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Det offentliges
egen Indkøbsmesse

Med ISAK-messens nye profil
vil områder som vejsektoren
og den grønne sektor først
være at finde på ISAK'92

"DRONNING MARGRETHE HALLEN
Vestre Hingvej 101 DK-7000 Fredericia
Telefon 75 92 25 66 . Telefax 75 93 21 49

Sven Bech A/s
Morescosvej 8
2920 Charlottenlund

LANDSKABSENTREPRENØRER Telefon 31 64 19 40

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Konkur¬
rencesekretariatet, Bredgade
66, 1260 København K.
Program kan kun rekvireres

skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence i Varde
Varde kommune har udskrevet
en arkitektkonkurrence om an¬

vendelse og udformning af den
tidligere markedsplads i den
nordlige del af Varde bymidte.
Varde byråd har ikke define¬

ret en målsætning for mar¬
kedspladsens fremtidige anven¬

delse, men ønsker at benytte
konkurrencen til at få forslag
hertil blandt andet set i rela¬
tion til den samlede målsæt¬

ning for byen som helhed, såle¬
des som den kommer til udtryk
i kommuneplanen.
Konkurrencen, der er ud¬

skrevet i samarbejde med DAL,
har til formål at få tilvejebragt
en helhedsplan for området
med henblik på, at denne del
af byen får en helstøbt og at¬
traktiv karakter. Helhedspla¬
nen skal således dels definere
områdets fremtidige anvendel¬
se, dels fastlægge den bymæs¬
sige og arkitektoniske udform¬
ning af området.
I konkurrencen er der en

samlet præmiesum på 400.000
kr., hvoraf mindst 150.000 kr.
går til 1. præmien.
Forslag til konkurrencen skal

være indsendt senest den 25.

september 1991, hvorefter for¬
slagene vil blive bedømt af en
dommerkomité bestående af:

Borgmester Betty Carstensen
og byrådsmedlemmene af
Miljø- og planudvalget - Jørn
Eskelund Jepsen, Helge Bechs-
gaard, Jens Jacobsen, Johan
Holm, Kr. Johs. Christensen,
Knud Raunkjær og Sinne Ras¬
mussen.

Fra Danske Arkitekters
Landsforbund deltager arkitek¬
terne MAA Tom Danielsen,
Helle Juul og Flemming Nøhr.
Konkurrencens sekretær er

arkitekt MAA Flemming
Decihmann fra DAL.
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DL møder
24. august: Skovtur i byen Kø¬
benhavn kl. 16.00.
27.-28. september: DLs høst¬
konference 'Byforbedring og

byudvikling'. Afholdes i Aal¬
borg.
Forhåndstilmelding og yder¬

ligere oplysninger: Solveig
Stenholm, tlf. 53 65 03 55.

European Environments
Det engelske 'Landscape Insti¬
tute' afholder sin årlige konfe¬
rence 20.-22. september i Lon¬
don. Temaet for konferencen er

European Environment, Visi¬
on, Policy and Practice. Konfe¬
rencen tager bl.a. udgangs¬
punkt i den af EF nylig ud¬
sendte publikation: Green
Paper on Urban Environment.

Yderligere oplysninger: The
Conference Secretary. The
Landscape Institute. 6-7 Bar¬
nardMews. London SW11

lQu. Tlf. 071 738 9166.

UIFA '91
Union Internationales des
Femmes Architectes afholder

den niende UIFA kongres med
udstillinger 19.-22. august på
Charlottenborg i København.
Tema for kongressen er: Identi¬
tet i arkitektur.

Yderligere oplysninger: P.O.
Boks 41, Strandvejen 171, 2900
Hellerup. Tlf. 31 61 21 95.

IFLA verdenskongres
i Colombia
IFLA afholder sin 28. verdens¬

kongres med temaet 'Cultural
Heritage' 16.-19. august i Car¬
tagena, Colombia.
Oplysninger om udførligt

program og rejse: Jeppe
Aagaard Andersen,
tlf. 42 10 08 71.

Det post-industrielle
landskab
I Dortmund afholdes 20.-21.9.
en kongres om det postindu¬
strielle landskab. 18.9. og 19.9.
afholdes foreningsmøder, 19.9.
også ekskursion til BUGA.
20.9. forelæses om landskabs¬

billede, regional identitet og
strukturændringer, desuden vil
der være tre parallelle ar¬

bejdsgrupper, ligesom der 21.9.
er 4 parallelle ekskursioner.
Arrangører: Deutsche Ge-

sellschaft fur Gartenkunst und
Landschaftsflege (DGGL),
Bund Deutscher Landschafts-
Architechten (BDLA), GALK.
Program findespå redak¬

tionen.

Verdenskongres om økologi
International Association of

Landscape Ecology (IALE) af¬
holder 21.-25.7. verdenskongres
om bl.a. nordlige skove, margi¬
nallandbrugsområder.

Yderligere oplysninger:
IALEpresident Grey Merriam,
Biology Dept, Carlton Un.,
Ottawa, Ontario, KIS 5B6
Canada.

Medaljeregn
Medaljerne og hæderbevisnin-
gerne ved årets stiftelsesfest på
Akademiet for de Skønne Kun¬

ster blev fordelt således:
Thorvaldsen Medaillen til

maleren og billedhuggeren Ib
Geertsen for sit fremragende
livsværk.

Eckersberg Medaillen til bil¬
ledhuggeren Torben Ebbesen
for sin vilje til at søge nye for¬
muleringer gennem stadig
åbenhed over for nye materia¬
ler og former, til maleren Jens
Birkemose for sine altid overra¬

skende, potente og uhyggeligt
nærgående billeder, til maleren
Stig Brøgger navnlig for den
store installation 'Flora Dani¬

ca', til arkitekterne Claus Bjar-
rum og Jørgen Hauxner for ny¬
tænkning inden for arkitek¬
turen.

C. F. Hansen Medaillen til
arkitekterne Hans Dissing og
Otto Weitling for deres enkle
og klare formsprog og deres ar¬

bejde med dansk design.
Thorvald Bindesbøll Medal¬

jen til væveren Ruth Malinow-
ski for sin sikre fornemmelse
for farven, formen og det teks¬
tile materiale, til designeren
Ole Palsby for sin enkle og af¬
klarede værker.
N. L. Høyen Medaljen til de¬

signeren og maleren Per Arnol¬
di for sine enkle udsmykninger
og for sin evne til at formidle.

Vi tilsender Dem gerne vort
omfattende katalogmateriale,
og står selvfølgelig til rådighed
med løsning af specialopgaver.

Spændende udemiljøer
Det er ikke uden grund Veksø er blevet Danmarks største
leverandør af produkter til udemiljøer.
I samarbejde med landskendte arkitekter, er der'skabt et
smukt og tidløst design i kvalitetsprodukter, der vil bestå
i mange år.
Veksø tilbyder et bredt produktprogram, samt et effektivt
serviceapparat med egne montører.

Veksø-Taulov a/s • Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia • Tlf. 75 56 22 99



Guide til dansk arkitektur 1000-1960
Af Jørgen Sestoft og Jørgen Hegner Christiansen

»Guide til dansk arkitektur
1000-1960« er den hidtil
mest omfattende arkitektur¬
guide herhjemme, på 276
sider og med mere end 800
illustrationer. Guiden er for¬
synet med indlagte kort i
stort format over Danmark,
Århus og omegn, hoved¬
stadsregionen samt Køben¬
havns indre by, hvor samt¬
lige omtalte bygninger er
markeret.

Guiden er opdelt i to afsnit.
Første afsnit beskriver arki¬
tekturens udvikling her¬
hjemme fra forhistorisk tid
til det industrialiserede byg¬
geris gennembrud og er
skrevet af professor i arki¬
tekturhistorie, Jørgen
Sestoft.

Andet afsnit, af Jørgen Heg¬
ner Christiansen, indeholder
den egentlige guide, der fyl¬
digt og levende beskriver ca.
300 af dansk bygningskunsts
hovedværker.

Guiden er disponeret med
opslag der beskriver de arki¬
tektoniske hovedtyper, efter¬
fulgt af de geografiske vari¬
anter. Unikke bygninger og
de største arkitekter behand¬
les for sig. På den måde er
guiden i sig selv en arkitek¬
turhistorie, kronologisk op¬
bygget og i kraft af et omfat¬
tende navne- og stedsregister
anvendelig som opslagsbog.

Format: 24,5 x 14,5 cm.
Pris: 248 kr. incl. moms.
Udkommer også i engelsk
udgave.

Arkitektens Forlag
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Mennesker til fots er fortsatt den storste brukergruppen' på og tangs vegen. Treplantingene gir velkommen skygge og de åpne sidearealene storre
sikkerhet.
■ Makers of roads in Africa cater chiefly to people walking on foot. Plantings offer shade, and open spaces along the road add security.

IFLA - Symposium i Malawi
AfSveinung Skjold

MALAWI -

Jumbojetten går inn for landing. Fra flyvin¬
duet får vi et stadig mer detaljerikt første-
inntrykk fra et land de fleste knapt kjenner
navnet på; MALAWI; - på det afrikanske
kontinent en langstrakt ministat med 6 milli¬
oner innbyggere på et areal omtrent en tredel
av Norges størrelse.
Vi er på femtende breddegrad sør om

ekvator, øst for Malawisjøen, nabostat til
Tanzania, Zambia og Mocambique.
Vi føler heten stiger opp mot oss fra et

vakkert landskap helt dominert av en frodig
savannevegetasjon. Trær over alt, - også i det
uregelmessige lappeteppet av jord- og hage-
bruk. Er.forklaringen at trær gir skygge som
er like nødvendig som det livgivende, men
brennende sollyset?

Den 20 km lange vegen fra flyplassen inn
til hovedstaden Lilongwe gjør et sterkt inn-
trykk. Vi hadde ikke ventet en sammenhen-
gende og harmonisk treplantingmed velplei-
de grasareal mellom asfalten og trerekkene.
Det er ikke tilfeldig. Landets overhode,

den aldrende »President på livstid« setter
mye inn på å skape en økologisk bevisst hold¬
ning.
Han uttrykker det enkelt til sitt folk: »Når

du feller et tre, skal du straks plante et nytt«.
Når Presidentens ord er så nær lov som det

går an i dette landet, har dette utvilsomt sin
positive virkning.

IFLA - SYMPOSIUM
Så får vi håpe at virkningene av landskaps-
arkitektenes internasjonale symposium,

holdt i Malawi i uka etter Påske blir like posi¬
tive. Hensikten med sammenkomsten var å

legge forholene til rette for en utdanningsin-
stitusjon for landskapsarkitekter i denne
sør-øst-regionen av de afrikanske statene.
Symposiet, som var et resultat av lokalt ini¬
tiativ og med IFLA's Sentralregion som fag¬
lig fadder og støttespiller, ble en interessant
og lovende opptakt til det som njed tiden kan
bli en viktig skole for utdanning av land¬
skapsarkitekter for denne delen av Afrika.
En skole på universitetsnivå, tilpasset de spe-
sielle behov og det naturgrunnlaget som
eksisterer i denne regionen i sør-øst Afrika.
Deltakerlista dekket de fleste land som na¬

turlig sokner til regionen som Angola, Bot¬
swana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambi¬
que, Namibia, Swaziland, Tanzania, Zam-

Vkvl/
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Savannelandskap, sterkt preget av trevegetasjon - mest Akasiearter. Overgangssone mellom savanne og fjell, ofte de beste dyrkningsarealene med
tilfredsstillende vanntilgang.
m A savannah, highly dominated by trees, mostlyAcacias. The transition from savannah to moutain is often most suitedfor cultivation, since water access
is best here.

Malawi, 3. April 1991.
Malawi's ledergjennom 25 år, HisExcellency the
Life President, Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda
hilser her på IFLA's Vice-President, George
Anagnostopoulos fra Hellas.

■ TheMalawian leaderof25years. HisExcellen¬
cy the Life President Ngwazi Dr H. Kamuzu
Banda greeting Mr George Anagnostopoulos of
Greece, Vice President of IFLA.

bia, Zimbabwe, foruten kolleger fra Nigeria,
Senegal og en rekke europeiske land.
Som en av få europeiske landskapsarki-

tekter som har arbeidet i Afrika, var jeg invi-
tert til å gi en forelesning. Selv med en hygge¬
lig invitasjon i lommen, er det ingen selvføl¬
ge at man kan makte å reise så langt avgårde,
men takket være generøs sponsing fraDL og
NLA fikk jeg anledning til å delta i dette in¬
teressante og etter min mening konstruktive
IFLA-møtet.

Symposiet uttrykte stor enighet om be¬
hovet for denne yrkesgruppen på det afri¬
kanske kontinent. På oversikts- som på de-
taljnivå, så vel i by- og tettstedsutvikling som
i nasjonalpark- og turistprosjekter er det et
markert behov for en miljørettet planleg-
ging. Ikke minst er yrkesgruppen ønsket i
forbindelse med omfattende vegprosjekter,
industrietablering og ved sosial boligbyg-
ging. For de 18 lokale landskapsarkitektene i
Malawi ble symposiet en sterk »backing up«
for yrkesgruppen og det den står for. Mest
løfterikt er likevel at Regjeringen i Malawi
ved »Ministry og Works«, sammen med
IFLA kom til enighet om en konkret hand¬
lingsplan for opprettelse av en regional ut-
danningsinstitusjon for landskapsarkitekter
i landet.
Parallellt med symposiets faglige møte-

program, utfoldet IFLA's styre med Presi-
denten, Theodore Osmundson, Vice-presi-
denten GeorgeAnagnostopoulos, den stadig
oppegående Zvi Miller og veteranen Derek

Lovejoym.fl. en imponerende hektisk møte-
virksomhet, først og fremst med »Ministry
of Works« hvor saken bearbeides for Regje¬
ringen og med Universitetet i Malawi hvor
den fremtidige utdannelsen trolig vil finne
sted. En høflighetsvisitt ble det også tid til
hos landets aldrende overhode, The LifePre-
sident of Malawi, His Excellency Dr. H.
Kamuzu Banda.
I kulissene, og allesteds nærværende fun-

gerte våre to, fra IFLA mest kjente kolleger
fra Malawi, FelixD. Sapao og DarwinMula-
ga, sammen med en rekke lokale krefter, som
meget effektive arrangører og tilretteleggere.
De av oss som var til stede ved IFLA's

Grand Council på Ås i fjor høst, og med sti¬
gende forundring overvår IFLA's President
Emeritus, Zvi Miller's dramatiske avskjeds-
tale, hans farvel med det meste, kunne nå,
med like stor forundring registrere hans
raske »come back« i ringen. Han var som
IFLA-President den som i 1985 tok initiati¬
vet til kontakten med Malawi, og har natur¬
lig nok et ønske om å følge opp. I IFLA er det
meste mulig. Og man fristes til å sammen¬
ligne med en av våre store nålevende piani¬
ster. Han har nå i en årrekke holdt sine av-

skjedskonserter med mye virak, ... dukker
imidlertid like ufortrødent opp igjen med
jevne mellomrom til nye og stadig like virtu¬
ose forestillinger.
Sentralregionens Vice-President, George

Anagnostopoulos, som har gjort en impone¬
rende innsats for å få det hele i gang var

74 LANDSKAB 4 ■ 1991



Baobabtre som landemerke ved vegen. Mange av disse kjempene er fredet.
■ A baobab as landmark by the road. Many of these giants are underpreservation orders.

National Resource College i Li¬
longwe, en imponerende campus
med ca. 800 studieplasser innen
landbruk, hagebruk, veterinær¬
fag m.m.
m The National Resource College
at Lilongwe, an impressive cam¬

pus with a residency of 800 of¬
fering agricultural, horticultural,
veterinarian, and other types of
training.

regional centres for the training of landscape
architects is a timely initiative to meet the
urgent need of countries of The Southern
African Development Coordination Confe¬
rence (S.A.D.C.C.), The Economic Commu¬
nity of West African States (E.C.O.W.A.S.)
and other african countries.
TheMinitry of Works and The University

of Malawi are prepared to join efforts with
IFLA for the establishment of the Regional
Training Centre in Malawi.
IFLA will assist in securing skilled tea¬

ching staff and professional guidance in the
commencement of the landscape architectu¬
re program in Malawi, in the 1992/93 Acade¬
mic Year. Similar programs are being propo¬
sed for the West African Region in Nigeria
and for other african sub-regions.«

Turisme
- Møt oss i morgen etter frokost, så skal
vi være din guide gjennom fiskerlandsbyen -
og vi skal vise deg ting du aldri har sett
før ...
De tp ungdommene er heime på Påskefe¬

rie fra videregående skole, og ser sin sjangse
til å tjene en slant på turisten bak gjerdet
som skiller landsbyen og hotellet med det
klingende navnet Livingstonia Beach Hotel
ved stranden av Malawisjøen.
Et levende lite samfunn, 650 sjeler med

smått og stort. Høvding i eget hus. Yrende liv
på stranda og rundt de enkle boligene, oftest
gjort av murblokker og stråtak. Fiskebåtlag

svært tilfreds med resultatet som ble opp-
nådd. Særlig glad var han for den betydelige
deltakelsen fra de afrikanske land, gjort
mulig med en pen sum sponsormidler fra
UNESCO. Avstandene er store også »inna-
skjærs« på kontinentet, så et bidrag til reise¬
kassen, prioritert til alle deltakere fra Afrika
var tydelig populært og virkningsfult.
I Symposiets »Arbeidsgrupper« ble det

utferdiget er rekke anbefalinger som vil
komme til nytte for de komitéer som nå, i
detalj skal utforme et arbeidsprogram, og
meisle ut en akademisk forsvarlig og samti¬
dig praktisk gjennomførbar studiemodell.
Til å lede arbeidet fra IFLA's side er utpekt
Professor Julius G. Fabos ved University of
Massachusetts, USA, som også har sagt seg
villig til å lede det nye Instituttet fra starten.
Ved avslutningen av Symposiet ble følgen¬

de resolusjon enstemmig vedtatt:

Resolution:
»At the conclusion of the Symposium for
Landscape Architecture Education in Africa
held in Lilongwe 2nd to 5th April 1991 by
IFLA's Central Region, it was resolved that
due to IFLA's concern in the area of threats
to the environment of the african continent

urgent steps must/should be undertaken
by qualified professionals to prevent damage
of catastrophic scale and to facilitate
sustainable development in Africa.
The proposal offered by the International

Federation of Landscape architects to set up

i arbeid og noen i kvile etter dagens første
strabasiøse tur for å dra garn .. Tørkeanlegg
for småfisk, røykeri med liten lastebil japa¬
ner, som henter fisken til markeds. I utkan-
ten korgfletteren og et arbeidslag som graver

og stoper nytt avtrede. Høvdingen, som også
har embetet på livstid, har pålagt alle å ha
skikkelige sanitærforhold og å feie unna
rask og rot. Og hans ord er lov. Bra. Farge-
rikt, sterkt tradisjonsbundet fiske- og båtmi-
ljø. Føler at dette er et harmonisk lite sam¬
funn. Tida må liksom ha stått stille ei stund
her ...

Så var det dagens clou: - Especially for
you, Sir ... Look!

To fiskeørner sitter på knausen 50-60
meter over landsbyen, ubevegelige og gran¬
skende. Guidene tar to fine fisker fra garnet
som renses i strandkanten. Litt isopor stap-
pes inni fiskekjeften for at fisken skal flyte.
Vi går noen meter nærmere ørnene. Så er alt
klart, still inn kameralinsa på 12-14 meter.
Guiden vifter med fisken i lufta, plystrer på
ørna og kaster den første fisken i bølgene.
Reaksjonen ermomentan. Begge satser, men
den ene er litt raskere enn den andre og går i
strak linje rett i bølgekammen og griper byt¬
tet. Forestillingen gis da capo med den andre.
Den har alt satt seg tilbake på knausen og
har vel en anelse om at det kommer en til. De
to har nok funnet sitt favorittsted. Og de har
sikkert ikke noe imot turismen!

Sveinung Skjold, landskapsarkitekt, NLA
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Kirkegården ved Sejs-Svejbæk kirke 'Af Torben Schønherr

To mennesker tænker næppe ens.
Men vi påvirkes vel alle af de billeder, vi ser, af det andre fortæller os.
Vi påvirkes, måske i en sådan grad, at vor bane ændres, især hvis vi får lov at opleve påvirkningen som indvunden erfaring.
Billedet åbner for drømmen.
Hvem kan vel være den samme efter at have set et fotografi af en galaxe.
Eller en stjernetåge.

Galaxen
Vi møder denne bevægelse/form overalt, i skyformationer, i et barns nakkehvirvel, et sug i en køkkenvask, på nattehimlen når jordboen har
mulighed for at fornemme sit univers, altid samme bevægelse, en sej, sugende, spredende bevægelse.

På kirkegården er den brugt som et billede på det guddommelige som vi møder det i hverdagen, i tankerne. Alleen der gennemskærer
spiralen er bundet til kirkens korsform, verdenshjørnebestemt, billede på en tradition som længes efter forandring. Derfor er alleen lidt løs
i kanterne, en form i opløsning, to verdensbilleder brydes.
Kirkegården fremstår mod omgivelserne som en blandingsskov af løvfældende træer med eg som det dominerende. Dobbeltspiralen dan¬

ner en lysning i skovmassivet og afgrænses mod skoven af et stendige, som også danner afgrænsning mod omgivelserne. Lysningens bund
er græsklædt, og høje bøgehække udgør spiralarmene, træerne skal være letløvede og blomstrende.
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Bygherre: Sejs - Svejbcek menighedsråd.
Landskabsarkitekt: ArkitektMAA, MDL, Torben Schønherr.
Bygningsarkitekt: ArkitektMAA, Niels Frithiof TYuelsen.

Stjernetågen
Billedet af en stjernetåge kan give fornemmelsen af uendelighed. Intet kan mere forekomme én at være op, ned eller hen. Derimod kunne
den tanke godt opstå i én, at uanset hvor man befandt sig i dette billede, ville det føles som midte.
Begravelsesprincippet er tænkt ud fra denne tanke om midte. Et kvadratnet på 7 x 7 m er udlagt med en indbyrdes afstand på 2 m. Inden

for dette kvadratnet foregår al begravelse ligeværdigt og efter behov. Kendt og ukendt begraves side om side, kiste ved urne, hele tiden holdt
på plads af kvadratnettet. De enkelte kvadrater hæves i forhold til ganglinierne og holdes med højt græs.
Det var tanken, at der kunne tilbydes gravsten tilpasset til kirkegården, både til kiste og urne. Skulle der være ønsker om en selvvalgt grav¬

sten forsynes gravstedet med en ryghæk, for ikke at de enkelte gravsten skal dominere rummet.
Alle kistegrave vender øst-vest. Kvadratnettet fortsættes i skovarealerne og benyttes hér, ud over den førnævnte funktion, som udplant-

ningssystem for skoven.
I lysningens midte, omkranset af de 2,5 m høje bøgehække placeres et overdækket afskedssted for de kister, som skal køres til brænding.
Det var tanken, at når højtideligheden i kirken er afsluttet, at kisten sættes på en kistevogn eller bæres til dette sted, og her foretages så

jordpåkastelsen. De efterladte forlader kisten hér, og den hentes senere af bedemændene og køres til brænding.
Dette tænkt som en mulighed for en jordpåkastelse som mere er i pagt med kistebegravelsens enkle ritual, forbundet med jorden.
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Galaxen ■ Galaxy

Stjernetågen m Nebula
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1:1000

Sejs-Svejbæk kirkegård

1. Kirke.
2. Præstebolig.
3. Forplads.
4. Materialegård.
5. Afskedssted.

■ Sejs-Svejbæk Churchyard,
central Jutland
1. Church
2. Vicarage
3. Front yard
4. Storage
5. For leave-taking...

Torben Schønherr, landskabsarkitekt, MAA, MDL.
LANDSKAB 4 -1991 79



Poppelhavens ryg af2- og 3-etagers høje huse tegner terrænets højderyg. Nårpyramidepoplerne, som plantes parvis i alle bygningsmellemrum i rækker,
får størrelse, bliver virkningen yderligere accentueret.
■ ThePoplar Garden's houses with 2 or 3 floors supplement the range. When thepyramidalpoplarsplanted in twos throughout all spaces between houses
grow up, the effect will be accentuated further.

Poppelhaven og Soluret AfPreben Skaarup

-

BF® H B*

.v » ^s.aB

1:10.000

Lillebygaden har længe været et domineren¬
de motiv i det tætte, lave boligbyggeri.
Vi har set mange små »selvgroede« gade¬

forløb, som leder fra parkeringsplads til par¬
keringsplads, eller i bedste fald fra parke¬
ringsplads til grønning. En butik har vi
endnu til gode at opleve i disse gadebilleder,
og de fleste af de steder, som på bebyggel¬
sesplanen benævnes 'torv' eller 'plads', viser
sig blot at være et større flisebelagt areal.
Billedet af den lille by virker hult og illustre¬
rer blot en umulig drøm om at genskabe den
tabte by.
Motivet har ikke bærekraft længere.
Derfor må der nu søges nye motiver, som

mere direkte tager udgangspunkt i den fakti¬
ske problemstilling - at bygge nye boliger i
forstadsmiljøer, som hverken er by eller
landskab.
Det er ligetil at søge tilbage til den engel¬

ske haveby, som er et udgangspunkt for ud¬
viklingen af vores by- og boligidealer.
Haveboligen er jo, trods alle forsøg på at

finde andre former, vedblevet at være det
almene ideal for en familiebolig.

Havebyerne var ofte opbyggede omkring
markant grønne, havemæssige akser og rum.
Netop det grønne rum som markant og
karaktergivende led i en bebyggelsesplan er
næsten forsvundet i tæt-lav perioden.
Den grønne kile, der trænger ind imellem

bydelene, eller ind i boligbebyggelsen, eller
endog helt ind i den enkelte boliggruppe, er
blevet et standardsvar på linie med lille¬
bygaden.
Men det betyder desværre, at det grønne

rum, som oftest ender med at fremtræde
som et »tiloversblevet« areal, uden andet
indhold end græs og spredte træer samt et
par højdekurver, der skal illustrere kilefor¬
men.

Ligesom vi savner byparken i byplanlæg¬
ningen, savner vi det bevidst formede grønne
rum i bebyggelsesplanerne.
Ved to almennyttige boligbebyggelser,

begge udført i samarbejde med arkitekt¬
firma Jørgen Stærmose K/S, Odense, for
Odense Andelsboligforening, har vi prøvet
at realisere nogle af de tanker om bebyggel¬
sesplaner, som er antydet ovenfor.
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Poppelhaven
Poppelhaven kom først.
Det landskabelige udgangspunkt gav den

første del af inspirationen til bebyggelsespla¬
nen. Grunden ligger på langs af et terræn,
som efter en svag stigning fra Odense Å dan¬
ner en langstrakt højderyg paralleltmed åen.
Det var klart, at bebyggelsen skulle følge

og understrege denne højderyg og parallel¬
iteten med åen.
Et besøg i Berlin gav den anden del af in¬

spirationen. Især Rob Krier's boligkvarter i
Rauchstrasse overbeviste om det værdifulde
i at skabe et klart identificerbart uderum
som det bærende element i en bebyggel¬
sesplan.

Bebyggelsen fik derfor en rygrad af høje
huse omkring et aksialt, grønt rum. Mellem
husene plantes pyramidepopler, som dels
understreger den svage højderyg som et vig¬
tigt karaktertræk i landskabet, dels giver
bebyggelsens navn.
Omkring aksen ligger 2- og 3-etages huse

i varierede grupperinger omkring små op¬
holds- og legepladser.
For hver af aksens ender ligger et fælles¬

hus svarende til, at bebyggelsen på grund af
sin størrelse og en tværgående offentlig vej
naturligt deles i to grupper med hvert sit
fælleshus.
Ud over at aksen sammenbinder bebyggel¬

sen visuelt på tværs af den offentlige vej,
blev der i samarbejdemed Odense kommune
lagt et stort arbejde i også at udforme rund¬
kørslen som et bindeled i planen.
Med udgangspunkt i den stramme bebyg¬

gelsesplan har arkitekterne gennemført en
næsten overdådig variation i husenes arki¬
tektoniske udformning. Det var et ønske, at
det skulle være en variation, som kom inde
fra husene og ikke ude fra ved en variation af
former og farver på tilbyggede udhuse. Der¬
for er bebyggelsen gennemført uden tilbyg¬
gede udhuse på facaderne.

Udhusene er i stedet samlet i små pavil¬
loner lagt selvstændigt i forbindelse med
parkeringspladserne. I aksen er udhus¬
arealerne lagt i halvkældre under de 3-etages
punkthuse, som derved yderligere får føjet
en halv etage til deres højde i form af græs-
beklædte bastioner.

Beplantningen
Pyramidepoplerne plantes parvis mellem
husene omkring aksen, ligesom der plantes
pyramidepopler i rundkørslen.
Omkring adgangsvejen plantes spidsløn,

mens der på de mange små pladser er plantet
et bredt udvalg af forskellige karaktergi-
vende løvtræer.
Alle hække er liguster og i hver have plan¬

tes et frugttræ.
Bebyggelsens bund er græs.

Belægninger
Adgangsvejen er asfalt, kantet med brede
bånd af betonklinker. Parkeringspladser er
befæstede med græsarmeringssten. Stier og
pladser er alle befæstede med betonklinker,
indfarvede med gul cement. Den gule farve
falmer hurtigt og efterlader betonklinken
med en fin, varm grå farve.

Poppelhaven rummer i alt 229 boliger, heraf
er 45 ungdomsboliger.

Soluret

Boligbebyggelsen Soluret omfatter i alt 118
boliger, heraf 28 ungdomsboliger.

Soluret ligger på en næsten flad mark i den
sydøstlige udkant af Odense.
Det krævede en lang skitseringsproces at

nå frem til, at den cirkulære form var svaret
på at udnytte grundens muligheder bedst
muligt.
Cirkelslaget tager udgangspunkt i de

stærkt svungne vej forløb, som præger
Odense kommunes byudviklingsplan for
området. Cirkelslaget tillod os på én gang at
udnytte grundens form ideelt og samtidig
endnu engang - som i Poppelhaven, - at
skabe et centralt, stramt formet, grønt rum.
En væsentlig grund til at skitseringspro-

cessen føltes lang, var ganske givet, at der
indledningsvis krævedes en del selvovervin¬
delse for at turde bruge cirkelformen, som
meget let kan føre til at banalt resultat. Alt
afhænger af detaljeringen.
I dette tilfælde var det, som om alt faldt på

plads i den første skitse efter, at idéen var
født.

Bebyggelsen består af meget forenklede
boliglænger i to etager. Længerne er koblet
sammen parvis omkring uopvarmede, glas¬
overdækkede uderum. Dette var en idé, som
det meget tidligt blev besluttet at søge gen¬
nemført. At det lykkedes inden for ramme¬
beløbet kan tilskrives den enkle udformning
af boligerne og den i virkeligheden meget
rationelle bebyggelsesplan.
Finjustering af boligantallet i forhold til

den tilladte bebyggelsesgrad skete ganske en¬
kelt ved at forlænge boliglængerne i de
skæve hjørner af grunden.
For at give cirkelbevægelsen et modspil er

fælleshuset placeret som en forlængelse ind
i det centrale haverum af de to længste bolig¬
længer.
Dobbeltporten, som derved dannes over

fordelingsvejen, er efter vores vurdering det
mest overdådige »trafikbump«, man kan
tænke sig.
Da fælleshuset, som altså består af to dele,

ligger i grønningens laveste del, foreslog vi,
at det via en terrasse skulle stå ud i en lille sø.

Støtte til tanken om at udføre en rund bebyggelse
blev hentet i vedføjede billeder fra Fources, en
lilleplanlagt og befæstet by i Sydfrankrig. Plad¬
sen i Fources er beplantet med kastanier.
■ ThesedepictionsofFources, asmall, thorough¬
lyplannedandfortified town in southern France,
stimulated the author and his associates' inten¬
tion ofcreating a circular development.
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Heleplanen er lagt ind i et edb-program. På /computerskærmen kunne vi bevæge os rundt i bebyggelsen, både i øjenhøjde og »i luften« og derefter udvælge
deperspektivunderlag, vi ønskede udtegnet. Daplanen - med bygninger, veje, stier og skel - krævede indlæsning afet meget stort antalpunkter, måtte
viaftidsmæssige grunde udelade alle de detaljer, som kunne havegjortperspektiverne anvendelige direkte som komputeren udtegnede dem. Under detail¬
projekteringen blev de glastage, som sammenbygger boliglængerne to og to, ændret til en anden form, end den her viste.
■ Theentireplan was computerized, theprogramme'sgraphicpresentation allowedus tomove around thedevelopment, both »naturally« andfrom above,
and then select theperspectives we wanted on paper. Since theplan with its buildings, roads, paths, and boundaries on a great manypoints required com¬
puterdefinitions, we had to leave outmany details whichmight have made theperspectives useful exactly as the computerpresented them. During thefinal
projection, the glass roofs which connect the »longhouses« two by two were gives a different shape than the one shown here.

Dette blev accepteret, fordi der fra hele be¬
byggelsen er let adgang til at holde opsyn
med børn, som leger ved vandet.
Den opgravede jord fra søen danner en lav

bakke på grønningens højeste del, hvor også
randplantningen bredes ud til en lille lund.
Grønningen omgives af en dobbelt række

af plataner. Her havde jeg ganske vist drømt
om kastanjer, men det blev opgivet af hensyn
til bilerne, som står parkeret i periferien af
grønningen bag en bøgehæk, som gennem¬

brydes af portaler ud for de glasoverdæk¬
kede uderum. Udhusene ligger samlet i små
længehuse omkring havestierne. Her gen¬

tager de på en fin måde bebyggelsens dob¬

belte gavlmotiv, og tillader at boliglængerne
kan stå som rene former.
Udadtil afgrænses kvarteret af havemure

opført i tegl. De længste mure har vi givet et
blødt kurvet forløb, og omkring indkørslen
afsluttes murene i et par høje murpiller med
granitafdækning.
Øvrige skel mellem haverne er bøgehæk¬

ke. I hver have plantes et frugttræ. Ved mure,
espaliér'er og portaler over havestier er plan¬
tet et stort antal forskellige slyngplanter,
men den mest detaljerede del af beplant-
ningsplanen vedrører søen. Denne del af be¬
skrivelsen, som også omfatter nogle liter ha¬
letudser, er udarbejdet i samarbejde med en
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Fælleshuset, som er delt i to bygninger, står via en halvcirkulær terrasse helt
ud i en lille sø. Det dobbelte gavlmotiv fordobles dermed endnu engang.
Søen er udført med membran og lerbund og modtager regnvand fra tage
samt grundvand fra omfangsdræn.
■ The bipartite communal building via a semi-circular terrace reaches into
a small lake. The double motive is doubledyet again. The lake, made with
amembraneanda clay bottom, receives rain wateroffroofs andground wa¬
ter from drains lining each house.

Teglbyggede havemure samler hele bebyggelsen udadtil. Hvor murene er
længst, har defået et svunget forløb.
■ The developmentfaces the outside world via brick walls. At their longest,
these walls have been allowed to curve.

biolog. Tilflyvende ænder har dog ædt det
meste - inclusive åkanderne! Vi har så lov at
håbe, at de kvitterer med et kuld ællinger, og
at søen trods alt kommer i gang som biotop.
Den cirkulære fordelingsvej er asfalteret

ligesom havestierne. Belægningen på for¬
tove, i fælleshuse og på boligstier er gule tegl¬
klinker. Haveterrasserne er udført i gule be¬
tonfliser som små sekskantede pladser lagt
frit i haverne, fordi solforholdene ikke altid
er ideelle lige uden for terrassedøren.
Navnet Soluret var skrevet på den første

skitse i erkendelse af, at ikke alle boliger kun¬
ne få optimal solorientering, hvorfor de ind¬
tegnede skygger fortalte mere om klokken
end om solforholdene i de enkelte boliger.
Gennem planudformningen af boligerne

med gennemlyste rum, med varierede og
gennemtænkte vinduesplaceringer og med
de glasoverdækkede, fælles opholdsrum, er
der kompenseret for de varierede soloriente¬
ringer.

Kunstnerisk udsmykning
Den kunstneriske udsmykning af bebyggel¬
sen blev udskrevet som en fri konkurrence¬

opgave for studerende ved Det Fynske
Kunstakademi's billedhuggerskole.

Resultatet er blevet en smuk dobbelt¬

skulptur, placeret i grønningen som en slags
»viser« i soluret. Med en smal lysspalte for¬
tæller skulpturen om solens gang, samtidig
med at skulpturen genspejler bebyggelsens
dobbeltmotiver.

Samarbejde med arkitekt og bygherre
Samarbejdet med arkitektfirmaet Jørgen
Stærmose K/S har været lykkeligt.
I begge tilfælde har vi her på tegnestuen

fået lov at forme grundideen til bebyggel¬
sesplanen ud fra ideen om at bygge haveboli¬
ger omkring store, klare haverum. Skitsering
og detailprojektering foregik som en inspire¬
rende og til tider provokerende dialog mel¬
lem arkitekt og landskabsarkitekt.

Odense Andelsboligforening har været en
kompetent og imødekommende bygherre.
For hver byggeopgave nedsætterman i bolig¬
foreningen små selvstændige byggeudvalg,
og det er min fornemmelse, at der mellem
udvalgene er en fredelig kappestrid om at nå
de mest spændende resultater, samtidig med
at der er en høj ansvarlighed i forhold til
overholdelsen af de funktionelle og bygge¬
tekniske krav.

Begge boligbebyggelser nærmer sig nu
deres færdiggørelse, og ideerne begynder at
tegne sig i den fysiske virkelighed.
For os har det været dejlige opgaver at

arbejde med. I Poppelhaven holder det grøn¬
ne element fint sammen på den overdådigt
varierede arkitektur, og i Soluret må det da
virkelig kunne siges, at vi som landskabsar¬
kitekter har haft held til at få havekunsten
sat i centrum for boligbyggeriet.

Preben Skaarup, landskabsarkitekt m.a.a., m.d.l.
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Inspiration til akvarellægningen afplanen til Soluret har været akvarellen på smudsomslaget til den seneste udgave af »Italian Gardens of the Renais¬
sance« afShepherd og Jellicoe. Den gamle akvarel er åbenbart både gulnet ogfalmet stærkt, siden den blev lavet engang i 20'erne, og det har altså affødt
Solurets varme efterårsfarver. Som altid blev resultatet noget helt andet end inspirationskilden.
■ The plan for Sun Dial waspainted in water colour, the inspiration for which was the dust coverfor the latest edition ofShepherd and Jellico's Italian
Gardens og the Renaissance The old water colour, obviously faded andyellowed since it was done in the 1920s, underlies the warm autumnal colours of
the Sun Dial. As always, the result became very different from the source.

Tegnestuensmedarbejderepå opgaverne har
været:

Bo Vestergaard, Lars Bock, Anne Lundager,
landskabsarkitekter maa.
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Totalentreprise: KTTDanmark A /S.
Arkitekt: Stig Bredstrups Tegnestue, Århus.
Ingeniører: Abrahamsen og Nielsen, Århus.
Landskabsarkitekt: Landskab og Rum A/S
(under stiftelse).
Medarbejder: Eiwih Wad Sørensen, MDL.
Kunstner: Hans Oldau Krull, Århus og
Thorvald Odgård, Aalborg.

Boligbebyggelsen er et rigtigt Kurt Thorsen
projekt. Med et rigtigt Kurt Thorsen projekt
menes et spændende og kreativt samarbejde
ikke alene mellem bygherre og hans valgte
teknikere, men der udvikles i hans regi altid
nye tanker. Projekterne indeholder noget
særligt, og derfor bliver der i projekteringen
tilkoblet f.eks. psykologer, farvekonsulenter
og ikke mindst kunstnere. Det er ikke ufor¬
tjent, at næsten alle hans projekter på den
ene eller anden måde har fået hæder eller ar¬

kitekturpris.

Lokalplanen som danner baggrund for
projektet er udarbejdet efter en plan Dahl og
Lindhartsen har skabt forbindelse med
AUC. Planen består af 4 karreer og et center
sammenkoblet af gader.
Da vi startede arbejdet, studerede vi karré¬

bebyggelser i vore byer. Ens for næsten alle
er, at de har hovedadgang fra den offentlige
gade, og de indre gårdrum kommer til at lig¬
ge ubenyttede hen. Hvis de benyttes, er det
enten som parkeringspladser eller tørre¬
pladser.

Havens symboler
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Vi kaldte disse arealer tabte, og det blev
derfor afgørende for vor bebyggelse at finde
en karrémodel som kunne aktivere disse. Vi
løste problemet ved at vende systemet. Ga¬
den som ankomstareal gjorde vi til grønne
trafikkorridorer, og alle stisystemer og an¬
komstarealer vendte vi ind mod gårdrum¬
met. Herved blev gårdene karreens aktive
rum. Beboerne fik gårdanlægget som deres
»entré« og der opstod et naturligt samlings¬
sted, hvor aktiviteter og almindeligt samvær
kunne forekomme.
De fire gårdrum byggede vi op over livs¬

cyklussens grundelementer ild-sten-luft-
vand. Elementerne vand og sten er naturlige
at bruge som haveidé, men straks vanskeli¬
gere er det med ild og luft.
»Ildens have« udformede vi som et stort

bålsted (grillplads). Ud fra dette areal sendte
vi bevægelser som flammer i blomstrende
beplantninger røde, orange og gule farver.
»Luftens have« blev opbygget som en pla¬

net med dens måner i kredsløb, udformet
som klippede taxhække og stisystemer, og i
centrum en stor karrusel, udført af kunstne¬
ren Hans Oldau Krull. Karrusellen kan have
10 børn siddende, og når det går hurtigt
rundt, får hele flokken en rigtig lufttur.
De tre karreer og centret er færdigbygget,

og vi arbejder i disse dage på at få færdig¬
gjort det 4. gårdrum »Vandets have«.
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Her er vi gået i samarbejde med Aalborg¬
kunstneren Odgård, som har ladet sig inspi¬
rere af havguden Neptun, og lavet en ca. 5 m
høj fisketrappe, hvor vandet stille vil risle
ned over forskellige kobberrør, og fra et cen¬
tralt bassin risle ind i et mindre bækløb.
De fire karreer er nu solgt til forskellige

pensionskasser, og der er stiftet beboerfor¬
eninger, som har givet udtryk for, at de har
fået et boligmiljø, som skaber daglig glæde,
og som man er stolt over at få lov til at bebo.
Kan man som arkitekt nå meget længere?

Landskab og Rum.
Tegnestuen har i dag 6 medarbejdere, og vi
beskæftiger os med de fleste af vort fags ar¬

bejdsområder. Vort fag har i dag gode betin¬
gelser for at udvikle sig. Bygherrer af alle
slags og arkitektersermere ogmere vigtighe¬
den af vort fagområde. Det ydre miljø eller
det grønne koncept om man vil, er ikke læn¬
gere noget, der tilkoblesprojekterne tilsidst.
Landskabsarkitekterne er i dag medfra før¬
steplanlægningsfase, og det er klart, at med
denne grundholdning til vort arbejdsom-
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råde har faget og tegnestuer store mulighe¬
der fremover.

Vor tegnestue har udover den naturlige in¬
teresse i det grønne element arbejdet bevidst
med at få integreret kunsten ind i arkitek¬
turen, og i mange projekter er vi blevet
bindeled mellem bygningskunst, landskabs¬
arkitektur og kunst. Netop denne sammen¬
kædning af kunst og landskab (have) og
bygningsarkitektur gav tegnestuen en arki¬
tekturpris for byggeriet Klingenberg i Aal¬
borg.

LANDSKAB 4 -1991

Personlige data.
Jeg er uddannet bygningskonstruktør og
burde som defleste afmine studiekammera¬
ter have valgt arkitektskolen, men en mili¬
tærtjeneste kom på tværs, og så har jeg i
øvrigt aldrig brudt mig om skoler.
Efter militærtjenesten skulle jeg ud at vir¬

ke, og gennem en god ven blev jeg præsente¬
ret for landskabsarkitekt og professor Sven
Hansen. Han mdnglede en praktiker som
jeg, og det var begyndelsen til mit arbejde
som landskabsarkitekt. Man kan uden over¬

drivelse sige, at jeg er mesterlært, og meste¬
ren er Sven Hansen.

Efter en del årpå Sven Hansens tegnestue
kom jeg tilA rkitektgruppen iAarhus's land-
skabsafdeling, og senere blev jeg kompag¬
non i Landskabstegnestuen i Aarhus. For nu
ca. 6 år siden startede jeg tegnestuen Land¬
skab og Rum. 11989 blev jeg efter en skrap
censurering optaget i Landskabsarkitekt¬
foreningen, og er nu MDL'er.

Lars Rohde Nielsen, landskabsarkitekt m.d.l.
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1. Et geomantisk kompass. 0 255 mm. Selve nå¬
len 33 mm. Kina, Guandong. ca. 1900. Brussel,
museum voor Kunst en Geschiedenis.
2. »Skjeen som peker mot syd« Skje i magnet¬
sten. Skjeen forestiller stjernebildet Store bjørn.
Skaftenpekermot syd. IKina varmagnetstenens
egenskaper kjent allerede i år 200fK.
3. Geomantisk kart over Kina.
4. Eksempel på en tomteanalyse (fra et resent
værkpå San Yuan skole, Taiwan).

Bait-.iu fil.int •• Femme en jade
dvcoifféch

dChiennc accouch;

• I '.'inine en jade déeoiffée» »General assis-

5. Plan over Taipei.
(bilderne 3, 4, 5, 6 stammerfra »Architecture du
paysage en Extréme Orient«).
6. Eksemplerpå tomte analyser og deres katego¬
rier/navn.
7. Skogshorn i Hemsedal. Det uregelmæssige i
fjellets overflate blir synlig der hvor sneen blir
liggende når våren er på vej. De linier den hvite
sne danner, minner mig om den geomantiske
fremstillingsmåte av et landskap, men også min¬
ner det om kinesiske aquarellersom denne her: 8.
Av en tiger.

6
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Feng Shui:
Kinesisk og østasiatisk landskapsfortolkning
Av Hettie Pisters

Representasjon både av landskap i sin alminnelighet og av nærmere
bestemte landskap er avhengig av at informasjonen om dette land-
skapet blir abstrahert, og formen for representasjon har stor innfly-
telse på hvilken informasjon somblir oppbevart og formidlet. Visuel
informasjon kan nedtegnes på papir som symbolsk representasjon.
Slik gjengis landskap grafisk på kart; med eller uten tegnforklaring,
med eller uten skala, med eller uten koter etc. Det samme stykke
landskap kan også gjengis ikonisk (portretteres). Dvs representeres
gjennom et landskapsmaleri/-fotografi eller en litterær tekst. Den
leksikalske informasjon blir da nedtonet til fordel for uttrykket.
Mens den symbolske representasjon er analytisk av vesen, søker

den ikoniske representasjon å gjenskape den samme virkning på oss
som den direkte erfaring av det virkelige landskap.

Jeg har forestillet mig, at det kunne resultere i en tilfresstillende
landskapsanalyse om man klarte å kombinere disse abstraksjons-
måter.

Før kompasset ble tatt i bruk som navigasjonsinstrument, ble det i
Kina brukt av de første landskapsarkitekter. »Skjeen som peker mot
syd« var geomantikerens (geo: jord-, gr. manteia: spådom) redskap
for å utpeke den beste beliggenheten for byggverk til levende og døde.
Hus, grav, og by. Denne vitenskap ble kalt »landskapets vitenskap«.
Den er en samling teknikker utviklet i Kina, men senere tatt i bruk
også i resten av Øst Asia.
Geomantikeren analyserer landskapets morfologi, estetikk og

semantikk. Det gjør han ved først å registrere dets fysiske karakteri¬
stika: relieff, jordsmonn, utsikt, sol, vind og vannets løp, vegetasjon
og andre kategorier. (Ordet feng shui betyr for øvrig vann og vind).
Deretter fører han disse observervasjonene inn i et system av metafo¬
rer og typologier. Ved hjelp av sitt geomantiske kompass, kan han så
fortolke det samlede resultat og finne frem til en god plassering for
den arkitektoniske konstruksjon.
Det geomantiske kompass er en teoretisk representasjon av univ¬

erset og dets organisering. Det arbejde, den geomantiske landskaps-
arkitekt gjør, er altså på den ene side å tolke tomten, og på den annen
side å projisere den teoretiske modellen på terrenget. Resultatene av
denne vitenskap, eller kunstart (?), er fortsatt synlige idag; stier, går¬
der og byer glir naturlig inn i landskapet.

ml. A geomantic compass, its diameter255 mm. The needle itself is 33 mm.
Guandong, China, c. 1900. Brussels, at the Museum of Art in History
(Kunst en Geschiedenis).
2. »The spoon pointing south«, made ofmagnetite. The spoon represents
theBigDipperconstellation, the shaftpointing south. In China, theproper¬
ties ofmagnetite were known as early as 200 years BC.
3. Geomantic map ofChina.
4. An example of site analysis from a recent work. San Yuan School,
Taiwan.
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Geomantikken kan være, tror jeg, et nyttig hjelpemiddel til forstå¬
else av forholdet mellom arkitektur og landskap.
Tanken i feng shui er at der ikke finnes noen motsetning mellom

natur og kultur, mellom det som vokser og det som bygges. De er yt-
terpunkter på samme skala. Forutsatt at de arkitektoniske begiven-
heter passer i hverandre, følger hverandre opp, vil overgangen fra det
ene til det annet være glidende. Som i Akupunktur, drejer det seg i
Geomantikken også om å forbinde en konstruksjon til universets
netverk av energi, til universets dynamikk. Energi viser seg i fjellet,
både horisontalt og vertikalt, i dets uregelmessigheter (bilde 8). Den
rette linje og de flate områder er svekkelser i denne energien. Derfor
blir høydedragene studert spesielt. Ikke bare deres utstrekning og
profil, men også den måten fjellet berører tomten på er viktig. Berø-
ringsformene er ordnet i typologier og bærer navn som »dame i jade
med ufrisert hår« eller »flyvende drage som drikker vann«. (bilde 6.)
Geomantikk er en slags lesning av kosmos, og på samme tid en

narrativ konstruksjon av landskapet; med kosmos som modell. Den
bruker geometrien til å forbinde kosmos og sted, og poesien som ska-
pende kraft i arkitekturen.

Biblografi.
Sophie Clément, Pierre Clément, Shin Yong- hak: Architecture du
paysage en Extreme - Orient. Ecole nationale supérieure des Beaux
Arts. Paris, 1987.
R. Dawson: De Chinese Traditie. A'dam De Arbeidersper. 1973.
Groot, JJM De: Religion in China. NY. 1912 G. P. Putnam's.
Katalogusfor utstillingen »China hemel en aarde«iKoninklijk mu¬
seum voor kunst en geschiedenis, Brussel. 1989.
Lynch, Kevin: The image of the city. M. I. T. Press 1962.
E. G. R. Taylor, M. W. Richey: The geometrical seaman. Hollis &
Carter 1962.

Needham, Joseph: Science and civilisation in China. University
Press Cambridge. 1954.

Oversatt fra nederlandsk av Ole Møystad.
Hettie Pisters, Landskapsarkitekt, M.A.A.

■ 5. Plan of Taipei.
6. Examplesofsite analyses with appropriate terms (illustrations3, 4,5, and
6 are reproducedfrom Architecture du paysage en Extreme-Orient/
7. Skogshorn (wood's horn) at Hemsedal. Fluctuations ofsurface become
apparent where snow lingers even when spring is imminent. The lines
formed by the whiteness of snow remind me of geomantic landscape
representation, but also ofChinese water colours, such as this:
8. Tiger.
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Bogomtale, debat

III. fra Tidens rum.

Tidens rum
Tidens rum. Renaissancen ogmodernismens
rumopfattelse - under omdannelse i post¬
moderne tider. Redaktion: Jens Schjerup
Hansen. SBI-byplanlægning 60. 1990. 91 si¬
der. Pris 194,00 kr.

Bogen er usædvanlig for Statens Bygge¬
forskningsinstitut (SBI) ved at være en
essaysamling, der handler om noget så inter¬
essant og kompliceret som værdigrundlaget
,for vores skønhedsidealer i arkitektur og

planlægning.
Sociologen Jens Schjerup Hansen har re¬

digeret bogen og skrevet en indledningsarti-
kel, hvor han tager udgangspunkt i, at byen
og det åbne land på mange måder ikke læn¬
gere svarer til vores forestillinger. Vi har brug
for en ny tolkning af omgivelserne. Diskus¬
sionen har allerede stået på i mere end 20 år
med forskellige navne - senestmiljødebatten
- fordi værdigrundlaget i sig selv er så van¬

skeligt at håndtere.
Kulturhistorikeren Lise Bek opstiller en

model for rumopfattelse, der fremhæver, at
rum er mere end form og funktion. Gennem
en historisk analyse viser hun, hvordan rum¬
met til forskellige tider er blevet tolket for¬
skelligt, og hvordan det har påvirket udvik¬
lingen i skønhedsidealerne.
Hans Ovesen, der er arkitekt, opstiller på

historisk basis tre hovedteser om rumopfat¬
telse og bruger dem herefter til at analysere
nutiden med. Konklusionen bliver, at vi har
bevæget os fra interessen for den overord¬
nede organisering af byens rum mod en mere

ensidig interesse for de enkelte bygninger.
Som afslutning ser kultursociologen Jean

Fischer en stigende interesse for tid og rum.
For øjeblikket virker det som om, tiden er

vigtigst, men Jean Fischer mener, at løsnin¬
gen af vore fremtidige problemer vil kræve,
at vi i højere grad lever i rummet.

Bogens emne og intentioner er interes¬
sante, men den er ret teoretisk og det tager tid
at sætte sig ind i dens overvejelser. Særligt
Lise Beks lange essay er krævende, mens ind¬
ledningsartiklen er den lettest tilgængelige.
Til gengæld kan nærmere studier af teksten
give et interessant billede af rumopfattelse
og tidens betydning, i mange tilfælde også
relateret til havekunsten og det åbne land.

Tilde Tvedt

Vinterhaver

Holger Reiners/Ulrich Timm:
Der Wintergarten - Wohnkultur unter Glas.
Fra serien Rund ums Haus. Callwey. 1990.
207 sider, ill. Pris ca. 569 kr.
ISBN 3-7667-0991-7.

Selv om denne bog er skrevet på tysk er den
forholdsvis let at forstå og gå til, specielt på
grund af de mange billeder den rummer.
Bogen er inddelt i to hovedafsnit.
Det første afsnit giver en kort introduk¬

tion til, hvilke ting man bør tage i betragt¬
ning, hvisman har planer om at få sig en vin¬
terhave.
Her kan der hentes gode råd om blandt an¬

det bygningsmaterialer og deres fordele og
ulemper, men også mere diffuse områder
som lys og skygge bevæger forfatterne sig
ud i.
Et lille afsnit om lys og planter er det også

blevet til. Her synes jeg dog forfatterne går
lidt for overfladisk til værks, såman må ty til
anden speciallitteratur, hvis man ønsker en
grundigere indføring i plantearter, vækstfor¬
hold m.v. Det skal dog nævnes, at man kan
hente megen inspiration fra de mange flotte
billeder.

Bogens andet hovedafsnit, som omfatter
det meste af bogen, er en eksempelsamling,
der i 45 gode og raffinerede tilfælde viser,
hvorledes man har bygget vinterhaver. Ek¬

semplerne viser hvordan vinterhaver er til¬
passet ældre huse, hvordan de er indbygget i
nye huse, og der er tillige nogle få eksempler
på overdækkede tagterrasser.
Med hvert eksempel følger en kort beskri¬

velse af vinterhaven, hvilke krav den skal op¬
fylde, dens størrelse, bygningskonstruktio¬
nen og materialer, samt i nogle tilfælde også
hvilke planter der er anvendt.
Desuden er hvert eksempel illustreret med

en lille plan indendørs i både farver og
sort/hvid.
Man fristes helt til at bruge betegnelsen

billedbog.
Alt i alt kan bogen anbefales til både fag¬

folk og ikke fagfolk som introduktion eller
ideoplæg til emnet vinterhaver.

Anne Marie Bitsch

Lette haver

Wolfgang H. Niemeyer: Schdne Garten -

einfach zupflegen. Anregungen, Ideen, Ent-
wiirfe.
Fra serien Rund ums Haus. Callwey. 1990.
160 sider, ill. Pris ca. 395 kr.
ISBN 3-7667-0987-0.

Bogen omhandler pleje af haver, og som det
første gør forfatteren klogt nok opmærk¬
som på, at en fuldstændig plejefri have ikke
findes.
Herefter går forfatteren over til i bogens

første afsnit at indføre begreberne pleje¬
intensivt og plejeekstensivt. Han beskriver
her ved nogle få eksempler, hvordan en have
kan være mere eller mindre plejeintensiv el¬
ler plejeekstensiv. Herunder beskrives også,
hvilke ting der kræver meget pleje, og hvor¬
dan man kan ændre det ved for eksempel at
ændre en hæk fra at være klippet til at være
fritvoksende. Afsnittet rummer desuden en

kalender, der angiver arbejdsopgaverne i
havenmåned for måned. Desværre er afsnit-
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1

tet bygget lidt rodet op, idet forfatteren vil
fortælle lidt for mange ting på en gang. Man
kan derfor allerede her fra startenmiste over¬

blikket.

Bogens andet afsnit har til hensigt at give
læseren nogle ideer og korte informationer
om, hvordan man kan planlægge og an¬

lægge sin have. Hertil har forfatteren lavet 12
forslag til en have med standardmålene
25 X 35 m. Hvert forslag har sit eget hovedte¬
ma som f.eks. en vandhave, en frugthave, en
hækhave m.m. Til hvert forslag følger et
principbillede, en plantegning, en kort be¬
skrivelse med forslag til plantevalg samt en
beskrivelse af krav til havens pleje. Her er der
faktisk nogle gode ideer at hente.
. Det tredie afsnit omhandler forslag og
ideer til plejeforenklinger. Afsnittet lapper
delvist over bogens første afsnit, men forfat¬
teren går her mere i dybden med, hvilke plan¬
ter der er nemme at have med at gøre og plan¬
tesammensætninger, som kræver minimal
pleje. Desuden giver forfatteren nogle ek¬
sempler på små ting, der kan lette havearbej¬
det som f.eks. at bruge halm eller træflis
mellem nyplantninger, at lægge flisekanter
langs bede m.m.
Bogens fjerde og sidste afsnit er en eksem¬

pelsamling med eksisterende haver. Eksemp¬
lerne er beskrevet og vist som i det andet af¬
snit, og man spørger derfor sig selv, om ikke
de to afsnit kunne være slået sammen for at

gøre bogen mere overskuelig. Forfatteren
skal dog have ros for at anbefale kontakt til
en landskabsarkitekt, når man står for at
skulle omlægge en have.
Bogen henvender sig primært til alminde¬

ligt haveinteresserede, og kan selvfølgelig
også læses af fagfolk, men den er absolut
ikke noget must. Det skal til slut nævnes, at
bogen er rimelig let at forstå, og desuden by¬
der den på mange gode billeder.

Anne Marie Bitsch

3

1. Stig L. Andersson: Englene
2. Kjeld Vindufti: An Urban Garden
3. Kristine Jensen, Jens Fjord Thomsen, Poul
Henrik Olesen, Bjarne Frost: Il parco comme-
moriale (ill. fra udstillingskataloget).

Læserbrev:

Berøringsangst overfor virkeligheden?
Kommentar til udstillingen »Landskabs¬
arkitektur - eksempler -1985-1990.

I Landskab 2-91 omtales en udstilling, som
afholdtes på Galleri Klostertorv i Århus.
Anmelderen betegner den som noget af det
bedste, der er sket for landskabsarkitekturen
i årevis.
Det er tænkeligt, at landskabsarkitektu¬

ren var af fremragende tilsnit, og at der vistes
nye veje for fagets udøvelse.

Jeg ved det bare ikke, for kun få af udstil¬
lerne gjorde sig den ulejlighed at lette udstil-
lingsgæstens indføring i deres projekter. Teg¬
ningen og den ledsagende tekst blev ikke
brugt til at tydeliggøre for alle og enhver,
hvordan projektet ville komme til at se ud »i
virkeligheden«. Nej, det virkede som om,
alle streger, farver og vedhæftede digte alene
skulle indgå i en billedkomposition med et
indhold, som kun deltes med ganske få ind¬
viede landskabsarkitekter.
Nu kunne man tro, at modellerne af pro¬

jekterne ville lette gæstens indblik i projekt¬
indholdet, men nej, også her havde mange

forslagsstillere indhyllet den påtrængende
virkelighed i et orgie af farver og materialer,
talentfuldt kreeret bevares, men gæsten blev
ikke klogere på indholdet.
Har faget så stor berøringsangst over for

virkeligheden, at selv simple forhold skal
indhylles i et kunstlet fremstillingssprog?
Brug dog tegningen, modellen og teksten

til det, disse redskaber er beregnet for: at
oplyse, forklare og tydeliggøre, hvordan et
projekt kan se ud »i virkeligheden«, så flest
mulige kan forstå det, i stedet for at dyrke
plancher og modeller som en kunstart i sig
selv, en tom form uden indhold og genklang
hos brugerne af landskabsarkitekturen.

Søren Bisgaard, landskabsarkitekt
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Summary

IFLA Symposium in Malawi, p. 73
By Sveinung Skjold
The aim of the conference was to prepare for
the establishment of south-east African

landscape architectural training. The sym¬

posium, being iniatiated locally and sup¬

ported by the IFLA Central Region, became
an interesting and promising prelude to what
may become an important school for
educating the landscape architects who are
to reshape this part of Africa; a university-
level institution adapted to the special needs,
and to the natural conditions, of the south¬
east African region.
On the list of participants were practi¬

tioners from Angola, Botswana, Kenya,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe,
plus colleagues from the west African na¬
tions of Nigeria and Senegal, and a number
of European countries.
It was generally agreed that landscape ar¬

chitects are sorely needed throughout the
African continent. Environmental planning
is significantly in demand on survey level as
well as in detail, in organising urban as well
as rural development, national parks as well
as touristy developments. Not least, profes¬
sional landscape architects are much needed
in planning roads and industries, and in
community housing projects.
The symposium, for the 18 Malawian

landscape architects, became powerful
backing. The symposium's most significant
promise is the agreement established be 1
tween the Malawian Ministry of Works and
IFLA concerning the planning of a regional
eductional institution for landscape ar¬
chitects.
A resolution was passed unanimously (see

p. 50 this issue).

The Graveyard at Sejs-Svejbæk Church,
p. 76
By Torben Schønherr
The galaxy is everywhere, in the shape of
clouds, in the whirl at the back of a child's
hair, in the suction through a kitchen sink, in
the nightly sky whenever citizens of planet
earth get the chance to perceive their
universe; a suction, a spread.
The galaxy in this graveyard is used as an

image of the divine as we encounter it in
everyday life, in our thoughts.
The avenue cutting across the spiral is

aligned with the cruciform church, defined
in terms of the corners of the earth, the
image of a tradition longing for change. The
avenue, therefore, is fuzzy on the edges: two
universes clash.
The graveyard wood is a blend of defoliat¬

ing trees, oak the dominant species. A dou¬
ble helix forms a clearing in the mass of
wood, its border towards the wood a stone
dike, which also borders on the surrounding
area. The clearing floor is covered with
grass, tall beech hedges are the spiral arms,
and trees are intended to be light of foliage
and blooming.
A picture of a nebula spells eternity, no up,

no down, no where. A thought comes to 1
mind: no matter where you find yourself
inside such a picture, it would feel like its
centre. This is how the author views burial.

Poppelhaven and Soluret, p. 80
By Preben Skaarup
1\vo new complexes are under construction,
one being the Poppelhaven (Poplar Garden),
with 229 household units, including 45 for
young singles. The spine of this new built-up
area consists of tall buildings lining an axial
green. Pyramidal poplars are planted be¬
tween houses. These bring out the ridge, a
slight but distinct feature in the landscape,
and also lend the development its name.
The second development, the Sun Dial

(Soluret), consists of 118 units, including 28
for the young. The Sun Dial is situated in
almost flat grounds near Odense. After an
arduous process it was resolved that a circu¬
lar design would be ideally suited to the land.
The circular form, moreover, made it possi¬
ble to create a central, rigidly designed green.
The residential part consists of two-storey
»longhouses«, very simple constructions
joined together by unheated, glass-roofed
outrooms. The communal building is an ex-
tention of the two longhouses into the cen¬
tral garden, contrapuntal to the circular
turn.

Klingenberg, p. 62
By Lars Rohde Nielsen
The group's main aim was to re-activate the
courtyards that were to be surrounded by
blocks. The street entrance was converted
into green trafficked corridors, and all paths
and entries were turned inwards towards the
yards. The yard thus became every house¬
hold's front room, and a natural meeting
place. The fundamentals, fire, stone, air, and
water became constituting elements of all
four courtyards. Water and stone are both
natural in a garden; fire and air are more

difficult.
The »garden of fire« was made into a

cluster of fires, useful for outdoor parties.

From this area, »flames« in the shape of red,
orange, and yellow flowers are emitted. The
»garden of air« is a planet complete with cir¬
cling moons made of neatly cut yew and
paths, and in the centre a roundabout seating
ten children, designed and completed by the
artist Hans Oldau Krull.

Feng Shui: Chinese and East Asian Inter¬
pretation of Landscape, p. 92
By Hettie Pisters
How landscape is represented, both a partic¬
ular one and landscapes in general, depends
on a certain level ofabstraction, and the type
of representation chosen has great influence
on what information is preserved and com¬
municated. Visual informationmay be fixed
on paper, symbolically represented. Land¬
scapes are done graphically in maps, with or
without interpretation of signs, with or
without scales, with or without codes, etc.
The same slice of landscape can be por-

traited iconically, i.e. represented through
landscape painting or photography, or

through a literary text, in which case purely
lexical information is toned down in the ex¬

pressive balance. Whereas symbolic repre¬
sentation is analytical in essence, iconic
representation seeks to recreate the same
emotive effect as the direct experience
offered by the landscape itself. If these
methods of abstraction were combined,
perhaps a more truly satisfying analysis
would ensue. The first Chinese landscape ar¬
chitects made use of the compass before it
was used in navigation. »The spoon pointing
south« was the main tool of geomantics (not
to be confused with geomancy). The ge-
omanticist would use it to ascertain the best

positioning of houses for the dead as well as
for the living. Whether for residence, grave,
or township, this was called »landscape
science«. Its techniques were developed in
China, but later employed throughout the
rest of East Asia.
The geomantic compass is a theoretical

representation of the universe and its or¬

ganising principles. The task of the geoman¬
tic architect is twofold. He interprets the site,
and then projects the theoretical model onto
the terrain. The results of this science (or art-
form?) are still much in evidence: pathways,
farms, and towns are natural parts of the
landscape. The sustaining Feng Shuian idea
is that nature and culture are not opposites,
rather, what grows and what is built are

points at extreme ends of one scale.
Geomantics is a sort of reading of cosmos,

and at the same time a narrative construc¬

tion of the landscape. It makes use of two
major sources of power, geometry in com¬

bining cosmos and site, and poetry as a crea¬
tive architectural force. Ellen M. Pedersen
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Dansk Landskabsarkitektur i

Goteborg
Kirstine Jensen og Frode Birk
Nielsens udstilling om land¬
skabsarkitektur, der først blev
vist i Galleri Klostertorv, År¬
hus og derefter vandrede til
Stockholm, kunne ses i perio¬
den 21. juni til 14. juli ses i
Lagerhuset, Trådgårdsforenin-
gen, Slussgatan 1, Goteborg.

Munkeruphus
Fra 15.6.-25.8. vises udstillin¬

gen 'Rene Lalique - Georg Jen¬
sen, et fransk dansk samspil i
glas og sølv.
Herefter fra 7.9.-6.10. Jeppe
Aagaard Andersens udstilling
'Træer og det der ligner'. Ud¬
stillingen, der vil foregå både i
parken og i huset, handler om
træer og opfattelsen af træer,
som de ses i havekunsten, arki¬
tekturen og billedkunsten.

Udstillingen indeholder vær¬
ker af bl.a. Balla, Le Corbusier,
Wewerka, A. & P. Smithson,
Rembrandt, Brockdorf Nervi,
Reitzel, Helmer Petersen, Le
Notre, Cartier-bresson, Mallet-
Stevens.

Munkeruphus. Munkeruphus
Strandvej 78. Dronningmølle.
Åbent tirsdage-søndage
12-16.30.

Udstilling om Burle Marx
En retrospektiv udstilling om
landskabsarkitekten Burle
Marx liv og arbejder vises fra
23. maj til 13. august på Mu¬
seum of Modern Art, New
York. Herefter vil udstillingen
kunne ses i Caracas, Tpronto
og andre storbyer.

Udstillingen bærer titlen
'Roberto Burle Marx: The Un¬
natural Art of the Garden' og
omfatter omkring 60 tegninger,
modeller, fotografier så vel
som en dias-præsentation samt
en mere udførlig gennemgang
af 10 udvalgte projekter.
Siden 30'erne har Burle

Marx designet mere end 3000
haver og parker, oftest i Syd¬
amerika.

Taghave til Safra Bank. Sao Paulo.
1982.

En bog med samme titel som
udstillingen og skrevet af den¬
nes arrangør udkom samtidigt:
Roberto Burle Marx: The Un¬

natural Art of the Garden af
William Howard Adams. 80 s.,
50 farve- og 41 s/h fotos.
$19.95 fra The MoMA Book
Store.

Yderligere oplysninger: Mu¬
seum ofModern Art, 11W.
53rd Street, NYC, tlf 0091 212
7089400.

Have til Cisneros Residence Cara¬

cas, Venezuela. 1980.

Gammel Dok

Fra 2.6. til 25.8. vises en stor

sommerudstilling om Arne Ja¬
cobsen - som bygningskunst-
ner, designer af brugskunst,
havearkitekt og akvarelmaler.
Udstillingen er opdelt i 2 dele,
én om arkitektur tilrettelagt af
Arkitektskolen i Århus, og én
om Arne Jacobsen som desig¬
ner arrangeret af Dansk Design
Center. Et tilhørende udstil¬

lingskatalog giver en samlet
oversigt over Arne Jacobsens
arbejder.

Fra 14.7. til 11.8 'Mange be¬
gejstringer', en udstilling om
arkitekt maa Jacob Blegvad og
hans Tegnestue. Udstillingen
giver en kalejdoskopisk over¬
sigt over den mangfoldighed af
opgaver en arkitekttegnestue
beskæftiger sig med. Arrange¬
ret af DALs Nordjyllands Af¬
deling til Arkitekturens dag i
år.

Fra 13.8. til 18.8. vises de 8

præmierede forslag fra konkur¬
rence udskrevet af Kolding
Kommune om udformning af
en landkabs- og bebyggelses¬
plan for et område i Bramdrup
Øst ved Kolding.

Dansk Arkitektur- og Bygge¬
eksportcenter, Strandgade 27,
København. Tirsdag-søndag
10-17, onsdag 10-22.
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Fur unser Planugnsburo in Hamburg suchen wir zum
baldmoglichsten Zeitpunkt

1 Mitarbeiter/-in
fiir den Aufgabenbereich Freiraum- und Objektplanung.

1 Mitarbeiter/-in
fiir den Aufgabenbereich Ausschreibung, Bauleitung,
Abrechnung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Biiro Wehberg, Lange, Eppinger,
Schmidtke/Landschaftarchitekten
JarrestraBe 80
2000 Hamburg 60
Tel. 040 - 271 33 18
Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Hotker

Bjerregaard
Konsulent, cand.hort., m.d.l.

Plejeprogrammer, uddannelse
Borgevej 41A, 2800 Lyngby og tilstandsrapport
Telefon 42 88 63 91 for vedligeholdelse afgrønne områder

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Hoved- og fagentreprise ved alle former for terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
Cl HLP ApS tlf. 42 25 18 42

1 Have- & Landskabsterrainaptering
Cl HLT ApS tlf. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

Alle former for overbygning på terræn
Skure, hegn, terrænmure og belægninger
Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - Syétem

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Grøn vækst, konferencen
om morgendagens grønne
områder.
Grøn Vækst er derfor et ak¬

tuelt emne for den konference,
som Pakteknisk Institut arran¬

gere i Horsens i dagene 26- 27.
september 1991 i samarbejde
med Horsens Kommune.

Med udgangspunkt i Stats¬
minister Gro Harlem Brundt¬
lands helhedstanker om vor

fælles fremtid og den spirende
økologiske bydel, Torsted Vest
ved Horsens, er det konferen¬
cens formål at se på samfunds¬
udviklingen i fremtiden og
hvilke følgevirkninger det kan
få på kommende bolig- og fri¬
tidsområder. Endvidere at

anskueliggøre hvorledes natur¬
grundlag og økologiske prin¬
cipper med fordel kan ind¬
drages i den fremtidige bolig¬
udvikling.
Konferencen vil vise, hvor¬

ledes nye samarbejdsformer
mellem borgerne og offentlige
forvaltninger kan praktiseres
ved at inspirere til grøn hel¬
hedstænkning og handling i
overensstemmelse hermed.
Konferencen vil gennem

foredrag, workshops, gruppe¬
drøftelser og ekskursion give
konstruktive bud på en bære¬
dygtig udvikling i fremtidens
natur- og friarealforvaltning.
Af enmer kan nævnes Vor fæl¬
les fremtid, Grøn Vækst, magt
eller afmagt. Hvad kan parken
give mennesket.
Hvordan kan havekunst og

økologi sammenkædes til
funktionelle friarealer. Hen- >

sigtsmæssige kredsløb. Dyr og
planter til husbehov, praktisk
produktion i grønne områder.
Hvordan kan vi udnytte vor
viden og vore økologiske res¬
sourcer for et bedre miljø.
At indledere kan nævnes fhv.

statsminister Anker Jørgensen,
sociolog Jens Scherup Hansen,
professor Sven-Ingvar Anders¬
son, forfatter Hans Ole Han¬
sen, antropolog Anette Lelleur,
landskabsarkitekt Peter Thor¬

sen, biolog Ulrik Reeh og ad¬
junkt Ib Asger Olsen.
Konferencen, der afholdes

på Horsens Rådhus, har bud til
alle, der interesserer sig for det

boliglandskab med tilhørende
friarealer, som vi skal tilbringe
fremtiden i, ikke mindst beslut¬
ningstagere og teknikere i stat,
amter og kommuner, admini¬
stratorer i boligselskaber, plan¬
læggere og udførende entrepre¬
nører.

Nærmere oplysninger om
konferencen og tilmelding ved
henvendelse til Parkteknisk
Institut, Vejle. Tlf 75 88 22 11.

Rapport om sikkerhed
på legepladsen
Efter godt og vel et års arbejde
har Jette Søndergaard afsluttet
en undersøgelse af sikkerheds¬
standarden på legepladser i
Herning kommune. Undersø¬
gelsen har omfattet 218 lege¬
pladser med i alt 2472 legered¬
skaber. Legepladserne har haft
tilknytning til vuggestue, bør¬
nehaver, fritidshjem, skoler,
parcelhuskvarterer samt til bo¬
ligforeninger.
Undersøgelsen har vist, at

legeredskabernes sikkerheds¬
mæssige standard i mange til¬
fælde lader meget tilbage at
ønske og ikke lever op til gæl¬
dende standarder.
Den debat, som er fulgt i

kølvandet af undersøgelsen,
har allerede medført, at en del
redskaber er blevet kasseret og
flere vil følge efter. Ud fra
dette begivenhedsforløb kan
det vel siges, at undersøgelsen
har allerede tjent det tilstræbte
pædagogiske formål: at øge be¬
vidstheden om sikkerheden på
legepladser.
En væsentlig del af undersø¬

gelsen har beskæftiget sig med
spørgsmålet om, hvorvidt lege¬
redskaberne er placeret på et
forsvarligt faldunderlag. Kun
3,2% af 1293 legeredskaber
med faldhøjde mellem 1-3 m
havde det rette faldunderlag.
Ingen af de såkaldte girafgyn¬
ger havde det rette faldunder¬
lag. Undersøgelsen har allerede
medført en vis udskiftning:
væk fra asfalt, beton, cement,
jern eller sten som underlag
over til grovsand, perlesten el¬
ler barkflis.
Det er konstateret, at lege¬

borge, rutchebaner og andre
legeredskaber ofte er placeret i
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sandkasser, hvorved de legende
børn i sandkassen udsættes for
en betydelig øget risiko for at
blive ramt af børn, som anven¬
der legeborgen, rutchebanen
m.v.

I ikke få tilfælde er konstate¬

ret, at arealet med faldunderlag
er for lille til at sikre, at børne¬
ne falder inden for legeredska¬
bets sikkerhedsområde ved et

evt. fald.

Institutionernes legepladser
er i mange tilfælde udstyret
med for mange legeredskaber i
forhold til legepladsens størrel¬
se, hvilket medfører, at sikker¬
hedsområdet for de enkelte

legeredskaber ikke bliver stort
nok.

Endelig beskæftiger rappor¬
ten sig med spørgsmålet, om
sikkerheden på legepladser kan
fremmes ved hjælp af helt an¬
dre legepladstyper end de
gængse. Spørgsmålet besvares
bekræftende: i fremtiden bør vi

gå over til de såkaldte natur¬
legepladser.
Sådanne legepladser behøver

kun enkelte færdigfremstillede

legeredskaber, og frembyder
langt færre sikkerhedsricici, er
langt mere spændende og
udviklende og byder på natur¬
oplevelser.
Yderligere oplysninger: Ergote¬
rapeut Jette Søndergaard,
Hjejlevej 127, 7451 Sunds.
Telefon 9714 18 60.

Uddrag af 'Cirkulære om

dagtilbud for børn og unge
efter bistandsloven'. Nr. 203
af 26.10.90.

Kapitel 6. Tilsyn.
Bistandslovens § 77 og § 63,
stk. 2.
Efter bistandslovens § 64,

stk. 2, og § 71, stk. 1, påhviler
det kommunalbestyrelsen at
føre tilsyn med den daglige
drift af dagtilbuddene i kom¬
munen.

Tilsynet gælder både for den
formidlede dagpleje efter § 64,
daginstitutioner efter § 69 og
puljeordninger efter § 70.
Kommunalbestyrelsen har

pligt til at sikre, at dagtilbud¬
dene er egnede opholdssteder
for den kategori af børn, for

KURSUSINSTITUTIONEN TUNE LANDBOSKOLE

Kursus om pleje og drift af kommunale
grønne områder, på Kursusinstitutionen
Tune Landboskole den 7.-11. oktober 1991
Formål:
At give deltagerne baggrund for at samarbejde om formulering af
en overordnet grøn friarealpolitik i kommuner, herunder en
gennemgang af de afledte faglige og administrative spørgsmål,
som knytter sig til pleje og vedligeholdelse af de grønne områder.
Deltagere:
Ansatte i mindre kommuners forvaltninger, som har det faglige og
administrative ansvar for de grønne områder (kommunegartnere,
afdelingsledere), samt landskabsarkitekter og andre som vejleder
i emnet.

Emner:
Hvad er et friareal? Udformning af en overordnet politik for en
kommunes grønne friarealer, de faglige elementer i en grøn park¬
politik, friarealtyper, pleje af grønne områder - plejeniveauer, ple¬
jeplaner, bytræet, udformning af en friarealplan i praksis, aktuelle
udfordringer til den grønne sektor, øvelse i udformning og grøn fri¬
arealpolitik, markedsføring og udnyttelse af de grønne områder.
Udførligt program sendes gerne.
Kursusleder:
landskabsarkitekt Palle Kristoffersen, Parkteknisk Institut.

Kursusafgift:
Kr. 2.600.

Tilmelding:
Senest den 20. september til
KURSUSINSTITUIONEN TUNE LANDBOSKOLE,
Grevevej 20, 2670 greve, tlf. 42 61 01 31.

hvilke hvert enkelt dagtilbud er
bestemt.
Dette betyder, at der til sta¬

dighed må være forbindelse
med dagtilbuddet, for at det
kan konstateres, om de krav,
der stilles, er opfyldt. Viser
dette sig ikke at være tilfældet,
må kommunalbestyrelsen for
så vidt angår de kommunale
institutioner foretage de nød¬
vendige ændringer og med
hensyn til de selvejende institu¬
tioner kræve, at forholdene
ændres, eller at benyttelsen op¬
hører. Tilsvarende retningslin¬
jer gælder for puljeordninger.

Øvrige forhold
Kommunalbestyrelsen bør spe¬
cielt være opmærksom på føl¬
gende særlige forhold:
Tilsynet bør påse, at lege¬

pladsers indretning og legered¬
skaber er i forsvarlig stand, jf.
de af Dansk Standardiserings¬
råd udarbejdede standarder for
legepladsudstyr m.v. På nuvæ¬
rende tidspunkt foreligger der
følgende færdige standarder:
DS/ INF, Informationsblad

37: Valg af stødabsorberende
underlag i relation til faldhøj¬
der, 1987.
Legepladsudstyr. Sikkerhed.
Del 2: Gynger.
Legepladsudstyr. Sikkerhed.
Del 3: Rutchebaner.

Legepladsudstyr. Sikkerhed.
Del 4: Svævebaner.

Følgende materiale er ved at
blive afsluttet:

Legepladsudstyr. Sikkerhed.
Del 5: Vipper.
Legepladsudstyr. Sikkerhed.
Del 6: Prøvning.

ALT I
GRANIT
Chaussesten,
flere størrelser

nye såvel som brugte
Kantsten • Brosten
Direkte import

BRABRAND
Telefon:

86 24 44 88

KOMPAN
LEGEREDSKABER

ErlauAG
BÆNKMODULER

LA-PARKMØBLER

EGSDGITTERLE191SYSTEM

Stålhegn til alle formål

Kompan Salg-Service Aps
Tigervej 9, 4600 Køge
Tel. 53 66 10 11

MØD OS PÅ ISAK MESSEN
STAND B 2336
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Garten+
Landschaft 3

/tiilHChriM tut
LaiKliichaftsaichilektui
Plnmincj1 OestHiumo •
Enlwickluny

Landschaftsbild

Garten + Landschaft

Europe's leading monthly magazine for
landscape architecture and planning.
Each issue is devoted to a certain topic
from the wide range of landscape and
professional themes. The texts are in

German, but are accompanied by English
summaries and captions. Write off today for

a free specimen copy.

Callwey Verlag
Readers' Service

Postfach 800449 8000 Munchen 80
Germany Fax 89/43600513

Teltpladser i Danmark
»Teltpladser i Danmark« inde¬
holder oplysninger om knap
200 teltpladser, der kan besø¬
ges for 10,- kr. pr. overnatning.
De to organisationer har i flere
år arbejdet på at skabe et side¬
stykke til den svenske alle¬
mandsret ved at give mulighed
for enkel overnatning i den
danske natur. Teltpladserne er
etableret i samarbejde med
landmænd, efterskoler, natur¬
højskoler osv. Bruger man bo¬
gen som guide i sin cykel- eller
vandreferie kan man opleve en
række spændende miljøer, der
som regel er ukendt for by¬
boere: Landbrug fra 30'erne,
økologiske får, islandske heste
og danske småøer er nogle af
mulighederne.
Man kan komme til pladser¬

ne uden forhåndstilmelding og

pladserne er helt bevidst etab¬
leret uden andre faciliteter end

vandpost, toilet og bålplads.
En stor del af pladserne er
åbne for ridende, sejlere og
roere.

Bogen kan købes for 30 kr. på
Dansk Vandrelaug, telefon
33 12 11 65, ellerpå Idéværk¬
stedet, telefon 33 1111 75.

Naturlejrpladser
Naturlejrpladserne fik 11.400
overnatninger 1990, der var
ordningens anden sæson.

Naturlejrpladserne henven¬
der sig udelukkende til cykli¬
ster og vandrere med telt. De
får stillet en plet græs til rådig¬
hed og anvist vand og eventuelt
brænde. Prisen er 10 kr. pr.
overnatning. På de fleste
pladser kan man mod ekstra
betaling få et varmt bad.
1991-fortegnelsen er udvidet

med godt 100 pladser, så der
nu er 335 lejrpladser. I år er
der både en dansk og en tysk¬
sproget fortegnelse.
Naturlejrpladser i Danmark, 3.
udgave 1991. Ivar Tønnesen,
Dansk Cyklist Forbund, tlf
33 33 31 21. 56 sider i A5-for-
mat. Pris: 39 kr.

Kort nyt
Green Communications er et

firma, der markedsfører have¬
brug og leverer artikler til di¬
verse blade og aviser. Ny adres¬
se er Green Communications
ved Lisbet Plum. Hegnslund.
Strandvejen 859. 2930 Klam¬
penborg. tlf. 31 64 55 55.
Sitas, der beskæftiger sig

med dyrkning af store træer,
plantning og pleje af store
træer og ditto rådgivning, har
nylig haft 25 års jubilæum.
Navnet Sitas er en forkortelse
af Scandinavian Instant Trees

A/S, som det nu helt dansk¬
ejede firma døbtes i starten,
da det blev stiftet på engelsk
initiativ.
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Anlægsgartnermester
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K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
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Hegn Porte LågerÅ
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33
Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 [7CE| vi8680 Ry ved Gudenåen BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT
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ANLÆGSGARTNER
-LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING
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Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus Lrr I BYGGER
Telf. 86 17 81 22 L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

PRODANA
PLÆNEGRÆSFRØ

/ GRÆSTØRV
• / DÆKAFGRØDER

PRODANA SEEDS A/S • FÅBORGVEJ 248 • POSTBOX 84 • DK-5250 ODENSE SV
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»i#prægtigt og vægtigt værk om danske
haver « skrev havearkitekten og
forfatterenAgneteMuusfeldt i tidsskriftet
Haven,DetDanskeHaveselskabsblad.
»Det ersjældent at sedette emneområde
behandlet så beåndet ogmeden sådan
rigdom affremragende billeder, at dets
fremkomst ikkemåforbigås ...«
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»Havekunst iDanmark« er et særnummer af
tidsskriftet ARKITEKTUR DK 4-1990.
Professor Sven-IngvarAndersson, der er lektor ved
Institut for Landskabsplanlægning ved Kunstaka¬
demietsArkitektskole, skriver inspireret om have¬
kunstens historiske udvikling gennem renæssancen,
barokken, landskabshaven, historicismen, neo-
klassicismen og funktionalismen op til vore dage.

Annemarie Lund, der er redaktør af tidsskriftet
LANDSKAB, analyserer de nutidige haveanlæg
ud fra tre emneområder: 'Mindesteder', 'Grønne
strukturer' og 'Haver til huse'.
Bogudgaven af særnummeret er indbundet i
helshirting og er på 96 sider, medmere end 200
illustrationer, overvejende i fire farver.


