind¬
sats var at centervejens overdækning blev
stærkt reduceret og at den overdækkede par¬
kering blev ændret til parkering i det fri,
udenfor byggeplateauerne. For at spare gan¬
gafstande fra P-pladserne og billiggøre kloa¬
keringen blev byggeplateauerne forenklede
og begrænset i bredden. Bebyggelsen blev
mere sluttet udadtil.

I fortsættelse af arbejdsgruppens virksom¬
hed udarbejdedes en generalplan med et
detailleret rammeprogram for campusbygge¬
riet. Samtidigt, men af andre årsager, beslut¬
tedes det at opgive planerne om en landbo¬
højskole i tilknytning til Odense Universitet.
Et meget vitalt element i landskabsprojektet
faldt hermed bort, idet de påtænkte forsøgs¬
marker og dyrefolde ikke virkeliggjordes.

Universitetet ligger nu uden funktionel og
forskningsmæssig forbindelse til de land¬
brugsmæssige omgivelser, i en slags landlig
idyl, som er med til at øge fornemmelsen af
akademisk isolation og kontrasten mellem
bygningstype og landskab. 6

■ 1. Path along the edge of the wood.
2. Path through newer planting.
3. Routing ofpath for preservation of trees.
4. Paved path and wood fence routed in relation to
valuable trees. North to the left.
5. Elevation facing the edge of the wood.
6. The buildings seen through the wood.
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1. Landskabsplan 1:20.000, 1973. Nord til venstre.
Planen viser de ældre og nyplantede skove samt
sportsanlægget. Bygningsanlægget efterviser en
rummelighed på ca. 250.000 m2, som principiel
dispositionsplan ud over 1980.
2. Planudsnit af nye skovplantninger. Nord til
venstre.

3. Plan ca. 1:8000 af byggeriet i 1982. Ca. 75.000
m2. Nord til venstre.

4. Luftfoto af universitetet set fra syd, 1981. Pla¬
teauer og skærmende volde består afjord fra selve
udgravningen. Foto E. Panton.

■ 1. Landscape plan 1:20.000. North to the left.
The plan shows the older woods, the newly planted
planting and the sports ground. The development
buildings room approx. 250.000 m2, in accordance
with the basic disposition plan after 1980.
2. Detail plan ofnew planting. North to the left.
3. Plan, approx. 1:8000, showing the development
in 1982. Approx. 75.000 m2. North to the left.
4. Air photo ofThe University seen from the south,
1981. The plateaux and sheltering embankments
are built on earth from the building excavations.
Photo E. Panton.

Skovene

Under projekteringen var det væsentligt at fa
rede på, hvilke dele af de ældre skove, der var
særlig bevaringsværdige, og hvilke man kun¬
ne og burde rydde.

Før arealerhvervelsen var der fældet meget
i de værdifulde bestande og et par kraftige
orkaner i vinteren 1966-67 gjorde det enkelt
at beslutte at rydde al rødgran. Desværre
væltede også mange store løvtræer.

De mange smalle skovparceller havde fra
udskiftningens tid tilhørt de nærliggende går¬
de som overdrev og brændeskove, og de
udgjorde et højst uensartet billede såvel hvad
bestand som hugst og omdrift angik. Nogle
parceller var uplejet højskov med en arts-
blanding typisk for fynske bondeskove, eg,
elm, hassel. Andre var mere eller mindre
forstligt drevne monokulturer af bøg, eg eller
ask. Over 'A af de ialt 32 ha ældre skov var

enten renafdrifter eller værdiløse, delvis
stormfaldne, bestande. Skovbrynene danne¬
de dog med deres smukke gamle træer et
værdifuldt landskabeligt eksteriør og beskyt¬
tende rande omkring det usammenhængende
og kaotiske indre.

Til brug for bygningsprojekteringen fore¬
tog vi en oversigtlig vurdering af bevoksnin¬
gernes æstetiske kvalitet og størrelse. Senere
gennemførte vi en omhyggelig forstmæssig
registrering af samtlige parceller med hen¬
blik på et langsigtet saneringsprogram for at
la dannet en sund og brugbar helhed af
skovene. Tynding og genplantning påbe-
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gyndtes i 1969 og er fortsat med et par års
mellemrum lige siden da.

Det har været et lærerigt arbejde som vi
har udført med kyndig forstlig bistand. Det
umiddelbare mål, at beskytte de værdifulde
skovparter og enkelttræer under terrænregu¬
leringen, blev nået ved etableringen af et
sikringshegn af granpæle i forsvarlig afstand
fra skovbrynene. Ingen træer led overlast
under jordflytningen eller grundvandssænk¬
ningen, men et par steder har værdifulde
træer senere måttet falde for ledningers eller
byggekraners pladskrav.

Vederlagsskov <

Trods de vidtdrevne foranstaltninger for at
bevare og restaurere de ældre skove havde
Fredningsnævnet imidlertid den opfattelse,
at alle de gamle skove var truede afbyggeriet.
Det afsagde derfor en kendelse, som tilpligte¬
de Undervisningsministeriet at plante en ny
vederlagsskov af samme størrelse som de
gamle skove.

Vi udarbejdede et projekt til en sammen¬
hængende skovbræmme langs universitets-
arealets vest- og sydgrænse. Med et stisystem
delvis bestående af ældre markveje forbinder
denne langstrakte skov Niels Bohrs Allé med
Hestehaven og Hollufgård.

Plantningen består af eg, bøg og ask med
rødel som ammetræ og bryn af hvidtjørn,
slåen og abild, altså en plantning med leven¬
de model i de forekommende skove. Vedpro¬
duktion tilsigtes ikke, dertil er strimlerne for
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smalle. Plantningerne udførtes 1971-72 og er
i god vækst til trods for, at der praktisk taget
ikke har været råd til at rense for ukrudt eller

hegne for vildt.

Stisystemet
I så stort et friområde spiller stierne en stor
rolle for fremkommeligheden og for land¬
skabsoplevelsen.

Stierne er dels tracéret som landskabsstier

langs skovbryn og levende hegn, dels som
stier parallelt med grænsen af det regulerede
terræn. Igennem skovene er stierne med om¬
hu snoede for at spare træer og for at accen¬
tuere oplevelsen af skoven. Henover de åbne
marker derimod tager stierne model af de lige
skel og fører direkte over markfelterne.

Udformning af veje og parkeringspladser
er også landskabsarkitektarbejde, ikke blot
på grund af de gamle træer men også ud fra
hensynet til en visuelt sammenhængende
standard. Kørearealer er kodet som granit-
behandlet asfalt, fodgængerarealer, kantnin¬
ger og trapper er kodet med betonfliser, helt
konsekvent. Det skulle gerne støtte oriente¬
ringen og bidrage til færdselssikkerheden.

Plateauerne

Byggeplateauerne har været nævnt. Da de
giver anledning til stadig undren og allehån¬
de symbolske udlægninger, skal de lige have
et par ord til forklaring.

Arealet havde en meget høj grundvands¬
stand. For at spare afløbssystem og dyre
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1. Centergård.
2. Centergård ved biblioteket.
3. Plan af kantinegård. Mål 1:500.
4. Lille kantinegård.
5. Gård med planteskærme afarmeringsnet.
6. Centergård før løvspring.

jordflytninger blev kælderkoten valgt opti¬
malt og jordbalancen udregnet med henblik
på korte flytteafstande og passende udvidel¬
sesmuligheder. Sammen med kravet om ab¬
solut vandrette byggeplateauer bestemte dis¬
se forhold koten for det regulerede terræn.
Plateauerne - som egentlig efter deres beskaf¬
fenhed burde hedde terrasserne — er drænede
og græssåede på råjorden. Der er plantet
egetræer i grupper, og langs yderkanten af¬
sluttes plateauerne af et lavt gærde, som skal
accentuere det grønne græsplan som for¬
grund til landskabet. Dette plan, på flere
måder en mellemting mellem arkitektur og
natur, er kantet med bordurflistr for at mar¬
kere overgangen helt præcist mellem klippet
græs og uklippede skråninger.

Gårdhaverne

Det lå i de allerførste intentioner at give
universitetsbyggeriet en stærk urban koncen¬
tration og en tilsvarende stærk orientering
om det indre samkvem mellem fagområderne
indbyrdes og mellem studerende, lærere og
forskere.

Dette er blevet håndhævet trods modifika¬
tioner undervejs. Den oprindelige tanke om
et gennemgående, afvekslende promenade¬
dæk kunne ikke realiseres, men ideen om

gårde og haverum som støtte for orienterin¬
gen i komplekset og som rekreative uderum
er virkeliggjort. Afde ialt 31 gårdhaver ligger
de fleste på betondæk med meget begrænsede
muligheder for beplantning og i omvendt
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■ 1. Central courtyard.
2. Central courtyard by The Library.
3. Plan of the canteen courtyard. Scale 1:500.
4. Little canteen courtyard.
5. Courtyard with planting screens made form
reinforcing net.
6. Central courtyard before the leaves spring out.

forhold rigelige muligheder for befæstede op¬
holdsarealer.

Centergårdene er placeret over hovedve¬
jen og dens servicespor. Plataner blev valgt
til disse kantine- og biblioteksgårde for at
anslå en tone af promenade. Da vi blev
opmærksomme på, at denne Platanus aceri-
folia er en krydsning mellem Platanus orien¬
talis og Platanus occidentalis syntes vi at den
var velvalgt til midtvejs anvendelse. Dens
hybridfrodighed regner vi med at kunne
tæmme ved afmagring og beskæring.

Gårdhaverne i vest, i de lægevidenskabeli¬
ge institutter, er små fordi disse bygninger
har et specificeret rumprogram. Det gav
anledning til anvendelse af skyggetålende
træer, mest acer og vedbend.

I østsiden, hvor det matematisk-naturvi-
denskabelige og det humanistiske hoved¬
område er beliggende, gav den mere gene¬
relle planløsning anledning til store gårdha¬
ver, med tilsvarende mulighed for solkræven-
de plantearter.

I visse gårde har vi arbejdet med skærm¬
vægge som dels frembyder siddepladser dels
muliggør tilplantning med klatrevækster,
hvad facaderne ikke gør. Disse planteskærme
består af svejste armeringsnet. Een version
består af et enkelt net beregnet til rankende
slyngplanter, en anden har to lag med mel¬
lemrummet fyldt med tørv og tilplantet med
hæftende planter. Disse dobbelte skærme er
udstyret med automatisk drypvanding, som
ikke overalt fungerer upåklageligt.
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1. Grønnegård.
2. Gård med lancetbladede vækster.
3. Bænk langs enkelt planteskærm.
4. Konstruktionsdetaille af bænk.
5. Konstruktion afdobbelt planteskærm.
6. Betonbænk med sæde af teaktræ.
7. Plan af gård med enkle planteskærme bevokset
med caprifolier og clematis. Mål 1:500.
8. Plan af gårdhave med dobbelte planteskærme.
Mål 1:500.

9-10. Gårdhave med dobbelte planteskærme be¬
vokset med vedbend.

■ 1. Quadrangle.
2. Courtyard with lancet-leafed plants.
3. Bench along single plant screen.
4. Construction detail of bench.
5. Construction ofdouble plant screen.
6. Concrete bench with Teak seat.

7. Plan ofcourtyard with single plant screen plant¬
ed with Honeysuckle and Clematis. Scale 1:500.
8. Plan ofcourtyard with double plant screen. Scale
1:500'.

9-10. Courtyard with double plant screen planted
with Ivy.
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Det har været uhyre interessant og lærerigt
at medvirke i denne byggesags udvikling
igennem 15 år. Ikke mindst landskabets og
skovenes tilskikkelser og pleje har givet erfa¬
ringer. Man kunne sige med en kendt billed¬
hugger, at restaurering er utaknemmelig, for
gør man det dårligt var det bedre ugjort, og
gør man det godt ser det ikke ud som om man
har gjort noget. Jeg vil ikke sige, at land¬
skabspleje og regulering af ældre bevoksning
er utaknemmeligt arbejde, tværtimod endda,
det er særdeles tilfredsstillende. Men lang¬
sommeligt, undertiden brydsomt og ydmygt
er det, for så vidt som den rigtige løsning
virker som en selvfølge.

Undervejs tilkom et stort sportsareal, som
blev anlagt i samarbejde med Odense kom¬
mune og i tilslutning til instituttet for legems¬
øvelser. Dette anlæg er i hovedtræk formet
efter planerne og er et positivt tilskud til
landskabets og universitetets liv. Mere pas¬
sivt og en kende mondænt virker den senere
tilkomne golfbane. Men landskabet er sta¬
digt åbent, med mange perspektiver. Det
aktive indhold ændres, og det er vilkår, man
må arbejde under, inden for de grænser man
selv er med til at forme.

Svend Kierkegaard har virket som sagsar-
kitekt og skovrider Tage Hansen som tilsyns¬
førende med skovene.

Jørgen Vesterholt, landskabsarkitekt m.a.a., m.d.l. 10
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Solur i Haderslev Dampark
Af Eywin Langkilde

I midten af 40'rne projekterede man en om¬
kørselsvej vest om Haderslev by. Projektet
bevirkede, at den, for byens borgere så at¬
traktive Haderslev Dam skulle skæres igen¬
nem af en dæmning, hvilket vakte megen
harme i byen.

I januar 1946 fremkom så et forslag udar¬
bejdet af ingeniøren, dr. Ostenfeldt, arkitek¬
ten Thyge Hvass og havearkitekt Troels
Erstad.

Skitseforslaget gik ud på, at der blev udført
et parkanlæg på begge sider af omkørsels¬
vejen og med et vandområde i dambugten.
Dette vandområde skulle have forbindelse til
Møllestrømmen gennem en kanal tværs gen¬
nem damhalvøen.

Af hensyn til vandets cirkulation, skulle
der endvidere skabes forbindelse under om¬

kørselsvejen til dammen.
Dette projekt blev efterhånden godkendt,

således at jeg efter Troels Erstads død fik
fornøjelsen af at gennemføre projektet, der
startede med omkørselsvejen i 1949 og i sig
selv var der tale om et større landvindingsar-
bejde. Fra omkørselsvejen var der. et over¬
skud på 300.000 m* jord, der blev fyldt ud i
dammen til det fremtidige parkanlæg. Natur¬

ligvis var dette ikke problemfrit idet opfyld¬
ningen bevirkede, at dammens 2-3 m tykke
mudderlag skød op som øer på begge sider af
opfyldningen.

Dette forhold bevirkede, at man måtte
arbejde videre med poldere således, at man
med den sunde råjord formede bassiner og
her pumpede dyndet ind.

Den dag i dag kan man visse steder for¬
nemme disse dyndpoldere, blandt andet vi¬
ser det sig, at visse træer har haft vanskeligt
ved at affinde sig med forholdene.

Trods de mange vanskeligheder under
parkens opbygning blev resultatet så vellyk¬
ket, at byens borgere fuldt ud accepterede
resultatet.

I starten var der kun tale om en grov

karakterplantning, men efterhånden var der
behov for mindre detaljer.

Gennem årene blev der anlagt en sump¬
have, en rhododendronhave og en rosenhave,
ligesom der blev placeret en række skulpturer
af blandt andre Helge Holmskov, Gudmund-
sen-Holmgren og Utzon Frank.

Som noget af det sidste ønskede en af
Haderslevs kendte borgere, civilingeniør
Ove Arkil, at skænke byen et solur.

Havearkitekt Eywin Langkilde
Medarbejder John Henriksen
Beregner, observator S. J. Magnussen
Stenhugger B. Forsberg

Det v^r ganske klart, at der ikke kunne
være tale om nogen traditionel form for solur,
hvorfor resultatet blev en række granitsøjler,
i alt 11 stk. gældende for tidsrummet mellem
kl. 7.00 morgen og kl. 17.00 eftermiddag.

Tidsangivelsen blev markeret på en mølle¬
sten hugget i granit og placeret således, at
skyggen fra gnomon primært faldt på mølle¬
stenen men ved lav solhøjde også markerede
sig såvel på chaussestensbelægningen som på
granitsøjlerne.

Beklageligvis blev den første gnomon øde¬
lagt og fjernet af ukendte personer, hvorfor
man opsatte en ny, der var knap så smuk men
mere stabil over for vold, men til gengæld
ikke så nøjagtig.

Anlægget blev delvis indrammet af en
bøgehæk plantet således, at der er helt åbent
mod syd.

Soluret har en udpræget skulpturel virk¬
ning, sådan at det markerer sig stærkt i
parken.

Men det vigtigste er dog, at funktionen er i
orden, når solen ellers skinner.

Eywin Langkilde, landskabsarkitekt m.d.l. Tegne¬
stue i Hellerup
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Plan af Haderslev Dampark.
Soluret er placeret i parkens nordvestlige hjørne.

■ Plan of Haderslev Dam Park.

The sun-dial is located in the north west corner of
the park.

Soluret set fra vest. Hele uret med omgivende
bøgehække er i udpræget grad tænkt som en skulp¬
tur i parken.

■ The sun-dial seen from the west. The entire dial,
with surrounding Beech hedge, is primarily envis¬
aged as a sculpture in the park.
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1. Soluret set fra syd. Mærker for hele timer er også
indhugget i granitsøjlerne.
2. Plan og snit af solur. Mål ca. 1:100. Sorte
chaussestensbånd i belægningen markerer de hele
timer.
3. Detalje af møllestenen med timemarkeringer.
4. Granitsøjlernes højder varierer mellem 120 og
220 cm. Også stenenes tværsnitsmål varierer.

■ 1. The sun-dial seen from the south. Marks for ^
the hours are also engraved in the granite pillars.
2. Plan and section for the sun-dial. Scale approx.
1:100. Bands of black chaussé setts indicate the
hours.

3. Detail of the mill stone with hourly divisions.
4. The height of the granite pillars vary from 120 to
220 cm. The cross-section measurement of the
stones is also variable.
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■ Seen from the south, the buildings seem to press themselves into the
landscape.

Set fra syd trykker bygningerne sig i landskabet.

Brønderslev psykiatriske sygehus
25åreftér
Af J. Arevad-Jacobsen

Bygherre: Indenrigsministeriet, Direktoratet for
Statshospitalerne.
Arkitekt: Poul Clausen, m.a.a., København.
Ingeniør: Crone og Koch, København.
Entreprenører: anlægsgartner William Christen¬
sen, Hjørring. Anlægsgartner F. W. Kortsen, .VibyJ.,
Arne Møller, Tolne, hegnsarbejde.
Fotos: Karin Munk.

I 1947 vedtoges lov om udbygning og moder¬
nisering af Statens Sindssygehospitaler.
Frem til 1976, hvor sindssygeforsorgen over¬
gik til de nye Amtskommuner, var der en

livlig byggeaktivitet, som også omfattede op¬
førelse af et sindssygehospital i Brønderslev.

Realiseringen af dette projekt pågik over
midten af halvtredserne, og mandag d. 7.
oktober 1957 kunne man holde indvielse.

Brønderslevhospitalet, som var normeret
for 300 patienter, blev af særlige grunde et
hospital for patienter med længerevarende
sindslidelser, hvorfor det havde plejehjems-
karakter. Bebyggelsen udførtes som pavillon¬
byggeri, altså bygninger i en etage, som på
udmærket vis trykkede sig i terrænet og som,
på grund af materialevalg og farver, fremstod
neutrale i forhold til omgivelserne.

Brønderslev Kommune havde stillet den
49 ha store grund vederlagsfrit til rådighed.
16 ha af denne udgjordes af Grindstedgårds

plantage, medens de resterende 33 ha var
landbrugsjord. Det egentlige hospitalsbygge-
ri koncentreredes på arealets laveste del med
plantagen i ryggen. Omkring en let krummet
vej placeredes patientbygningerne med vagt¬
og plejeafdelinger, økonomiområdet med
varmecentral, køkken, vaskeri og terapi samt
kantine og festsal. Gartneriområdet fik plads
i den nord-østlige del afarealet.

På grund af hospitalets geografiske belig¬
genhed indgik et efter forholdene ret stort
boligområde i planerne. Allerede i 1947, da
grunden overtoges, etablerede man langs
amtsvejen i vest et 10 m bredt læbælte. Det
var derfor naturligt at placere boligerne op
mod dette, der i årenes løb havde opnået en
højde og drøjde, så det fungerede efter hen¬
sigten.

I 1953 var det blevet overdraget mig at
udforme hospitalets friarealer. Som ret ny¬
etableret -jeg startede i 1949 - følte jeg det

som en kolossal udfordring og var naturligvis
lykkelig.

Et væsentligt punkt i bygherrens program
var, at området skulle udformes, så det var

billigt i såvel anlæg som drift.
Arealet er højt beliggende, og der var —

især mod øst — en enestående udsigt, som
byggeudvalget var meget begejstret for. Men
da vi befandt os i Vendsyssel, hvor der er
både vidder og vejr - og jordfygning - gjorde
jeg gældende, at en udsigt er noget, man
lærer at leve med - tilsidst ser man den

næppe - hvorimod det er ulige sværere at leve
med sand, der knaser mellem tænderne.

Opgaven måtte gå ud på at skabe omgivel¬
ser, der var læfyldte og rare for mennesker at
leve i. Derfor fremtræder hospitalsområdet i
dag i relation til det omgivende landskab som
skov. Men indenfor er et venligt landskab, i
skalaforhold mindre end det omgivende, men
dog stort i trækkene. Med skovbrynkantede
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Øverst: Skovbrynkantede græssletter i områdets
sydlige del.

Nederst: Endemålet for egegrupperne er 1 til 3
træer. Udhugning tiltrænges.

■ Top: Grass swards bordered by forest edges in
the southern part of the area.
Bottom: The final aim for the groups ofOak is 1 to 3
trees. Felling is required.
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Plan fra 1954 i målestokforhold 1:3000. 1. Landevej
Aalborg - Hjørring. 2. Boligområde. 3. Vagtafde¬
linger. 4. Administration. 5. Plejeafdelinger. 6.
Kapel. 7.'Økonomiområde. 8. Gartneri. 9. Dyrk¬
ningsareal. 10. Grindstedgårds plantage. 11.
Græssletter. 12. Skovplantninger.

■ Plan from 1954 at scale 1:3000. 1. Main road

Aalborg — Hjørring. 2. Housing area. 3. Duty
Sections. 4. Administration. 5. Nursing wards. 6.
Chapel. 7. Management area. 8. Nursery. 9. Grow¬
ing area. 10. Grindstedgård's plantation. 11. Grass
swards. 12. Forest planting.
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Øverst: Græssletten mellem boligområdet og pa¬

tientafdelingerne fletter sig ind mellem afdelings¬
havernes levende hegn.

Midten: Æbleroser og tjørn er med tiden supple¬
ret med selvsået elm og hyld. Men indtrykket af
frodighed er ikke blevet mindre derved.

Nederst: Poplerne var nok oprindelig tænkt som

hurtige lægivere, som skulle ryddes senere. Men
gør det noget, at de ikke blev det?

■ Top: The grass swards between the housing area
and the patient wards weave in between the ward
gardens' hedgerows.

Middle: Apple Roses and Hawthorn are now

supplemented by self-sown Elm and Elder. But the
impression of fertility has not been reduced by this.

Bottom: The Poplars were probably planted as

rapid shelter-giving trees to be removed later. But
does it matter that they never were?

græssletter, der fletter sig ind mellem patient¬
havernes levende hegn og smyger sig mellem
hospitalets bygninger og først standses af
plantagen. Skoven omkrandser hospitalet på
alle sider, skjuler boligområdet, opløser sig i
skovholme og fritstående træer.

Hospitalets adgangsvej, som af trafikmæs¬
sige grunde munder ud på en bakketop i
amtsvejen, synes hugget ud i skoven. Tætte
vægge af Crataegus prunifolia, skønne i
blomst, med skinnende røde frugter og flam¬
mende løv i efteråret, giver vejbilledet stram¬
hed. Men efter en 45° drejning åbnes for
udsyn over hospitalsområdet, en bevidst
virkning, de gamle landskabsgartnere, som
f.eks. Repton, ofte tilstræbte.

I 1955 udførtes skovplantningerne syd for
byggeområdet på urørt jord, og grønninger¬
ne i samme område blev tilsået. Frøblandin¬
gen blev tilsat 2 pet. foderspergel, som
skulle fungere som ammeplante. Jeg havde
erfaring for, at på lette jorde overlevede
nyspiret græs i tørre somre under spergel¬
dækket, som tillige modvirkede jordfygning.
Ved græsslåning ville spergelen forsvinde.

Det var iøvrigt tanken, at grønningerne
skulle henligge med uklippet græs og slås et
par gange om året. Klippede stier var en
tænkt mulighed.

Men hospitalsgartner Skov ville det ander¬
ledes. Og han var jyde, så han vandt. Forøv¬
rigt er det også upraktisk at spille fodbold i
langt græs.

Skovplantningerne tilplantedes efter et

*iy: • * 'JÉ
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Øverst: Mødeplads i plantagen med skovturspa-
vilion.

Nederst: Samspillet mellem kapel og terænform
er ganske fint. Højen er ikke en gravhøj.

■ Top: Meeting place at the picnic pavillion in the
plantation.

Bottom: The harmony between the chapel and
the terrain form is very impressie. The mound is
not a burial mound.

skema, der som sigte havde en egeskov,
isprængt skovfyr, lærk og birk. Stilkeg (Quer-
cus robur) af dansk oprindelse kunne i plan¬
tningsåret ikke opdrives. Det blev Holstene¬
re. I mange år frøs årsskudene tilbage.

I boligområdet anvendtes i fortrøstning til
læbæltet rødeeg, Quercus borealis, som kla¬
rede sig fint - om efteråret et sandt festfyr¬
værkeri.

Kerneplante i hegnene om patienthaverne
var Rosa eglanteria, æblerose, som tilsattes et
drys Crataegus- og Malusarter og -sorter.
Æbleroserne skadedes ofte af frosten og er til
landskabsplanting, i alt fald i Jylland, noget
problematisk.

Karaktertræ i området langs den krumme
vej er stilkeg, så vidt jeg erindrer 'Marselis¬
borg'. Omkring gartneriområdet plantedes
hegn af Prunus serotina, sildig hæg.

I gartneriets dyrkningsområde viste det sig
ret omgående nødvendigt at plante læhække,
idet urtefrøet til gartner Skovs fortrydelse
endte i den østlige ende af arealet i en skøn
forvirring.

Grindstedgårds plantage i nord var hidtil
drevet af Brønderslev Kommune under over¬

opsyn af Hedeselskabets skovrider i Tolne.
Efter hospitalets overtagelse meddelte Direk¬
toratet »hr. skovrideren«, at man ville sætte
pris på, at han fortsat udøvede et vist forstligt
tilsyn med plantagen.

»For det med tilsynet forbundne arbejde
og omkostningerne herved, vil der blive ydet
Dem kr. 200,- årligt«. - Det var tider!
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Øverst: Stamvej i boligområdet. Træerne er Quer-
cus borealis, rødeg.

Nederst: Hegn af Lonicera xylosteum, dunet
gedeblad, i boligområdet. Det store træ i billedets
højre side er Castanea sativa, ægte kastanie.

I plantagen blev der forøvrigt ved patientind¬
sats udformet en skålformet mødeplads, og
senere tilkom en indhegning med Sikahjorte.

Indtil april 1976, da sindssygeforsorgen,
som tidligere nævnt, overgik til Amtskom¬
munerne, førte jeg tilsyn med »Brønderslev«
og forøvrigt alle statshospitaler vest for Store¬
bælt. Siden da havde jeg ikke set området.

Sidste år lagde jeg efter en pludselig ind¬
skydelse vejen deromkring. Gensynet var en
glædelig overraskelse. At se sine intentioner
virkeliggjort, blandt andet takket være en
forstående pleje, er en bekræftende oplevelse.

En eller anden har sagt, at det at forme en
have er som at skrive i sand, og rigtigt er det,
at mange af ens arbejder er døgnfluer. Derfor
fylder det en med en stille, boblende glæde at
vide, at når engang hospitalets bygninger
rives ned, som værende utidssvarende, vil
egeskoven stadig bestå.

J. Arevad-Jacobsen, Landskabsarkitekt m.d.l.
Århus.

■ Top: Distributor road in the housing area. The
trees are Quercus borealis, Red Oak.
Bottom: Hedgerow of Lonicera xylosteum, Fly Ho¬
neysuckle, in the housing area. The large tree on
the right hand side of the picture is Castanea sativa,
Spanish Chestnut.

142 LANDSKAB 6-1982



Noter, indlæg, bogomtaler

Landskab får ny redaktør
Med nr. 1 afårgang 1983 afLandskab overta¬
ger landskabsarkitekt Annemarie Lund stil¬
lingen som ansvarhavende redaktør af Land¬
skab.

Annemarie Lund fik i 1971 eksamen fra

Landbohøjskolens afdeling for Have og
Landskab og har i de elleve år hun har
arbejdet som landskabsarkitekt virket inden¬
for projektering, undervisning og forskning.

Fra ansættelse i privat og kommunal regi
har hun erfaring som projekterende land¬
skabsarkitekt.

Annemarie Lund

Gennem licentiatstudier på KVL, daglig
leder af forskningsprojektet »Den kommuna¬
le park- og landskabsforvaltning« og som fast
underviser på KVL og gæstelærer på Statens
Arkitektskoler og Sveriges Lantbruksuniver-
sitet har hun rig erfaring i undervisning og
forskning.

En mangesidig faglig løbebane, gode sam¬
arbejdsevner og stor kontaktflade til såvel
landskabsarkitekter som andre faggrupper er
kendetegnende for den kommende redaktør.

På indeværende tidspunkt er Annemarie
Lund allerede i fuld gang med at forberede
den nye årgang og samle artikler til de første
numre.

Den danske have
Tekster om haver afdanskeforfattere udvalgt og med

forord afEske K. Mathiesen. Illustreret med tegnin¬
ger af danske kunstnere. Gyldendal, København
1982.197 sider. Kr. 130,00.
»Den danske have« er ikke en bog om dansk
havekunst. De fleste af de haver, der omtales
er helt almindelige haver. Når man har læst
de 24 tekster og set den omhu og glæde,
hvormed haverne beskrives, forstår man, at
de alligevel har gjort dybt indtryk på forfat¬
terne. I bogens forord, som i sig selv er en lille
fin artikel om haver, forklares udvalget af
tekster.

Første afdeling handler om barndom og
haver. Det giver vel næsten sig selv, hvad
disse stykker rummer aferindringer om leg og
eventyr. En lidt sentimental fortælling af
Johannes Filip Ekvall: »Beretning om en
Vesterbrodrengs sommerferier i et koloniha¬
vehus i Valby« skiller sig ud som et værdifuldt
kulturhistorisk billede på kolonihavernes be¬
tydning for arbejderklassen i århundredets
begyndelse.

Anden afdelings stykker bruger haven som
anledning til at fortælle om noget, der rækker
ud over selve haven. H. C. Andersens »Gart¬

neren og Herskabet«, er naturligvis med her.
Tredje afdeling handler om kirkegårde,

mest beskrevet som de dødes have.

Endelig indeholder fjerde afsnit en række
beskrivelser af konkrete anlæg og noget om
haveteori og -historie.

Som det hedder i forordet: »Altså alt i alt et

forsøg på at indkredse det, som Francis Bacon
kaldte »Den reneste af alle menneskelige
glæder«.«

Som helhed har bogen måske lidt duft af
lavendler - der er ikke så mange overraskel¬
ser, heller ikke i valget af illustrationer, hvor
blandt andre Johannes Larsens og Ib Ander¬
sens tegninger endnu engang genanvendes.

Alligevel er det god læsning. Og man kan jo
evt. supplere bogens illustrationer med sine
egne. Flere beskrivelser er nemlig så detalje¬
rede, at man kan få lyst til at prøve at følge
forfatteren ved at tegne haveplanen op - men
det er svært!

Bogen har også en værdi derved, at sam¬
menstillingen afkendte tekster kan give noget
helt nyt.

Steen Eiler Rasmussens »Haven, det lang¬
somme skuespil« er her selvfølgelig. Læst
sammen Tage Voss's »Lad os dyrke vor
have«, som beskriver, hvor forskelligt barnet,
den voksne og den gamle oplever haven, giver
det en ny dimension. Måske er det nødven¬
digt at være gammel for helt at kunne forstå
havens langsomme spil!

Ikke faglig læsning, men alligevel læsning
for landskabsarkitekter. Og så er C. Th.
Sørensens epilog til bogen »Om Haver« da
også med. PS

Guide: Moderne dansk arkitektur

Arkiték, Arkiv for Moderne Dansk. Arkitektur.
Arkitektens Forlag, København 1982. R'edaktion
Kim Dirckinck-Holmfeld. 144 sider, illustreret. Kr.
87.00.
Hvad skal en arkitekturguide kunne?

At der er mange svar på dette spørgsmål,
viser denne nye guide tydeligt. Det er ikke så
lidt man har villet med den.

Således indledes guiden med et kort rids af
den udvikling moderne dansk arkitektur har
gennemgået siden 1. verdenskrig. Lisbet
Balslev Jørgensen skriver om »det moderne
gennembrud«, mens Poul Erik Skriver tager
sig af perioden fra 30'rne op til i dag. Det er
koncentrerede, velillustrerede og hurtigt læ¬
ste artikler.

Hovedafsnittet i bogen udgøres af eksem¬
pelsamlingens 66 beskrivelser af byggerier,
der har været nyskabende, eller som er blevet
stående som monumenter i dansk arkitektur.
Hvert eksempel angives med navn, opførel¬
sesår, adresse, arkitekt samt publicering.
Derefter en kort beskrivende tekst, plan og
fotos. Eksemplerne er mere elle mindre ord¬
net i beslægtede grupper - tematisk og geo¬
grafisk. Hovedgrupperne hedder: Olfentlige
bygninger - monumenter, boliger, sanering -

bybevaring. Således beskrives boligbygge¬
riets udvikling udmærket ved et omhyggeligt
udvalg afkronologisk ordnede eksempler.

Desværre er det endnu engang nødvendigt
at komme med en ofte gentaget indvending.
Hvorfor nævnes landskabsarkitekten ikke
blandt »forfatterne« til byggerierne?

En overfladisk gennemgang viser, at kun
C. Th. Sørensen (Århus Universitet) og Sven
Hansen (Radio-TV hus i Århus) har opnået
at blive nævnt. Men hvorfor erJørgen Vester-
holt ikke nævnt ved Odense Universitet, eller
Edith og Ole Nørgård i forbindelse med
Danmarks Tekniske Højskole?

Sidst i guiden bringes en længere liste over
seværdige byggerier ordnet efter lokalitet. I
listen indgår de 66 nøjere beskrevne ek¬
sempler.

Så meget når man altså igennem - næsten
mere end man kan forlange af en guide.

Men bogen opnår på denne måde at give en
fortættet oversigt over moderne dansk arki¬
tektur, og når man først har lært at finde
rundt i de forskellige afsnit, vil guiden være en
særdeles udmærket vejledning til den oplevel¬
se, det er at besøge eksempler på fremragende
arkitektur. PS

Ændringaf udvalgsstrukturen i
Danske Arkitekters Landsforbund

På DAL's repræsentantskabs årsmøde i juni
1982 blev det besluttet at ændre vedtægter for
flere afde repræsentantskabsnedsatte udvalg.

Udvalget vedr. kunstneriske spørgsmål
ændrer således fra juni 1983 navn til Byg-
ningskunstudvalget.

Det er dog stadig dette udvalg, der behand¬
ler sager inden for fagområdet landskabs- og
havekunst, idet § 1 i udvalgets vedtægter siger
om arbejdsopgaverne:

Udvalgets opgave er at være landsforbun¬
dets rådgiver i spørgsmål af bygnings-, have-
og landskabsarkitektonisk karakter.

Udvalget har på sit nyligt afholdte plan¬
lægningsmøde besluttet sig for, hvilke emner
indenfor udvalgets vedtægter, det vil inter¬
essere sig særligt for og arbejde med i det
kommende år.

Udvalget agter at udarbejde en eksempel¬
samling af arkitektonisk set særlig værdifulde
bygninger og miljøer, der kan forventes truet
af den almindelige udvikling.

Udvalget vil endvidere udarbejde en anvis¬
ning med forslag til, hvorledes man kan aktio¬
nere, hvis værdifulde bygninger og miljøer
trues med nedrivning, ombygning etc. Anvis¬
ningen forventes også at indeholde en fuld¬
stændig oversigt over al relevant lovgivnings-
og cirkulæremateriale.

Udvalget vil arbejde som referencegruppe
for DALs byfornyelsesprojekt på Østerbro i
København, og endelig vil vi forsøge at eta¬
blere et nærmere samarbejde med DALs lo¬
kalafdelinger for at bistå dem med særlig
viden i bygnings- og landskabssager.

Udvalget består af Harald From, der er
leder, samt Annamaria Indrio, Olaf Lind,
Johan Richter, Anette Venndt og underteg¬
nede.
Peter Sørensen, landskabsarkitekt m.a.a.
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Summary

Odense University, Landscape and Grounds,
p. 121
By Jørgen Vesterholt
The first law on establishment of a higher
educational institution in Odense was pub¬
lished in 1961 and dealt with a Veterinary
and Agricultural High School. The following
year, the law on establishment of a Medicine
Faculty came and in 1964 the law on a proper
University in Odense was passed.

In 1966, The Government arranged a Nor¬
dic Architectural Competition with the objec¬
tive of illuminating »possibilities for design of
a University, a Veterinary and Agricultural
High School and a University Library which
through their functional and architectural
structure aim to create the best possible basis
for a stimulating working climate for teaching
and research«.

The key word in the competition pro¬
gramme was untraditional faculty combina¬
tions, diversity for future divisions, flexible
groupings, appreciable expansion possibili¬
ties.

A large agricultural area close to Niels
Bohrs Allé, on the southern edge of Odense,
was provided. An area of over 400 hect. was
desired - 2 km. in each direction.

The location 'in the country was partly
motivated by the anticipated need for
research areas and livestock pens for The
Agricultural High School but a reserve of
space was in itself a requirement for building
expansion. The risk of being left without
adequate space or with future communica¬
tion problems, like the old universities, could
be avoided.

The competition conditions permitted
violation of the conservation boundaries
around three copses so that buildings could
be positioned close to the edges of the valu¬
able woods.

The winner project utilised this opportun¬
ity with the main development located in the
middle of the area, stretching out between the
woods and, by undertaking clearance, with
The Agricultural High School built on Hol-
lufgaard's land.

Thus, the project took advantage of the
existing planting to instantly achieve a
mature milieu around the buildings whilst
admitting the development into the flat
arable land without ruining its rythm. The
full breadth of open countryside is main¬
tained along the town boundary - a unique
opportunity which has been lost in many
towns.

The winning project was based on a traffic
system with a main traffic artery crossed by
connections to parking areas beneath the
buildings — in sheltered and close contact to
the respective sections of the building.

When working on the project, it was impor¬
tant to show which parts of the older woods
were particularly worthy of preservation and

which parts could be cleared. We carried out
a comprehensive registration of all the plots
with the objective of preparing a long-term
renewal program to establish a healthy and
usable forest entity. Thinning-out and re¬
planting began in 1969 and has continued
since then almost every other year.

We produced a project for a continous
planted border along The University's west
and south boundary. This long wood, with a
path system partially comprised of old field
tracks, connects Niels Bohrs Allé with Heste¬
haven and Hollufgård. In such a large out¬
door area, the footpaths constitute an impor¬
tant factor for communications and for
experience of the landscape. The paths are
routed, as landscape paths, along the edges of
the woods and hedgerows and, as parallel
paths, along the edge of the graded terrain.
The paths through the woods are carefully
threaded to preserve trees and to accentuate
the landscape experience. On the other hand,
paths crossing the open fields, find their
origins in the straight boundaries, and lead
directly over them.

As the building plateaux have resulted in
constant wonder and all sorts of symbolic
interpretations, here are a few words of
explanation. The area had a very high ground
water level so that, to save on drainage and
expensive grading, the cellar level was chosen
and the grading balance calculated with
reference to the earth-moving distances and
suitable expansion possibilities. Combined
with the requirement for horizontal building
plateaux, these criteria determined the level
for grading. The plateaux, which could better
be described as terraces, are drained and
sown with grass directly in the subsoil. The
Oak trees are planted in groups. A low fence
terminates the outer edge of the plateau
which is designed to accentuate the terrain
level as the foreground to the landscape.

The first ideas on creating a varied prom¬
enade deck through the university could not
be realised but the idea of courtyards and
garden rooms to support orientation in the
complex and as recreative outdoor spaces has
been accomplished. Most of the 31 court¬
yards are located on concrete decks with
limited possibilities for planting but with rich
possibilities for paved sitting areas.

The center courtyards are located above
the main road and its service lane. Plane trees
were chosen for these canteen and library
courtyards to imply a promenade setting. We
expect to control the growth of the vigorous
Platanus acerifolia with trimming and prun¬
ing. The western courtyards, in The Medi¬
cine Faculties, are small because these Facul¬
ties have a specific space programme. This
resulted in choosing shade-tolerant plants -

mostly Acer and Hedera. On the east side,
where The Mathematics - Natural Sciences
and The Humanities Faculties are located,
more normal plan solutions were used with
larger courtyards and a corresponding
possibility for planting light-demanding
species.

Sun-dial in Haderslev Dam Park, p. 134
by Eywin Langkilde
In the middle of the 1940's, a ring road was
proposed around the west side of Haderslev
town. The project proposals were met by
indignation from the town residents who saw
attractive Haderslev Dam bisected by a road
embankment. Then, in 1946, Engineer Dr.
Ostenfeldt, Architect Thyge Hvass and
Landscape Architect Troels Erstad produced
a sketch design for the area.

The sketch design proposed that a park
layout be built on both sides of the ring road,
with a lake area in the dam bight.

Despite many difficulties under construc¬
tion, the park was such a success that the
town residents were completely satisfied with
the result.

Only a rough character planting was possi¬
ble in the beginning but gradually the need
arose for smaller details.

Towards the end, one ofHaderslev's prom¬
inent citizens wanted to donate a sun-dial to

the town. It was clear that traditional forms
for sun-dials could not be considered which is
why the end result was a row ofgranite pillars
- 11 of them with a time range from 7 a.m. to 5
p.m.

Brønderslev Psychiatric Hospital, p. 137
byj. Arevad-Jacobsen
Brønderslev Hospital, planned for 300
patients, had special reasons for becoming a
hospital with a nursing home character for
patients with protracted mental disorders.
The development was built as a pavillion
structure — a one storey building which was
well-placed in the terrain and which, because
of the choice of materials and colours,
appears neutral in relation to its surround¬
ings. Brønderslev Council provided the 49
hect. sité free of charge. 16 hect. of the area
came from Grindstedgård's plantation and
33 hect. were agricultural land. The main
hospital development is concentrated on the
lowest part of the site with the plantation
behind it. The main hospital complex was
located around a slightly curved road.

The area has a high elevation and there
was a unique view - particularly towards the
east - which The Development Committee
were very enthusiastic about. But being in
Vendsyssel where there is bofh wind and
weather - and soil drift - I contended that a

view is something one learns to live with -
which eventually may go unnoticed - whilst it
is more difficult to live with sand grinding
between the teeth.

The job required the creation of sheltered
surroundings which were pleasant for people
to be in. This is why The Hospital area,
today, appears as a forest in relation to the
surrounding landscape. But within, there is a
friendly landscape- smaller in scale than that
outside - but still with a large character.
Forest-bordered grass swards weave in
between the patient gardens' hedgerows and
slip around the hopsital buildings before
being stopped by the plantation. Jeremy Dean
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Om udenlandske kurser i ældre havekunst

Dumbarton Oaks i USA
er et amerikansk center for studiet af landskabs¬
arkitektur. Det er i et smukt rigmandspalæ i Was¬
hington, som siden 1923 har tilhørt Harward
Universitetet. Her er en smuk park, en større
kunstsamling og en righoldig bogbestand, som
bl.a. indeholder et forsknings-bibliotek for have¬
kunst, der er grundlaget for en række colloqui'er
om ældre havekunst, afholdt siden 1971.

Forelæserne er kunsthistorikere, landskabsarki¬
tekter og andre som indkaldes fra hele verden, og
deres forelæsninger (papers) udgives senere i bog¬
form. Her er titlerne på nogle af emnerne og

bøgerne fra Dumbarton Oaks:
Nr. 1 The Italian Garden, red. David R. Coffin —

1972.

Nr. 2 The French Formal Garden, red. Hamil¬
ton Hazelhurst med bl.a. artikler af de svenske
kunsthistorikere Steen Karling og Runar Strand¬
berg- 1974.

Nr. 4 The Islamic Garden, red. Elisabeth Mac-
Dougall og Richard Ettinghouse - 1976.

lait er der indtil nu udkommet omkr. 6 bøger om

forskellige emner indenfor havekunstens historie. —

Ingen danske forskere har endnu ydet noget til
Dumbarton Oaks colloqui'erne.

Det havekunst-historiske forsknings-center, som
ledes af direktør Elisabeth MacDougall har for
1983 planlagt et symposium om middelalderens
havekunst (20.-23. maj) og efterlyser manuskrip¬
ter til forelæsninger af 20 minutters varighed om
emnet. Nogle af disse forelæsninger vil blive ud¬

valgt og - som de tidligere - udgivet i bogform.
Dumbarton Oaks råder over en årlig pris (Milred
Barnes Bliss Price), som gives for et bogmanu¬
skript om et havekunstnerisk emne, der hviler på
originale studier.

Prisen er på 1000 $, og det udvalgte manuskript
vil blive udgivet afcentret.

Adressen er: Center for Studies in Landscape
Architecture, Dumbarton Oaks, 1703 32nd Street,
N. W. Washington D.C. 20007, USA.

I England
Det aktive Garden History Society afholder i årets
løb som sædvanlig en række møder, ekskursioner
og kurser om ældre havekunst:
Capability Brown
Der afholdes en 200-års-mindedag for denne be¬
rømte, engelske landskabsgartner. Det sker i
Woodstock på Blenheim Slottet ved Oxford.
Gertrude Jekyll. Denne store engelske havekunstners
minde fejres på 50-års-dagen for hendes død i 1932
med 4 forelæsninger om hendes indsats i St. Ai-
dan's College i Durham. Ved denne lejlighed vil
nogle af hendes planer blive udstillet.

GertrudeJekyll dyrkes i dag i England som en af
landets store kunstnere, fordi hun - dog sammen
med den irske, ligeledes geniale gartner William
Robinson - gjorde England til en »nation af gart¬
nere«!

En stor del af hendes beplantnings-planer til
staudebede (borders), terrasser og busk- og sten¬
haver blev under den sidste krig skænket af famili¬

en til en Røde Kors-auktion, købt afen amerikansk
soldat og bragt til USA, hvor materialet tilsidst
havnede i California Universitetets Berkeley bib¬
liotek. Studiet af hendes havekunstneriske indsats
blev noget hæmmet, da man ikke havde hendes
beplantnings-planer i landet, men en henvendelse
til Berkeley førte til, at alle Gertrude Jekyll's
papirer blev microfotograferet og skænket til Gar¬
den History Society og bragt til England under stor
opmærksomhed og festivitas i 1980. Kopierne til
Gertrude Jekyll's planer er nu katalogiseret og
befinder sig i Reading.

I Frankrig
har man på slottet Fontainebleau siden 1971 af¬
holdt en række colloqui'er om historiske haver.

I Tyskland
har man bl.a. på afdelingen for landskabsplanlæg¬
ning ved Vest-Berlins tekniske universitet ladet
kendte forskere og landskabsarkitekter holde fore¬
læsninger om havekunsthistoriske emner. Disse
ofte meget interessante forelæsninger trykkes og

udgives senere i form af små hæfter, som kan fas på
biblioteket sammesteds.

Nævnes kan også, at man i september 1976 i
Wiirzburg og Veitshochheim slottene afholdt et
kulturhistorisk colloquium med titlen Park und
Garten im 18. Jahrhundert. Initiativtageren var

noget, der kalder sig Arbeitsstelle 18. Jahrhundert
Gesamthochschule Wuppertal. - Alle de værdiful¬
de afhandlinger blev senere samlet i en bog med
samme titel og udgivet på Carl Winter's Universi-
tetsverlag i Heidelberg 1978.
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I Danmark

I Danmark blev der af Kunstakademiet under

professor C. Th. Sørensens ledelse i 1950-erne
afholdt nogle velbesøgte seminarer om havekunst,
med deltagelse fra de andre skandinaviske lande.
Disse seminarer mindes med glæde af ældre have-
og landskabs-arkitekter. De fandt sted i Køben¬
havn, på Århus Universitet, på Hindsgavl og
andre smukke steder*.

Det var dengang C. Th. Sørensens tanke at gøre
København til et nord-europæisk center for studiet
af havekunst.

Næsten intet afden rige litteratur, der i de senere
år er fremkommet om havekunst og havekultur i
lande som England, Tyskland og USA når frem til
danske fag-biblioteker, et faktum, der i høj grad
hæmmer uddannelse og dansk forskning på områ¬
det. Ager Ørum-Larsen

* Kommentar til Asger Ørum-Larsens bemærk¬
ninger om aktiviteter i Danmark.

Der blev i 1978 igen afholdt et seminar om
Historiske haver på Hindsgavl.

Frederik Magnus Piper-udstillingen og temada¬
gene på Akademiet i foråret 1982 handlede også
om havekunst, og i Havebrugshistoriske selskab
afholdes en række foredrag og ekskursioner, af
hvilke en stor del beskæftiger sig med ældre have¬
kunst.

Endelig afholdes der på landskabsuddannelser-
ne hvert år kurser, der beskæftiger sig med have¬
kunstens historie. Jette Abel

Parkeringsmulighed efterlyses-
vi mangler 10.000 invalidevogns-
pladser
Det gælder os alle. Operation parkeringsplads har
to mål: Opret det nødvendige antal invalidevognsparke-
ringspladser og respektér dem.

Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget for In¬
validerede starter nu en kampagne for at fa indret¬
tet flere parkeringspladser til invalidevogne.

Kampagnen tager desuden sigte på at tilveje¬
bringe respekt for pladsprnes rette benyttelse, såle¬
des at pladserne er »klar« til handicappede motor¬
kørere med blåt invalideskilt.

Vor kampagne henvender sig således til såvel
tekniske forvaltninger, erhvervsdrivende og byg¬
herrer, når det gælder pladsernes anlæg - til myn¬
dighederne, til politiet - vedrørende tilsyn med
pladsernes benyttelse - samt til de motorkørende
selv, både handicappede og ikke-handicappede.
Alle bilister har parkeringsvanskeligheder. Mange
må dagligt ærgre sig over at skulle bruge tid på at
finde en ledig plads og på eventuelt at skulle
parkere langt fra bestemmelsesstedet.

For den invaliderede motorkører medfører par¬

keringsvanskeligheder ikke alene ærgrelser, men
resulterer mange gange i, at et besøg eller et indkøb
slet ikke kan gennemføres, eller i hvert fald kun med
besvær og betydelige fysiske anstrengelser. Resul¬
tatet kan på længere sigt blive, at den handicappe¬
de på forhånd må opgive at klare ærinder, der er
forbundet med parkeringsproblemer. Det hjælpe¬
middel, som en invalidevogn er, mister derved en

væsentlig del afsit mål.

Anlæg af parkeringspladser
I eksisterende parkeringsanlæg bør der etableres
parkeringspladser for invalidevogne. Ved anlæg på
under 25 pladser skal mindst 2 parkeringspladser
indrettes, reserveres og afmærkes for handicappe¬
de. Er der 25 pladser eller mere, må antallet af
parkeringsbåse vurderes i hvert enkelt tilfælde.
Ved indkørslen til området eller i passende afstand
fra båsene skal der ved tydelig skiltning gøres

opmærksom på, at der findes handicapegnede par¬

keringspladser. Pladserne bør gives en gunstig
beliggenhed i forhold til gangveje fra og til pladser¬
ne og i forhold til de lokaliteter, som pladserne
primært betjener. Pladserne markeres ved, at det
internationale handicapsymbol påføres belægnin¬
gen på pladserne. Dette er dog ikke tilstrækkeligt,
idet f.eks. et lag sne kan skjule afmærkningen. Men
det skjules også afen ulovligt parkeret bil. Afmærk¬
ningen skal derfor også ske som angivet i Vejaf-
mærkningsbekendtgørelsen ved anvendelse af det
internationale symbol som undertavle E 63 til E 23
(P-skilt). Samme skilt bruges ved indkørslen til
området eller i gader, der fører frem til pladserne.
Skiltet forsynes med pil og et underskilt f.eks. »100
m« eller »ved rådhusets hovedindgang«. Inden for
den enkelte kommunes område bør de planlæggen¬
de og tekniske myndigheder udarbejde en plan for
det nødvendige antal parkeringspladser til invali¬
devogne. Anlæg af reserverede pladser ved alle
mere væsentlige besøgsmål bør prioriteres højt. Det
gælder f.eks. ved apotek, lægehus, rådhus, biblio¬
tek, hospital, butikscenter, gågade, torv og sport¬
sanlæg. I mange tilfælde vil der kunne indrettes
enkeltpladser på steder, hvor man hidtil ikke har

LUWASA • DANMARK A-S
Kæmpehøjvej 1 - 2950 Vedbæk - Tlf. (02) 8919 61
Århus afd.: Hoffmannsvej 24 - 8220 Brabrand.
Tlf. (06) 26 03 25

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
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Hærdede-ekstra god kvalitet.
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Plantning, pleje
beskæring og
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etableret parkering, f.eks. i butiksgade og på andre
gadeindkøbsstrøg.

På private parkeringspladser bør der gennemfø¬
res lignende reservation afsærlige pladser til invali¬
devogne efter samme principper som for offentlige
pladser - dette gælder såvel reservation på større
pladser som anlæg af enkeltpladser på særlige
arealer, f.eks. ved kontorhuse, boligkomplekser,
arbejdsanvisningskontorer og centre.

Pladsernes indretning og tilsyn hermed
1. Reserverede pladser bør have en gunstig belig¬

genhed i forhold til gangveje/bestemmelsessted.
2. Pladserne bør være 350 cm brede. Det ekstra

areal kan eventuelt være en del afgangareal eller
være fælles for 2 pladser.

3. Fra parkerings»båsen« bør transport kunne ske
uden passage af niveauforskelle frem til hoved¬
indgang.

4. Adgangsveje bør have en fast jævn belægning,
f.eks. fliser og asfalt, ikke grus.

5. Der bør ikke findes trapper eller trin. Eventuelle
niveauforskelle i adgangsveje bør udlignes ved
etablering af ramper - stigning højst 1:20.

6. Eventuelle kanststensopspring må højst være 30
mm.

7. Om muligt bør de reserverede pladser overdæk¬
kes, f.eks. ved placering op til hovedindgang til
bygningsanlæg. Det er vigtigt, at parkeringsbåse
og adgangsveje jævnligt kontrolleres, så de ikke
forringes ved mangelfuld vedligeholdelse. Vedli¬
geholdelsen omfatter også snerydning og sikring
mod glat føre som følge af overfladevand, blade
og urenheder. Det er ligeledes væsentligt, at

pladser og gangveje ikke blokeres ved opsætning
eller henstilling af standere, blomsterkummer,
affaldskurve, cykelstativer, cykler, indkøbsvog¬
ne eller tilsvarende.

Hvem må parkere på reserverede pladser?
For at kunne parkere på en parkeringsplads til
invalidevogne skal brugeren anvende et blåt invali¬
deskilt. Skiltet viser det internationale kørestols-

symbol (med ordene invalidevogn). Skriften er
hvid på blå bund. Skiltet skal anbringes synligt i
for- eller bagrude. Hverken ikke-handicappede el¬
ler handicappede uden skilt må benytte de reserve¬
rede parkeringspladser. Det »gamle« sort/hvide
invalideskilt giver ikke længere ret til parkering.
Det er heller ikke tilstrækkeligt, at skiltet er gemt i
handskerummet. Man kan ikke påregne at blive fri
for eventuel bøde ved at påberåbe sig at have glemt
skiltet hjemme. Motorkøretøjer uden blåt skilt er
ikke berettiget til at benytte de pågældende plad¬
ser. Politi og parkeringskorps bør aktivt medvirke
til, at dette overholdes og sikre, at pladserne udnyt¬
tes alene af invalidevogne. Det vil nok nu og da
kunne føls mindre rimeligt, at disse pladser eventu¬
elt står tomme, men optages af andre, vil parke¬
ringsmuligheder for handicappede ikke være til
stede. Derfor skal invalidepladser respekteres af
alle.

Det blå skilt udleveres kun af Bolig-, Motor- og

Hjælpemiddeludvalget, Hans Knudsens Plads 1 A,
2100 København 0, og er betinget af, at ansøgeren
kan opnå fuldstændig eller 75% godtgørelse af
registreringsafgiften, eller af, at ansøgeren kan fa
det fastsatte maksimumslån til erhvervelse af en

invalidebil. Hvis ansøgere opfylder betingelserne
for at opnå % afden fastsatte låneramme, vil skiltet
kunne udleveres, hvis ansøgerens handicap og

parkeringsbehov begrunder, at der opnås parke-
ringslempelser.

Orientering om mulighederne
Når næste bykort udfærdiges, bør det på dette
markeres, hvor de reserverede parkeringspladser
findes. Sådanne oversigter vil være en meget bety¬
delig hjælp for handicappede motorkørere. De
findes allerede i den del kommuner, bl.a. i Helsing¬
ør, Århus. Invalideparkeringspladser bør også
markeres i turistbrochurer. I løbet afdet kommende år
bør der etableres mindst 10.000 nye invalideparkeringsplad¬
serfordelt over hele landet.

Der findes lovgivning
I vejledning til boligministeriets cirkulære nr. 49 af
23. marts 1972 om bygge- og anlægsarbejders
indretning med hensyntagen til bevægelseshæm¬
mede er det bl.a. bestemt:

»Til enhver bygning og ethvert anlæg skal an¬

lægges mindst een tydeligt afmærket adgangsvej,
der er så kort og regulær som mulig.

I umiddelbar nærhed af denne adgangsvej skal
forefindes parkeringspladser til brug for bevægel¬
seshæmmede.«

Cirkulæret gælder direkte for statslige bygge- og

anlægsarbejder, men det anbefales i cirkulæret, at
det finder almindelig anvendelse. Det bør det også.

Kilde: Boligtrivsel i Centrum. Boligudvalgetfor Bevæ¬
gelseshæmmede, Hans Knudsens Plads IA, 2100 Kbh. 0.
Tlf 01-182666.

Bogen til Poul Kjærgaard

Y m* ty '14.

Bevidn rlier ubcvid.it er det vel denne fortolkning, som ligger til grund for
arkitektskolernes utallige tegnereiser til det sydlige Europa .og det grxske
arkipelag. Det er vel ogsi den, der gir igen i samtidens forstadsbcbyggclser,
hvor middelklassens dagligliv krydres af arkaisk madlavning over Brugsens
grillbiiketter. smukt sammenfattet af byplanarkitcktcns ufravigelige servitutbe-
stemte tagharldning. som hverken bchovcr at fl sin vurrdi af et teknisk udspring
eller tjene sit formil af yderste evne, blot tagene er jordfarvede.

Fortolkningen er miske harmløs, og jeg underkender ikke, at den kan varre et
forsøg pi at fastholde en elementxr sanselighed. Men hvis det sanselige bygger
pa et opdigtet (omend anerkendelsesværdigt) indhold, kan ogsi dét byttes ud
med hvad som helst. Dermed fratages sansningen sin funktion som trktndtUc,
for i stedet uma:rkeligt at blive transformeret til objekt for manipulerende
fascinationsformer, og si er fortolkningen - ogsi den - ikke si harmlos endda.

Den franske landsby - og alle andre landsbyer - er ikke forbilledlig. Som
larrestvkke er den selvmodsigende, som motiv for en tegngivning leder den kun
frem til en indholdsløs kulisse. Og dog! Bagved de mennesker, som konstrue¬
rede disse huse. mi der have opereret en poetisk sanselighed, som ikke har va:rct
irsag til deres konstrucrcn. men det som overhovedet har gjort den mulig. Den
sanselighed kunne det nok vire v*rd at finde frem til - igen.

41 essays er samlet i denne bog til arkitekten Poul
Kjærgaard. Forfatterne er arkitekter og ingeniører,
deriblandt nogle af disse fagområders kendteste
skribenter.
Forfatterne er nævnt i alfabetisk orden:
Povl Abrahamsen. Klaus Ahlmann. Philip Arctan-
der. Bente Beedholm. Bjørn Bindslev. Klaus Blach.
Ebbe Clemmensen. Hans Cramer-Petersen. Tobias
Faber. Sophus Frandsen. Poul Frigast. Halldqr
Gunnløgsson. Arne Gaardmand. Claus Cornelius
Hansen. Knud Peter Harboe. Curt v. Jessen. Ivan

Kilpatrick. Børge Kjær. Mogens Koch. Svend Lim¬
kilde. Nils-Ole Lund. Boje Lundgaard. Viggo Møl-
ler-Jensen. Robert B. Newman. Jørgen Nielsen.
Jørgen Petersen. Steen Estvad Petersen. B.J. Ram¬
bøll. Steen Eiler Rasmussen. Erik Reitzel. Georg
Rotne. Poul Erik Skriver. Hans Hartvig Skaarup.
Peter Steensen. Erik Chr. Sørensen. Peter Søren¬
sen. Jens Chr. Thirstrup. Jørgen Vesterholt. Mo¬
gens Voltelen. Pauli Wulff. Allan de Waal.

Bogen til Poul Kjærgaard. 288 sider, illustreret.
Indbundet i shirting, pris kr. 203,00. Fås i boghan¬
delen.

En side fra bogen. Arkitektens Forlag, Nyhavn 43,1051 København K.
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Marius Pedersen belægning
7 kilometer landskabsstier ved Odense Universitet

blev udført med Marius Pedersen belægning,
bestående af asfalt med granitoverflade.

A/S Marius Pedersen
Ingeniør- og Entreprenørfirma
Ørbækvej 49, 5863 Ferritslev
Tlf. 09-9810 78
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Nye aktiviteter i DL i 1983

1982 har været et år præget af begyndende omstil¬
ling i DL. På den ekstraordinære generalforsam¬
ling den 29. oktober 1982 blev styrelsens indstilling
til foreningens fremtidige struktur vedtaget. Der¬
med blev det besluttet at styrke DLs arbejde med
de faglige interesseopgaver og arbejde videre med
en afklaring af de organisatoriske opgavers place¬
ring, således at der på den ordinære generalforsam¬
ling i 1984 kan tages endelig stilling til DLs rolle i
det faglige organisationsarbejde.

En styrkelse af interesseopgaverne skal bl.a. ske
ved en omprioritering af DLs aktiviteter og ved
gennem en sanering af eksisterende udvalg at søge

foreningens arbejde effektiviseret. Som erstatning
for flere af de nuværende udvalg har styrelsen
nedsat et udviklingsudvalg, et informationsudvalg
samt et uddannelses- og forskningsudvalg. Med
ansvaret for hvert sit arbejdsområde skal disse tre
udvalg i 1983 påbegynde arbejdet med en styrkelse
af foreningens grundliggende faglige interesseop¬
gaver.

Fagets udvikling bliver en vigtig opgave for de
tre udvalg, hvor det at definere vort arbejdsområde
og markere landskabsarkitekten som en samlet
faggruppe først og fremmest vil optage arbejdet i
udvalgene. Gennem udviklingsudvalget skal for¬
eningen holde sig orienteret om samfundsudviklin¬
gen og udviklingen indenfor andre faggrupper.

Den økonomiske krise erkendes i stigende grad
som en langvarig krise og opfattes mere og mere
som et udslag af at industrisamfundet er i krise. De
traditionelle løsninger slår ikke længere til, og der
efterlyses fra flere sider en gennemgribende omstil¬
ling af industrisamfundet.

En så omfattende omstilling vil berøre alle områ¬
der i samfundet og kræve nytænkning. Det er
derfor vigtigt, at landskabsarkitekterne, som fag¬
gruppe, markerer sig fra starten i denne omstil¬
lingsproces og formulerer klare fagpolitiske hold¬
ninger til de initiativer, der tages.

En vurdering af omstillingens omfang og af de
områder, der har betydning for landskabsarkitek¬
ter må være udviklingsudvalgets første opgave, der
senere skal følges op med konkrete initiativer.
Endvidere vil udviklingsudvalget tage initiativ til,
at dets arbejde kan danne grundlag for en løbende
debat blandt landskabsarkitekter og med nærtstå¬
ende faggrupper om faget og dets opgave og om

målsætningen med have- og landskabsplanlæg¬
ningen.

Gennem uddannelses- og forskningsudvalget
skal det sikres, at der gennemføres en egentlig
efteruddahnelse for landskabsarkitekter i DL regie,
og at der udarbejdes forslag til gennemførelse af
forskning indenfor vort fagområde.

Information er en vigtig del afforeningens arbej¬
de. Grundstammen i informationsvirksomheden
skal fortsat være »Landskab«. Vort fagtidsskrift
skal være med til at tegne fagets udvikling bl.a.
gennem debat blandt landskabsarkitekter og med

nærtstående faggrupper om faget og dets opgaver.
Denne debat må afspejle den samlede faggruppe og

afgrænse det udgangspunkt, hvorfra landskabs¬
arkitekter markerer sig i samfundet og løser opga¬
verne.

Med »Landskab« må faggruppen ligeledes være
med til at påvirke den offentlige debat for at skabe
forståelse for have- og landskabsplanlægningens
betydning og derigennem skabe en opinion, der
kan stille krav om fagligt forsvarlige løsninger.
Endvidere skal »Landskab« sikre information mel¬

lem landskabsarkitekter, til andre faggrupper og til
den øvrige del af samfundet om de opgaver land¬
skabsarkitekter udfører og de samfundsproblemer
landskabsarkitekter er involveret i. Ikke mindst

information om den faglige baggrund, uddannelse
og forskning, landskabsarkitekter har at virke ud
fra, er en vigtig opgave for vort fagtidsskrift.

Men udover at udgive »Landskab« vil DL arbej¬
de for at markere landskabs-arkitekterne i samfun¬

det gennem forskellige informationsopgaver. In¬
formationsudvalget skal sikre, at alle muligheder
tages i anvendelse ud fra de ressourcer faggruppen
råder over. Det kan ske gennem andre publika¬
tionsformer, pjecer, plakater, udstillinger m.v.

Forudsætningen for at de her beskrevne aktivite¬
ter kan gennemføres er, at landskabsarkitekterne
er aktive. Landskabsarkitekten må føre sig frem i
den offentlige debat, være med, hvor meninger
brydes, hvor holdninger markeres. Kun gennem en
aktiv faggruppe kan vi markere vort eget fag.

Chr. Mørup Jensen
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Konkurrencer

Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬

get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca. 6 dage).

Nordisk idékonkurrence om

BYEN OG FJORDEN - OSLO ÅR 2000

Der er udskrevet en nordisk idékonkurrence om

havnefronten i Oslo. Den samlede præmiesum er
n.kr. 500.000; registreringsafgiften n.kr. 500.
NB: Indleveringsfristen er forlænget til den 21.
februar 1983. - Fristen for rekvirering af bilag er
bortfaldet, og spørgefristen blev ændret til den 1.
december.

International arkitektkonkurrence om et
teater for turnerende selskaber
Den internationale organisation af scenografer og
teaterteknikeres (OISTT) arkitekturudvalg har
udskrevet en international idékonkurrence om

ovenstående emne. Konkurrencen er åben for arki¬
tekter med afgang samt for sidste års studerende på
arkitekt- og scenografskoler i team-work med sce¬
nografer og teaterteknikere. Fristen for tilmelding er
senest den 15. december 1982.

Indlevering af forslag senest den 2. maj 1983. NB!
Programmet foreligger kun på engelsk og fransk.

Konkurrence om ældreboliger m.m. i Ikast
Ikast byråd vil udskrive en offentlig idékonkurrence
om en udbygningsplan for ældreboliger og pleje¬
funktioner i Ikast kommune. Samlet præmiesum
200.000 kr. Spørgefrist 7-, februar 1983. Indleverings¬
frist 6. april 1983.

Byg-Erfa prisopgave
Byggeteknisk erfaringsformidling, Byg-Erfa, har
udskrevet en prisopgave om forslag til udformning
af en eller flere informationsblade. - Program med
oplysning om opgavens indhold og form fas hos:
Byg-Erfa. sekretariatet, Drejervej 17, 2400 Køben¬
havn NV.

Den samlede præmiesum er på 120.000 kr. Ind¬
leveringsfrist for besvarelser er senest 15. februar
1983. NB: Program fas ikke i DAL's konkurrence¬
sekretariat.

Honorarregler for
landskabsarkitekter

Foreningen af Danske Landskabsarkitekter har
gennem en længere periode arbejdet med nye regler

for honorering af arbejder udført af landskabsarki¬
tekter. I forbindelse med færdiggørelsen afarbejdet
har DL søgt om økonomisk støtte hos Dansk
Hortonomforening, der har videresendt ansøgnin¬
gen til DJVK's hovedbestyrelse. Resultatet afdrøf¬
telserne i DH's og DJVK's bestyrelser foreligger
nu.

Hovedbestyrelsen gav på sit møde den 19.
august 1982 tilslutning til, at forhandlingerne om

nye honorarregler for landskabsarkitekter kan føres
af DJVK og i det omfang dette sker, afholdes
omkostningerne af forbundet.

Vedrørende forhandlingernes afslutning i 83 har
DJVK tilbudt at afholde de resterende udgifter på
ca. 20.000 kr. under forudsætning af, at forhandlin¬
gerne formelt overgives til DJVK, der via hovedbe¬
styrelsen træffer beslutning om forhandlingsudval¬
gets sammensætning.

Det eksisterende DL/PLR honorarudvalg vil
dog reelt komme til at afslutte de igangværende
forhandlinger med Boligministeriet.

Eksempler på landskabs- og havekunst
SVEN HANSEN
Bogen rummer et udvalg af egne arbejder gennemgået i tekst, tegning og foto til belysning af landskabs- og
havekunstens muligheder. Bogen er på 96 sider, uindbundet. Pris kr. 120,-. Udgivet af Sven Hansens
tegnestue, Århus. Bestilles ved henvendelse til tegnestuen, J. P. Larsensvej 74, 8220 Brabrand,
tlf. (06)26 23 55.
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En festtale
I anledning af 50 året for stiftelsen af »Dansk Havearkitektforening«
-idag kaldet »Foreningen af Danske Landskabsarkitekter«
Af Andreas Bruun

For mange år siden var der en sammenslut¬
ning, der kaldte sig »Foreningen for arbejds-
givende anlægsgartnere«.

Dens medlemmer var, som navnet angav,
anlægsgartnermestre med ihvertfald en gart¬
nersvend ansat.

Men den rummede også folk, som ved
siden af anlægsgartneriet på forhånd tegnede
de haver, som de så senere anlagde.

På den tid var der en særlig stor mand, som
også arbejdede med haver — store haver —
men han var ikke medlem af foreningen og
kaldte sig derfor landskabsgartner.

Sådan klarede han situationen, men måske
var han også så stor, at han kunne klare sig
alene.

Så var der de andre dødelige, som behøve¬
de og ønskede hinandens selskab.

Det gik egentlig meget godt altsammen -

men også dengang havde man det med at
danne fraktioner.

De, der tegnede haverne hjemmefra - i
stedet for at stå ude i marken og slå ud med
arme og ben og forføre bygherrerne på den
måde - de kom mere og mere sammen aflyst
til at diskutere deres fælles tilbøjeligheder.

Efterhånden kaldte de sig havearkitekter.
Den første til at kalde sig havearkitekt var

en anden særlig stor mand - og han var så
dominerende og kendt, at da de andre også
officielt ville kalde sig »havearkitekter« og

optages i telefonregistret, så blev det først
nægtet af telefonselskabet, for der fandtes da
kun en »havearkitekt« og det var denne store
kollega, som havde stået i telefonregistret i
flere år.

Nuvel - det endte selvfølgelig med at for¬
eningen måtte kalde sig Dansk Anlægsgart¬
ner- og Havearkitektforening, og der var
efterhånden enkelte medlemmer, som alene
ernærede sig af tegneriet - tilsyneladende
frigjort afentreprenante hensigter.

Nu var drægtighedsperioden ved at løbe
ud, og tiden var faktisk moden.

Den 19. december 1931 samledes den lille

gruppe afhavearkitekter på Glyptotekskaféen
i København. De besluttede at bryde med
anlægsgartnerne og stiftede så »Dansk Have¬
arkitektforening«.

Se det var en artig samling afhonnette folk,
mest embedsmænd i høje stillinger: stads¬
gartner, kirkegårdsinspektør og lektor, men
der var også de fa pionerer, der forsøgte at
ernære sig kun ved at tegne haver på privat
basis.

Det har været en lille forsamling, for så
sent som i 1939 havde Dansk Havearkitekt¬

forening kun 20 medlemmer.
På det tidspunkt havde foreningen vokset

sig så stærk, at den kunne overtage udgivel¬
sen af tidsskriftet Havekunst.

Havekunst var som bekendt lige siden
1920 blevet udgivet afden blandede forening,
men levede dog mest i kraft af havearkitekt¬
gruppen.

Lige siden 39 har vores jubilar stået for
udgivelsen af tidsskriftet, altid som den initi¬
ativtagende og ansvarshavende, men med
vekslende partnere.

Så vidt man kan bedømme fra de overleve¬
rede beretninger - selvfølgelig, mest fra Ha¬
vekunst - så var foreningens første årti en

frodig periode. Der blev tegnet haver på livet
løs, og man følte sig som pionerer.

Under krigen havde havearkitekterne det
ligeså slemt som alle andre, men de overleve¬
de også.

De var ikke blevet mere skræmte for frem¬
mede folkeslag, end at de var med i England i
1948 til at stifte det internationale forbund af
have- og landskabsarkitekter: IFLA.

Allerede dengang var de danske havearki¬
tekter udadvendte og interesserede i, hvad
der rørte sig udenom Danmark.

Jubilaren har lige siden 48 været tilsluttet
IFLA, i perioder deltaget i IFLA's styrelse og
for nogle fa år siden været vært for en IFLA-
konference.

Så kom perioden omkring 25 års jubilæet i
1956. Medlemsskaren var vokset til 28, og
stadig var der mange embedsfolk i lederstil¬
ling blandt medlemmerne, men de selvstæn¬
dige havearkitekter var blevet de domine¬
rende.

Foreningen var blevet voksen, pionerpræ¬
get var væk, og havearkitekterne opfattede
deres profession, som noget ligeså selvfølge¬
ligt som anlægsgartnerfaget.

Ud fra den synsvinkel var det sket store
ting i de første 25 år: »et nyt selvstændigt
erhverv havde set dagens lys«.

Det at være havearkitekt var ikke længere
et frontkæmperarbejde. Og denne udvikling
kan vi kun tilskrive Dansk Havearkitektfor¬

ening og pionererne - æren for.
Men sammenlignet med hvad der så skete i

de næste 25 år, så synes de første leveår blot
at have været en periode med etablering og
stabilisering.

Der sidst i 50'erne var jubilaren stadig en
slags arbejdsgiverforening, men man var sig
det bare ikke bevidst.

Der var kommet lidt medhjælp på tegne¬
stuerne, men det var kun ældre betroede
medarbejdere, der blev bevilget medlems¬
skab af foreningen, og det var et særsyn.

Man uddannede nemlig stadig selv den
næste generation af havearkitekter på tegne¬
stuerne. Dog var der et vist røre i Dansk
Havearkitektforening på det tidspunkt.

Det var ligesom man fornemmede, at der
var store ting i gære. Ved et fredeligt magt¬

skifte kom der yngre folk i bestyrelsen - og
man lettede på optagelsesbetingelserne - så¬
dan at medlemsskaren voksede til hele 38 i
1963.

Så kom det hele til at ske i 60'erne og
70'erne:

Havearkitekt blev til Landskabsarkitekt,
Havekunst til Landskab. Der blev oprettet
en, to, tre uddannelser til landskabsarkitekt,
DL kom ind under DH, DH kom ind under
DJVK, DJVK kom ind under AC, og gen¬
nem AC kom DL ind i LER. Endelig kom
DK ind i EF og så måtte DL også være med i
CEGAP. Samtidig blev DL klar, over at vi
ikke længere var én stor familie, så derfor
måtte PLR se dagens lys - for i enerum at
kynne ordne forretningerne — og så blev det
selvfølgeligt nødvendigt med et ALR.

Og i dag rummer den 50 år gamle forening
185 medlemmer, hvor langt hovedparten ud¬
gøres af ansatte landskabsarkitekter i alle
mulige stillinger overalt i landet, og hvor de
før dominerende grupper nu er i mindretal.

Men alt dette, det er jo os selv — en del af
vores historie, så det behøver ikke at blive
repeteret.

Et par ord om det at organisere sig - slutte
sig sammen i foreninger og den slags.

Der er to hovedmotiver til at forene sig:
Det ene motiv er trang og nød. Når man

bliver klemt udefra, kan det svare sig at
glemme indre stridigheder og brødnid, og så
gå sammen om at bygge barrikader eller
bedre hvis man er viis: Sammen hjælpe hin¬
anden til at blive dygtigere og løfte i flok.

Det andet motiv er lyst til at være sammen
med andre om noget, man hver for sig, er
dybt involveret i.

Vi kender alle sammen, hvor frustrerende
det er at have set en stærk film - alene - og så
ikke have nogen at snakke med om det
bagefter. Jeg tror at lyst-motivet har været
den drivende kraft bag dannelsen af vores

forening, stærkt støttet af trangen og nøden.
I dag, hvor vi har sluttet os til en storebror,

som er meget dygtigere end os til at klare
dagen og vejen, hvad angår vores nød og
trang-ja, så tror jeg, at lysten til at være flere
om at dyrke faget igen vil være den bærende
idé i vores forening.

Og det er ikke tilfældigt, for vores fælles
arbejdsområde er inderst inde lystbetonet.

Tænk blot på, at det vi har uddannet os til,
og det vi som særligt sagkyndige skal vareta¬
ge, det er at tegne haver og landskaber til fryd
og glæde for menneskene på jord.

Der er ikke noget materialistisk eller verds¬
ligt sigte med vores arbejde: Det skal bare
være velbehageligt.

Det er store ord, men de tåler at blive
efterprøvet.
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Hvis vi tager vores situation i en parkfor¬
valtning eller hos en privat praktiserende
landskabsarkitekt - og analyserer de daglige
arbejdsrutiner, så kan vi skrælle lag på lag
bort, som ikke har noget med vores egentlige
virke at gøre — og som også tit er meget lidt
lystbetonet.

Når disse mange lag er skrællet fra, har vi
tilbage det egentlige virke:

At skabe skønhed og ynde med naturens
egne virkemidler.

Det vi laver, er af samme art som musik,
poesi og gastronomi - menneskene kan ikke
leve af det - men heller ikke uden.

Så priviligeret et arbejde har vi, og det er jo
ikke til at leve med i det daglige, så derfor er
det kun ved lejligheder som denne, at vi kan
tåle at få sandheden luftet.

Vores privilegium nærmere sig det hovmo¬
dige - og det er der ingen af os der vil kendes
ved - og det kan måske forklare, hvorfor vi er
så dygtige til at vikle os ind i alle mulige
omsvøbsdepartementer. Vi kaster os med
ildhu ud i alle mulige grænseområder - og
klarer os ind imellem meget pænt.

Vi gør ofte vores arbejde mere indviklet
end det er, og vi kunne godt være dygtigere
på vores helt eget felt.

Men så ville træerne jo vokse ind i himlen,
og så ville hovmodet være afsløret for alle.

Jeg synes, at vi ihvertfald i aften skal blive i
de højere luftlag og derfor vil jeg citere
Francis Bacon fra omkring år 1600.

Det er et af mine yndlingscitater - og de
fleste afjer har både læst og hørt det før.

Citatet plejer at virke stærkt euforiserende
og skal derfor indtages med måde:

»Den første, der plantede en have, var Gud
selv, og det er i sandhed den reneste af alle
menneskelige glæder.

Intet vederkvæger sjælen som en have,
uden den er bygninger og paladser kun som
grove hænders arbejde, og man vil altid se, at
når en nation skrider frem i viden og forfinel¬
se, lærer den at bygge stateligt, førend den
når til at kunne anlægge smukke haver:

Det er, som om det at plante en have er den
fuldkomneste af alle kunster.«

Til slut vil jeg ønske os allesammen til
lykke med de 50 år. Vores grundlæggere har
vi grund til at mindes med stolthed og glæde.

De har gjort dagen og vejen lettere for os.
Til de unge landskabsarkitekter og om

fremtiden vil jeg sige: Tilsyneladende ser det
lidt tyndt ud, og for mange har for lidt at lave.

Men sådan vil det ikke blive ved.
Vi må betragte situationen i dag som en

ventetilstand og en hvilepause, der må ud¬
nyttes bedst muligt i lystens ærinde.

Se bare til dem der inde i København, der
har forenet sig i »Agurken«.

De har så megen lyst til at tegne haver og
landskaber, at de ikke kan lade være, selvom
de bliver betalt for at lade være.

Se - det kan man kalde lyst.
Lysten længe leve.

Andreas Bruun holdt talen ved DL's jubilæumsmid¬
dag I Herning I okt. 1982.
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Agnete Muusfeldt æresmedlem, DL

Tale til Agnete Muusfeldt i anledning af
udnævnelsen til æresmedlem ved jubilæums¬
festmiddagen i Herning den l. oktober 1982.

»Kære Agnete Muusfeldt.
På jubilæumskomiteens vegne byder jeg dig
specielt velkommen til denne festmiddag i
anledning af Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekters 50 års jubilæum.

Du blev nok overrasket, da jeg ringede for
nogle dage siden, men vi i jubilæumskomi-
teen følte oprigtigt, at vi ikke godt kunne
undvære dig her i aften.

Dit virke som landskabsarkitekt er æret i

foreningen — du har gennem dine arbejder
demonstreret megen respekt og kærlighed
overfor det, der gror, - for at bruge de rigtige
planter i den rette sammenhæng, ja måske
ikke mindst respekt og kærlighed overfor de
mennesker - store som små - der skal have

glæde afdet du er med til at skabe. Det gælder
børnenes omgivelser, men også de gamles.

Ud af dine værker kan aflæses kunstnerisk
forståelse - og respekt for det funktionelle. Vi
kan alle lære af at se dine arbejder grundigt
efter.

Bagefter vil vi på mange måder været
beriget - fagligt - men også have følt den
kildrende fornemmelse af at have oplevet
noget smukt.

Kære Agnete Muusfeldt.
For dit engagerede virke som landskabs¬

arkitekt kunstnerisk som gartnerisk og for din
entusiasme for fagets fremme udnævnes du til
æresmedlem i Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter. «

Talen blev holdt af Lars Borgen, som har
været primus motor i jubilæumskomiteens
arbejde.

To gange tidligere er der blevet udnævnt
æresmedlemmer i DL. Det skete i 1973 da

professorerne Georg Georgsen og C. Th. Sø¬
rensen næsten samtidig afsluttede deres virke
som lærere på henholdsvis Landbohøjskolens
havebrugsafdeling og Kunstakademiets Ar¬
kitektskole.

Efter festen har DL modtaget nedenståen¬
de tak fra Agnete Muusfeldt.

Agnete Muusfeldts tak '
»Nu da festen er klinget ud, føler jeg meget
trang til at sende Jer den tak, som jeg burde
have givet Jer på selve aftenen.

Men forstå mig -

Det var et stort og mærkeligt øjeblik for mig
at være genstand for så megen hæder, at jeg
følte det som om bevidstheden blev udvidet af
idel lykke, så det kun var en del afmig der var
tilstede.

At rejse sig og sige tak var en umulighed.
Bedst kan jeg forklare fornemmelsen ved at
tænke på de kinesiske sammenfoldede og
tørre papirsblomster, som i vand i løbet af
øjeblikke udfolder sig og bliver helt anderle¬
des, skønt de stadig er de samme som før. -

Nu er jeg på vej tilbage i de vante folder,
men helt som før bliver jeg nok ikke.

Ja, så glad gjorde I mig, og for Jeres
æresbevisning, for den varme der lå i såvel
ord, skrift som blad, siger jeg Ter alle af
hjertet TAK!«
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Tilbageblik
Af Agnete Muusfeldt

Efter jubilæumsfestligheden i Herning har
redaktøren af vores tidsskrift bedt mig om at
vise nogle arbejder.

Jeg vælger at begynde med at fortælle om
mig selv, og dermed om de mange gartnerisk-
kunstnerisk begavede mennesker, der har
betydet så meget for mig, og som jeg står i
dyb taknemmelighedsgæld til.

Min far købte en stor, smuk have engang i
dette århundredes begyndelse. Et hus var der
også, men familie og venner anså helt klart
haven for stedets egentlige herlighed. Havens
vækster var samtaleemne ved næsten hvert

måltid, og en tur rundt om søen eller en rotur
i båden var en tradition inden kaffen.

Hver eneste søndag arbejdede min far i
haven, oftest med mig i hælene, og så længe
tilbage jeg mindes, har jeg kunnet sige Paw-
lovnia, Clematis og Thalicthrum diptero-
carpum.

På min fars skrivebord lå HAVEKUNST
mellem »tilskueren« og »Ingeniøren«.

At vælge uddannelse føltes dengang som
nu afgørende og vanskeligt. Det var et avis¬
interview med havearkitekt Anka Rasmus¬

sen, der i et nu gav mig løsningen og en indre
vished for valgets rigtighed. Næste dags kon¬
takt med Landboh'øjskolen og C. Th. Søren¬
sen var ikke opmuntrende for den fremstor¬
mende. Fire års gartnerlære og flittige tegne¬
øvelser lød opskriften på, og en morgen i
november 1939 indledte den omtrent nybag¬
te student sin løbebane med en arbejdstid fra
6 morgen til 6 aften.

Oplevelserne var stærke i de år. Krig,
kulde og mørke de bitreste, men glæderne var
mange: gode arbejdsfællesskaber, der gav
øget samfundsbevidsthed, følelsen af egen
sundhed og styrke efter en polio, det enkle liv
blandt jord og planter, og den voksende
kundskabsmængde, som samlede sig i dagbø¬
ger, notesbøger og kartotek, især efter de to
sidste somre hos Aksel Olsen i Kolding.

Ovenpå livet i det fri føltes studierne ved
K.V.L. som et ophold i en indlæringsmaski-
ne. Nysgerrighed og godt kammeratskab
hjalp over meget, men nyttevirkningen gik
først op for mig langt senere. Jeg drømte kun
om at komme på tegnestue, og anede intet
om, at selv kendskab til agurkedyrkning og
kartoffelål kan styrke ens troværdighed på
afgørende vis i havedyrkende bygherres øjne.

I de år indledtes på Kunstakademiet den
første undervisning for havearkitekter. C.
Th. Sørensen indbød til sommerkursus, der

Øverst: Birkerød statsskole ligger højt med udsigt
over vide enge mod Furesøen. De store jordarbej¬
der blev udført i 1960, men byggestop sinkede
færdiggørelsen, så tilplantningen af friarealerne
skete først i 1967.

Vi lagde megen vægt på en rummelig basisflade for
bygningskroppene, og på præcise, men afrundede
skråninger mod landskabet. Kostskolens gavle er
fremhævet med gråpopler og en bred, lav bøgehæk
danner rammen om bebyggelsen. Billedet er taget i
79.

Nederst: Skitseforslag fra 1975 til grønne omgivel¬
ser ved et psykiatrisk plejehjem i Frederikssund.
Venligt og livsbekræftende skal der være udenfor,
og alligevel hegnet og låset allevegne. Den ukyndi¬
ge pleje af haveanlægget har desværre forringet
dets værdi.

■ Top: Birkerød State School lies in an elevated
position with views across open meadows, towards
Furesøen. The major grading works were carried
out in 1960 but a building stop delayed completion
so that planting of the grounds had to wait until
1967.

We attached a great deal of importance to a

spacious ground surface for the building mass and
to precice, yet rounded, slopes against the open

landscape. The private school's gable is accentua¬
ted by Grey Poplars and a wide, low, Beech hedge
forms the framework around the development.
Bottom: Sketch design, from 1975, for the sur¬

roundings of a psychiatric nursing home at Frede¬
rikssund. The grounds had to be friendly and soul
strengthening whilst, at the same time, fenced in
and locked everywhere.
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1, 2, 3 og 4 Bebyggelse i Værløse fra 1968. Fra
midterarealet er der indgang til blokkene i begge
sider, så altid træffer man mennesker og legeplad¬
serne bliver brugt. Dengang var der råd til udstrak¬
te flisestier og til gedigne, bagstøbte støttemure af
»Albertslundkantsten« som endnu står godt. Be¬
voksningerne består af træer i bundplanter, og alt
har nu faet den fylde, der var tilsigtet.

■ 1, 2, 3 and 4: Development at Værløse from 1968.
From the central area, there are entrances to the
blocks on both sides so that one always meets other
people and the play areas are used. At that time, we
could afford extensive paved paths and genuine,
reinforced, »Albertslund«, kerb-stone retaining
walls, which still serve their purpose well. The
planting consists of trees in a ground cover and
everything now has the body which was originally
intended.

148 LANDSKAB 7 & 8-1982



varede en uge, og hvor foredrag vekslende
med ekskursioner og samvær. I 1944 deltog
jeg og følte dagene som en oase i ørkenen.
Deltagerne kom fra alle de nordiske lande,
stemningen var entusiastisk: endelig den un¬
dervisning i kunstnerisk skoling, som alle
tørstede efter. Senere på året stiftedes »For¬
eningen af yngre Havearkitekter«, hvis for¬
mål bl.a. var at arbejde for en fortsættelse af
kurserne og for en videregående uddannelse
af havearkitekter.

Blandt initiativtagerne var Erik Mygind,
som tog sig beskyttende af den benovede
studerende, og næste forår blev vi gift. Han
var en ildsjæl. Voldsomt engagerede han sig i
alt indenfor faget. Skrev dristige og menne¬
skelig medrivende artikler dm parkpolitik,
børns leg, uddannelse og stauder, og han var
overbevist kommunist som så mange andre
idealistisk arbejdende arkitekter i disse efter¬
krigsår.

Vi startede egen tegnestue et par år efter,
og dermed kom jeg i rigtig mesterlære, den
traditionelle uddannelsesform for havearki¬
tekter. Den »Sørenske skole«s form- og rum¬
begreber var det kunstneriske grundlag for
alle projekter, og det stærke sociale engage¬
ment, kampen for børnenes ret til skabende
leg blev et særkende for den tegnestue, der
gennem 50'erne voksede op. Opgaverne var
især knyttet til de almennyttige boligselska¬
bers mange bebyggelser omkring Køben¬
havn, og navnlig i Herlev, hvor vi fulgte med
udbygningen helt inde fra kroen og ud til
idrætsanlægget.

Senere delte vi tegnestuens opgaver imel¬
lem os, så Erik tog sig afJyllandsopgaverne,
der i de år mest drejede sig om centralskoler,
gymnasier og boligbyggeri. Selv varetog jeg
opgaverne indenfor Københavnsegnen med
projektering og tilsyn.

Da Georg Boye i 1958 opfordrede mig til at
redigere HAVEKUNST sprang jeg hoved¬
kulds ud på det dybe vand, og de 3—4 følgen¬
de år blev enerverende og lærerige med alt
det natarbejde og grubleri der altid ligger bag
et tidskrifts indbydende sider. Heldigvis kom
Karen Permin midt i det hele hjem fra Norge
og hjalp godt til.

Siden 1961 har jeg haft min egen tegnestue
og delt hus og hjem med Jørn Palle Schmidt.
1 mange år sad vi side om side i vores fælles
tegnestuelokaler med hver sin virksomhed.
Sammen gennemlevede vi 60'ernes hektiske
aktivitet og ekspansion med arbejdsopgaver
op over ørerne i en uendelighed, og med en
stadig strøm af uuddannede medarbejdere
gennem tegnestuerne.

Megen støtte fik jeg af min sidemand,
kollega og livsledsager. Hans idérigdom, og
uudtømmelige viden om planter, indsigten i
træers trivselsproblemer og sans for frodig¬
hed har jeg draget kontant nytte af i disse rige
år, og de utallige faglige samtaler har som et
glidende bånd af vekselvirkning bragt stadig
dybere indleven i faget med sig.

Tegnestuens opgaver har gennem årene
hovedsagelig været kny.ttet til byggeriet for
det offentlige. Det er blevet til friarealer bl.a.

5 og 6. Idrætshallerne i Kildeskoven blev bygget i
60'erne, og om friarealernes tilblivelse kan læses i
Landskap nr. 8, 1971. Efter de omfattende bygge¬
arbejder var kun la store træer tilbage, og skov
skulle der efter min mening stadig være omkring
det høje, smukke hus. Nu i 82 er den nye skov
allerede et godt stykke oppe. Her er den plantet i
72. Asketræerne på billederne blev flyttet i 68 fra et
andet sted i skoven.

■ 5 and 6: The Sports Halls at Kildeskov were built
in the 1960's and the design of the open space areas
is related in LANDSKAP nr. 8, 1971. Only a few
large trees remained after the extensive building
works and wanted a forest around the high, attrac¬
tive houses. Now, in 1982, the new forest is well on

the way. The trees shown here were planted in 72.
The Ash trees in the pictures were moved from
another location in the forest, in 1968.
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1 og 2. For Rødovre kommune tegnede jeg i
begyndelsen af60'erne en række planer for tilplant¬
ning afparker og veje. Viemoseparken var oprinde¬
lig en del af Kagsmosen, som blev afsnøret i
krigsårene ved jordarbejderne til den senere Hel¬
singørvej. Mosehullet blev udvidet til regnvands¬
bassin og mit forslag gik ud på at plante udelukken¬
de ask og forskellige arter af pil. Skitseforslaget er
fra 1961. Træerne plantet i 64 og fotograferet i 80.
Alt græs bliver desværre barberet helt tæt af med
plæneklipper, mens forslaget lagde op til en varia¬
tion mellem langt og kort græs.
3. Et skitseforslag fra 1957, der viser friarealerne
ved to boligbebyggelser mellem Tagensvej og Bis¬
pebjerg Hospital.
Blok A og B blev bygget til sygeplejersker, og haven
blev indrettet med siddepladser, blomsterhave og

lækroge til liggestole.
De to nordlige blokke er almennyttigt byggeri i 4
etager, så her var rigeligt med legepladser i de tre
sløjfer. Plads til biler var endnu intet problem.
4 og 5. I Præstegårdsskolen i Stenløse er der
foruden legepladsen en legegade til de større klas¬
ser. Den er omgivet af to-etages bygninger på begge
sider og er tre gange så lang som her vist. Hybrid¬
asp vokser op og gør lyset grønt og blødt, mens
hævede bede med grønt giver ryglæn til bænke.

■ 1 and 2. At the beginning of the 1960's, I
produced several plans, for planting of parks and
roadsides for Rødovre Municipality. Viemose park
was originally a part of Kags Moor which was

constricted, during the war, by the earth works for
the future Helsingør road. The bog was expanded
to include a rain water reservoir and my proposal
aimed at establishing a planting comprised exclusi¬
vely of Ash and different species of Willow. The
sketch design is from 1961. The trees were planted
in 64 and photographed in 80. Unfortunately, the
grass has been close-cut where the original inten¬
tion was a variation of long and short grasses.
3. Sketch design from 1957 showing the surround¬
ings of two housing developments between Tagens¬

vej and Bispebjerg Hospital. Block A and B were
built for the nurses and the garden was established
with sitting areas, flower garden and sheltered
corners for deck chairs.

The two northern blocks are a public, 4 storey
development which is well-supplied with play
areas within the three loops. Room for parking is
still no problem.

4 and 5. At Præstegaard School in Stenløse, there is
a play street for the older classes in addition to the
play ground. The street is bounded, on both sides,
by two-storey buildings and is three times longer
than the section shown here. The Aspen grow high
and make the light green and mellow whilst raised
beds with robust greenery give shelter to the
benches.
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1. Espergærde Amtsgymnasium fik en stor træter¬
rasse i stedet for bænke i erkendelse af at unge ikke
sidder, men flyder. Det er også meget sundere og
kønnere. Her er altid læ, og der er tørt og varmt på
brædderne i sydøsthjørnet mellem to klassefløje.
2. Plan af træterrassen, modul 120X 120 cm. Friare¬
alerne ved dette og andre gymnasier kommer jeg
tilbage til en anden gang.
3. Birch's gård i Lyngby Bondeby er et eksempel på
de beskedne og tidkrævende opgaver, som 80'ernes
saneringsbølge vil stille til os.

■ 1. Espergærde County High School was supplied
with a large wooden terrace instead of benches in
recognition of the fact that youngsters do not sit but
lie about instead. It is, also, much healthier and
more attractive. There is always shelter here and it
is dry and warm on the planks in the south east
corner, between two class wings.
2. Plan of wooden terrace, modul 120X120 cm. I
will come back to this and other High Schools on
another occasion.

3. Birch's courtyard at Lyngby Bondeby is an

example of the modest and demanding jobs which
the renewal wave of the 1980's will present to us.

ved otte gymnasier, flere skoler, mange bør¬
nehaver, en del plejehjem foruden idrætshal
og amtsgård, og det jeg selv har lagt vægt på
har været en sober brugskunst uden flothe¬
der, med harmoni i proportioner og med en
frodighed i vækstmaterialets udtryk, der kan
glæde de mennesker, der skal færdes og se.

De pludselige økonomiske opbremsninger
i 70'erne faldt stort set heldigt sammen med
min gæsteoptræden igennem 3-4 år som
lektorvikar på K.V.L., og senere igen har j eg
dannet kompagniskab med Inger Ravn. At se
min guddatter, uddannet som mig selv, give
tegnestuen nye impulser og sikre dens fort¬
satte eksistens, føjer endnu en brik til møn¬
stret af et lykkeligt liv som havearkitekt.

Men resultaterne af alt dette - det eneste

der tæller - vil jeg her kun vise glimtvis.
Når jeg får ordentlig tid til at tage nogle

billeder, som jeg kan være bekendt, sa tager
jeg tråden op igen.

Agnete Muusfeldt. Landskabsarkitekt m.d.l. Tegne¬
stue i Virum.
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Kongens Have i Odense
Af Michael Bellham og Erik Heeser Nielsen

Gammel kastanjeallé — nu fældet.

■ Old Horse Chestnut avenue - now felled.

For snart 20 år siden — i 1963 — var i
»Havekunst« nr. 7 omtalt et forslag til om¬

lægning af Kongens Have i Odense.
Forslaget, hvis hovedelement var en gen¬

skabelse af den gamle parterrehave, blev i
1964 i princippet godkendt af Odense byråd.

Det var forudsat, at forslaget skulle realise¬
res etapevis, bl.a. i forbindelse med trafikale
reguleringer og sanering af gammel bebyg¬
gelse øst for haven samt under hensyn til, at
der var tale om betydelige anlægsudgifter og
dertil en væsentlig forøgelse af de årlige
udgifter til drift og vedligeholdelse.

Imidlertid blev realiseringen af forslaget
aldrig påbegyndt, og frem til midten af 70'er-
ne blev der kun foretaget små reguleringer og
nødvendige fældninger af gamle, farlige
træer.

I 1975 blev der gennemført en grundig
undersøgelse af den gamle træbestand, hvil¬
ket viste, at størstedelen af solitærtræerne og
den vestlige allé var af så god kvalitet og
sundhedstilstand, at de med rimelige udgif¬
ter til pleje skønnedes at kunne leve endnu 1-
2 generationer.

Kastanie-alléen i havens østside var dog så
medtaget, at den måtte foreslås fjernet sna¬

rest af sikkerhedshensyn - enkelte træer om¬
gående.

På denne (nye) baggrund udarbejdede
stadsgartnerens afdeling i 1976 et skitsefors¬
lag til omlægning af Kongens Have, der i
princippet byggede på den gamle træbestand
samt en fornyelse afden udlevede kastanieallé
mod øst med lind (Tilia europæa Pallida).

løvrigt indeholdt forslaget følgende hoved¬
elementer:

1. Opførelse af en hegnsmur i røde teglsten
langs havens østskel mod den offentlige par¬
keringsplads og ligeledes mod øst plantning
af den ny lindeallé med ca. 15 år gamle, 3
gange omplantede, 5-6 m høje træer.

2. Omlægning af anlægget ved Christian
den IX's rytterstatue lige overfor banegår¬
den, som betød sanering af nogle gamle
stibelægninger og dermed afklarede forhold
for den omfattende fodgængertrafik fra bane¬
gården mod centrum. Endvidere blev fore¬
slået indramning med hækplantning af bøg,
som samtidig gav gode siddepladser langs
stierne.

3. I området vest for slottet blev - i lighed
med det gamle forslag - foreslået anlagt en
attraktiv opholdshave, indrammet af høje

lindehække, der knytter sig til slottets vest¬
fløj. Denne have har tidligere været omtalt i
»Landskab« nr. 7-8 1981.

4. Den centralt beliggende plads med mu¬
siktribunen og »højen« blev foreslået stram¬
met op i elipsens form med brostenskantning.
De gamle busketter ved tribunen skulle sane¬
res, ligesom der blev foreslået opsat faste
bænkerader for publikum.

5. De stærkt benyttede stier gennem haven
blev foreslået reguleret og suppleret' med nye
i de aktuelle ganglinier.

Forslaget godkendtes af Odense byråd i
foråret 1977, og realiseringen blev straks
påbegyndt med rydning af den gamle østlige
allé og plantning af den nye i april 1977,
ligesom plejen af den gamle træbestand blev
iværksat med bistand fra et træplejefirma.

Herefter blev de øvrige dele udført etapevis
i 1978-80, medens vi endnu i denne stund
mangler de sidste saneringer af stisystemet,
samt måske det vigtigste af alt: plantning af
de kommende generationers solitærtræer.

Michael Bellham og Erik Heeser Nielsen er ansatte i
Stadsgartnerens Afd., Odense.
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1. Den nyplantede lindeallé i parkens østside (12 på
planen). I baggrunden Odense Slot.
2. Hovedstien fra staudehaven mod banegården.
3. Gruspladsen (8 på planen) med musiktribunen
og »Højen«.

■ 1, The new-planted Lime avenue on the east side
of the park (12 on the plan). Odense Castle in the
background.
2. Main path from the perennial garden towards
the railway station.
3. Gravel area (8 on the plan) with bandstand and
»The Hill«.

4. Plan af Kongens Have i Odense.
1. Oderise Slot, 2. Skt. Hans Kirke, 3. Odense
Teater. 4. Katedralskolen, 5. Banegården, 6. Spejl¬
dammen, 7. Staudehave med takshække, 8. Grus¬
plads, 9. Musiktribune, 10. Siddeplads, 11. Chr.
IX rytterstatue, 12. Ny lindeallé.

LANDSKAB 7 & 8-1982

■ 4. Plan of Kongens Have in Odense.
1. Odense Castle, 2. Saint Hans Church, 3. Odense
Theatre, 4. Katedral School, 5. Railway Station, 6.
The Mirror Dam, 7. Perennial garden with Yew
hedge, 8. Gravel area, 9. Bandstand, 10. Sitting
area, 11. Chr. IX Rider statue, 12. New Lime
avenue.



5. Staudehaven set fra vest.

6. Staudehaven set fra Odense Teater. I forgrun¬
den spejldammen, som er resten af en oprindelig
fæstningsgrav.
7. Bænkenicher i lindehækken omkring staude¬
haven.

■ 5. Perennial garden seen from the west.
6. Perennial garden seen from Odense Theatre.
The Mirror Dam, in the foreground, is the remains
of an old moat.

7. Bench recesses in the Lime hedge around the
perennial garden.

8. Plan af staudehaven. Opholdshaven omkranses
af en kraftig 3,5 m høj lindehæk.
Spejldam og eksisterende træer (bl.a. magnolia,
tempeltræ og hængebøg) var sammen med bænke¬
opstilling langs slotsmuren og i lindehækken mod
nord bestemmende for staudehavens indpasning i
det store haverum.

■ 8. Plan of the perennial garden.
The sitting garden is encircled by a thick, 3,5 m.

high Lime hedge.
The Mirror Dam and existing trees (e.g. Magnolia
Ginkgo and Weeping Beech) combined with the
bench arrangements, along The Castle wall and in
the Lime hedge to the north, were decisive for
integrating the perennial garden into the large
landscape room.
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1 og 2. Detaljer fra staudehaven.
3. Beplantningsplan for staudehaven.
Staudehavens kvadratiske form er gennemskåret af
bugtede takshække og slyngede gange af chaussé¬
sten.

Staudernes rige og varierede flora er altdomineren¬
de i sommerhalvåret, mens takshækkens skulptu¬
relle fremtræden er havens særpræg om vinteren.

/je av/X.c
/ 2G CA/^rsAA^W£A/C/A/ (S/a )
2 S SAtS/A /V£*S.

3 /O A/£A£^U MC/3S/A///

■<? /g /WfW£M/-S /*ASC. 'A?££*/Ar/'
S 5 fi£ÆQV3#/A sy>/^/C/SV£/A
é /o Gy/+SO&*/"éCA A£A£AA3 AOS£/Z3CA//L£/£3e

/ 2S CfYArSAA^/>/£MC//i/ C
2 20 AA/AAA/A^/S ri*/A£/A/£*rSS

3 AS f£*OA//CA 'XQAVS/U '
4 /SB jS</A>AVWA/.4fCAf SA4./C/A04./C/M

5* 3> fi£*0?4#/A /yW/A/L/C/A-O/l/A (3-3)
G /S //£A>£/A AfC/SS/AS//

7 9 GrASOAAVCA *£A£A/£ ' AX>S£ASSCAA££S£je. '
8 /O AA^/WZAf/9 /-/A/C. '*££H/Ar/'
9 7 ZAHE///>££ AC/aCAS/^AX>£/A

■ 1 and 2. Details from the perennial garden.
3. Planting plan for the perennial garden.
The garden's square form is bisected by winding
Yew hedges and sinuous granite sett footpaths. The
perennials rich and varied flora is all-dominant in
the summer season whilst the Yew hedge's sculp¬
tural appearance is the garden's distinction in the
winter.
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y /O /Y£A£/lA A4C/S3/A//A
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Nogle af Dansk Folke-Feries centre set fra landskabsarkitektens side
Af I. P. Junggreen Have og Finn Andersen

Det er i virkeligheden ganske eventyrligt,
hvorledes en institution - man kan næsten

kalde det en bevægelse — som Dansk Folke-
Ferie har udviklet sig. En udvikling som må
kaldes fantastisk, når man tænker på, hvor
kort tid der egentlig er gået siden ideen til
disse feriebyer opstod.

Starten blev muliggjort ved gennemførelse
af ferieloven i 1938. Her fik arbejderbevægel¬
sen, med stærk støtte fra statsminister Thor¬
vald Stauning og fagforbundene, startet an¬
delsselskabet Dansk Folke-Ferie med en ind¬
skudt kapital på 400.000 kr.

Denne relativt beskedne start skulle udvik¬
le sig til vel nok Danmarks største ferieorgani¬
sation, uden dog samtidig at miste sin identi¬
tet som det menneskevenlige, næsten person¬
lige væsen, som henved 100.000 mennesker
hvert år henvender sig til, når ferien skal
fastlægges.

Der skal idealisme til sådan noget, og

stædighed og tro på sagen. Det har der i rigt
mål været og er stadig hos de mennesker, som
slidsomt har bygget alt dette op.

Nu omspænder Dansk Folke-Ferie, som i

1978 blev omdannet til et almennyttigt sel¬
skab, feriemuligheder over næsten hele Euro¬
pa med egne feriecentre fra Norge til Malta.

Feriecentrene er alle placeret med størst
mulig hensyntagen til lokale miljømæssige
forhold, og kender man baggrunden for den
færdige ferieby, må man beundre den grun¬
dighed og ansvarsbevidsthed bestyrelsen læg¬
ger i forarbejderne, inden beslutning om ud¬
formning tages.

Det kan ikke undgås, at man som land¬
skabsarkitekt undertiden hellere havde set

bebyggelsen flyttet andre steder hen. Ligele¬
des at den »naturmæssige« pleje af arealerne
omkring feriebyen kunne varetages bedre, så
det hele .fik et frodigere præg, hvor dette er
egnsmæssigt rigtigt. Det forbedres nok efter¬
hånden, så man undgår det, på visse steder,
noget forsømt haveagtige præg husenes nær¬
meste omgivelser kan fa.

Efterhånden er feriecentrene^ i brug hele
året. Hvor der før - nogle steder - var petro-
leumsovn, er der nu el-varme og pejs. Primus¬
sen i køkkenet er udskiftet med det mest

raffinerede el-komfur. Det fælles lokum og

vaskerum er erstattet med super toilet og bad
i hvert hus, ja i hvert hus findes endog stik til
fjernsyn og telefon.

Man kan så diskutere, om det nu også er
den rigtige måde at gøre det på, men man
savner et alternativ, en lidt mefe primitiv
mulighed, hvor man måske kunne frigøre sig
fra det mindre parcelhus. Et hus med omgi¬
velser, hvor man også selv skulle gøre noget -
eller kunne gøre noget.

Der er opnået en meget høj standard, som
utvivlsomt tiltaler mange mennesker, men
engang imellem synes man næsten der er for
fint. De lidt mere primitive og robuste huse og
omgivelser, hvor man godt kunne komme ud
for små besværligheder, havde en charme,
som ikke kan erstattes af teknik og arkitektur
(herunder også landskabsarkitektur).

Vi burde som landskabsarkitekter vide me¬

get mere om mennesker og lade være med at
tegne ligegyldigheder så pænt som vi gør. Det
ville være spændende, om vi kunne lave no¬
get, som kunne bruges af de mennesker som er
der, bruges til andet end at se på og til andet
end at opholde sig i.
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Det ville være godt, om en kommende fe¬
rieby blev bygget inde i en by. Her har man
alle »faciliteterne« i forvejen og behøver ikke
at spekulere på at få anbragt butik og re¬
staurant, billard og svømmebad og meget
mere. Der findes jo også mennesker, som bor
på landet til daglig, og som gerne vil holde
ferie i en by, hvor de ikke er omgivet afgræs og
pæne buske fra morgen til aften. Her ligger i
virkeligheden en stor opgave for den fremtidi¬
ge ferieorganisation og arkitekterne.

Dog bør det siges, at størstedelen af de
mennesker, som holder deres ferier i Folke-
Ferie's feriebyer, kommer fra byer med støj,
forurening og angst for, hvad der kan ske
børnene i trafikken. Det må derfor også være
landskabsarkitektens opgave at indrette fe¬
riebyernes omgivelser på en sådan måde, at
der er tryghed, og at naturen kan bruges. Der
skal være muligheder for at gå på opdagelse,
muligheder for at opleve en fritvoksende na¬
tur både med hensyn til floraen og faunaen. 5
Efterhånden er det jo sådan, at vore vilde
blomster er en sjældenhed. Alt skal jo helst
sprøjtes og ligne et veltrimmet parkanlæg.

Landskabsarkitekten må også tænke på
familien. Der skal være muligheder for både
børnene og deres forældre, og hvis man træn¬
ger til andre beskæftigelser end at gå i natu¬
ren, er der i de sidste år gjort meget for at
tilføre feriebyerne andre aktivitetsmuligheder
som for eksempel stenslibning og keramik
samt boldspil og aktiviteter på legepladser,
men også det er jo i virkeligheden fattigt. Det
er vigtigt, at legeaktiviteterne på en naturlig
måde indgår som en del afomgivelserne, men
det kan somme tider være en yderst vanskelig
opgave.

Måske kan børn langt bedre klare det selv,
organiseret leg er ved at blive en pestillens
både for børn og voksne og mest til gavn for
fabrikanter. Vi har uendeligt meget at lære
endnu.
I. P. Junggreen Have og Finn Andersen, praktiseren¬
de landskabsarkitekter.
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1 og 2 (side 157)
1. Det gamle Middelfart feriecenter (arkitekt Mari¬
nus Andersen, landskabsarkitekt C. Th. Sørensen)
var anlagt efter en overordentlig fornem plan, som
man kviede sig ved at ødelægge. Den rummede en
enkelhed og anvendelighed som kunne være grund-
lag.for en videreudvikling.
2. Middelfart nye feriecehter er under opførelse,
feriebyen vil kunne tages i brug i 1983. Arkitekt
m.a.a. Hans Munk Hansen.

3 og 4. Det gamle Middelfart Feriecenter.
5 og 6. Det nye Karrebæksminde Feriecenter umid¬
delbart efter færdiggørelsen.
7 og 8. Perspektivtegning og plan af Karrebæks¬
minde Feriecenter opført i 1978. Arkitekt m.a.a.

Stephan Kappel. De nye huse er på grund af den
lave beliggenhed på en strandeng omgivet af græs¬
klædte volde, som skal forhindre vandet i at gå ind.
9. Den oprindelige plan i Karrebæksminde havde
mindelser om Middelfartplanen. Husene var sam¬
me asketiske type, tegnet af Marinus Andersen, en
arkitekt af højeste klasse.

8

■ 1 and 2 157. page.
1. The Old Middelfart Holiday Center (Architect
Marinus Andersen, Landscape Architect C. Th.
Sørensen) was layed out in accordance with an

exceedingly distinguished plan which one didn't
want to ruin. It contained a simplicity and utility
which could be the basis for a further development.
2. Middelfart New Holiday Center is under con¬

struction, The Center will be opened i 1983. Archi¬
tect m.a.a. Hans Munk Hansen.

3 and 4. The Old Middelfart Holiday Center.
5 and 6. The New Karrebæksminde Holiday Cen¬
ter immediately after completion.
7 and 8. Perspective drawing and plan of Karre¬
bæksminde Holiday Center, built in 1978, Archi¬
tect m.a.a. Stephan Kappel. The new houses are
located on a low-lying coastal meadow and are,

therefore, surrounded by grass-covered mounds to
prevent flooding.
9. The original plan for Karrebæksminde was
reminiscent of the Middelfart plan. The houses
were the same ascetic type, designed by Marinus
Andersen, an Architect of the highest calibre. g

,TjV» oobeor:rr'*-j t. Sti st# o e n Hf,**-* " * 0 *.f & % ,T.:vv..
'
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2

1. Plan af Løjt Feriecenter, som det så ud fuldt
udbygget i 1975. Arkitekt m.a.a. Stephan Kappel.
Det stærkt kuperede terræn i forbindelse med
stramme bindinger til fredningsbestemmelser og
krav om at bebyggelsen skulle være skjult i land¬
skabet, gjorde opgaven meget kompliceret.
Det sidste krav er da heller ikke opfyldt, men det
lykkes måske på længere sigt, når bevoksningen
gror til. Husenes klyngesystem var næsten dikteret
på forhånd ved de bestemmelser, som skulle over¬
holdes.

2. Sandvig Feriecenter opført i 1978.
Arkitekt m.a.a. Stephan Kappel.
Bebyggelsen er placeret i et område som med nogen
ret kan betegnes som et aflandets strengest fredede,
dels i kraft af middelalderborgen Hammershus,
dels Hammerknuden, fredskov og kysten. Bebyg¬
gelsen er placeret i en eksisterende gi. skov på en

klippeknude med stjelt fald mod kysten. Næsten
ingen træer måtte fældes og arealet viste sig at
rumme over tusinde grave fra jernalderen. Alt dette
skulle der tages hensyn til, og ingen huse måtte
kunne ses fra omegnen.
Det lykkedes faktisk!
3. 4 og 5. Løjt feriecenter.
6, 7 og 8. Sandvig Feriecenter.

■ 1. Plan of Løjt Holiday Center as it appeared
when complete in 1975.
The hilly terrain combined with strict conservation
stipulations and the requirement that the develop¬
ment should be hidden in the landscape, made the
job very complicated. The last demand has not, as

yet, been met but it may be achieved, in the long
term, when the planting matures. The cluster
system for the houses was more or less dictated in
advance as one of the demands which had to be

met.

2. Sandvig Holiday Center, built in 1978. Architect
m.a.a. Stephan Kappel.
The development is located in an area which, with
some justice, can be described as one of the coun¬

try's most protected - partly because of the medie¬
val Castle, Hammershus and partly because of
Hammerknuden, protected forests and the coast.
The development is positioned in an existing old
forest, on a cliffpoint with a steep slope towards the
coast. Felling of trees was almost prohibited and
over one thousand, iron age, graves were found in
the area. All of this had to be respected and no
house should be seen from the surrounding coun¬

tryside.
As a point for the record, it was achieved!
3, 4 and 5, Løjt Holiday Center.
6, 7 and 8. Sandvig Holiday Center.
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Musikhus i Århus ■■ Parken"
Af Sven Hansen

Gennem betingelserne for den i 1977 afholdte
indbudte konkurrence, lagde Århus Byråd
vægt på, at det ca. 6 ha store kaserneareal i
Århus bymidte i sin endelige udformning
kunne opnå klart samspil med Rådhuspar¬
ken - og at kørende trafik til Musikhuset blev
afviklet gennem Valdemarsgade.

Om kontakt mellem de to parker henvises
til nedennævnte citater hentet fra dommer¬
komiteens bemærkninger. Om afvikling af
kørende trafik til Musikhuset kan oplyses, at
dette forhold er ændret således, at der nu er

anlagt en vej fra Frederiks Allé til ankomst¬
arealet ved Musikhuset.

Dette vil i nogen grad svække muligheden
for samspil med Rådhusparken, dels fordi
man leder trafikken ind i parkområdet netop,
hvor man har passeret det samlede parkan¬
læg, dels fordi parkens kontaktareal til byens
trafikområder, Valdemarsgade og parkering,
i konkurrenceforslaget var minimalt af hen¬
syn til ro i parken og sidst, men ikke mindst,
Brobjergskolen blev en ø i trafikken, hvor den
før havde kontakt til en trafikløs park.

Til forståelse afplacering og udformning af
Musikhus og den omkringliggende park på
arealet, skal nævnes at de to tidligere brugere
havde formet deres arealer som to plateauer,
hvorved der fremkom en ca. 6 m høj skråning
mellem disse.

Naboarealet mod syd, hvor det kommende
parkeringsområde senere skulle etableres,
udgjorde et tredie plateau med skråning afta¬
gende fra vest mod øst.

Begge skråninger var tilgroet med træer af
en ret betydelig alder, mest bestående af elm
isprængt enkelte løn og hestekastanier.

Plateauerne var iøvrigt uden beplantning
udover et par gamle frugttræer.

Ved offentliggørelse af konkurrenceresul¬
tatet kunne dommerkomitéen - i uddrag -
om projektet bl.a. udtale:

»Bygningens placering og disponering
som en spændstigt formet helhed, frit place¬
ret i et parkrum omgivet af lette grønne
vægge, føjer en ny dimension til parkområdet
omkring Rådhuset af stor og enkel virkning«.

»Dispositionen er klassisk uden at være

monumental, den lette front står som et
facetslebet spejl på baggrund af plantninger¬
nes grønne rundhorizont«.

»Det klart formede friareal er udlagt med
en parterrehave, der som et barokanlæg er
gennemskåret af diagonale stier, som funk¬
tionelt bestemt markerer anlæggets selvfølge¬
lige asymmetri, medens parkrummet er fri¬
holdt for parkering, tilkørselsramper og an¬
dre tekniske anlæg«.

Allerede samme år, som konkurrencen
blev afgjort, gav Århus Byråd tilladelse til
igangsættelse af projektering. Første spade¬
stik blev taget den 5. juni 1979 og ca. 3 år
senere kunne Århus Byråd fastsætte ind-
vielsesdatoen til den 27. august 1982.

Projektet
Den forbindende skrænt mellem konkurren¬
cearealets plateauer blev en afgørende faktor
ved placering og udformning af både hus og
have.

I Musikhuset blev den udnyttet i salsud-
formninger og til trapper m.m., mens den i sit
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Modstående side: Musikhus og parterrehave set fra
rådhusets tårn. Haven er tænkt som en flage af taks
med udskæringer for stier, blomster- og vandarran¬
gementer.

■ Opposite page: The Music Center and parterre
garden seen from The Town Hall tower.
The garden is intended as an oasis of Yew with
recesses for paths, flower beds and water features.

Situationsplan 1:2500. Nord opad.
1, hovedindkørsel. 2, Brobjergskolen. 3, vende¬
plads. 4, forplads. 5, parterrehave. 6, spejlbassin. 7,
Århus Musikhus. 8, sceneindlevering. 9, idrætsan¬
læg. 10, amfiteater. 11, kasernebygning. 12, ting¬
hus. 13, rådhus. 1'4, Rådhusparken. 15, ridehus.

■ Situation plan 1:2500
1, main drive. 2, Brobjerg School. 3, turning area.
4, main entrance. 5, parterre garden. 6, mirror
pool. 7, Århus Music Center. 8, back stage entran¬
ce. 9, sports ground. 10, amphitheatre. 11, bar¬
racks. 12,'Court House. 13, Town Hall. 14, Town
Hall Park. 15, Riding School.

Musikhuset i Århus.
Adresse: Thomas Jensens Allé. '

Bygherre: Århus kommune, magistratens 4. afd.
Opførelsesår: 1979—82.
1. præmieprojekt fra konkurrence i 1977, konkur¬
renceprojektet vist i Arkitekten 2-1978, musikhus¬
projektet omtalt i Arkitekten 10-1982, musikhuset
præsenteret i Arkitektur 8-1982.
Arkitekter: Kjær & Richter m.a.a.

Ingeniører: Birch & Krogboe A/S.
Landskabsarkitekt: Sven Hansen Aps., medarbej¬
dere: Per Christensen, Preben Skaarup, Frode Birk
Nielsen, Ove Leth Jørgensen, Jørgen Larsen.
Fotos: Poul Pedersen.
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1. Rådhustårnet indgår som point de vue og forbin¬
dende element mellem musikhushave og Rådhus¬
park. Her kik gennem »løvhytte« med springvand
og duftende blomster.
2. Haven er formet med særlig henblik på handi¬
cappede. Skift i belægninger, rislende kilder, dufte
o.s.v. gør det muligt for blinde at orientere sig.

■ 1. The Town Hall Tower is incorporated as point
de vue and link element between The Music Center

garden and The Town Hall Park. Here, a peep

through a »leaf hut« with fountain and fragrant
flowers.

2. The garden is designed with the handicapped in
mind. Varied pavings, trickling springs and frag¬
rances enable the blind to find their way round the
garden.

3. Plan af Parterrehaven 1:500.

1, vendeplads med chaussésten i bueforbandt. 2,
fliser modul 36x72. 3, granit. 4, bassin med bølge¬
formet chausséstensmønster i røde og grå sten. 5,
chausséstensstier. 6, blomsterhaver. 7, bænkeplads.
8, springvand. 9, lette træer (Gleditsia triacan-
thos). 10, azalier, Rhododendron mollis. 11, Hype¬
ricum calysinum og Thalictrum. 12, taksplantning
4. Blomsterhave med slyngplanter på espalier.
De tre løvhytter dækkes af henholdsvis Visteria
sinensis, Laburnum og Clematis. (Espalier ikke
indtegnet).
5. Blomsterhave med slyngplanteespalier.
Bedene deles afet solformet chausséstensmønster. I

midten et lille springvand. (Espalier ikke ind¬
tegnet.)
6. Opholdshave med springvand og bænke.
Bassinkanten er granit. I bassinet udvalgte natur¬
sten med boblende vand.

■ 3. Plan of the parterre garden 1:500.
1, turning area paved with granite setts in curved
bond. 2, paving module 36X72. 3, granite. 4, pool
with red and grey granite setts in wave pattern. 5,
granite sett paths. 6, flower garden. 7, sitting area.
8, fountain. 9, light trees (Gleditsia triacanthos).
10, Azalias, Rhododendron mollis. 11, Hypericum
calycinum and Thalictrum. 12, Yew planting.
4. Flower garden with climbing plants on trellises.
The three leaf huts are planted with Wisteria
sinensis, Laburnum and Clematis respectively.
(Espalier not shown).
5. Flower garden with climbing plant espalier. The
beds are divided by a solar-shaped granite sett
pattern. A little fountain in the middle. (Espalier
not shown).
6. Sitting area with fountain and benches. The pool
edging is granite. In the pool specially chosen
•boulders with bubbling water.
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1. Tidlig skitse til detailudformning af parterreha¬
ve. Her forsøgtes et system af mandshøje bøgehæk¬
ke, men dette blev opgivet efter ønske om en største
hækhøjde på 1 m.
2. Gårdhaven som den fra starten var tænkt — en

grøn søjlehal — det blev en fliselagt gård, hvor
laurbærtræer stilles ud i et særligt mønster.
3. Et haveanlæg er som et lille barn, der sendes ud
til opdragelse hos fremmede - den fremtidige ka¬
rakter afhænger afhvilke mennesker, der far indfly¬
delse i formningstiden. Her fik hele haveanlægget
en voldsom start - den svage oplevede livet i fuldt
mål.

4. Luftbillede set fra sydvest.
Parkeringspladsen har træer i de første tre parke-
ringsgader ud for musikhusets glasfacade. Den
vestlige del af musikhuset er administration og
scenetårn. Mod nord amfiteater, officersbygning
og tinghus.

■ 1. Early sketch for detail design of the parterre
garden. A system of man-high hedges was attemp¬
ted but later abandoned when a maximum hedge
height of 1,0 m. was required.
2. At the start, the courtyard garden was intended
as a green column garden - it ended as a paved area
where Laurel trees are layed out in a specific
pattern.
3. A garden lay-out is like a little child who is sent
out to be brought up by strangers - the future
character depends upon the people who are respon¬
sible in the formative years. Here, the entire lay-out
recieved a violent start - the weak experienced life
to the full.

4. Air Photograph seen from the south west. The
car park is planted with trees in the first three
parking streets, in front of The Music Center's
glass facade. The western part ofThe Music Center
is for administration and the fly tower. To the north
— amphitheatre, officer's building and The Court
House.
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Parterrehaven fortsætter i den orangerieagtige foyer. Fra caféomr&det med
oliventræerne er der udsigt gennem parterrehaven til rådhustårnet. Oliventræ¬
erne er valgt for at opn4 en karakterfuld kontrast til husets klare arkitektur. I
foyerens sydlige og mest solbeskinnede del er plantet tørketålende Yucca-
palmer.

■ The parterre garden continues in the lobby, which resembles an orangery.
From the cafe area with its Olive trees, there is a view through the parterre
garden to The Town Hall. The Olive trees were chosen to achieve a character-
contrast to the clear architecture of the building. Drought tolerant Yucca
palms are planted in the southern, and most sunny, part of the lobby.

videre forløb mod nord er baggrund for
etablering af en friluftsscene med 700-800
tilskuerpladser på det relativt smalle areal
mellem Musikhus og den offentlige sti i area¬
lets nordskel. Chaussestenslagte gangarealer
fra offentlig sti giver mulighed for kørestols¬
brugere til at komme ind på tilskuerarealerne
på tre niveauer. Den vestlige og lavestliggen-
de terrasse giver plads for et mindre idræts¬
anlæg for Brobjergskolens elever og vej fra
den vestlige bydel til Musikhusets scene og
administration, samt til og fra parkeringsom¬
rådet.

Med Århus Byråds 2. afd. som bygherre er
parkeringsplads og parkeringskælder etable¬
ret på nabogrunden mod syd. Maleren Erik
Winckler har udsmykket garagekælderens
loft — en både fin og interessant udsmykning.

Det østlige og højeste plateau giver plads
for Musikhuset foyer, forplads med spejlbas¬
sin og parterrehave samt træbeplantet græs¬
areal som »grøn rundhorizont« om Musik¬
hus med friarealer og som kontakt til rådhus¬
parken og ramme om Frederiks Allé.

Sammenhæng med huset
Fra start var det for konkurrenceholdet et

højt prioriteret ønske, at Musikhusets til¬
plantede foyer, forplads med spejlbassin og
parterrehave skulle søges udformet som en
stærkt integreret enhed - et grønt område
med samme gulvplads- og stimateriale.

Det lykkedes ikke helt. De udendørs flise¬
materialer er blevet en smule grovere og
mørkere end tænkt. Den calcinerede flint som

tilslagsmateriale - slebet i foyer og uslebet i
stiarealer og på forplads - kunne ikke opnå
den ønskede garanti som udendørsmateriale,
men proportioner og farveholdningstendens
er fortsat gældende. Dette gælder også anlæg¬
gets »selvfølgelige« asymmetri, som barok¬
anlæg almindeligvis ikke har, og det under¬
streger gennem stiforløb og blomsterarrange¬
menter husets samhørighed med park og by.

Stiforløbet blev ikke gennemført helt kon¬
sekvent. Ved Musikhusets afkortning med
ca. 5 m og etablering af tilkørselsvej gennem
parkområdet fra Frederiks Allé samt under
hensyntagen til den mosaiske begravelses¬
plads, måtte den sydligste gren af hovedsti-
forløbet gives en 45° drejning for kontakt til
Frederiks Allé.

Parterrehaven

I konkurrenceforslaget var parterrehavens
karaktergivende beplantning på det svagt
sydvestskrånende terræn tænkt som mørke-
og stedsegrønne brede hække af taks - Taxus
baccata - klippet i form lidt over øjenhøjde
som ramme om blomster- og opholdsarealer
samt pladser for skulptur-, blomster- og
vandhaver. Gennem bearbejdelsen af parter-
rehavetemaet har dette været igennem en
række stadier for at finde den bedste form og
det bedste fremtoningspræg i materialer —
men også for at finde frem til tekniske og
økonomiske konsekvenser i forskellige situa¬
tioner. Bl.a. forsøgtes et system af mandshøje
bøgehække, som med lysegrøn forårsfarve,
mørkere sommerfarve og rødbrun vinterfar¬

ve (i sne) kunne afspejle årets gang, men som
også visse tider af året var bladløse, gennem¬
skuelige og diffuse - et uheldigt forhold på det
svagt sydvestskrånende areal.

Som forholdene udviklede sig, fremkom
der ønske om en hækhøjde væsentligt under
øjenhøjde, hvorfor hækkesystemet blev opgi¬
vet og erstattet af fladeprincippet. Til dette
formål er de mørkegrønne Taxus baccata
bedst egnede.

At sænke det lægivende element er måske
ikke det bedste for den besøgendes ophold i
haven, men for helheden - Musikhus og have
— bød dette arrangement æstetiske mulighe¬
der og fordele. ,

Taxus baccata kan blive gamle og de er
lette at forme. Når de om 5-6 år har nået den
ønskede højde og fladerne har faet deres
endelige form, kan man gennem klipning
forme et labyrintsystem i denne flade og man
kan på dette tidspunkt, hvor enkelte taksindi¬
vider viser mulighed herfor, ved kunstnerisk
behandling af disse specielle taks, gennem
klipning i naturtro eller abstrakte former,
opbygge en eventyrhave - svævende hen over
den skarpt formede taksflade, som ramme
om de relativt store Azaleabeplantninger -

der i en farveskala fra hvidt til dybeste rødt
vokser frem mod Musikhuset.

Hensyn til handicappede
1981 blev udpeget som handicapår og skulle
en sådan betegnelse have mening måtte dette
vel også præge musikhushaven, hvor der var
al grund til og muligheder for at udforme
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haver specielt indrettede, således at handi¬
cappede kunne fa glæde heraf.

Til orientering for blinde eller svagtseende
blev flisearealerne i hovedstien ændret til
chaussesten i blomsterhaverne, hvor der ud¬
plantes duftende blomster og etableres rin¬
dende og boblende vand.

De tre »blomsterhytter« er tilplantet med
henholdsvis Blåregn, Guldregn og Clematis,
så her vil kaskader af blå, gule, hvide og røde
farver dække espalierne.

Nær ved disse er plantet tornede og blom¬
strende træer - Gleditschia triachantos —

Kristusacasie på tysk - beskyttede områder
for fugle og fuglereder - og i disse træer kan
om ønsket ophænges Æolsklokker — glasklok¬
ker afstemte i bestemte toner. Glasklokker,
som gennem et særligt arrangement igang¬
sættes ved mindste vindpust.

Hovedstierne som Stråler fra Musikhuset
hovedindgang gennem parterrehavens blom¬
sterbede med vandarrangementer til kontakt
med Rådhushaven og byens centrale områ¬
der mod nord og syd, er belyst som offentlige
stier medens et svagere orienteringslys eta¬
bleres i blomsterhaverne.

Kunstnerisk udsmykning
For anbringelse afkunst i haven er der mange
muligheder. Den kan placeres i nicher i de
grønne taksflader, i blomster- og vandarran¬
gementer og i de træbeplantede grønne om¬
råder uden for parterrehaven og da særligt
ved hovedstisystemets udmunding mod Fre¬
deriks Allé, hvor man med robuste skulpturer
i særlige arrangementer og placeringer kan
være medvirkende til at lede den stærke
fodgængertrafik gennem parken.

Parterrehaven, forpladsen og den beplan¬
tede foyer er tænkt som en helhed - og i dette
billede fremtræder parterrehaven som en for¬
holdsvis lav taksflade, gennemskåret af ho¬
vedstierne strålende ud fra Musikhuset ho¬

vedadgang.
I den mørkegrønne flade er der også ud¬

skåret for de relativt store Azaleaplantninger
og opholdshaver med specielle blomster- og
vandarrangementer. Granit både behandlet
og som natursten er et karaktergivende ele¬
ment her, og de i bassinerne anbragte gen¬
nemborede marksten, ses kun som en billig,
men materialeillustrerende løsning i farver
der er næsten ideelle når disse sten overrisles
med vand. Der er således allerede nu etable¬
ret en holdning som bør respekteres her.
Kunsten er velkommen som et festligt ind¬
slag, der kan understrege anlæggets idé.

Materialefremmede arrangementer bør
henvises til ovennævnte grønne arealer, hvor
de som skulpturene i parterrehaven kan ind¬
passes i havens og musikhusets idé - »en
spændende formet helhed - frit placeret i et
funktionelt parkrum omgivet af lette grønne
vægge, der føjer en ny dimension til parkom¬
rådet omkring rådhuset af stor og enkel
virkning.«

Sven Hansen, professor, landskabsarkitekt m.a.a.,
m.d.l. Tegnestue I Århus.

1 og 3. Musikhuset udnytter terrænfaldet på grun¬
den og sammenhængen mellem hus og haveanlæg
understreges ved gentagelse af foyerens trappeløb
ude i terrænet.

Amfiteateret er opbygget med trinforkanter i kløvet
granit.
2. Detalje fra parterrehaven.

■ 1 and 3. The Music Center utilizes the fall in
terrain on the site and the coherence between the

building and the garden lay-outs is emphasized by
repetition of the steps in the lobby outside in the
terrain.

The amphitheatre is built with step edges ofcloven
granite.
2. Detail from the parterre garden.
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Landskabsarkitekter på Island
Af Preben Skaarup

Når man rejser til Island, er det måske med
en forventning om, at man her vil se nogle af
verdens yngste landskaber - under stadig
forandring og nyskabelse på grund af vul¬
kansk virksomhed.

Det første indtryk er da også et skarpt,
goldt og ufærdigt landskab, hvor et barskt
klima gør det vanskeligt for plantevæksten at
etablere sig. At det alligevel ser ud til at lykkes
selvom det går langsomt, aflæses af det sarte
grønne skær fra mosser og laver, som breder
sig over lavamarkerne og op ad fjeldsiderne.

Nogenlunde så optimistisk tolkede jeg
landskabet de første dage på Island, hvor
landskabsarkitektforeningerne holdt nordisk
styrelsesmøde i sidste halvdél af august 1982.
— Men jeg skal love for at dette syn på land¬
skabet blev grundigt ændret efter samtaler
med islandske kollegaer og foredrag af eks¬
perter i geologi og botanik.

Islandske landskaber har kun været trælø¬
se nogle fa århundreder. Da landet blev taget
i besiddelse for godt 1000 år siden var land¬
skabet dækket afskov fra »strand til fjeld«.

De fåreflokke, som vikingerne førte med sig

herop, har stille og roligt trængt skoven væk.
Island plages nu af kolossale erosionspro-

blemer. Vand og vind slider i de løse eller
bløde vulkanske bjergarter, og den beskedne
plantevækst, som fårene tillader at udvikle
sig, kan slet ikke holde stand, fordi væksten og
spredningen er så langsom i det kølige klima.

Forskerne mener at nedbrydningen af
plantedækket tog fart allerede kort tid efter at
landet var fuldt beboet omkring 950.

Kampen mod erosionen er nu organiseret i
en statslig kommission, som arbejder med at
finde egnede metoder. Hidtil har man haft en
vis succes med udsåning af frø og kunstgød¬
ning fra fly over store arealer, men det viser
sig, at en betingelse for virkelig forbedring af
plantedækket er stærk styring af græsnings-
trykket.

Indtil nu har det afpolitiske grunde vist sig
mere end vanskeligt at gribe ind i fåreavlens
størrelse og traditionsbundne metoder og
fremskridtene sker derfor kun meget lang¬
somt.

I dag er Island så træfattigt, at det giver
anledning til den almindelige, men fejlagtige

opfattelse, at det ikke er ^magen værd at
plante træer heroppe.

Under disse forhold må de få islandske
landskabsarkitekters arbejde nødvendigvis få
karakter afpionergerning.

Den første der etablerede sig som land¬
skabsarkitekt på Island - Jon Bjornsson -

måtte faktisk selv oprette en planteskole for
overhovedet at kunne få sine projekter real¬
iseret. Senere viste haveinteressen på Island
sig at blive så voldsom, at planteskolen blev
det egentlige levebrød.

Landskabsarkitekterne

Den islandske landskabsarkitektforening be¬
står i dag af formand, kasserer, sekretær - og
to medlemmer, så pionertiden kommer nok til
at vare nogle år endnu. Alle er stærkt engage¬
rede og har arbejde nok, da den økonomiske
aktivitet på Island stadig er høj.

Opgavernes art spænder lige så vidt, som vi
kender det herhjemme, men hvor den private
have hos os er en sjælden opgavetype, udgør
den for flere islandske landskabsarkitekter

rygraden i deres arbejde.
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1. Hekla, som ses i baggrunden, havde i 1980 et
stort udbrud, som forvandlede enorme strækninger
til kulsort askeørken, hvor blæsten har frit løb og

kan rejse alvorlige støvstorme. For at binde aske¬
masserne udsås fra fly frø af Elymus arenårius.
Resultatet er et ejendommeligt og smukt landskab
— en sort ørken, som langsomt dækkes af sart
sølvskinnende, blågrønne tuer af marehalm.
2. Munadarnes er ferieby for offentligt ansatte.
Benyttes desuden året igennem til kurser og møder.
Hvert enkelt hus er placeret så indgreb i terræn og
bevoksning har været minimal. Foto Mads Vibe¬
lund.

3. Udbygningen er sket over flere år, hvorfor
hustyperne varierer i størrelse. Foto Mads Vibe¬
lund.

■ 1. Hekla, which can be seen in the background,
had a major eruption in 1980 which transformed
enourmous areas to a coal black desert where the
wind can blow unrestricted and create serious sand
storms. Elymus arenarius seeds are sown from the
air to bind the ash mass together. The result is a

singular and beautiful landscape - a black desert
which is slowly covered by delicate silver bright,
blue green tots of Lyme grass.
2. Munadarnes is a holiday village for public
employees, also used throughout the year for cour¬
ses and conferences. Every house is located so that
encroachment of the terrain and planting has been
minimal. Photo Mads Vibelund.

3. Development has taken place over several years
which is why the house types vary in size. Photo
Mads Vibelund.
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Munadarnes. Luftfoto set fra nord.

Det karakteristiske i landskabet er de nord-sydgående åse.
Husene er placeret i grupper og således, at de far støtte af landskabet.
Bebyggelsen ses ikke fra den bagvedliggende hovedvej I, men skjules af åsene.
Dette er et bevidst træk i udformningen gjort både af hensyn til landevej og

gæster i sommerkolonien. Foto Mads Vibelund.

■ Munaøarnes. Air photo seen from the north. The landscape is characterised
by north-south running ridges.
The houses are located in groups in such a way that they are supported by the
landscape. The development cannot be seen from the highway behind but is
hidden by the ridges. This is an intentional design feature in consideration to
both the road users and the guests in the summer colony.

I den anden ende af opgaveskalaen ligger
landskabsplanlægningen.

Einar Sæmundsen, en af de yngre land¬
skabsarkitekter, har arbejdet med planlæg¬
ning af turismen i dele af det øde centrale
højland, hvor man er så højt oppe og så langt
mod nord, at landskabet er ekstremt sårbart
for færdsel. Turistbrochurernes farvebilleder
lokker folk i lejede firehjulstrukne biler ud i
landskaber, hvor et hjulspor i plantedækket
måske bliver stående synligt i 50 år.

Munadarnes

Ophavsmanden til flertallet af de anlæg, som
vi blev præsenteret for på turen var Reynir
Vilhjålmsson, som har faet sin uddannelse i
København. Her er kun plads til at omtale et
enkelt projekt nærmere.

MunaQarnes er en feriekoloni for ansatte

indenfor stat og kommune. Noget der til en
vis grad ligner Dansk Folke-Ferie.

Udbygningen påbegyndtes 1969 med den
seneste udvidelse i 1973.

Bebyggelsesplanen er nærmest udført i må¬
lestok 1:1, idet opmålinger af området ikke

blev færdige før efter at arbejdet var påbe¬
gyndt. Husene blev derfor placeret i land¬
skabet og målt ind bagefter. Dette har med¬
ført, at der er opnået en meget smuk tilpas¬
ning til landskabet af både det enkelte hus og
af bebyggelsen som helhed.

Resultatet er en fornem og beskeden be¬
byggelse, som snarere understreger land¬
skabets storslåede skala end forstyrrer det.

Kun centerbygningen kan ikke siges i ud¬
formning og placering at leve op til anlæggets
kvalitet som helhed.

Fremtiden

Endnu er landskabsarkitekterne for fa til at

kunne præge den voldsomme udvikling, der
sker i det islandske samfund, men det er et
forhold, som uden tvivl vil blive ændret.

Foreningens bestyrelse deltager allerede
nu særdeles aktivt i den offentlige debat —

særlig om Reykjaviks udvikling.
Reykjavik præges afen voldsom vækst og et

kapløb blandt bygherrer og arkitekter om at
gøre sig mest bemærket. Islandske arkitekter
rejser ud og får deres uddannelse i mange

forskellige lande. Dette kan ganske tydeligt
aflyttes i den kakofoni af arkitekturstrømnin¬
ger som præger Reykjavik.

Også islandske landskabsarkitekter ud¬
dannes i udlandet - Norge, Sverige, Dan¬
mark, England, USA, Canada o.s.v. Mange
er på vej og landskabsarkitektforeningens
medlemstal bliver snart fordoblet.

Man kan så håbe, at de ikke kommer hjem
og er lige så forskellige som arkitekterne. Der
er stærkt brug for en gruppe fagfolk, der med
fælles udgangspunkt i det islandske landskab
kan fortælle, hvordan det kan udnyttes smuk¬
kere og mere hensynsfuldt i fremtiden. Lad så
være, at man på Island ikke kan vide, hvornår
det næste vulkanudbrud, som det skete på
Heimaey i 1973, begraver alle fejltagelser i et
tykt lag aske og lava og tvinger til at starte på
en frisk.

På Heimaey fik man bedre klima, bedre
havn, bedre by og billigere varme efter vulka¬
nens ødelæggelser, men normalt er det vist
ikke en mulighed, man hverken ønsker at
regne med eller har lov til at planlægge ud fra.

Preben Skaarup
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Klitrække ved Klegod med kraftig turisterosion. ■ Cliffline at Klegod with extreme tourist erosion.

Landskabsplan for Holmsland Klit
Afgangsopgave i landskabsplanlægning
Af Ole Kræn Madsen

Afgangsopgave for Ole Kræn Madsen 1982
Institut IV, By- og Landskabsplanlægning
Kunstakademiets Arkitektskole København

Philip Rasmussen arbejdede med på opgaven
Ib Asger Olsen var afgangslærer

Der ligger gammel kærlighed bag valget af
område til denne opgave. Det er efterhånden
ti-elleve år siden, at jeg første gang kom til
Holmsland Klit-i daglig tale kaldet Klitten,
hvor jeg siden har holdt ferie næsten hvert år.

Men det er måske ikke så mærkeligt, at
man som opvokset østdansk bybo (dog an¬
stændigvis født i Jylland) kan føle en vis
befrielse ved med mellemrum at komme her¬
over og i bogstaveligste forstand blive »blæst
igennem«.

Det er dog ikke kun en romantisk følelse,
der er begrundelsen; det er også den udvik¬
ling området har gennemgået i samme perio¬
de, og de erfaringer man samtidig har kunnet
gøre sig vedrørende de administrerende
myndigheders vilje til at styre udviklingen,
der ligger bag valget.

Havet æder fortsat løs af kysten ved Årgab
og Haurvig, alt imens Kystinspektoratet
tripper ubeslutsomt overfor den kystsikrings-
opgave, som ingen kan blive enige om, hvem
der skal betale; det ene sommerhusklondyke
udvikler sig værre end det andet, og på de
steder, Ijvor man endelig forsøger at styre
denne udvikling, virker det mere som om, at
det er en nostalgisk sværmen for fortiden
snarere end en forståelse for de traditionelle
relationer imellem landskab og bebyggelse,
der ligger bag initiativerne - sandsynligvis
efter parolen »med et stråtag kan man fa alt
til at ligne en bondegård«; og BMW'erne
farer stadig igennem svingene med hundrede
kilometer i timen, uden at hverken amt eller

kommune har taget nævneværdige skridt til
at realisere de trafikplaner, man selv vedtog i
begyndelsen afhalvfjerdserne.

Klitten

De vestjyske klittanger er imellem de meget
få områder i vort ellers så kultiverede land,
man (næsten) tør kalde natur.

Det er unge landskaber; dannet efter sidste
istid, og de kræfter, der formede dem, råder
stadig og er fortsat en betingelse for deres
eksistens.

Holmsland Klit kan landskabsmæssigt
inddeles i to hovedtyper: dels den der er
under påvirkning af vinden og Vesterhavet,
abrasionskystens landskab repræsenteret
ved klitterne og hederne, og dels den der
formes af fjordens mere diskrete påvirkning,
akkumulationskystens landskab repræsente¬
ret ved ager, græseng, strandeng og rørskov.
På grund af vindens voldsomme indflydelse
er landskabet næsten træløst, og landskabs¬
oplevelsen er her præget afhimmel og vidde.

Metoden

De problemer, opgaven behandler, er inddelt
i to grupper: a) naturproblemer og b) fritids-
og trafikproblemer, og i rapporten behandles
de hver for sig og i nævnte rækkefølge.

Efter et kort indledende afsnit, der redegør
for de rent praktiske forhold vedrørende op¬
gaven, følger et problembeskrivende afsnit.
Dette er delt i to: først en mere frit beskriven¬
de essayistisk del hvor landskabet og proble¬

merne opleves ved en cykeltur op langs Klit¬
ten, og bagefter en systematisk problembe¬
skrivelse, hvor der redegøres for de faktorer
og forhold, der har indflydelse på området.

Derefter følger opgavens »tunge« afsnit,
vurderingsafsnittet, hvor problemerne gen¬
nem registrering og analyse ledes frem til de
teser, der danner baggrund for opgavens
løsningsforslag.

Vi har her forsøgt at begrænse os, således
at denne del bliver mest muligt problemrele¬
vant, og således at analysen hele tiden er søgt
stoppet på et stade, hvor belysningen er så
klar, at konklusionerne kan drages og teserne
formuleres. .

Det fjerde afsnit indeholder tegninger og
planer til løsningsforslagene.

Ved udarbejdelsen afdisse har det været et
ønske om at være så beskedne som muligt,
der har været styrende for resultatet, således
at de nemmest muligt kan indpasses/under-
ordnes landskabet/naturforholdene. Denne
holdning har vi valgt, fordi vi har erkendt, at
landskabet meget nemt domineres af selv
mindre tiltag, hvis ikke man er forsigtig ved
lokalisering og udformning, og også fordi vi
har ønsket at holde os i overensstemmelse
med opgavens målsætning - »... hvordan
man bedst bevarer en så sårbar biotop som
Klitten, samtidig med at man lader dens
rekreative muligheder udnytte ...« og »... at
vurderinger og forslag i videst muligt omfang
bør tage hensyn til Klittens natur og land¬
skab ...«.
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1. Ved anlæg af lave strandhøfder tænkes kysttilba¬
gerykningen standset. De korte strandhøfder griber
ikke ind i de søværts forhold, men beskytter for¬
strand og klitfod mod bølgeangreb.
2. Eksisterende sommerhusområde.

3. Saneringsplan for området.
Sommerhusområdet samles (og opdeles) med
plantageplantninger. Der etableres klitgennem¬
gange til havet, anlægges parkeringsplads for en¬

dagsturister og poretages en trafiksanering i
området.

Indholdet

Gruppe a) naturproblemer opdeles i tre del¬
problemer: 1) kystsikring, 2) klitnedbryd¬
ning/sandflugt og 3) forvaltning af fjord¬
kysten.

Når man betænker, hvilke kræfter det er,
der påvirker vestkysten, er det nemt at forstå,
hvorfor denne kystlinie stadig er i bevægelse.
For den største del af Holmsland Klits kyst¬
stræknings vedkommende er der i øjeblikket
tale om enten en stabilisering eller en frem¬
rykning, og der er da stort set heller ikke
problemer forbundet med at holde udviklin¬
gen under kontrol med en begrænset indsats.
Når der derfor i dag råder en meget faretru¬
ende situation ved Årgab og Haurvig, skyl¬
des det den fejltagelse, man begik i begyndel¬
sen af tresserne, da man byggede den fire¬
hundrede meter lange læmole nord for Hvide
Sande havn for at forhindre den stadige
tilsanding af indsejlingen. Det er denne ind¬
griben i de kystlangs vandbevægelses- og
materialetransportforhold, der har medført
den underforsyningssituation, der igen har
givet havet frit løb på kysten på disse stræk¬
ninger.

At problemet ikke er løst, mener vi pri¬
mært skyldes to forhold: dels en måske ind¬
bygget kraftesløshed hos Kystinspektoratet,
og dels uenighed imellem de implicerede
parter, stat, amt og kommune, om den øko¬
nomiske fordeling.

Vi foreslår, at man for at undgå en kata¬
strofe prøver et på Jyllands vestkyst nyt mid¬
del til kystsikring, nemlig anlæg af strandhøf¬
der, der ikke griber ind i de søværts forhold,
men som beskytter forstrand og klitfod mod
bølgeangreb. Dette kombineres med de
igangværende sikringsarbejder.

4. Strategi for udbygning og sanering af sommer¬
husområderne på Holmsland Klit.
A. Områder der udbygges efter et nøjere beskrevet
»fingerfletningsprincip«, hvor der skabes så store
friarealer i de bebyggede områder, at disse opdeles.
B. Områder hvor der etableres større plantage¬
plantninger i bebyggelsen.
C. Områder der ikke udbygges.
5. Sommerhusbebyggelse ved Bjerregård.
6. Dispositionsplanens forslag til forlægning af
hovedlandevejen ud i fjorden forbi Hvide Sande.

Klitnedbrydnings- og sandflugtsproble-
merne hænger sammen med den enorme
færdsel i klitterne i sommermånederne. Klit¬
væsenet gør allerede en stor og effektiv ind¬
sats for at dæmpe, men det er tvivlsomt, om
det i det hele taget er muligt at løse problemet
ad traditionel mekanisk vej med den fortsatte
forøgede færdsel i området.

Udover den igangværende indsats foreslår
vi to nye veje til løsning af problemet. For det
første at man via lettilgængelige offentlige
parkeringspladser og hertil knyttede befæste¬
de klitgennembrud forsøger at kanalisere den
store mængde af strandsøgende, der udgør
hovedparten af dem, der færdes i klitterne,
for på den måde at undgå de mange individu¬
elle brud. For det andet at man ved en

vedvarende oplysningskampagne (uddeling
af foldere i alle sommerhuse og på camping¬
pladser) orienterer folk om, hvordan man
færdes mest hensigtsmæssigt i klitterne.

Langs Klittens østkyst er det helt anderle¬
des udramatiske problemer, man støder på,
og løsningerne er her ikke et spørgsmål om
indgreb men om forvaltning, hvis man vil
bevare landskabsbilledet i sin nuværende
form.

Bortset fra at det er vigtigt for landskabet,
at den nuværende landbrugsmæssige udnyt¬
telse afager og grænseng fortsættes, tror vi, at
det vil være relevant med en tilføjelse til
Naturfredningsloven med henblik på en di¬
rekte fredningsbestemmelse for de våde
strandenge, for herigennem at beskytte den¬
ne meget reducerede biotop mod landbrugets
stigende interesse for den. '

Vi foreslår også en mere restriktiv admini¬
stration af aktiviteterne »til søs«, både i
forbindelse med indhøstningen af tagrør og

■ 1. It is intended that coastal erosion will be

stopped by building low groynes.
2. Existing, partially built summer house area.
3. Rehabilitation plan for the area. The summer
house area is united (and divided) by plantation
planting. Cliff passages to the sea will be establis¬
hed, a carpark for one day tourists will be built and
traffic rehabilitation will be carried out.

4. Strategy for improvement and renewal of the
summer house areas on Holmsland Cliffs.

med lystsejlads på fjorden. Begrundelsen
herfor er primært ornitologisk, da inter¬
esserne er meget store, og området er omfat¬
tet af Ramsar-konventionen.

Gruppe b) fritids- og trafikproblemer op¬
deles ligesom gruppe a) i tre delproblemer: 1)
sommerhusområdernes udbygning og frem¬
trædelse, 2) andre fritidsanlæg og 3) trafik.

Ved afvejningen af problemerne omkring
sommerhusområderne kommer man uvær-

gerligt ud på det dybere vand. For bortset fra
at problemerne er politisk betingede, og at
der som følge heraf ikke sker nogen ændring,
før politikerne skifter kurs, hvilket der ikke er
store udsigter til, undgår man ikke selvransa¬
gende spørgsmål som - hvilken ret man som
planlægger eller administrator egentlig har
til at gribe ind overfor folks egen fritid og
ejendom? og - hvor begynder og ender denne
ret i givet fald? Men hvis man vil tage det for
gode varer, at den hidtidige ukritiske Klon-
dyke-agtige udbygning af områderne er uac¬
ceptabel landskabsæstetisk set, foreslår vi, at
kommunen nu stopper denne tilfældige ud¬
bygning og i stedet fremover udbygger efter
et mere hensigtsmæssigt mønster. I planen
foreslås en mere restriktiv form med henblik

på at opnå en bedre lokalisering i landskabet,
større samling i bebyggelserne og kontrol
med materialer og farver.

Under behandlingen af spørgsmålet om
etablering af andre fritidsanlæg end sommer¬
husområder, når vi frem til, at sådanne anlæg
fremtidigt bør opprioriteres på bekostning af
sommerhuse indenfor de udlagte rammer for
videre udbygning. Dels som et resultat afden
almindelige stigende interesse for almene
ferietilbud, billigferie på camping og van¬
drerhjem og en bredere interesse for lystbåd-
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A. Area to be improved in accordance with a more

exactly described »green finger principle« where
open space is created between the built-up areas.
B. Areas where larger plantations are to be establis¬
hed on the north-eastern side of the development
and/or in open areas within the estate.
C. Area to be kept free ofdevelopment.
5. Summer house development at Bjerregård.
6. Disposition plan proposal for moving the main
road into Ringkjøbing Fjord, past Hvide Sande.

sejlads, og dels fordi man hermed er med til
at nedbryde den sociale skelsætning, som en
udbygning af det privatejede feriehus medfø¬
rer i rekreativ henseende. Anlæggene bør
selvfølgelig indpasses i landskabet på samme
måde, som gøres gældende for sommerhuse.

Trafikproblemerne på Klitten hænger ho¬
vedsageligt sammen med de høje hastigheder.

Ulykkerne koncentrerer sig overvejende
ved udkørslerne fra sommerhusområderne,
og der er impliceret mange lette trafikanter,
da der ikke er nogen cykelsti.

Vi mener, at de eksisterende trafikplaner,
der foreslår anlæg af parallelveje og kanalise¬
rede kryds ved udkørslerne, er gode løsninger
på biltrafikproblemerne på landevejen. Der
mangler blot, at man begynder at leve op til
planlægningen og realiserer den.

Det er ifølge ulykkesstatistikken vigtigt, at
der føres noget for at bedre forholdene for de
lette trafikanter på Holmsland Klit. Kom¬
munens linieføring af en fjordsti forkaster vi
imidlertid, da den vil gøre en sti mindre
attraktiv for hverdagstrafikken og i øvrigt vil
ensformiggøre landskabsoplevelsen.

Vi foreslår i stedet, at en sti, omend i nogen
afstand, i hovedtrækkene føres i nærheden af
landevejen.

Med hensyn til en foreslået vejforlægning
ved Hvide Sande af hovedlandevejen ud i
fjorden finder vi dette forslags landskabs¬
mæssige konsekvenser så urimelige, at det
bør glemmes.- Der findes ingen undersøgel¬
ser, der berettiger et sådant projekt, og vi har
i øvrigt vores tvivl om, hvorvidt det overho¬
vedet vil kunne løse byens trafikale pro¬
blemer.

Ole Kræn Madsen, afgang 1982 som Landskabsarki¬
tekt fra Kunstakademiets arkitektskole. 4

0 1itgennemgange
W//, foreslået plantage

Fiskergaarden g

foreslået linjeføring
af cykelati
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Den danske hækhave
Af Steen Estvad Petersen

Kultur er dyrkning, - og det danske kultur¬
landskab er et udpræget menneskeværk, hvis
skønhed netop beror på det dyrkede.

Et af de elementer, som jeg sætter meget
højt i det danske landskab, er hækkene. Især
de klippede. Som rumskabende byggemate¬
riale overgår de alle andre traditionelle byg¬
gematerialer. De findes overalt. Ogjeg bliver
aldrig træt af at beundre dem på mine rejser
rundt i Danmark. Fra landsbykirkernes tårn¬
glugger ser man ned over et fintkæmmet
netværk af individuelle hækrum. Jeg tror
ikke, at jeg i noget andet land har set smukke¬
re gravhaver end i Danmark. Det må være
drømmen om paradiset, der gennem århun¬
dreder har faet os til at værne om vore døde i
form af små, fredfyldte hækhaver. De fleste
mennesker holder af at spadsere rundt på
kirkegårdene. De befordrer en særlig stem¬
ning, som man ellers ikke forbinder med
døden, en fortjeneste, som jeg ikke mindst
tilskriver de mange smukke hækrum.

Men hækkene findes overalt i landskabet.

Omkring milepæle, langs med veje og mar¬
ker, men ikke mindst omkring menneskers
boliger. De opleves som sætstykker af højst
forskellig form. Om sommeren står de kniv¬
skarpe som grønne rammer omkring vore
små territorier. Om vinteren tegner de nøgne,
sorte rum i den hvide sne. Parcelhuskvarte¬
rernes, mest formildende byggeelement er de
levende hække. Ikke mindst fordi de afspejler
ejernes sindelag. Nogle klipper lige efter snor,
andre har opdaget de krumme liniers skøn¬
hed, — men uanset form, er hækkene det
byggemateriale, der bedst fortæller noget om
ejerens temperament. Og netop heri ligger
det fascinerende ved hækkulturen. Selv ikke
det mest udspekulerede, beboervenlige bolig¬
byggeri giver ejerne de samme muligheder for
at præge omgivelserne. Den proces en hæk og
dens ejer gennemløber over en årrække er
gensidig givende. Den ene part giver læ og
lunhed, den anden part gøder, luer og former.
De udvikler sig sammen gennem et langt liv
på en måde, som selv ikke det mest gennem¬
tænkte byggeri kan leve op til.

Der skrives i disse år meget om de endeløse,
oplevelsesfattige parcelhuskvarterer. Jeg ken¬
der ikke meget til livet indenfor murene i et
parcelhus, fordi jeg bor i lejlighed midt inde i
byen. Men for mig er cykelture rundt i byens
parcelhuskvarterer fulde af oplevelser. Fordi
jeg kører efter hækkene! Man finder ikke to
ens hække selv i de mest ørkesløse parcelhus¬
kvarterer, ja, man kan næsten »aflæse« bebo¬
ernes temperament på deres måde at holde
hæk på!

Godlli*tsVfJ
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Det åbne land byder på samme mulighed.
Hvad enten det .er små eller store bøndergår¬
de, så aftegner de sig som lunde i landskabet
med store træer, bygninger og hækrum afvidt
forskellig art og form. Her, hvor pladsen er
rigeligere, er hækkenes primære funktion den
lægivende, men det gør dem ikke mindre
interessante. Især ude vestpå i Jylland, hvor
vinden er stærkere end både hæk og ejer, og
derfor skaber former, der langt overgår selv
den mest fantastiske hækskulptur.

Vi bliver flere og flere. Og dermed bliver
den plads vi skal udfolde os på mindre. Især i
byerne, hvor de enkelte parceller efterhånden
er blevet til frimærker. Men med lidt omtanke
kan man skabe sig små hækrum af stor skøn¬
hed, hvor man kan udfolde sig helt privat.
Hækkulturen har faet en kraftig opblomstring,
med de stigende grundpriser. Og samtidig
har ordet: ligusterfacist vundet indpas. Det er
en skam, at de grønne hække sådan er lagt for
had. Nok betegner de et territorial-instinkt,
som undertiden finder udløsning i de mærke¬
ligste former og stridigheder. Men så længe
man bruger levende vækster til at afmærke
egne territorier, er disse udslag af ejendoms¬
ret dog til at leve med. Jeg bliver i hvert fald
aldrig træt af at studere de danske hækhaver,
— år efter år. De er aldrig ens. Altid i vækst og
undergivet forandring. Prøv selv ...

Steen Estvad Petersen, arkitekt m.a.a.
Leder af Bygningsteknisk Studiearkiv, København.
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»Katedralerne i landskabet«
Af Ole Kortzau

Jeg har siden min barndom været interesseret
i det danske landskab. Det har haft en stor

billedmæssig betydning for mig så langt tilba¬
gejeg kan huske. Landskabet kunne gøre mig
tryg - ved sit favntag, varmt eller melankolsk
- når det var grønt og vådt.

Der behøver ikke være andet end den rent

æstetiske værdi ved et stykke landskab, et
stykke arkitektur, et møbel etc. Funktionen,
nytten - kan være det æstetiske indhold - jeg
synes en godt anlagt og holdt nyttehave kan
være en udsøgt æstetisk nydelse.

Jeg synes at man skulle focusere på følgen¬
de som arkitekt.

Hvis ikke man gør noget særligt ud af
interiøret og gør rummene særdeles smukke
og varierede, så vil de være ligegyldige og kun
et spørgsmål om byggeteknik, sådan er situa¬
tionen i dag- ligegyldig arkitektur = byggeri.

Det exteriøre rum vil da være det der

betyder noget - også fordi det er det der
visuelt deles med en mængde mennesker.

Jeg har i mange år drømt og tegnet store
alleer, der går igennem landet, alleer som
store katedraler, med den ene funktion at
være æstetisk samlende - alleerne kunne være

smalle - 2 rækker- 4 rækker eller 6-8 rækker-
som store Basilikaer, nogle alleer skulle være
Lind - Elm — Røn - men også andre som Ask
og Eg.

Alleerne skulle vandre gennem landskabet
uden at standses af noget, de ville i deres
storhed have et interiør og exteriør, de ville
kunne samle hele landskabet sammen. Måle¬
stokken lagt ud i landskabet. Vi måler - vejer
- minimere - maximere alt i denne verden, vi
skal bygge katedraler af natur, træer der
skifter i farver - lysegrønt - mørk grønt - gult
- gyldent - lyset i Katedralen - lyset gennem
bladene og skygger på de varme dage.

Kornet der går igennem alleen - køernes
grønne kløverenge - mosens lave ellekrat -
alleens træer står som søjler og rører jorden.
Antikkens søjler står ude på marken mellem
afgrøderne uden at de bliver flyttet, de står
der bare. Antikke søjler i kornmarken har
mistet deres nytteværdi - funktion, men land¬
skabet bliver smukt af dem.

Ole Kortzau. Arkitekt m.a.a.
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Begravningsplatserna-en spegling av tiden
Av Sven-lngvar Andersson

Formerna våxlar, men alla kulturer, också de
mest primitiva har en gravkult. Ibland som i
den egyptiska forntiden speglade den en vik-
tig roll i samhållslivet, och nåstan alitid kan
den beråtta något viktigt om de månniskor,
som begravde sina doda. Ja, många forhisto-
riska kulturer kånner viju framfor allt genom
det, som gravarna kan beråtta.

Om det ar riktigt att gravarna speglar kul¬
turen, de levandes kultur i det stora historiska
perspektivet, så gor de det också i nutiden,
och i så fall kommer begravningsformerna i
framtiden att beståmmas av foråndringar i
det svenska samhållets allmånna struktur.
Det finns inte någon isolerad, av andra
forhållanden oberoende begravningskultur.

Våra dagars svenska begravningsplatser
kånnetecknas av god ordning och anonymi¬
tet. Det finns noggrannt forda forteckningar
over jordfastningar och gravplatser, och man
kan lita på, att gravkartorna år korrekta.
Såvål begravningsplatserna som de enskilda
gravarna år vålskotta till perfektion. Håckar-
na år snorråta, rosorna år godslade. I Skåne
år gruset råfsat i precisa rander mellan bux-
bomskanterna, och når jag i somras åkte på

småvågar genom ett solbrånt Småland med
bruna betesmarker, sågjag kyrkogårdstunen
lysa smaragdgrona under bevattningsanlåg-
gningarnas milda regn. Anonymiteten slår
igenom lika starkt som ordningen. På de
fiesta gravstenar står det ett namn. Men
ibland står det bara ett fornamn, någon gång
bara MOR eller FAR. Och fler upplysningar
får man sålian. Var den doda har levt och vad
han har sysslat med ger gravstenen inte
långre besked om. »Hår vilar TV-producen-
ten NN och hans senaste sambo hålkorts-
operatrisen NX« år en text, som aldrig på-
tråfTats på en kyrkogård och som vål f. o.
skulle våckt misshag om någon låtit hugga
den. Gravvården år nåstan alitid en STEN
och den avviker mycket litet från sina grannar
i form och storlek. Den år mycket vålhuggen,
och texten står mycket skarpt och linjeråt.
Dåremot år textens placering på stenen ofta
osåker, och typografin år inte sålian direkt
tarvlig. Sjålva kyrkogården år också anonym.
Antingen består den av en noggrann upprad-
ning av lika stora gravar med lika stora
gravvårdar eller av en parkliknande ång, som
utformats med hånsyn till, att intrycket av

Det svenske tidsskrift »Form« har lavet et tema¬

nummer under overskriften »Dodens uttryck«.
Når et menneske dør i dag, sker det ofte i ensom¬
hed. Begravelsen foregår i dyb stilhed og de efterle¬
vende lades alene med deres sorg i en misforstået
respekt for døden.
Men nu er tavsheden omkring døden ved at blive
brudt, og miljøet, konventionerne og genstandene
omkring døden tages op til vurdering.
Redaktionen af»Form« har set den udfordring, der
burde ligge heri også for kunstnere, arkitekter og
formgivere. Man har i temanummeret samlet en
række artikler, der danner et fremragende, dybt se¬
riøst og vedkommende indlæg i debatten om døden.
De fleste landskabsarkitekter kommer i deres arbej¬
de til at beskæftige sig med dødens udtryk. De bør
alle skaffe sig nr. 6/7 1982 af tidsskriftet »Form«.
Med tilladelse fra forfatteren gengives her en af
artiklerne fra »Form«.

1. 1 de stora omflyttningarnas tid har vi gjort
anonyma begravningsplatser med anonyma gra¬
var. Huddinga vid Stockholm.
2. Kommer framtiden att ge oss individuella gravar

på små begravningsplatser med lokal prågel, som
det brukar vara i stabila samhållen? Brunnby i
Skåne.
■ 1. In the time of major upheaval, we created
anonymous graveyards with anonymous graves.
Huddinga near Stockholm.
2. Will the future give us individual graves in small
graveyards with local character - as they ought to
be in a stabile society? Brunnby in Skåne.

gravplats skall framtråda så litet som mojligt.
I båda fallen har kyrkogårdsforvaltningen
utfårdat beståmmelser, som begrånsar moj-
ligheten till individuell utformning av graven.

Det år allmånt, att man på storre kyrkogår-
dar har avdelningar av olika karaktår. På ett
område skall alla gravvårdar Vara i stående
format, på ett annat i liggande. For ett tredje
område skall alla gravvårdar vara liggande
hållar, och under de senare åren har det också
tillkommit områden dår all markering av den
enskilda graven år forbjuden. Sedan några år
år det tillåtet att stro ut askan efter eldbegån-
gelse på dårfor sårskilt iordningståld plats. I
den båda senaste tillfållena år anonymiteten
fullståndig. Anlåggningarna kallas minnes-
lund.

En del gravplatser år mycket små. De ser
inte ut att kunna rymma en kista, och det gor
de inte haller. Det år urngravar. Eldbegån-
gelsen har under de senaste årtiondena blivit
allt vanligare, och i år, når foreteelsen firår
100-års jubileum i Sverige, brånns 52 pet. av
alla lik.

Eldbegångelse och anonym jordfastning i en
minneslund på en stor kyrkogård anses av
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många vara progressivt, »i tiden«, och till och
med moraliskt foredomligt. Motiveringen år
att gravarna tar mindre plats, att de efterle-
vande slipper vårda graven och att admini¬
strationen kan utnyttja stordriftens fordelar.

I Statens planverks Foreskrifter och all-
månna råd for planering av begravningsplat-
ser och krematorier rekommanderas minnes-

lunden; »En minneslund år avsedd for ett
gravskick med anonym och kollektiv ka¬
raktår. Gravskicket har på kort tid vunnit stor
anslutning då begravningarna går mot allt
anspråkslosare former. Det har stora forde¬
lar, både for det allmånna ifråga om minskat
markanspråk och for de efterlevande vad
gåller vårdfrågor och nårhet till gravplatser.
Minneslund bor dårfor som regel ingå i nya
begravningsplatser.«

Det år inte svårt att se hur dessa sakernas
tillstånd passar till efterkrigstidens allmånna
samhållsutveckling med resursutjåmning, in-
flyttning till storstadsregionerna, kollektivi¬
sering och personlig isolering. Den religiosa
sekulariseringen hor naturligtvis till bilden,
men man behover inte tillgripa den for att
forklara fenomenet.

Kånner man samhållsstrukturen och de

folkliga stromningarna så inser man, att be-
gravningsplatserna måste vara precis som de
år. Kånner du dem irite, så studera kyrkogår-
darna. De beråttar om ditt samhålle, och de
ger korrekta besked.

Riktigt intressant blir det, om man provar
denna teori på framtiden. Det år ftiitt intryck,
att man allmånt ser framtiden som en fortsatt

utveckling mot anonym begravning av brån-
da lik på stora kyrkogårdar. Men jag tror, att
denna lineåra framskrivning av tendenser
kommer att visa sig vara felaktig liksom så
många andra om biltåthet och liknande.

Det år sårskilt tre iorhållanden, som enligt
min uppfattning kan våntas få inflytande på
begravningsskickets utveckling. Den forstå
år, att migrationen, befolkningsforflyttningen
av allt att doma år avslutad. Vi kommer i
storre utstråckning att fodas, leva och do på
samma stålle igen. Det andra år, att isolerin¬
gen och den allmånna fortrångningen av
doden har gått så långt, att det har framkal-
lats motverkande krafter. Vi kommer inte att

begrava våra doda i smyg långre. Och for det
tredje finns det tecken, som kunde tyda på, att
eldbegångelsen snart kulminerar i omfatt-
ning. Man undrar om det år nodvåndigt att
anvånda dyr energi på en process, som natu¬
ren sjålv klarar, om den får litet tid på sig, och
man foreståller sig, att sorgearbetet forsiggår
mera ostort, om det inte skjuts in en drama¬
tisk, teknisk åtgård mellan en stilla dod och
den slutliga vilan.

Om man dor, dår man lar levt storre delen
av sitt liv, så finns det efterlevande, som kan
uppfatta graven mera som en tillgång ån som
en betungande uppgift att vårda. Det år inte

de efterlevande, som har bett om otillgångliga
centralkyrkogårdar.

Om doden åter accepteras som en realitet,
så kommer begravningens ceremoni sanno-
likt också att återta sin plats i samhållslivet.
Det kan ske helt oberoende av om ceremonien
år kristen eller borgerlig.

Om den sociala nårmiljon utvecklas i takt
med den minskade allmånna mobiliteten och
doden inbegripes i den,' så blir det igen
slåkten och vånnerna som bår kistan till den

grav som nu ingår i ett ekologiskt medvetan-
des uppfattning om det biologiska krets-
loppet.

Ar dessa antaganden riktiga, så kommer
den oundgångliga foljden att bli ett krav på
»stadsdelsbegravningsplatser«, små kyrko¬
gårdar i anslutning till bebyggelserna, vid
»småkyrkorna« eller som avgrånsade områ-
den i parkerna.

Om de blir dyrare eller billigare ån de stora
kommer nog inte att betyda så mycket. Be¬
gravning år en form for renhållning, men det
år framfor allt en mentalhygienisk fråga. Det
har den varit i alla civilisationer och det
måste man ta hånsyn till både når man gor
kostnadsberåckningar och då man planerar
for framtiden.

Sven-lngvar Andersson, professor,
landskabsarkitekt m.d.l., Kunstakademiets
Landskabslaboratorium.
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Hvem finder det tabte paradis?
Af Hannes Læssøe Stephensen

På vore breddegrader opfatter vi som regel
haven som det, der er rundt om et hus. Haven
er en slags scene for husets indre rum, hvor
tilskuerne som regel opholder sig. Opfører
vejret sig meget pænt, rykker man forsigtigt
ud på scenen på en anlagt terrasse i forbin¬
delse med huset. Det er rart at have huset i
nærheden, så man hurtigt kan rykke ind igen.
Villahaven eller prydhaven har i sit anven-
delsesprincip slægtskab med de store franske
barokhaver. Disse haver er nemlig anlagt
med det formål at skulle opleves fra et hus, en
bolig eller et slot.

De tidlige persiske haver manglede ofte
huset. De var slet og ret et indhegnet stykke
natur med et raffineret planlagt dyrknings-
mønster, der havde til formål at danne ram¬
men om en sublim naturoplevelse for havens
ejer og hans gæster. Haven skulle opleves
under en vandring. Mange af den persiske
haves geometriske træk genfindes i de ægte
tæpper, der for en stor del er stiliserede haver
til brug for±>øn og koncentration.

Akademiets lunde
Koncentration og tænkning kræver noget
særligt af sine omgivelser. I det antikke Græ¬
kenland skabte de store tænkere en form for
organiseret natur bestemt for filosofiske
spadsereture. Her finder vi logikkens fader i
dybe tanker i en dejlig have, Platons have,
verdens første akademi opkaldt efter sagnhel¬
ten Akademos. Sammenfatter vi de næste ca.

2000 års historie, slår det i øjnene, at de fa
gange menneskeheden har tænkt sig om, så er

Persisk have. Prins Hu-

may møder den kinesi¬
ske prinsesse. Humay-
an ca. 1450 a.c.

■ Persian garden. Prin¬
ce Humay meets the
Chinese princess. Hu-
mayanapprox. 1450
a.c.

dér samtidig skabt havekultur. Havekultur i
den forstand at man har tillagt et stykke
natur nogle etiske eller æstetiske værdier, der
normalt ikke tænkes på i køkkenhaven.

Vi ved ikke meget om de antikke haver,
men alligevel har de haft stor betydning for
havekunstens senere udvikling. Det er sand¬
synligt at den antikke havekunst i Græken¬
land og Rom har været en forudsætning for at
filosofi, litteratur og videnskab kunne trives.
Tanken er absolut forståelig og besnærende.
Alligevel sidder vi idag med en urokkelig
forestilling om, at videnskab hænger sammen
med skrivebord og rullestol og hvide kitler.
Det skal helst være lidt surt altsammen.for at

virke overbevisende i vore dage. Platon og
hans folk skabte ellers forbløffende tanker om

stats og samfundsforhold, alkoholmisbrug,
matematiske grundbegreber og astronomi¬
ske beregninger på deres vandringer i akade¬
miets lunde. Om haven ved vi, at den var et
modstykke til byen, der på en eller anden
måde var et umuligt miljø for tænkere. Den
har vist nærmest været en slags planlagt
olivenlund, hvor man kunne vandre og dis¬
kutere problemer.

Der findes også andre vidnesbyrd om an¬
tikke græske haver med filosofisk idé. Epikurs
have har faet et overdrevent vellystigt reno-
mé, selvom nogle kilder taler om at man blot»
berusede sig med Vi flaske tynd vin. Den
egentlige rus har været en slags åndelig syn¬
tese mellem sjæl og natur.

Antikkens romerske villahaver

Fra antikkens Rom far vi en lidt mere hånd¬
fast idé om, hvordan antikkens haver har set
ud. Også her betragtes haven som et mod¬
stykke til bylivet, vel nok mest for de bedre¬
stillede i samfundet. Ihvertfald er det kun
beskrivelser af disse velhavendes havevaner,
der findes overleveret i litteraturen. I mod¬

sætning til Platons akademi introduceres her
villabegrebet. En villa er i sin oprindelse et
lille hus på landet med gartneri og husdyr¬
hold. Senere far den et lidt lystbetonet præg,
idet den romerske villaejer normalt også
havde en bybolig.

De litterære kilder giver os billedet af disse
2 slags villahaver. Den rentable, villa rustica,
beskrives af Plinius den ældre og Varro. Den

i dækker husholdningens forbrug og giver go¬
de indtægter ved torvet i byernes by. Selv den
mest ekstravagante gourmets fantasi kan
næppe forklare, hvorfor det var særlig ind¬
bringende at bringe delikatesser som bier og
hasselmus til torvs.

Sangfugle har også spillet en stor rolle i den
antikke have, der ofte omtaler store voliere,
gerne i forbindelse med et køligt marmorbord
til gæstebud med rindende koldt og varmt
vand.

Uden at have alt for klare forestillinger om
hvordan disse haver har set ud, så virker de
på en eller anden måde lidt pralende. De har
været borgerskabets stolthed. Hos Plinius
den yngre finder vi beskrivelsen af den rene
lysthave, villa suburbana, der ligesom for
Platon var en nødvendig forudsætning for
den store statsmands og filosofs tankevirk¬
somhed. I Plinius' breve finder vi en nuance¬

ret beskrivelse af begge hans haver, - deres
forhold til sommerens sol og vinterens kulde,
deres forhold til den omkringliggende natur,
- til rindende vand og til kontrasten mellem
det ordnede og det vildtgroende. Plinius læg-
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ger vægt på den ro og harmoni, der opleves i
den ordnede have med træer i lige rækker og

rig anvendelse afklippede buske, de såkaldte
topiarier. Som en bevidst kontrast til den
klippede have nævner Plinius et stykke vildt¬
voksende natur, måske en slags hellig lund,
måske blot et kunstnerisk træk i havens

oplevelsesforløb. Plinius' have er anlagt til
afvekslende spadsereture ligesom Platons
akademi. Oplevelsen af haven knytter sig på
den måde til en serie af enkeltindtryk, hvori
det omkringliggende landskab er afvæsentlig
betydning.

Plinius holdt sig iøvrigt heller ikke tilbage
for ekstravagante påfund i sin ellers strenge
hverdag. Han beskriver et sted et marmor¬
spisebord med et enormt bassin, hvor hoved¬
retterne står på kanten, og desserten flyder i
små både i bassinet aktiveret af et forfrisken¬
de springvand. Haven var den store romers
inspirationskilde og legetøj.

Horats villa D'Orazio giver et indtryk af
antikkens have, dels fordi han flere steder
nævner den, og dels fordi ruinerne eksisterer
den dag idag. Der hørte et større landbrug og
flere vinmarker og olivenlunde til villaen.
Der var også en lille skov på en tønde land, og
en for romerne meget vSesentlig og forfrisken¬
de kilde. Den egentlige havekultur var, lige¬
som hos Plinius, en strengt anlagt have med
en rektangulær fiskedam og en firkantet ind¬
ramning »cryptoporticus« med en gang,
hvorfra haven og omgivelserne kunne betrag¬
tes. Man har dog indtrykket af, at det, der
optager Horats mere, er udflugterne i det
åbne land med den romantiske kilde og
ruinerne afVacunas templet:

»Bagved Vacunas ruiner jeg ligger
lykkelig er jeg i alt«,
Man fornemmer ligesom hos Platon (ved

hvis ca. 150 år gamle akademi Horats har
studeret i »de akadiske lunde«) at antikkens
tænkere værdsætter den naturskabte natur,
selvom man må erkende, at tendensen til at

ophøje den udyrkede natur til et kunstnerisk
fænomen kun omtales sparsomt.

Middelalder

Efter romerrigets fald opstod der et havekul¬
turelt tomrum. Bag middelalderens strenge
klostermure dyrkedes der nok haver, men de
havde karakter af lægeurte- og køkkenhaver,
og så vidt det vides, er der ikke egentlige
eksempler på havekultur som i det antikke
Rom. Det er først over et historisk gab på ca.
800 år at havekunst atter opstår som
kunstart.

Havekunstens renaissance

Tiden er den italienske renaissance, og forbil¬
lederne for havekulturen er det antikke Rom,
som man dog kun kendte sparsomt hovedsa¬
geligt fra de litterære kilder. Den italienske
renaissancehave bygger altså i højere grad på
en vision om en høj kultur end på egentlige
fysiske forbilleder. Renaissancens store tæn¬
kere lader sig ikke binde af kopiering, de
opbygger en personlig havekultur på et højt
kunstnerisk niveau, der forementlig slet ikke

ligner nogen romersk tradition. Plinius d.y.'s
beskrivelse af sine 2 egne haver er en væsent¬
lig inspirationskilde for disse renaissanceha-
ver. I princippet bygger de på et oplevelses-
forløb, hvor have og landskab indgår i en

vekselvirkning på spadsereturen. Haverne
bærer præg af geometrisk ordnet natur, men
enkelte steder som for eksempel i Villa Lånte
finder vi også den vildtvoksende lund, som
Plinius også omtaler i sin have.

Den tidlige renaissance fremkommer også
med en anden vision om havens udformning.
Munken Francesco Colonna skriver i 1467
værket Hypnerotomachia Poliphili, der udgi¬
ves i Venedig i 1499. Handlingen beskriver
en drøm, hvor Poliphilius gennemvandrer en
række fantastiske naturscener i sin søgen
efter den skønne Polia. Handlingsforløbet er
mildest talt en gammel traver, men det, der
er væsentligt i denne forbindelse er Colonnas
forhold til naturen. Med stor omhu beskrives
de mest romantiske naturscener med mysti¬
ske ruiner af antikke templer og pragtfulde
sarkofager midt i den vilde natur. I 1499-
udgaven er Colonnas bog udstyret med en
række træsnit, der yderligere understreger
dette mystiske iscenesatte landskab.

Francesco Colonna: Hyperotomachia Poliphili.

Det nye er opfattelsen af naturen som et
romantisk teater og ikke som hos Platon og
Plinius som en jordnær kontakt til det oprin¬
delige og sande. Colonnas bog bliver oversat
til engelsk i 1592 med titlen »The Strife of
Love in a Dream«. Det er væsentligt at
bemærke, at det kun var første halvdel af
bogen, der blev oversat. I sidste halvdel
beskrives nemlig kærlighedsgudens have
Cythera, der er en slags idealhave anlagt på
en ø. Den er strengt geomerisk anlagt over en
cirkel med et palads i midten og med 20 ens
stier førende op til paladset. Beplantningen
består af ensartede klippede træer dels i
pyramider, dels i kugleform.

Man ved med sikkerhed, at Shakespearg
var optaget af Colonnas »Strife of Love in a

Dream«, og ved nærmere eftertanke synes
man da også at kunne fornemme noget af
Colonnas landskab i Shakespeares forfatter¬
skab som for eksempel i »En skærsommer¬
natsdrøm« fra 1595. Det idealiserede land¬

skab, naturens egne kræfter - bliver i århun¬
dreder et væsentligt litterært element gen¬
nem Shakespeares dramaer.

Den engelske landskabshave
Der er mange veje, der fører til den engelske
landskabshaves opståen. Denne nye alterna¬
tive havekultur er et blomsterbarn i det bedre

borgerskab. Den er på en gang en frydefuld
protest mod barokken og magtkoncentratio¬
nens prestigepræsentationer, samt en hyldest
til den følsomme sanselighed. Den blev et
slags sejrssymbol for Whiggerne. Haven er
også udtryk for en art nyplatonisme og er
således vendt mod den katolske kirke. Det er

et begejstret møde med den rustikke natur,
som man oplever den i Shakespeares digt¬
ning. Og det er i virkeligheden ikke usand¬
synligt, at Shakespeares naturopfattelse har
haft indflydelse på den romantiske haves
opståen. En afden nye havekulturs fædre var
Alexander Pope, der var en stor beundrer af
Shakespeares forfatterskab. Han udgav
blandt andet Shakespeares værker. Der er
således en litterær forudsætning for den en¬
gelske haves opståen som måske kan føres
tilbage til Colonnas Hypnerotomachia Poli¬
phili. Man tør ikke gætte på, hvad der kunne
være sket, hvis andet bind af »The Strife of
Love in a Dream« med den geometriske
haveopfattelse også var blevet oversat til
engelsk i 1592.

Den romantiske have har ikke kun rødder i

Italien, selvom den væsentligste inspiration
nok kommer herfra. Haven skulle befordre
eftertænksomhed og følsomme stemninger.
Da tiden var en slags morgendag for følelses¬
livet, var der rigeligt med gødning for den nye
haveform. I Frankrig havde Rosseau gjort et
stort forarbejde. I Tyskland trivedes den
under Sturm und Drang bevægelsen. I Sveri¬
ge valgte Gustav III Frederik Magnus Piper
som planlægger af haveanlæggene i Drott-
ningholm og Haga. Det blev til nogle meget
smukke haveanlæg, der var inspireret af stu¬
dierejser i England.

Den engelske landskabshaves opståen står
i gæld til en vision om antikken. Da havefor¬
men er litterær i sin grundholdning, opnår
den aldrig en fysisk lovbundethed eller præ¬
cis stil. I Danmark introduceres den af billed¬

huggeren Wiedevelt, men den fjerner s'g
hurtigt fra den antikke vision, og bliver til en
rent følelsesbestemt have med grotter og
eremittårne og ukendte søfolks opdigtede
gravsteder.

Herhjemme trivedes den romantiske stem-
ningshave i ly af beundringen for folk som
Oehlenschlaeger og Baggesen. Den kan ses i
Frederiksberg have, Østre anlæg og talrige
herregårds- og præstegårdshaver.

Havekunst er mere end det, der er »rundt
om et hus«. Den er et slags kulturhistorisk
barometer. Hvis man betragter verdenshi¬
storien har samtlige store perioder med mar¬
kante selvstændige tanker sat sine spor med
store visioner om havekultur.

Hvordan vil 80'ernes have mon komme til
at se ud?

Hannes Læssøe Stephensen, arkitekt m.a.a., Hel¬
singør
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Træer til alle
Af Søren Ryge Petersen

Nu ruller den. PLANT ET TRÆ kampag¬
nen. Dot slår selv i aviserne, hver dag, mange
steder. Og dermed er kampagnens første og
væsentligste målsætning Også i fuld gang med
at blive til virkelighed: at en meget stor del af
den danske befolkning ikke kan undgå at
læse/høre/se, at en lidt mindre (men stadig
stor) del af befolkningen aktivt beskæftiger
sig nied at fa nogle flere træer op at stå i dette
lille, pæne land, hvor bjergene som bekendt
ligger ned og derfor kan køres på. Næsten
overalt. Bedst, når der ikke står træer i vejen.

Næste fase er så bare at finde ud af, hvilke
træer der skal plantes hvor - plus lidt hvornår
og hvordan. Og det kan jo ikke blive noget
problem i et land med så mange grønne
fagfolk. Med en befolkning, der har rig tradi¬
tion for at dyrke jorden, det vil sige fa planter
til at gro. Med 125.000 medlemmer af Natur¬
fredningsforeningen, 85.000 i haveselskaber¬
ne, 500 i Dendrologisk Forening og sågar en
Fond for Træer og Miljø.

Men dengang jeg spurgte min nabo, om
han havde noget imod, at jeg plantede træer
langs med min markvej, der fører 200 m
henover hans mark (kun i den ene side,
sydsiden, forstås), svarede han af hele sit
landmandshjerte: hvad vil du da med dem?
Hvorpå jeg rullede rækken af argumenter i
stilling og endte med at få et forblommet

tilsagn samt et »hvis de bliver for .store, kan
jeg jo altid skære dem ned.«

Det bliver de sikkert, for jeg plantede 18
spidsløn lørdagen efter, gravede telefonkab¬
let over to steder, gik andægtigt frem og
tilbage på markvejen hele sommeren og blev
hjemme fra arbejde den dag, maskinstatio¬
nen sprøjtede for ukrudt i kornmarken på
sydsiden af markvejen.

Dette blot for at fortælle, at alt har en

årsag, også alle de træer, vi ikke har. Men
hvor den konkrete modstand dog giver mu¬
lighed for en ligeså kontant bearbejdelse, da
er ligegyldigheden her - som i så mange andre
forhold - anderledes besværlig at håndtere.
Den kræver tålmodig og langvarig påvirk¬
ning, og i så henseende er førnævnte avis¬
skriverier med videre givet .et af de bedste
midler. Hvis min nabo uge efter uge kan læse
i sin avis om træaktiviteter på sin egn, invol¬
verende mennesker han kender og steder han
kender, så vil det påvirke langt mere end
noget andet. Til at han måske en skønne dag
selv gør plads for et stort eller lille træprojekt.
Og hvis han så til overflod kontaktes af den
lokale PLANT ET TRÆ-komité, som har et
lille egetræ med og forlængst har udset sig det
hjørne i markskellet, hvor det træ om 100 år
vil være en indiskutabel pryd, ja, så er der
måske en chance for egen. Lauet større, end

når vi skriver pæne, generelle og adresseløse
artikler om træernes betydning i by og på
land. Konklusion: fa fat i kuglepen og skrive¬
maskine, også alle I, der læser landskaber og
LANDSKAB. Skriv løs af hjertets hengiven¬
hed og overdæng den lokale presse og andre
massemedier med nøgterne og sentimentale
beretninger om træerne omkring Jer. Både
dem, der er, og dem, der skal komme.

Det var sikkert meget karakteristisk, at
PLANT ET TRÆ-ideen dårligt nok var lan¬
ceret, før den løb ind i et hav af diskussioner
om, hvor der skal plantes træer. Blandt fagfolk
er dette tilsyneladende en uudtømmelig kilde
til debat, og det forekommer mig, at man
stadig diskuterer denne sag, som om det
danske landskab uden videre accepterer og
beholder hvert eneste træ, der får lov til at slå
rod. Hvilket jo ikke er tilfældet. Spildprocen¬
ten er umådelig høj, og de træer, der plantes
uhensigtsmæssigt, vil som regel lynhurtigt
forsvinde af sig selv. Eller hjulpet af en kærlig
hånd eller maskine. Desto vigtigere er det -
ikke mindst i den aktuelle anledning - at give
bud på gode og sikre plantesteder. Underteg¬
nede har ved flere lejligheder slået til lyd for
græsplæneindustriernes groteske mangel på
træer (hver gang med forbavsende stor effekt
- typisk læser/tilhørerreaktion: det er jo rig¬
tigt, det har jeg da aldrig tænkt på ...) Men
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jeg vil mene, at mindst to andre modeller bør
fremhæves stærkt i disse år: trærækken og det
enkeltstående træ.

De skal fremhæves, fordi der er tale om

overskuelige projekter, der ofte kan klares
uden professionel medvirken, og fordi de kan
etableres så umådeligt mange steder. Jeg ved
ikke, hvor mange privatveje, der er i landet
(veje, der fører fra offentlig vej til hus eller
ejendom), men jeg ved, at kun en forsvinden¬
de lille del af dem er flankeret af en trærække
eller to. Synd og skam, for en række ensartede
træer er altid smukke. Og alle tiders mål for
hver eneste PLANT ET TRÆ- komité i
landet.

Det enlige træ. Ak ja. Atter indiskutabelt,
at det er så smukt så smukt. Egen på marken.
Rødellen ved åen. Pilen i grøften. Grønne
kontraster og sorte silhuetter og en enkelt
slumrende krage. Og sig så England og
Nordsjælland og herregårdsjorder, for hvad
hjælper det, når 70% af Danmark er under
kyndig plov og vi absolut ingen tradition har
for at værdsætte synet og lyden af et stærkt,
fuldkronet træ på åben mark. Denne tradi¬
tion skal skabes, og det kan naturligvis kun
lade sig gøre ved stor medhjælp og forståelse
fra landbrugets side. Godt derfor, at selvsam¬
me landbrug har vist stor og næsten betingel¬
sesløs interesse for PLANT ET TRÆ-projek¬

tet fra første færd. Med Frode Olesen som

erfaren mellemmand håber vi at fa plantet
mere end ét egetræ i danske horisonter og
dermed lagt grunden til en af de smukkeste
landskabstraditioner, der findes: at man i det
ekstremt dyrkede land giver plads til dettes
modsætning: træet.
Men endnu engang: vigtigst af alt er det
enkelte menneskes forelskelse i det enkelte
træ. 1 det træ, der står ved husets gavl, i
vejsvinget, ved broen, foran købmanden,
bagved bageren og uden for barndommens
soveværelsesvindue. Alle de træer, som du og
jeg følger dag for dag i vor færden rundt om i
tilværelsen; som sætter sig på nethinden i
grønt eller sort eller mellemtoner; som er

uendeligt stabile og foranderlige på én gang.
Disse træer, måske plantet for 200 år siden,
måske i fjor, har det lykkelige tilfælles, at de
ikke blot er enestående naturfænomener,
men også dele af menneskeliv, af samfund, af
dit og mit. Hvilket er den bedste forsikring vi
kan gi' dem.

Og så gør det i øvrigt ikke noget, at de på et
tidspunkt bliver gamle og skrøbelige og ender
i en brændestabel. For der findes jo ikke
noget bedre end at plante et nyt.

Søren Ryge Petersen er direktør for Det Jydske
Haveselskab og redaktør af »Haven«.

Øverst fra venstre: Alléen - her fra Frijsenborg - er
et oplagt emne for nyplantning ved såvel offentlige
som private veje.
Fra Christiansfeld. Et afvore smukkeste eksempler
på samhørigheden mellem træer og huse. Træer og
mennesker.

Landevejenes træer. Et stort og væsentligt kapitel.
De nye vejregler giver mulighed for plantning langs
tusinder af kilometer asfalt.
Nederst: Det åbne land med de utallige muligheder
for hegn, trægrupper eller enkelte træer. Dette er
rester af en stolt allé langs med 300 m privatvej.
Synlige på kilometers afstand og til glæde for bl.a.
10.000 biler i døgnet.

■ Top from the right: The avenue - here at Frijsen¬
borg - is an obvious subject for new planting on
both public and private roads.
From Christiansfeld. One of our most beautiful

examples of harmony between trees and buildings.
Trees and human beings.
The highway trees. A large and important chapter.
The new highway regulations make it possible to
plant beside thousands of kilometres of tarmac.
Bottom: The open countryside with its innumerab¬
le possibilities for hedgerows, tree groups or solita¬
ry trees. This is the remains of a magnificent
avenue along 300 m. of private road. Visible at a
distance of kilometres and for the pleasure of,
amongst others, 10.000 motorists a day.

A
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Stadens uterum
-vad sker med rummen

mellan husen under 80-talet?
Av Eivor Bucht

»Om forfaldet som fornyer« år rubriken på
en esså av Erik Fischer i anslutning till
utstållningen om Fredrik Magnus Piper på
Statens Museum for Kunst i Kopenhamn i
år. I essån beskriver Fischer hur trådgårds-
konsten avspeglar de radikala foråndringar,
som sker i Europa och kanske fråmst i Fran-
krike under 1700-talets senare del, med upp-
lysningstidens genombrott, med den franska
revolutionen som foråndrar den politiska sce¬
nen och med foråndringarna i nåringslivet.
De manifesteras i Le Notre's Versailles, en

gång ansedd som den mest storslagna sym-
bplen for trådgårdskonsten under barockens
epok. Robert som avbildar parken under
slutet av 1700-talet ser en helt annan park
framfor sig. For honom »minder parken om
en romersk inspireret ruinfantasi«, dår natu¬
rens egna lagar gradvis tagit overhånden, når
månniskans tuktande hand inte långre råckt
till. Forfallet inspirerar att ge trådgårdarna
ett annat uttryck, som ligger nårmare natu¬
ren, ett uttryck som också stods av upplys-
ningstidens vårldsbild, liksom av en annan

politisk och ekonomisk situation.
Idag står vi i flertalet industrialiserade

lånder på samma sått infor eller år redan mitt
i en foråndringsperiod. 60-talet med sin
framtidsoptimism forefaller oåndligt avlåg-
set i en tid, dår massmedia obonhorligt trum-
mar i oss budskapet om hotet mot freden,
ståndigt okande arbetsloshetssifTror, staters
svårigheter att kunna hushålla med sina
ekonomiska och naturresurser. Det år klart
att alia som arbetar med att bygga upp och
forvalta de resurser som finns i den yttre
miljon också blir påverkade, och det år inte
en slump att man i Danmark i krisens år 1982
håller på att ta fram en motsvarighet till 30-
talets idéskrift: Parkpolitik.

En kris leder till krav på foråndringar som i
båsta fall också innebår borjan till en fornyel¬
se. I båsta fall - for det finns också en risk att

krisen leder till verklighetsflykt. Den feberak-
tiga diskussionen om postmodernism inom
arkitekturen har många drag av just eska-
pism, dår bevakandet av arkitektens
konstnårsego står i centrum.

Hur mdter vi 80-talets kris?

Jag kan hår ge två svar. Det ena svaret andas
djup pessimism. Gor vi »från den grona

1. Trådgårdskonstens kulturarv gav oss vackra.
trådgårdar och finparker, dår trådgårdsmåstarens
hantverkskunnighet firadc många segrar.
2. Funktionalismen ersatte trådgård och park med
mellanrum med oklara grånser och funktioner.
Genom sin tidlosa allmångiltighet kom ofta natur¬
marken att losa miljogestaltarens problem.
3. Når åven hantverket och trådgårdens skala
rationaliseredes bort fick vi dock påtagligt erfara
avsaknaden av en miljogestaltning som fungerade
utan vare sig trådgård eller trådgårdsmåstare.
4. Att »hårma« naturen ser ut att staka ut en

framkomlig våg ur dilemmat.
5. Återstår alla de mellanrum som varken år

trådgård eller natur. De våntar på att fyllas med ett
meningsfullt och vackert innehåil, med ett gestalt-
ningskoncept som kan båra fram en ny kulturtradi¬
tion vid sidan om de traditioner som hor

slottstrådgården och naturen till.
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sektorn« ingenting eller om vi bara låter oss
forforas av tidens designdrommar, kommer
vi snart inte att ha något att designa. Åtmin-
stone i Sverige finns en tendens att den
kommunala parkforvaltningen forsvinner
bland tekniska organ, att stadtråd-
gårdsmåstare med »grona fingrar« ersåtts av
tekniker och ekonomer; många parker och
potentiellt fina rekreationsområden håller re-
dan på att styckas sonder av en okånslig
stadsfortåtning; vi får åter en typ av bakgår-
dar i den tåta bebyggelse som nu lovordas,
dår det år legitimt att fnysa åt synpunkter på
barns behov eller frågor om det finns någon
sol på gården. Hånsynen till en kortsiktig
ekonomi kan helt ta overhånden over kraven

på kvalitet i miljon. Det år en bild målad med
kraftig svårta, men dess kårna år tyvårr
mycket trolig, om vi inte gor något for att
mota utvecklingen.

Det andra svaret andas faktiskt optimism.
Jag skall forsoka beskriva något om den
utveckling, som år på gång i Sverige med
syfte att mota krisen, men jag vill också peka
på andra områden, dår vi behover fornyelse.

Jag vill ta upp fyra aspekter:
• fornyelsen av ramen eller forutsåttningar-

na for vårt arbete i den fysiska planeringen
och i forvaltningen av befintliga resurser;

• fornyelsen av innehållet i stadens uterum;
• demokratiseringen av vårt arbetsfålt;
• och slutligen fundamentet for vårt arbete i

dem som skall forverkliga våra idéer på
platsen.

Att bli hord

Vi bygger idag inte långre på åkern utan i
stållet inom stadens grånser, dår i många tåt-
orter omkring 50% av arealen år obebyggd.
Den består av planerade bostadsgårdar, par¬
ker, idrottsplatser och friluftsområden, men
också av mer eller mindre tillfålligt tillkomna
gronområden eller reservområden. Det år så¬
ledes inte bristen på utrymmen for fortåt-
ning, som år det centrala problemet. Pro¬
blemet år istållet att bygga på »rått stalle«.
Under de senaste två åren har det igångsatts
några olika projekt i Sverige, som i form av
fallstudier forsoker utveckla anvåndbara me¬

toder for att »lyfta fram« gromområdena som
en likvårdig samtalspartner med andra par¬
ter vid forhandlingen om marken i staden. De
tre viktigaste frågorna som man står infor år:
- att utarbeta en modell for hanteringen av

gronområden som kan anpassas till ovriga
modeller i fysisk planering. Det betyder t ex
utarbetandet av en enkel hierarki av ute¬

rum, som går från den lilla gården dår du
bor till friluftsområde som år gemensamt
for hela stadens befolkning.

- att beskriva nulåget och kommande
foråndringar med hånsyn till tillgången på
olika slags gronområden for olika månni-
skor i olika delar av tå torten. Den beskriv¬

ningen måste goras både kvantitativ och
kvalitativ.

- att beskriva behovet av olika slags uterum.
Genom dessa projekt som avslutas i host

skymtar vi mycket intressanta losningar på

■ 1. The legacy of the garden arts has given us
beautiful gardens and fine parks, where the skill of
the garden craftsmen has celebrated so many tri¬
umphs.
2. Functionalism replaces garden and park, from
time to time, with defined boundaries and func¬
tions. Through its timeless ordinariness, the natu¬
ral landscape has often solved the environmenta¬
list's problems.
3. When both craftmanship and the garden are
rationalised, we can clearly feel the loss of a form
which can function without being a garden.
4. To »copy« nature would seem to be a reasonable
way out of the dilemma.
5. What remains are the spaces which are neither
garden nor nature. They wait to be filled with
purpose and beauty, with a design concept, which
can produce a new cultural tradition - separate
from the traditions which owe their origins to the
manor gardens or to nature.
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de två forstå frågorna. Den sistnamnda, och
viktigaste frågan, har vi dåremot knappt
borjat ta itu med. Emellertid kommer vi att
redan nåsta år ha igång åtminstone två forsk¬
ningsprojekt, som skall ta upp frågan om hur
och varfor vi anvånder/inte anvånder olika
uterum.

Vi har också precis startat tre andra pro¬
jekt, som skall belysa gronområdesproble-
men vid detaljplanering, projektering och
forvaltning. Ett projekt visar, i en exempel-
samling från de senaste årens stadsplanering,
hur den i praktiken styr mojligheterna att få
fram anvåndbara uterum. I ett annat går
man in och ser på hur man styr utemiljon i
bostadsområden med hjalp av statliga lån. I
ett tredje gors en exempelsamling over hur
utemiljon faktiskt gestaltas med hånsyn till
anvåndbarhet och skotsel.

Parkpolitiska program - en nddvandlghet
I en tid når politikarna vill dra åt svångrem-
men måste parkforvaltningarna kunna argu-
mentera for sina resurskrav, men också kun¬
ne omprioritera i sin verksamhet. I många
kommuner har man dårfor under de senaste

åren tagit fram olika slags mål och program
for parkverksamheten — från overgripande
oversikter over grønstrukturen i tåtorter till
mer detaljerade program over tråden i staden
eller skotseln av olika slags gronområden.

For att ge andra kommuner en hjalp i
deras programarbete gors en sammanståll-
ning av i stort sett alia de former av mål och
program som hittills tagits fram. Den kom-
pletteras med en diskussion om behovet av
olika slags program, om målgruppen for
programmet, om vilka slags underlagsmate-
rial som behover tas fram m m. Det projektet
kommer att redovisas i en svensk Byggnings-
rapport under våren.

Fornyelse av parkinnehdllet
Vi har inom vår yrkeskår en lång tradition att
bygga på vid gestaltningen av trådgårdar och
vad jag vill kalla finparker, dvs parker som
mer eller mindre bygger på ett slotts-
trådgårdsarv. Denna tradition omfattar hela
kedjan från gestaltning over anlåggning till
skotsel — eller råttare sagt har gållt, for nu
bryter kedjans slutlånkar allt mer samman.
Det skall jag återkomma till långre fram.

Men verkligheten har under 1900-talet,
framfor allt då under de senaste årtiondena,
lagt till fler och fler s k gronområden, som
man inte kan kalla vare sig trådgård eller
park. Det har gått bra i de fall gronområdena
har bestått av naturmark, for naturmarken
år så allmångiltig att den faktiskt fungerar i
de mest skiida sammanhang. I Sverige har vi
också många utomordentligt fina boendemil-
joer, skapade i naturmark under perioden
1930 —ca 1955. De år enkla och anspråkslosa,
men attraktiva och dessutom billiga att
skota.

Men alla de andra skapade miljoerna, som
inte går att fora till våra traditionella begrepp
- dem har vi hittills inte lyckats ge en gestalt¬
ning som forenar skonhet och praktisk funk¬

tion. Dårav den allmånna kritiken mot

sårskilt 60- och 70-talets byggande, mot fan-
tasilosa buskage som inramar uppradade
funktioner eller gråsoknar utan form eller
innehåll.

Vad kråver då dessa områden? - Ja, dår
man inte kan gora dem till vare sig trådgård
eller finpark, måste man ge områdena ett
annat innehåll, som svarar mot deras an-

våndning. - Det år i detta sammanhang, som
jag placerar de s k naturlika gronområdena.

De naturliga gronområdena står for
våldigt många olika ting och jag tånker inte
analysera dem nårmare. Det viktiga i detta
sammanhang år bara att konstatera att vi hår
har fått fram ett forsok att utveckla ett nytt
innehåll i våra uterum som båttre skall svara

mot den verklighet som vi arbetar med.
Emellertid kråver naturlika gronområden att
precis samma lånkar fungerar som inom den
traditionella trådgårdsplaneringen. Det be¬
tyder att vi behover utveckla en gestaltnings-
tradition som utgår från de begrånsningar
och mojligheter som de naturlika gronområ¬
den ger. Vi behover utveckla en anlåggnings-
teknik och inte minst skotselprinciper och
praktiska skotselmetoder for att de naturlika
gronområdena skall kunna utvecklas att bli
det utmårkta komplement till den traditio¬
nella trådgården och parken som jag år helt
overtygad om att de har forutsåttningar att
bli.

Men det råcker inte. Jag anser att vi idag
har ett gestaltningstomrum mellan den tradi¬
tionella trådgården-finparken och de natur¬
lika systemen, ett tomrum som borde vara en
stor utmaning for 80-talets landskapsarkitek-
ter. Hur gestalta vackra uterum som skall
kunna klara en foranderlig och ofta hårdhånt
anvåndning i den bostadsnåra miljon och
som inte fordrar en trådgårdsmåstares dag¬
liga omvårdnad?

Demokratiseringen av boendet
Vid konferensen om Stadens uterum i Hel¬

singborg forrå året talade landskapsarkitekt
Sture Koinberg mycket engagerat om beho¬
vet av demokratisering i planeringen, for att
gora det mojligt for brukarna att faktiskt
påverka och delta i besluten om boendet.
Genom alla de miljofbrbåttringsprojekt som
har genomforts i Sverige sedan 1975, till en
kostnad av 300 miljoner S kr, har tusentals
månniskor fått mojligheter att vara med om
att påverka en liten del av boendet, nåmligen
utformingen av nårmiljon. Många år de
Hem- och Skolarforeningar som har engage¬
rat sig i att bryta upp asfalten på skolgården
for att i stallet plantera tråd och blomster-
lokar. En hel del av engagemanget har bara
lett en bit på vågen mot de mål som stakats
ut, men utan tvekan har många månniskor
genom detta arbete vågat ta steget från passi¬
vitet till aktivt arbete for sin nårmiljo. Det
engagemanget behovs for att hindra att det
bara blir tomma ord av det avtal som skrivits
mellan SABO (samordningsorganisationen
for de allmånnyttiga bostadsforetagen) och
Hyresgåstarnas riksforbund om boendemed-

verkan i planering, byggande och forvaltning
av boendemiljon.

Landskapsarkitekten som projektor stålis
hår infor en helt ny situation, att fungera mer
som rådgivare ån som en person vars egna
intentioner skall gestaltas i den fysiska
miljon, att se sjålva arbetsprocessen tillsam-
mans med många andra som huvudmål for
sitt arbete mer ån resultatet och dessutom att

se sitt resultat inte som någon slutgiltig pro¬
dukt utan i stållet som en etapp i ett forlopp. I
sjålva verket innebår en reell demokratise¬
ring av planeringen en revolution av den
traditionella arkitektrollen!

Fundamentet sviktar
Hur mycket man ån tror på att de boende
sjålva skall kunna ta hand om sin nårmiljo, år
det likvål så att den allra storsta delen av vår

yttre miljo också framover kommer att tas om
hand av professionella. Versailles forfoll på
grund av att anlåggningen inte skottes. Vi
har samma problem hos oss i dag inte bara,
eller ens huvudsakligen for att penningkistan
sinar, utan for att allt fler av dem som år satta
att anlågga och skota vår yttre miljo saknar
yrkeskunskaper. Utvecklingen år minst sagt
oroande, och den ståller naturligtvis också
projektoren infor nya problem. Vad hjålper
det med en aldrig så fin gestaltning av en
miljo på papperet om det inte finns månni¬
skor som kan genomfora intentionerna?

Jag vill påstå att hela fundamentet for vårt
arbete snabbt håller på att urholkas. Dårmed
ståils också storre krav på 80-talets land-
skapsarkitekter ån någon gång tidigare. Det
kråvs emellertid också stora utbildningsin-
satser framfor allt på praktikernivåerna for
att vånda utvecklingen. Detta år också en av
de viktigaste uppgifterna for MOVIUM-se-
kretariatet under kommande år.

Om 80-talet kommer att bli ett forfallets
eller den konstruktiva fornyelsens årtionden
for oss som arbetar med stadens uterum år en

fråga for 90-talets historieskrivare. Men jag
tror att skall trådgårdskonsten - i vid be-
mårkelse - overleva utan allvarligare sår,
måste den våga ta en duell med verkligheten.

Foredrag vid DL's hostkonference 1982.
Eivor Bucht, landskabsarkitekt, LAR.
Leder af MOVIUMsekretarlatet i Sverige.
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Noter, indlæg, bogomtaler

Nyt om etablering af de geometriske
haver i Herning
På jubilæumskomiteens vegne er det mig en
glæde at kunne meddele, at etablering af de
geometriske haver ved Herning kunstmuseer
synes sikret.

DL har fra Danmarks NatiqnalbanksJubi¬
læumsfond faet meddelse om tildeling af kr.
50.000,- til projektets gennemførelse.

Samtidig har Herning byråd udtalt sin
støtte til det af landskabsarkitekterne J. P.
Junggreen Have og Sonja Høgild udarbejde¬
de forslag til placering og udformning. Pro¬
jektet vil blive offentliggjort i et senere num¬
mer af tidsskriftet Landskab og den officielle
markering af projektets virkeliggørelse er fo¬
reløbig berammet til mandag den 18. april
1983, således at dette træ-plantningsmæssigt
omfattende projekt også gøres til en aktivitet i
»Plant et træ«-kampagnen.

Apropos »Plant at træ«. Lørdag den 16.
april 1983, Dronningens fødselsdag, er udpe¬
get til officiel kampagnedag.

DL's jubilæumskomité håber, at mange
medlemmer ved velfunderede plantningsak-
tioner vil være med til at markere denne
Træets dag.

At plante - velovervejet, velmotiveret og
faglig korrekt — bør være en æressag for alle
DL's medlemmer. Lars Borgen

Buske til anlæg, læ og haver
Statens Planteavlsforsøg. Beretning nr. S1571.

Beskrivelse af selekterede kloner af buske til
anlæg, læ og haver.

Poul Erik Brander. Institut for Landskabsplan-
ter, Hornum. Tidsskriftfor Planteavls Specialserie,
København 1981. Pris kr. 5,00 -I- moms og porto.

Beretningen er som titlen siger en beskri¬
velse af selekterede kloner blandt de mest

anvendte buske, som landskabsarkitekten og
konsulenten bruger, når de udarbejder be-
plantningsplaner. Beretningen bør derfor stå
på enhver tegnestue som supplement til de
plantebøger og kataloger man plejer at slå op
i, men bør også bruges af de mere drevne, der
tror de har det hele i hovedet, der kan nemlig
være kommet noget, der er bedre end de gode
gamle travere. Der er meget vigtigt arbejde
under ledelse af Poul Erik Brander, og det
skal udnyttes, så bestil den straks. Jette Abel

Landskabspleje med husdyr
Landskabspleje med husdyr. Miljøværnscentret ved
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Særtryk af
UgeskriftforJordbrug 127 (1982) nr. 43, 44 og 45.
Illustreret temahæfte på 36 sider.
Husdyr som kvæg, far, geder og heste er
anvendelige som landskabsplejere i en lang

række situationer. Husdyrene er for eksempel
gode til at holde uønsket vegetation i ave på
ellers ufremkommelige steder. Dyrenes tilste¬
deværelse giver landskabet liv og øger den
rekreative værdi, samtidig med at naturgivne
ressourcer kan udnyttes til næringsrig men¬
neskeføde.

Hvilket dyr og racer kan anvendes hvor?
Hvilke krav stiller dyrene til pasning? Hvor
kan husdyr som landskabsplejere anvendes i
fredningsplanlægningen? Hvordan reagerer
plantevæskten på dyrene? Kan det betale sig
at anvende husdyr som landskabsplejere?
Hvorledes er erfaringerne fra Hammershus
Slotslyng og Mols Bjerge, hvor denne pleje¬
form anvendes? - Disse og mange andre
spørgsmål giver hæftet svar på.

Hæftet kan købes for 50 kr. incl. moms og
forsendelse ved henvendelse til Ugeskriftets
redaktion, tlf. (01) 15 33 66.

Arne Vestergaard Petersen

Skriver hyldet
Efter mere end 27 år som forlagsleder og
redaktør på Arkitektens Forlag trækker arki¬
tekt Poul Erik Skriver sig tilbage ved udgan¬
gen af 1982.

For at hædre og takke ham for hans mange¬
årige indsats var samtlige arkitektstandens
koryfæer til stede på receptionen i Nyhavn
den 15. december.

Også Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter og Landskabs redaktører deltog i
festlighederne for at takke forlagslederen for
20 års engageret samarbejde om udgivelse af
Havekunst/Landskab.

I sin tale til Poul Erik Skriver sagde Land¬
skabs redaktør gennem sytten år, Karen Per-
min blandt andet:

»Selv om din have er tilgroet - og en sav
måske havde været mere på sin plads - har
DL og Landskabs forhenværende, nuværen¬
de og kommende redaktør valgt at markere
dagen og den nye epoke i dit liv, ved at forære
dig et paradisæbletræ - en Malus Hybr.
professor Sprenger - med hvide blomster og
små orange frugter - paradisæbler - som
bliver siddende langt hen på vinteren, hvis
fuglene ikke har spist dem.

For at distrahere fuglenes interesse for de
dekorative frugter, har vi ladet en kyndig
fuglehussnedker lave et fuglehus, som arki¬
tektonisk forhåbentlig kan stå for dit kritiske
blik.

Med træet og fuglehuset, der bør placeres i
nærheden af hinanden, siger landskabsarki¬
tekterne dig tak for tyve års engageret samar¬
bejde om udgivelsen afvort fælles hjertebarn:
Havekunst/Landskab.«

Bog til Skriver: Utopiens Havn
Utopiens Havn, tilegnet Poul Erik Skriver. Redak¬
tion og tilrettelægning: Kim Dirckinck-Holmfeld og
Christian Enevoldsen. Oplag 500. 48 sider, rigt
illustreret. Pris 150 kr. direkte fra Arkitektens
Forlag, Nyhavn 43, 1051 København K. Tlf. (01)
13 62 0.

I Oslo er der udskrevet en stor nordisk
konkurrence om byens havn. Oslo skal igen
blive en by ved fjorden.

Oslo havn ligger i dag hen og venter på nye
initiativer - ligesom Københavns havn gør!

I Oslo har debatten om havnen ført frem til
en arkitektkonkurrence - i København er

debatten flere gange ebbet ud igen på trods af
gode oplæg.

Imens er store muligheder allerede for¬
spildte. Tænk på det nye udenrigsministe¬
rium, på A. P. Møllers hovedsæde - »blinde¬
instituttet« - og på parken på Larsens Plads -

vistnok en kombination af sikringsrum og

minigolfbane.
Nu bliver debatten imidlertid tilført ny næ¬

ring med en herlig samling af inspirerende
forslag fra en række arkitekter, som har villet
være med til at takke Skriver for hans mange¬

årige højt værdsatte ledelse af Arkitektens
Forlag.

Utopiens Havn illustrerer drømmen om en
strålende fremtid for havneområdet. Bogen
henvender sig til offentligheden og til byens
myndigheder. Uden disse parters tro på og
vilje til at give havnen en ny fremtid som en
del af byen vil de store muligheder stadig
ødelægges.

Bogen er også grafisk blevet en oplevelse
med tegninger, collager og modeller gengivet
med den bedst tænkelige grafiske teknik. Et
billedkunstnerisk bilag, en signeret serigrafi
af Henning Damgaard Sørensen slutter bo¬
gen.

Et enkelt eksempel fra bogen gengives her.
Sven-Ingvar Andersson har vist hvad Lar¬
sens Plads kunne være blevet for byen med et
enkelt og poetisk projekt med rækker af pile¬
træer, lave mure, en trappe og en rose.

PS
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Nyt havehistorisk tidsskrift

Journal of Garden History
an international quarterly
Taylor & Francis Ltd, 4John Street London WC1N
2ET
Af en eller anden grund synes England at
være centrum for havekunstinteresserede.
Det hænger naturligvis sammen med tilstede¬
værelsen af et stort antal velbevarede histori¬
ske haver og parker kombineret med en næ¬
sten chokerende national interesse for bota¬
nik. En ganske almindelig hverdag finder
man haver og parker pakket med besøgende
med lup og notesblok med små sirlige akva¬
reller af blomster og blade. Også mange af de
privatejede parker har en åbningsordning for
offentligheden, som bliver flittigt anvendt.

Interessen for haver deler sig i 2 emnekred¬
se. Den botaniske og den arkitektonisk-histo-
riske. I de senere år er der kommet en del
udmærket litteratur omkring emnet »havens
kulturhistorie«. Nu er der også kommet et
tidsskrift: Journal ofgarden History; an inter¬
national quarterly.

Redaktionskomitéen består af 17 medlem¬
mer fra Europa, USA, og først og fremmest
England. I de 7 numre, der er udkommet
indtil dato, er store dele af stoffet skrevet af
forfattere med tilknytning til et eller andet
universitet og med et emnevalg omkring den
engelske havetradition. Det er naturligvis
også meget spændende, og må formentlig ses
som lidt af et begynderfænomen, idet det som
før nævnt, er her, at interessen er størst.
Resten afkloden skal nok følge med. Man kan
undre sig over, hvorfor man ikke har indvalgt
en kineser (eller en japaner) i the advisor
board. Netop den engelske landskabelige ha¬
ve låner træk fra Kina på et vist tidspunkt, så
alene af den grund er det vigtigt at fa Østen
med.

løvrigt trænger vi her i Europa til at lære
lidt mere om sammenhængen mellem østens
filosofi og havekultur. Ikke bare fra Kina og
Japan, men også f.eks. fra Indonesien, der i
havekulturel henseende er slet belyst, selv om
der findes nogle prægtige anlæg og en spæn¬
dende kultur.

De fleste af forfatterne i Journal of Garden
History er universitetsfolk, og mange afartik¬
lerne har karakter af at være videnskabeligt
arbejde. Man kan måske ane et misforhold
mellem sigtet med bladet — at udbrede kend¬
skabet til historiske haver, og de litterært
noget tunge og stærkt afgrænsede artikler, der
næppe kan kaldes »rigt illustrerede« og som
ofte kræver en del forkundskaber for at kunne
blive forstået. Endelig har historieforskere en
vis trang til at skrive personalhistorie, der i
denne sammenhæng måske må vurderes som
en redaktionel slagside.

Der er tit mere spændende at fa kortlagt de
historiske og kulturelle kræfter, der fører til
havernes opståen. Faren ved at afgrænse em¬
nerne så snævert,'som det er gjort i flere af ar¬
tiklerne er, at hele indsatsen bliver til små
»notes« fra kender til kender uden adresse til

den store kreds over hele verden der inter¬
esserer sig for »garden history«.

Når dette er sagt, fortjener bladet iøvrigt
kun ros. Mange af artiklerne er spændende
studier, der er absolut læseværdige. Nævnes
kan f.eks. David R. Coffin: »The lex hotorum
and access to gardens in Latium«, eller »The
Dutch classical garden and André Mollet« af
Florence Hopper. Som eksempel på en mo¬
derne have kan nævnes en artikel af Stephen
Bann på 32 sider om Ian Hamilton Finlay
(forfatter, udgiver af det litterære magasin
»pour old tired horse«) og hans parklignende
filosofiske have Stonypath. Finlay er ikke
litterat for ingenting, og haven er da også fuld
af tanker og indskriptioner, men artiklen
efterlader nu ikke et brus afbegejstring.

Det er tanken, at tidsskriftet skal udkomme
med temanumre engang imellem. Således
foreligger der et »Special Dutch Issue« måske
for at henlede opmærksomheden på den fred¬
ning på haveområdet, der er fremme i Hol¬
land netop nu. Fra dette hefte skal specielt
nævnes en artikel af Erik de Jong »Virgilian
Paradise - a dutch garden near Moscow in
the early 18th century«, hvor en hollandsk
læge Nicolaas Bidloo skabte sig en bemærkel¬
sesværdig have, der nu er borte. Heldigvis
kunne Bidloo også tegne, og der eksisterer 20
tegninger fra hans hånd, hvoraf flere er gengi¬
vet i artiklen. Det er fine ting. Både som
havearkitektur og som tegning betragtet.

Hvert nummer slutter med uvurderlige og
omfattende boganmeldelser, der giver hele
heftet en særlig kvalitet. Desuden er det hen¬
sigten hvert år at bringe en samlet bibliografi
over nyudkomne bøger indenfor en meget
bred emnekreds (fra haveredskaber til »con¬
servation ofgardens«).

Tidsskriftet er en absolut værdifuld nyska¬
belse, og man må kun håbe, at fremtiden vil
bringe bladet succes samt en anelse mere
bredde i udvælgelsen af stoffet, hvilket da
også er hensigten ifølge udgivernes formålser¬
klæring.

Hannes Læssøe Stephensen, arkitekt m.a.a., Hel¬
singør.

Miss Gertrude Jekyll
Den 8. december 1982 var det 50 år siden at

den store kvindelige engelske havekunstner
Miss Gertrude Jekyll døde, 89 år gammel.

På denne dato og efterfølgende dag afhold¬
tes i England et seminar for at mindes Miss
Gertrude Jekyll's betydning for europæisk og
amerikansk havekunst. Det skete på St. Ai-
dans College ved Durham Universitetet.

Ved forelæsninger blev der fortalt om hen¬
des liv, ideer og beplantnings-æstetiske teo¬
rier, for eksempel:

Gertrude Jekyll: En gartner forud for sin
tid, GertrudeJekyll: Som dekorativ kunstner,
Jekyll genfødt: Historien om restaureringen
af Hestercombe, - og Gertrude Jekyll som
landskabs-planlægger.

En udstilling viste nogle af hendes og arki¬
tekten Sir Edwin Lutyen's haveplaner og
tegninger, for eksempel til de tre haveanlæg,
hun udførte i USA.

Endvidere var der fremlagt bøger af og om
G. J. og ophængt nogle af hendes malerier,
samt malede portrætter af hende. En lille
vinterhave i Gertrude Jekyll-stil var anlagt
ved kollegiet i anledning afseminaret.

Der deltog omkring 100 havearkitekter,
studerende og andre haveinteresserede, mest
fra England, men også nogle fra andre lande.
Danmark og Skandinavien var repræsenteret
af undertegnede.

Allerede i november-december 1981 blev
Miss Gertrude Jekyll's tegninger og beplant-
ningsplaner vist efter tilbagekomsten som
fotokopier fra USA ved en udstilling i
London.

Miss Gertrude Jekyll fik stor betydning for
planlægningen af haver og parker, først og
fremmest på grund af hendes mange meget
læste have- og plantebøger, men også ved
hendes egen berømte have Munstead Wood i
Surrey, færdiganlagt i 1897, og som blev
besøgt af et utal af havearkitekter og havein¬
teresserede fra mange lande, også de skandi¬
naviske. Hun må sikkert betragtes som en af
de grundlæggende personligheder af vor tids
frie naturprægede haveæstetik.

I Danmark og Sverige blev flere havearki¬
tekter inspireret af hendes beplantnings-ide-
er, men det var først og fremmest den store
danske havearkitekt G. N. Brandt (1878-
1945), der med stor dygtighed fulgte Gertru¬
de Jekyll's teorier og tilpassede dem efter
danske og skånske forhold.

Apropos: Hvad gjorde vi forresten i Dan¬
mark for at markere G. N. Brandt's 100-

årsdag den 17. marts 1978?
I løbet af sit lange og uhyre produktive liv

gav Miss GertrudeJekyll tegninger til blandt
andet 150 haver, og de fleste af hendes origi¬
nale have- og beplantnings-planer findes i
California Universitetet i Berkley i USA, og
som fotokopier i England, hvor de bevares
som et afden engelske nations klenodier.

Seminaret, som blev indledt med en min¬
dereception, var arrangeret af det fornemme
og meget aktive engelske selskab for havehi¬
storie: Garden History Society.

Asger Ørum-Larsen,
landskabsarkitekt, dip. L. D. (Dunelm).
Durham universitetet, 10. december 1982.

Storebæltsbroen, rettelse til nr. 4
I nr. 4 afLandskab blev projektet Storebælts¬
broen nævnt. Ved en fejl blev det ikke samti¬
dig anført, at arkitektarbejdet med bro- og
landanlæg blev udført i nært samarbejde
mellem to firmaer, nemlig Edith og Ole Nør¬
gård samt Møller & Wichmann.
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Summary

Retrospect, p. 147
By Agnete Muusfeldt
After The Jubilee celebrations in Herning,
the Editor of our Journal asked me to write
about some of my work.

I choose to begin by saying something
about myself and through this about the
many talented garden-artistic people who
have meant so much to me and to whom I
owe a deep dept ofgratitude.

To choose a career, at that time, seemed so
final and difficult. It was a newspaper inter¬
view with Landscape Architect Anka Ras¬
mussen which gave me the answer and a deep
conviction that the choice was right.

Erik Mygind, whom I met when studying,
patronized the confused student and the
following Spring we were married. We
started our own drawing office a couple of
years later. Projects were mainly in connec¬
tion with the numerous Public Building
Association developments around Copen¬
hagen.

I sprang head over heals into deep water
when, in 1958, Georg Boye invited me to edit
Havekunst and the 3—4 years which followed
were enervating and instructive.

Since 1961, I have had my own drawing
office and share house and home with Jørn
Palle Schmidt.

Throughout the years, the drawing office's
project have mainly been connected to public
developments. This has resulted in lay-outs
to, amongst other things, eight high schools,
several schools, many childrens nurseries, a
number of nursing homes as well as sports
halls and county headquarters - and that
which I have always emphasized is a sober
utilitarian -art, without extravagance, but
with harmony in proportions and with a
fertile impression in planting which will
cheer the people who go there and see.

Kongens Have in Odense, p. 153
By Michael Bellham and Erik Heeser Nielsen
In 1976, The parks Department prepared a
sketch design for renewal of Kongens Have
which, in principle, built upon the old tree
population and re-planting of the aged Horse
Chestnut avenue to the east, with Lime (Tilia
europea pallida). Moreover, the proposals
contained the following main elements:

1. Construction of a red brick wall along
the eastern boundary of the garden against
the public car park. Likewise, to the east,
planting of the new Lime avenue with ap-
prox. 15 year old, 3 X transplanted, 5—6 m.
high trees.

2. Renewal of the lay-out around Christian
the IX's equestrian statue, directly opposite
the railway station. A framework og Beech
hedges was suggested, which provided for
good sitting areas along the footpaths.

3. In the area west ofThe Castle, an attrac¬
tive courtyard garden was proposed, borde¬
red by high Lime hedges.

4. It was proposed that the central area,
with the bandstand and »the hill« should be

given a stricter form with a granite sett
edging.

5. It was proposed that the much used
footpaths through the garden be re-aligned
and supplemented with new ones following
the actual lines ofmovement.

Some Danish Public Holiday Centers Seen
from The Landscape Architect's Point of
View, p. 157
By I. P. Junggreen Have and Finn Andersen
All the holiday centers are located with the
greatest possible respect for local environ¬
mental conditions and, when the background
for the completed holiday village is known,
one has to admire the thoroughness and
responsibility which The Committee exer¬
cises in the initial stages, before decisions on
design form are taken.

One cannot avoid the fact that, as a Land¬
scape Architect, there are occasions when
one would rather have seen a development
moved to another site. The "natural" care of
the areas surrounding the holiday villages
could, also, be improved so that a more fertile
character is achieved, when appropriate to
the locality.

Improvements have been made so that one
can now avoid the somewhat garden-plot¬
like character which can be found close to the
houses in certain places.

As Landscape Architects we ought to
know much more about people and stop
designing irrelevancies as well as we do. It
would be rewarding if we could provide
something which can be used by the people
who stay there - to be used beyond some¬
thing to look at or to stay in.

Music Center In Århus - The Park, p. 162
By Sven Hansen
The connecting slope, between the competi¬
tion areas plateaux, was a decisive factor for
both the location and design of the building
and garden lay-out. In The Music Center it
was utilized for room design and for steps,
etc., whilst on its continuing course to the
north, it is the basis for establishment of an

open air stage with room for 700—800 specta¬
tors. The western and lowest lying terrace
provides room for a small sports area for
Brobjerg School's pupils and for a road from
the western part of the town to The Music
Center's stage and administration as well as
to and from the parking area. The eastern,
and highest plateau, provides room for The
Music Center lobby, the main entrance area
with mirror pool, the parterre garden and the
tree planted lawn which, like a »green hori¬
zon«-, surrounds the center with contact to
The Town Hall Park.

From the start, one of the highest priorities
of the competition team was to integrate The
Music Center's lobby, main entrance with
mirror pool and parterre garden into a unity -
a green area with the same floor surface and
path material.

In the competition proposals, the parterre
garden's, character-giving, planting, on the
slightly south-vest sloping terrain was inten¬
ded as a broad, evergreen, Yew hedge -

Taxus baccata - trimmed to shape a little
over eye level, as the framework around
flower beds and sitting areas as well as
around spaces for sculpture, flower and water
gardens. The parterre garden theme has been
through a series ofstages to find the best form
and the best phenotypical material.

Landscape Architects on Iceland, p. 170
By Preben Skaarup
The Icelandic landscapes have only been
treeless for a few centuries. When the land
was occupied just over 1000 years ago, the
countryside was covered by forests from »the
beach to the mountains«.

Iceland is now plagued by collosal erosion
problems. Water and wind wear away at the
loose volcanic rock and the modest plant
growth, allowed by the sheep to develop,
cannot hold its own because growth and
dispersal is so slow in the cool climate.

Today, Iceland is so depleted of trees that
there is a general, but wrong, belief that trees
are not worth the bother of planting. Given
this situation, the Icelandic Landscape Ar¬
chitect's work takes on the character of a

pioneer vocation.
Landscape Architects are still too few in

number to influence the immense changes
now going on in the Icelandic society but this
situation willl undoubtedly be changed. The¬
re is a desperate need for a group of experts
who, with reference in the Icelandic landsca¬
pe, can indicate how it can be utilized with
greater sensitivity and respect, in the future.

It may well be that, on Iceland, one can
never know when the next vulcano will erupt,
as happened on Heimaey in 1973, and bury
all the mistakes under a thick layer ofash and
lava forcing one to start anew. But, on Hei¬
maey the result was a better climate, better
harbour, better town and cheaper district
heating after the destruction caused by the
volcano. However, this is not a possibility one
wants to calculate with or be allowed to use as

a basis for planning.
*

Landscape Plan for Holmsland Cliffs, p. 173
By Ole Kræn Madsen
The problems dealt with by the project are
divided into two groups: a) Nature problems
and b) Recreative and traffic problems.
These are discussed individually and in the
above mentioned order.

Following a short introductory passage
about the practical background to the pro¬
ject, there is a problem description.

This is followed by the project's "heavy"
section where problems, through registration
and analysis, are synthesized to form the
basis for the project resolutions.

We have tried to limit ourselves so that this

part is as problem orientated as possible and
so that the analyses are interrupted at a stage
where conclusions can be drawn.
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The fourth section contains drawings and
plans to illustrate the solution proposals.

When preparing these, it has been an aim
to be as moderate as possible. This has been
decisive for the result so that the solutions
can be acceptable/submissable to the land¬
scape/natural conditions. We chose this
approach because we had acknowledged that
the landscape can easily be dominated by
even the most simple additions if one is not
careful with localization and form and, also,
because we wanted to follow the project aim -
"how to best preserve a vulnerable biotope
like The Cliffs whilst allowing its recreative
possibilities to be exploited".

The Danish Topiary Garden, p. 176
By Steen Estvad Petersen
One of the elements in the Danish landscape
which I value very highly are the hedges -

especially the clipped ones. They surpass all
other traditional, space-creating, building
materials.

The process which a hedge and its owner
experience throughout the years is a recipro¬
cal one. One of the parties gives shelter and
warmth whilst the other gfertilizes, weeds
and forms. They develop throughout a long
life together - in a way that even the most
well-considered building project cannot live
up to.

Cathedrals in the Landscape, p. 178
By Ole Kortzau
For many years I have dreamt about and
drawn great avenues traversing the country¬
side—avenues, like great cathedrals, with the
single purpose of being aesthetically uni¬
fying. The avenues could be narrow - 2 rows
wide - 4 rows wide - 6 to 8 rows wide - like

great basilicas.
* The avenues would wander through the

landscape without interruption - in their
grandeur, they will provide an interior and
an exterior - they would be able to bind the
landscape together.

Graveyards - A reflection of The Times, p.
180

By Sven-Ingvar Andersson
Given the structure of society and popular
attitudes, one can see that graveyards have to
be just as they are. Graveyards tell us about
our society and what they tell us is true.

Things become really interesting when one
tries this theory out on the future. It is my
impression that the general view is that there
will be a continued increase in cremation
followed by anonymous burial at large
churchyards. But, I believe that this linear
forecast of tendencies will turn out to be

wrong like so many others on traffic density,
etc.

Ifone dies, having lived the greatest part of
a normal life, relatives will be found who will
regard a grave more like an inheritance than
a compulsory expense. It is not the relatives
who have asked for inaccessible central

churchyards.

When death is again accepted as a reality,
the burial ceremony will anew take its place
in the life of the community. It is immaterial
whether the ceremony is Christian or civil. If
local neighbourhood identity develops in tact
with the general reduction in mobility and
death becomes a part of this process, relatives
and friends will again bear the coffin to the
grave, which, now, will constitute a common

ecological conception of the biological cycle.
If these views are correct, the inevitable

consequence will be a demand for "local
graveyards" - small churchyards in affilia¬
tion to housing areas with "small churches"
or as limited areas in parks.

Who Will Find The Lost Paradise? p. 182
By Hannes Læssøe Stephensen
At our latitudes, we usually regard a garden
as an area surrounding a house. The garden
is like a stage for the internal rooms of the
house, where the audience normally resides.

Concentration and thought demands
something special of the surroundings. The
great thinkers of ancient Greece created a

type of organised nature for their philoso¬
phical walks.

A more palpable idea of the appearance of
historic gardens can be found in ancient
Rome. Here, the garden is, also, regarded as
a contrast to urban living, supposedly for the
better off in society.

After the fall of The Roman Empire, a
garden-cultural void arose. Gardens were
still cultivated behind the strict medieval

monastery walls but with the character of
herb and kitchen gardens.

The time is now The Italian Renaissance
and the model for garden culture is ancient
Rome which is sparsely known, mainly from
literary sources. Thus, The Italian Renais¬
sance builds more upon a vision of a higher
culture than real physical archetypes. In
principle, they build upon a train of experi¬
ences where garden and landscape partici¬
pate in a reciprocal experience along the
walk.

There are many roads which lead to the
rise of the landscape garden in England. This
new alternative garden culture is the brain
child of the upper classes. At the same time, it
is a delightful protest against the baroque
and prestige presentations of concentrated
power and an acclaim to perceptive
sensuality.

Garden art is more than "an area sur¬

rounding a house". It is a kind of culture-
historic barometer. When one looks back on

world history, all the great periods have, with
noteworthy independent thinking, left their
mark with their grand visions of garden
culture.

I wonder what the 1980's will offer us?

Trees for Everyone, p. 184
By Søren Ryge Petersen
The PLANT A TREE campaign is now on
the move. Even in the newspapers — every
dav, in many places. Thus, the campaign's

first and most important objective is in full
progress towards reality: That a very large
part of the Danish population cannot avoid
reading/hearing/seeing that a smaller (but
still large) section of society is actively enga¬
ged in getting a few more trees growing in this
pretty, little land where the mountains, as we

know, lie low.
It was probably quite characteristic that

the PLANT A TREE idea had hardly got off
the ground before it ran into a sea of discus¬
sions about where the trees should be plan¬
ted. This is apparently an unexaustable sour¬
ce for debate for the experts and it seems to
me that one still discusses this matter as if the
Danish landscape inevitably accepts every
single tree which is allowed to root. Which is
not the case. The percentage of losses is
extremely high and the trees which are plan¬
ted inexpediently will usually dissappear by
themselves. Perhaps helped by a caring hand
or machine. Nevertheless it is important - not
least for this specific cause - to suggest good
and safe planting places.

Open Space In Towns, p. 186
By Eivor Bucht
A crisis leads to demand for change which, at
best, also includes the beginning of renewal. I
will try to describe something about the
developments which are in process in Swe¬
den and which aim to meet the crisis. I will,
also, point out other areas which require
renewal. I will raise four aspects:
• Renewal of the framework or assumptions
for our work with physical planning and for
administration ofexisting resources.
• Renewal of the components which make
up the open space in towns.
• Democratization ofour work sphere.
• And, finally, examine the foundation ofour
work on behalf of those who carry it out on
site.

The three most important questions to be
dealt with are:
— To produce a model for management of
open spaces which can be adapted to other
models for physical planning. This will mean
working out a simple hierarchy for open
spaces which extends from the little garden at
home to the communal recreative areas for
all the town's inhabitants.
—To describe the present status and future
changes of different types of open spaces, for
different people, in different parts of the
urban framework. This description should be
made both quantitatively and qualitatively.
—To describe the requirements of different
types ofopen spaces.

I believe that we, today, have an evolution¬
ary void between the traditional garden, the
fine park, and the natural system - a void
which ought to be a major challenge for
Landscape Architects of the 1980's. How
should open spaces be formed which can
tolerate change and an, often, intensive
usage, in the residential environment and
which do not require a landscape gardener's
daily care? Jeremy Dean
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Diverse

Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse giver anerkendelse
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse uddelte
i forbindelse med sit årsmøde på Københavns
rådhus mandag den 29. november kl. 19.30 diplom
for restaureringen af Kastellet og for boligbebyg¬
gelsen Solbjerg Have. Der blev desuden givet
rosende omtale for restaureringen afMarmorbroen
og til stadsgartnerembedet.

Kastelsvoiden må genskabes
Præsidiemedlem, direktør Finn Hilsted, overrakte
diplomet for Kastellets restaurering til chefen for
Forsvarets Bygningstjeneste, direktør G. Fålt-Jen-
sen. Kastellet, som blev bygget under Frederik III,
er med stor viden og indlevelsesevne restaureret og
fremtræder nu som en bygningsmæssig enhed - et
enestående arkitektonisk og kulturhistorisk områ¬
de - også i europæisk målestok. Kastellet står
endnu ikke fuldt færdigt. Det er foreningens store
ønske, at Kastelsvoiden snarest bliver genskabt i
sin oprindelige udformning. Kastellets karakteri¬
stiske form indgår iøvrigt i foreningens bomærke.

Solbjerg Have - et godt sted at bo
Præsidiemedlem, arkitekt J. Raaschou-Nielsen,
overrakte diplom for boligbebyggelsen Solbjerg

Have med følgende begrundelse: Solbjerg Have
udgør en by i byen. Den har en meget fin og

gennemarbejdet haveplan, som understreger de
smukke gård- og birum mellem de enkelte bolig¬
blokke. Beplantningen, som nu er vokset til, giver
mulighed for stille færden i bebyggelsen, mens der
også er mulighed for leg og boldspil. I modsætning
til de store bebyggelser på Nørrebro er der her
arbejdet med mange forskellige planløsninger. Det
ses i bebyggelsens varierede facader. Her bor man

godt. Solbjerg Have er en videreførelse afde ekspe¬
rimenter, der af »Fællestegnestuen« er udført i
bebyggelserne Albertslund og Farum Midtpunkt,
og må betegnes som yderst vellykket. Med nye
materialer indgår den smukt i det frederiksbergske
miljø.

En grøn drøm
Bestyrelsesmedlem, journalist Vibeke Flach Scave¬
nius, gav rosende omtale til stadsgartner Steen
Blunch. Hun udtalte bl.a.: »Jeg har en drøm. Hver
eneste københavner burde have udsigt til mindst ét
træ for at kunne følge årets gang. Dette er muligt.
Det har stadsarkitekten bekræftet. Der kan stå
træer mange flere steder. Du skal have ros i dag,
fordi du planter med langt større dristighed end før,
også fordi du beskytter træerne mod det farlige
vejsalt. Du er på rette vej, men du kan næppe skabe
en grøn by, medmindre du far dit eget direktorat
eller du måske far husly hos stadsarkitekten. Der er
du velkommen. Stadsingeniøren bør ikke fortsat
have mulighed for at sætte grænsen for dit ar¬

bejde.«
Kilde: Foreningen til Hovedstadens Forskmnelse.

Landskabsanalyse af offentlige
friarealer

Byplan- og bygningsforvaltningen i Hundested har
af direktoratet for de videregående uddannelser
under Undervisningsministeriet faet imødekom¬
met en ansøgning om økonomisk støtte til en ny

projektgruppe, der i perioden 1. januar 1983 til 1.
januar 1984 skal beskæftige sig med landskabsana¬
lyse afoffentlige friarealer.

Som leder af projektet har forvaltningen fundet
en landskabsarkitekt mest egnet, og i den anled¬
ning opslår kommunen nu en ledig stilling til en
sådan.

Da ministeriet imidlertid kun har stillet ansæt-

telsesmidler til rådighed for 12 måneder, bliver der
ikke tale om en egentlig udvidelse af medarbejder¬
staben på Hundested Rådhus.

Efter planerne skal landskabsarkitekten stå for et
projekt, der går ud på, at samtlige offentligt ejede
friarealer i Hundested kommune gennemgås, hvor¬
efter der udarbejdes en overordnet analyse og

plejeplan for hvert enkelt område. De overordnede
data udmøntes bl.a. i en række kort, som beskriver
områderne og deres særlige karakteristika på en
sådan måde, at materialet bliver alment tilgænge¬
ligt for befolkningen i både Hundested kommune
og Storkøbenhavn.

Endvidere er det tanken, at analysen, plejepla¬
nen og beskrivelsen i hvert enkelt område følges op
af egentlige beskæftigelsesprojekter for unge ar¬

bejdsløse og langtidsledige. Kommunen mener

nemlig, at disse kan medvirke til at føre områderne
tilbage til den beskaffenhed, som det oprindeligt

DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE
Til afdelingen for have og landskab søges en adjunkt/lektor 1. marts 1983
eller senere.

Arbejdsområdet i den ledige stilling vil primært omfatte landskabsplanlæg¬
ning, herunder landskabsplanlægning på kommune- og lokalplanniveau
samt projektering af friarealer omkring boliger og institutioner og af parker
og andre grønne områder.
Bedømmelsesudvalgets indstilling vil i sin helhed blive tilsendt samtlige
ansøgere. Ansættelsen er omfattet af gældende overenskomst.
Stillingsopslaget er i sin helhed indrykket i Statstidende nr. 21 og kan
rekvireres på tlf. 01-3517 88, lokal 2224.
Ansøgningsfrist den 2. marts 1983, kl. 12.00. Ansøgning indsendes i 4
eksemplarer.
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var meningen, de skulle have, da man fredede eller
udlagde dem til friarealer.
- Men hele dette initiativ skal også ses i lyset af,

at Hovedstadsrådet i nær fremtid offentliggør til¬
lægget til regionplanen om det åbne land. Offent¬
liggørelsen af tillægget betyder, at Hundested kom¬
mune skal udarbejde et tillæg til kommuneplanen
om samme problematik, og med landskabsanaly¬
sen af vore offentlige friarealer vil vi bl.a. søge at
tilgodese den store interesse, som de grønne områ¬
der var omfattet af i forbindelse med offentliggørel¬
sen af kommuneplanen, oplyses det fra byplan- og

bygningsforvaltningen.
På grund af den nytænkning, som ligger bag

initiativet, er det i øvrigt meningen, at der - når
projektet er afsluttet - udarbejdes en rapport om
forløbet.

Rapporten tænkes tilsendt kommuner i Frede¬
riksborg Amt samt andre interesserede.

Efter hvad Hundested kommune erfarer, er der
til dato ingen andre kommuner i Danmark, der har
taget initiativ til en lignende konsekvensbearbej¬
delse af en kommunes samtlige friarealer på bag¬
grund afen overordnet målsætning.

Kilde: Frederiksborg Amtsavis.

Kommuneplanlægning i
eksisterende byområder

Tidspunkt og sted
Kurset finder sted den 22.-25. februar 1983 på
Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for By- og

Landskabsplanlægning, Peder Skrams Gade 2, op¬
gang A, stuen, auditorium 7, 1054 København K.

Formål

Kommuneplanloven har fungeret i seks år. Samtli¬
ge landets regionplaner er godkendt, og udarbej¬
delsen af kommuneplaner er indledt i de fleste af
landets kommuner. Denne situation giver mulig¬
hed for en langt bredere vurdering af kommune¬
planlægningens muligheder, end man har kunnet
foretage hidtil.

Samtidig har den aktuelle langvarige krise æn¬
dret kommuneplanlægningens betingelesr i forhold
til den situation og tradition, der lå til grund for
planlægningslovens udformning og indhold.

De ændrede vilkår ændrer samtidig de faglige
opgaver og de politiske holdninger til den fysiske
planlægning. Byomdannelse inden for eksisterende
byområder far større vægt end planlægning af
arealtilvækst. Debatten om rammestyring og de¬
centralisering far nye dimensioner.

Det er kursets formål at indkredse og vurdere
omfanget og betydningen af disse ændringer, her¬

under specielt at vurdere kommuneplanlægningen
som styringsmiddel ved omdannelse af eksisteren¬
de byområder.

Deltagere
Kurset henvender sig til såvel arbejdsløse og stude¬
rende som færdiguddannede arkitekter i arbejde.
Herved får studerende og arbejdsløse mulighed for
at deltage i et kursus, hvis indhold er præget af
planlægningspraksis, og de færdiguddannede i ar¬
bejde far mulighed for at gennemgå problemerne i
en bredere fagkreds.

Kursusafgift
Afgiften for kurset er 1.585 kr. inklusive kursusma¬
teriale, frokost og kafTe/the. Medlemmer, der er

registreret som ledige i AAK, og studerende delta¬
ger til reduceret agift.

Kursusafgiften dækker foruden deltagelse i kur¬
set også kursusmateriale samt daglig frokost og
kaffe/the. Beløbet skal være indbetalt senest fredag
den 11. februar 1983.

Tilmelding
Tilmelding til kurset kan ske ved anvendelse af en

særlig tilmeldingsblanket, der sendes til: Danske
Arkitekters Landsforbund. Sidste frist for tilmel¬

ding er fredag den 4. februar 1983.

Klip fra LAR-nytt
Landskap II?

VI behover en tidskrift
Sedan Landskap blev Landskab, och dårmed en
intern dansk angelågenhet, har LAR inte haft
någon tidskrift. Inget forum har funnits for projekt¬
information och debatt som tacker hela. åmnesom-

rådet. På det senaste årsmotet beslutades dårfor att

vi skulle satsa på en egen tidskrift. Styrelsen har
låtit en arbetsgrupp ta fram forslag på hur en sådan
tidskrift kan se ud.

LARs modell år att borja i liten skala. Vi vill fa
igång en tidskrift som kan utokas och forbåttras når
resurser finns och vi år såkra på behovet.

Fyra temanummer per dr
Tidskriften skall komma ut med fyra nummer per
år. Varje nummer skall behandla ett sårskilt tema.
Vi har tånkt oss teman av typen: naturanpassning,
landskap vid energianlåggningar, utemiljon i post-
modernistiska anlåggningar, utlandsprojekt,
fortåtning, 80-talets bostadsmiljoer.

Forutom dessa tre-fyra artiklar på ett tema skall
ett nummer av tidskriften innehålla några fasta
»spalter«; en ledare, debatt, litteraturrecentioner,

en kalender over vad som hånder inom LAR samt

annonser.

Med en sådan upplåggning kan tidskriften klara
det behov som forbundet har av en tidskrift. Ra-

marna finns for att klara:
• Yrkesdebatt
•Proj ektpresentation
• Metod- och planeringsredovisning
samt det mesta av:

• Forbundsinformation (genom kalendern)
Vid ytterligare behov av informaton från forbun¬

det kan enkla stenciler bifogas tidskriften till med-
lemmarna, eller skickas ut separat. LAR-nytt skul¬
le alltså foråndras och kanske ersåttas av en kalen¬
der plus stenciler.

Fattig, men hel och ren
Tidskriften skall vara i A4-format, tryckas i svart-
vitt, texten skall vara satt i spalter, antalet sidor
20-24. Den tekniska kvaliten kan bli något i stil
med AT.

Layouten skall vara stådad och snygg, då kan vi
locka låsare, skribenter och annonsorer. For att

inbjuda till låsning måste den innehålla en mång-
fald av illustrationer.

Antalet annonssidor blir 8-1 Ost, de ligger forst
och sist i tidskriften, som i Arkitektur. Om tidskrif¬
ten far ett prydligt utforande finns troligen mojlig-
heter att få annonser som håller en viss klass både
vad galler produkten och hur den presenteras.

Forstå numret år tånkt att behandla framtidens

landskap och trådgårdar. Det skall innehålla frem-
åtblickande artiklar inom vårt åmnesområde. Det
skall behandla frågor av typen:
• Vad kommer att byggas under 80-talet?
• Hur kommer framtidens parker och trådgårdar
att vara?
• Vilket landskap blir resultatet av ett alltmer
monopoliserat nåringsliv, en offentlig sektor i kris,
en okande funktionsuppdelning, nya ideer i grona

vågens efterfoljd osv?

Svdrlgheter saknas ej
Forslaget balanserar mellan viljan att hålla kostna-
derna nere och att fa en så pass bra produkt att den
blir något att hånga i julgranen. Det måste bli en
tidskrift vård at låsa, skriva och annoncera i.

Eftersom vi inte har råd att anstålla en redaktor,
finns det en risk att vi på grund av bristande
skicklighet inte lyckas i våra stråvande. Med glada
amatoren i redaktionen kan det bli svårigheter att
hålla tider for presstopp, tryck mm. Det tål att
upprapas igen hur viktigt det år att LARs medlem-
mar verkligen skriver i tidskriften.

Svårigheterna till trots tror vi att forbundet kan
klara av satsningen, eftersom den borjar på en låg
men realistisk nivå. Kilde: LAR-nytt.
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