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Udstilling om landskabsplanlægning Udstillingsudvalget under DL og SK er
ved at lægge sidste hånd på en udstilling
med titlen: »Om landskabsplanlægning«.
Udstillingen skal lejes ud til kommuner,
skoler, biblioteker og andre interesserede
i forbindelse med kommuneplanlægnin¬
gens debatfaser.

De 24 plancher behandler hver sit em¬
ne indenfor kommuneplanlægning med
fotos, tegninger og tekst. Vi har udvalgt
de emner, hvor den grønne sektor har
størst betydning. Nogle planchetitler er:
Det åbne land - mark, skov og strand,
Nye boligområder, Byfornyelse og gård¬
sanering, By- og boligtrafik, Bypark og
fritidsanlæg.

Udstillingen viser gennem eksempler,
hvordan landskabsplanlægning indgår i
udformningen og forvaltningen af vores
miljø. Plancherne viser først og fremmest
positive eksempler, men også følgerne af

manglende eller dårlig planlægning er
vist.

Udstillingsudvalget har arbejdet i over
et år med at fotografere, tegne, læse,
diskutere, skrive og redigere. Det meget
omfattende materiale, som er indsamlet,
vil kunne danne grundlag for et billedar¬
kiv, en litteratursamling og en eksempel¬
samling. Materialet vil endvidere kunne
udnyttes i andre sammenhænge, f.eks. til
nye udstillinger, ekskursionsførere, pje¬
cer eller illustrationer til Landskab.

Udvalget vil undersøge mulighederne
for at udgive planchematerialet i hæfte¬
form, evt. i sammenhæng med den tidli¬
gere udstilling: »Landskab, bolig, have«.

Udstillingsudvalget består p.t. af Hen¬
rik Fog-Møller, Malene Hauxner, Jon
Pape, Jens Hendeliowitz, Rita Gjerberg
Bjørnsbæk og Kerstin Lehnsdal.

Henrik Fog-Møller

Latinerhaven i Viborg
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Konkurrencer
Når der ikke er andet anført rettes alle
henvendelser vedrørende konkurrencer
til Konkurrenceudvalget, Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Bredgade 66,1260
København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller
ved henvendelse i Konkurrenceudvalgets
sekretariat (ikke telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan
dette rekvireres ved at udfylde en i pro¬
grammet vedhæftet registreringsblanket.
Materialet vil herefter blive tilsendt fra

reproduktionsanstalten (almindelig eks¬
peditionstid ca. 6 dage).

Studiemateriale vedrørende
konkurrencer
Studiematerialet vedrørende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studie¬
arkiv, Tordenskjoldsgade 10, København
K. Hjemlån er tidsbegrænset men kon¬
takt- og/eller fotokopier kan købes.

Nordisk idékonkurrence om

Byen og fjorden - Oslo år 2000
Opmærksomheden henledes på, at der er
ændrede frister for ovennævnte konkur¬
rence:

Frist for rekvirering af bilag er bortfal¬
det. Registreringsafgift på n.kr. 500,- gæl¬
der fortsat.

Spørgefristen ændret til 1. december
1982.

Afleveringsfristen ændret til 21. februar
1983.

Resultatet af konkurrencen om Pare de
la Villette, Paris
Resultatet af den internationale konkur¬
rence om Pare de la Villette forelå den 13.
december 1982. Der var indsendt 470

forslag fra 33 forskellige lande. Dommer¬
komiteen udpegede ikke en førstepræ¬
mievinder, men tildelte 9 forslag ligestille¬
de første præmier, hver på ca. 190.000
d.kr. De ni førstepræmie-vindere er ind¬
budt til at viderebearbejde deres forslag,
således at en endelig vinder kan udpeges i
foråret 83. Foruden de ni førstepræmier
uddeltes 11 præmier på hver 50.000 frc.,
fem på hver 20.000 frc., og endelig fik fem
forslag hædrende omtale.

De ni førstepræmieforslag er udarbej¬
det af: Van Gessel, Holland. A. Arriola,
Spanien. J. Gourvennec, Frankrig. R.
Koolaas, Storbritannien.. G. Vexlard,
Frankrig. S. Andersson, Danmark. B.
Lassus, Frankrig. A. Chemetoff, Frank¬
rig samt B. Tschumi, USA.

S. Andersson, Danmark, står for Sven-
Ingvar Andersson i samarbejde med land¬

skabsarkitekt Sten Høyer, arkitekterne
Vibeke Dalgas og Johan Otto Spreckel-
sen med konsulenterne landskabsarkitekt
Paul Deroose, arkitekt Henrik Pøhlsgård
og ingeniørerne Christian Olsen og Jør¬
gen Petersen.

Den danske gruppe var den eneste
skandinaviske vinder, de øvrige vindere
var hovedsagelig fra Frankrig, Belgien og
Italien, mens der kun var én fra hvert af
landene Tyskland, Schweiz, Japan og
Brasilien samt to fra USA. Dommerko¬
miteen bestod af ikke mindre end 21
medlemmer fra forskellige nationer og
med landskabsarkitekt Roberto Burle-
Marx fra Brasilien som formand. Dom¬
merkomiteen udtalte, at det af flere grun¬
de var vanskeligt at udpege en førstepræ¬
mievinder, der skulle være Chief Design¬
er af Pare de la Villette, som beskrevet i
konkurrenceprogrammet.

Konkurrencen har sat fart i den løben¬
de diskussion om begrebet bypark og
forholdet landskabsplanlægning og arki¬
tektur, udtales det. Dette har betydet, at
deltagernes meget forskellige angrebs¬
vinkler på opgaven har givet meget for¬
skellige løsninger. Endvidere har delta¬
gerne lagt noget ret forskelligt i, hvad der
menes med »preliminary design« og ende¬
lig siges det komplicerede program at
have givet anledning til vanskeligheder.

På denne baggrund besluttede dom¬
merkomiteen at udvælge ni forslag, der
viste bredden i mulige løsningsforslag.
Disse ni er nu indbudt til at omkonkur¬
rere.

Ifølge Politiken 3. januar har tre fran¬
ske arkitekter i et brev til præsident Mitte¬
rand krævet, at konkurrencen annuleres
og gøres om. Anklagen går ud på, at
reglerne om anonymitet har været brudt,
at man ikke kunne nå,til enighed om
bedømmelsen, at syv af de ni præmierede
forslag kun var med som statister, mens

forslagene fra hollænderen Kolhaas og
franskmanden Vexlard skulle være de to

projekter, komiteen virkelig interessere¬
de sig for. DL har i den anledning skrevet
til præsidenten for IFLA, Hans Friedrich
Werkmeister, der er medlem af dommer¬
komiteen.

Landskab 3/83 vil vise mere fra konkur¬
rencen.

Udstilling i Pompidoucentret i Paris
I anledning af den internationale konkur¬
rence om Pare de la Villette udstilles
eksempler på parker og haver i Pompi-
dou-centret i perioden 28. januar—4. april
1983. Udstillingen kaldes »La ville en ses
Jardins«. Præmierede forslag udstilles
26.3.83 og ca. 1 uge frem.



Luftfoto af Trapholt-området set fra syd. Center-Air luftfoto. i Air photo of the Trapholt area seen from the south. Center-Air photo.

Trapholt-konkurrencen

/ to uger i oktober var jeg knyttet til
Trapholt-konkurrencen som medlem af
dommerkomiteen, og det er baggrunden
for redaktørens opfordring til mig om at
medvirke ved offentliggørelsen i Land¬
skab.

Jeg har, set fra landskabsarkitektens
synsvinkel, anbefalet at sætte fqcus på 1.
præmieprojektet og udelade de øvrige, for
til gengæld at indlede med uddrag af kon¬
kurrenceprogrammet.

Afsluttende gengives uddrag af dom¬
merbetænkningen, der står som eneste ud¬
tryk for dommerkomiteens opfattelse, af
såvel de generelle linjer som de enkelte
projekter. Der er intet at tilføje.

Agnete Muusfeldt

Uddrag af konkurrenceprogrammet
Det er konkurrencens formål at fremkal¬
de forslag til placering, udformning og
indretning af et kunstmuseum, hvori den
tidstypiske hovedbygning Trapholt ind¬
går. Det nye kunstmuseum skal være
publikumsvenligt med en overskuelig for¬
deling af de ønskede rum i et oplevelses¬
rigt og inspirerende miljø.

Opgaven skal dels løses under hensyn
til det overordnede formål dels under

hensyn til de synspunkter, der finder ud¬
tryk i lokaleprogrammet. Museets over¬
ordnede forhold manifesterer sig i ønsket
om integrerede udstillinger, der belyser
sammenhænge mellem billedkunst,
kunsthåndværk og kunstindustri, og i øn¬
sket om arbejdende værksteder, der bely¬
ser den skabende proces. I forbindelse
med den foreslåede løsning vil man lægge
vægt på, at den er fleksibel, etapevenlig

og økonomisk både i henseende til anlæg
og drift.

Desuden vil man tillægge det betyd¬
ning, at det nye bygningsanlæg indpasses i
området under al mulig hensyn til de
markante landskabelige træk og til den
meget karakterfulde eksisterende be¬
voksning.

Adgangen til konkurrencearealet skal
ske fra Lyshøj Allé. For gående kan ad¬
gangen også ske fra en sti fra Fjordvej og
fra det stisystem, der er planlagt for de
nære boligområder. Der må iøvrigt være
gode tilkørselsforhold for busser og for
flyttebiler, der skal have let adgang til
udstillingslokaler og magasin. Endelig
skal der etableres en parkeringsplads til
70 biler, som skal kunne udvides. I det
hele taget bør det tilstræbes, at museet
kan modtage sit publikum venligt og imø¬
dekommende.
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Haven ved Trapholt idag.

Hovedbygningen er opført i 30'rne og
har i 40'erne undergået en ombygning.
Den fremstår som et karakteristisk ek¬

sempel på hollandsk funktionalisme og er
projekteret af den hollandske arkitekt A.
P. Smits.

På arealet findes desuden et tidligere
kølehus (æblelager) samt nogle tilflyttede
bindingsværkshuse. Det overlades til de
konkurrerende at overveje, om en del af
disse bygninger evt. kan indgå i museums-
komplekset.

Haveanlægget omkring ejendommen
Trapholt er en uvurderlig del af det ka¬
rakterfulde miljø. Det skal nævnes, at det
syd for hovedbygningen beliggende have¬
anlæg er udformet af professor C. Th.
Sørensen. Som anført under konkurren¬
cens formål må man tillægge det megen
vægt, at de værdifulde havemæssige træk
bevares. Det indgår også i opgaven at
belyse mulighederne for oprettelsen af en
skulpturpark suppleret med udendørs ak¬
tiviteter.

Kunstmuseet er en selvejende institu¬
tion, som er oprettet i foråret 1981 af
Kolding Kunstforening, Kolding kommu¬
ne og Trapholtfonden. Kolding Kunstfor¬
ening har skænket sin samling af dansk
billedkunst fra perioden 1800 til 1980 til
museet. Samlingen består af ca. 270 male¬
rier, 150 skulpturer og 250 grafiske arbej¬
der, hvoraf den ældre del af samlingen fra
før århundredskiftet vil blive deponeret
og udstillet på Koldinghus.

Museets basissamling organiseres og
videreudvikles efter følgende hovedli¬
nier:

A. Menneskets verden (realistisk/eks¬
pressionistisk fremstilling af mennesket
og dets miljø).

■ The garden at Trapholt today.

B. Ornament og form (billedkunst,
hvor hovedvægten er lagt på værkets form
- fra det spontant-abstrakte til det kon¬
struktive udtryk).

C. Kunsthåndværk og -industri (spec,
keramik/glas, grafisk design, tekstilform¬
givning, beklædningsformgivning og sølv¬
smedearbejde).

I det fremtidige udstillingsarbejde vil
museet lægge vægt på at belyse »sammen¬
hænge« bl.a. ved hjælp af integrerede
udstillinger og at belyse »den skabende
proces« bl.a. ved hjælp af arbejdende
værksteder. Disse forhold - samt sam¬

menstillingen billedkunst - kunsthånd¬
værk - kunstindustri - er de faktorer, som
tilsammen vil tegne museets idémæssige
særpræg.

Uddrag af 1. præmieforslagets
beskrivelse

Ideen

Projektets mest markante træk er en

nord-sydgående mur. Det er den man
møder, når man kommer. Den fører lige
ind i foyeren, og det er den, man følger
ind i museet i et gaderum med svagthæl-
dende ramper.

Udefra set er muren det snit i terrænet,
som forklarer forløbet fra nord til syd.

Mod nord, hvor den er ganske lav,
lukker den hensynsfuldt af til parkerin¬
gen, men med kig derfra ind til de levende
hegn, æbletræerne, og den lave bindings-
værksfløj. »Nordmandiet« har vi døbt det
sted.

På midterområdets let skrånende

gårdsplads bliver den bagvæg for de eksi¬
sterende huse og de markante enkeltstå¬
ende træer.

Mod syd underordner den sig i højden
C. Th. Sørensens træplantning rundt om
den kuplede græsflade.

Men muren er også grænse og forbin¬
delse mellem gammelt og nyt fra øst mod
vest. Den har skærmen som tillader at det

ny anlæg formes.frit som rummene og
lyset fordrer det, uden nogen kollision
med de gamle huses hovedform.

Indefra set er det gaden, som binder
hele anlægget sammen. Den ligger på det
oprindelige terræn, således at man under
vandringen langs muren, fra foyeren i
nord til cafeteriet i syd, på østsiden har en

naturlig visuel kontakt til landskabet og
det gamle bygningsompleks, dels fra de to
vente- og hvilepladser, dels gennem glug¬
ger og nicher i muren.

Til den anden side, mod vest, knytter
gaden udstillingsrummene sammen. De
ligger med fire forskellige gulvniveauer,
og alle har de adgang fra gaden, det vil
sige at man kan bevæge sig direkte til det
rum, man er kommet for at se, og da
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gadehældningen er 1:20 vil også kørestole
have ubesværet adgang. I de hektiske
dage op til en ny udstlling vil gaden
ligeledes være nyttig til transport af kunst¬
værker.

Cafeteriet afslutter museet med udsigt
over byen og fjorden, og med kig lige ind i
træerne. I muren ved cafeteriet er der

nedgang til auditoriet.
Undervejs er der adgang fra gaden til

de bevarede huse. Af de eksisterende

bindingsværkshuse bevares de bedste og
indrettes til børnerum, værksteder, gæ¬
stebolig etc. Uden at have egentlig fred-
ningsværdi er de alt for gode til bare at
fjernes. Men det vil være uklogt at bruge
både dem og hovedbygningen til egentli¬
ge udstillinger. Alene risikoen for brand
forbyder det. Men også rummene og de¬
res belysning vil altid være prægede af den
brug de oprindeligt blev skabt til. Hoved¬
bygningen er til gengæld velegnet til ad¬
ministrationsfunktioner.

Servicekørsel til museet sker fra parke¬
ringen, gennem en port for enden af
muren ad en græsarmeret kørevej til de to
elevatorer.

Selve museumsparken har kun en ad¬
gang for både kørende og gående, med
hegn som den ydre begrænsning i skel.
Parkerings- og ankomstplads bliver halv¬
offentlig zone, med kun én kontrol ved
museets foyer. Denne disposition giver
en enkel og forståelig vandring gennem
udstillingsrummene, ud til parkens man¬
ge aktiviteter, og tilbage til cafeteriet eller
børnebygningen.

Landskabet

Parkeringen er et svagt forsænket chaussé-
stensbelagt areal med plads til 70 biler, 3-
4 bussef med afsætningsmulighed ved
museets forplads. Parkeringsarealet til¬
plantes i et regelmæssig modul med stam¬
mede træer, der med tiden vil danne
løvtag.

De øvrige nyanlæg, der foreslås, skal
understøtte og forstærke C. Th. Søren¬
sens smukke have. Den sydlige del berø¬
res næppe og vil fortsat være karakteri¬
stisk ved sin markante konvekse græs¬
klædte terrænform og den krumme rum-
dannende træbeplantning.

På gårdspladsen mellem de stråtækte
huse indrettes en værkstedshave, hvor de
lave klippede bøgehække, den stenbelag¬
te flade og podierne under de store træer
vil give udøvende kunstnere muligheder
for udfoldelse.

I den nordlige del - »Normandiet« - vil
smalle græsarmerede chausséstier skære
spor i græssletten under grupperne af
lavkronede frugttræer - måske billeder
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Situationsplan. Målca. 1:2000.
Site Plan. Scale approx. 1:2000.

tegnet af en kunstner som White Horse¬
figurerne i England.

Skulpturhaven er forsænkede kvadra¬
ter, med ensartede græsklædte flader, der
egner sig så godt som baggrund for selv
meget forskelligartet billedhuggerkunst.

Uddrag af dommerbetænkningen
Dommerkomiteen bestod af Bruno Peder¬
sen, viceskoleinspektør (formand), Gun¬
hild Due, kommunalbestyrelsesmedlem,
Carl Sørensen, kordegn, Edmund Han¬
sen, vicedirektør, arkitekt MAA, Edin
Kjær, seminarielektor, Ole Isbrand, in¬
spektør, Palle Friis, museumsinspektør,
arkitekt MAA, Nils Koppel, kgl. byg¬
ningsinspektør, arkitekt MAA, Agnete
Muusfeldt, landskabsarkitekt MDL.

Rådgivere for dommerkomiteen har
været Bent Viggo Hansen, afdelingsarki-
tekt MAA, Thorkild Hamming, stadbib¬
liotekar, Poul Dedenroth-Schou, muse¬

umsinspektør, cand. mag., Sven Jørn An¬
dersen, museumsinspektør, mag. art.

Konkurrencens sekretær har været Bent

Røgind, arkitekt MAA.

Generelle bemærkninger
Der var stillet de konkurrerende den op¬
gave at udforme og indplacere et kunst¬
museum i det smukke og karakterfulde

Trapholt-område, som er beliggende
nord for Kolding Fjord.

De landskabelige træk, som i særlig
grad karakteriserer Trapholt-området, er
det åbne fjordlandskabs terrænformer
med den storslåede udsigt, den sydlige
havedels harmoniske helhed og frugtha¬
vens landlige idyl.

Dommerkomiteen er af den opfattelse,
at der i mange forslag ikke er taget til¬
strækkeligt hensyn til de landskabelige
kvaliteter eller udnyttet de særlige mulig¬
heder, som området indeholder. Hvad
indplaceringen af de nye bygningsanlæg
angår, har man fundet, at en placering i
det sydlige haverum er uacceptabel.
Langt de fleste forslag har da også indpla¬
ceret det nye museum i området nord for
hovedbygningen, hvor dommerkomiteen
har foretrukket en placering i den vestlige
del, hvilket gør det muligt i højere grad at
udnytte udsigts- og lysforhold samt at
friholde den nordøstlige del af området
og derved opnå en landskabelig helhed.

Hvad bindingsværkshusene angår, har
mange forslagsstillere ønsket, at disse
bygninger nedrives. Andre har ladet byg¬
ningerne indgå i det samlede, bygnings¬
anlæg med større eller mindre held.

Når det gælder udformningen af de
samlede nye bygningsanlæg, er de i man¬

ge tilfælde for voluminøse, udstrakte,
uoverskuelige og undertiden helt frem¬
mede for det omgivende miljø. Kun i få
forslag udover de præmierede har dom¬
merkomiteen fundet bygningsanlæg, som
er enkle og klare og samtidig oplevelses¬
rige.

Gennem 1. præmieforslaget nr. 32/
37023 har man efter komiteens opfattelse
fået et forslag, som vil kunne blive til en
velfungerende og oplevelsesrig enhed i en
arkitektonisk udformning, som er velpro¬
portioneret og både udendørs og inde vil
opleves som spændende og smuk.

I konsekvens heraf indstiller dommer¬
komiteen dette forslag til viderebearbej-
delse.

Dommerkomiteens bemærkninger til 1.
præmieforslaget

Forslag nr. 32/37023, tildelt 1. præmie kr.
75.000

Udarbejdet af: Sophus Frandsen, arki¬
tekt MAA, Svend Kierkegaard, land¬
skabsarkitekt MDL, Bente Lundgaard,
arkitekt MAA, Boje Lundgaard, arkitekt
MAA.

Forslaget udmærker sig ved en overbe-
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visende indlevelse i konkurrencepro¬
grammets intentioner og i de muligheder,
det smukke Trapholt-areal indeholder.
Denne indlevelse komme til udtryk i en
grundig skriftlig redegørelse, i en række
klare projekttegninger og ikke mindst i
nogle illustrerende perspektivskitser, der
bringer den, der vil sætte sig ind i for¬
slaget, rundt i museumskompleksets
mange varierede og spændende rum.

Den konkurrerende har taget en klar
stilling til behandlingen af Trapholt-area-
lets landskabelige værdi og til de kvalite¬
ter, der er skabt i samspillet mellem den
monumentale hovedbygning og de tre
bindingsværkslænger. Ved at placere til¬
kørselsvej, parkering og de nye muse¬
umsbygninger tæt på arealets vestskel er
parkens helhed bevaret, og det smukke

haverum imellem de eksisterende bygnin¬
ger - hovedbygningen og bindingsværk-
slængerne - er fuldtud respekteret.

Den besøgende bliver lige fra det øje¬
blik, bilen er parkeret på den veldispone¬
rede parkeringsplads, ført ind i museets
klare hoveddisposition. Fra bilen går man
ind under en hvælvet pergola, som fører
frem til museets hovedindgang. Under¬
vejs åbnes der for smukke indblik i par¬
kerne.

Hovedindgangen giver med sin spejl¬
dam og det åbne indblik i foyeren en
festlig modtagelse. Dette veloplagte
førsteindtryk føres videre i den besøgen¬
des vandring gennem museets afvekslen¬
de udstillingsrum. Fra foyeren til cafete¬
riet fører en hvælvet gade, som holder
sammen på det meget levende udstillings-

miljø. Mod øst danner »gaden« museets
væg imod parken med mange oplevelser i
form af hvilepladser, udstillingsnicher og
smukke trappeløb til balkoner i det høje
centralrum og i cafeteriet.

Arkitektonisk viser projektet et sikkert
greb om opgaven. Hvis man med »arki¬
tektur« mener bygningens kunstneriske
udtryk set i forhold til de funktioner,
bygningen skal betjene, så er her tale om
en lykkelig forening.

Kolding vil ved opførelsen af dette
projekt få et museum, der lever op til de
forventninger, som konkurrencepro¬
grammet stiller om et åbent og publi¬
kumsvenligt miljø.

Bygningen vil klæde kunsten, og kunst¬
en vil trives i dette varierede og oplevel¬
sesrige museumskompleks.

Opstalt mod vest. Mål ca. 1:800.
■ Elevation facing west. Scale approx. 1:8000.

LANDSKAB 1 -1983 5



Eksisterende forhold. Eksisterende bebyggelse på jernbanearealet er ■ Present situation. The existing buildings in the railway area are shown
angivet med sort. De grå felter viser eksisterende grønne arealer, den in black. The grey colour indicates existing open space areas and the
punkterede streg lokalplanområder. dotted line shows the location of the localplan areas.

Skitseforslag til cykelsti på
den tidligere godsbanerings arealer
Af Finn Jørsboe

4. points opgave i faget
landskabsplanlægning, udarbejdet
efteråret 1982

Fra Tagensvej, gennem Ydre Nørrebro
og et stykke ind i Frederiksberg kommu¬
ne ligger en sammenhængende strækning
af den tidligere godsbanerings arealer. På
Nørrebro-siden af kommunegrænsen fø¬
rer banearealet igennem tæt bebyggede
områder med dårlige friarealer. På den
anden side af grænsen ligger banearealet i
Landbohøjskolens åbne bebyggelse og i
et ældre villakvarter.

Nuværende arealanvendelse
Selvom jernbanedriften ophørte i 1930,
ejes arealet stadig af Statsbanerne. Da
DSB ikke selv bruger det tidligere jernba¬
neterræn til noget, er det lejet ud til
forskellige formål.

På Frederiksberg-delen findes grønne
anlæg og nogle mindre institutioner,
mens Nørrebro-delen, med undtagelse af
et stykke ved Nørrebroparken, er bebyg¬
get. Bebyggelsen består mest af 1-etages
værkstedsbygninger til autoreparation
m.m. Bygningerne er af midlertidig ka¬
rakter og afslører tydeligt den nedlagte
jernbanes forløb igennem byen.

Lokalplaner for jernbanearealet
Baggrunden for skitseforslaget er Køben¬
havns kommunes aktuelle lokalplanfor¬
slag for to af banens afsnit. På afsnittet
mellem Tagensvej og Mimersgade har
kommunen foreslået et offentligt grønt
anlæg med institutioner. Planen for dette
område er en del af den meget omdiskute¬
rede lokalplan for Colon-grunden. På af¬
snittet mellem Jagtvej og Ågade er kom¬
munen i gang med et lokalplanforslag til
en bydelspark.

Hensigten med de foreslåede grønne
arealer er vel at forbedre kvarterernes
friarealer lokalt. Hvis lokalplanerne gen¬
nemføres, mangler der imidlertid kun et
stykke på ca. 350 m ved Nørrebrogade i,
at hele banearealet er udnyttet til grønne
arealer. Det synes derfor oplagt at om¬
danne hele strækningen til et sammen¬
hængende grønt strøg med en gennemgå¬
ende stiforbindelse. Stien vil på den måde
blive en »grøn forbindelse« svarende til
den nuværende Sortedams- og Peblinge
Dossering.

Mål, der kan nås fra stien
Stien vil mod nord forbinde de tætte

boligområder på Nørrebro med Lersø¬
parken og det tilstødende kolonihaveom¬

råde Kolonihaveparken. Mod syd vil den
danne forbindelse til Frederiksberg Ha¬
ve, De små Haver ved Allégade og Søn¬
dermarken. Hertil kommer at stien un¬

dervejs løber tæt forbi nogle mindre par¬
ker: Nørrebroparken, Hans Tavsens Park
og Landbohøjskolens have.

Stien passerer en del institutioner, som
fortrinsvis benyttes af børn og unge, de
såkaldte svage trafikanter. En stor del af
færdselen til disse steder, vil naturligt
bruge og have gavn af stien. De vigtigste
institutioner er: .Nørrebrohallen, Hille¬
rødgades Svømmehal, Jagtvejens Skole,
Metropolitanskolen og Landbohøjsko¬
len. Der findes desuden fire børnehaver,
som vil kunne nås fra stien.

Krydsning af færdselsårer
Et væsentligt problem ved gennemførel¬
sen af cykelstien er krydsning af de større
færdselsårer. Da tunneller er både dyre
og pladskrævende, synes lysregulerede
cykelfelter at være den bedste løsning.

Ved den nyligt anlagte cykelsti på Vest¬
volden er felter af den art blevet anlagt.
Trafikintensiteten på Frederikssundsvej
og Mørkhøjvej, hvor felterne blandt an¬
det findes, svarer nogenlunde til intensi¬
teterne på de aktuelle færdselsårer.
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1. Mål, der nås fra stien. De sorte prikker viser
mål, der kan nås direkte fra stien. Pilene angiver
mål, der kan nås via cykelstier langs veje, som
stien krydser. Depunkterede pile viser eventuel¬
le fremtidige cykelstier udenfor baneterrænet.
2. Eksempel på et lysreguleret cykelfelt ved
Rantzausgade.

■ 1. Destinations which can be reached from
the path. The black dots show the destinations
which can be reached direct from the path. The
arrows show destinations which can be reached
via cyclepaths following roads crossed by the
path. The dotted arrow shows possible future
cyclepaths outside the railway area.
2. Example ofa cycle crossing with traffic lights,
at Rantzausgade.
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Forslag.

Krydsning af Ågade må dog ske niveau¬
frit, da trafikken her er mere end dobbelt
så stor som på nogle af de øvrige veje.

Landmærker
Stien løber ligesom »bagom« byens ho¬
vedfærdselsårer, hvor de genkendelige
elementer findes. Derfor vil andre evt.

nye landmærker være vigtige for at man
kan orientere sig undervejs. Langs jern¬
banearealet findes bygninger og plantnin¬
ger, som skiller sig ud som landmærker
fra de øvrige omgivelser. De vigtigste er:
Nørrebrohallen, alléen i Nørrebroparken,
Brorsons Kirken og Landbohøjskolens
højhus.

Beskrivelse af forslaget
Til forbindelsen fra Lersøparken til jern¬
baneterrænet anvendes de eksisterende
cykelstier på Tagensvej. Da det må for¬
ventes, at den foreslåede cykelsti bliver
meget trafikeret, anlægges den som en
3 m bred, dobbeltrettet, asfalteret sti
med belysning. Langs stykket fra Tagens¬
vej til Nørrebroparken anlægges desuden
en 2,2 m bred gangsti langs cykelstien, da
der på dette stykke ikke findes eksiste¬
rende fortove eller gangstier.

De tre store gader Mimersgade, Nørre¬
brogade og Hillerødgade krydses ved lys¬
regulerede cykelfelter.

Nørrebroparken
Stien føres gennem Nørrebroparken ad

■ Proposal.

den eksisterende linde-allé, idet alléens 4
m brede asfalterede gangsti skifter status
til fællessti for cyklister og fodgængere.
Alléen udvides mod vest med et 5 m bredt
grusareal. Dette kan bruges til ophold og
leg, som i dag er henvist til asfaltstien.

Krydsningen af Stefansgade sikres ved
at omdanne stykket syd for Nørrebropar¬
ken til § 40-vej. Ved at nedsætte bilernes
hastighed på dette stykke skabes desuden
en bedre forbindelse fra det tæt bebygge¬
de Jægersborggadekvarter til Nørrebro¬
parken.

Etapen Stefansgade-Ågade
I Hørsholmsgade etableres en dobbeltret¬
tet cykelsti langs rækken af elme på ga¬
dens vestside. Da stien løber parallelt
med det eksisterende fortov, benyttes
dette til fodgængertrafikken på denne
etape. Gaden får status som parkerings-
gade med langsom kørsel.

Stien krydser Jagtvej ved et lysregule¬
ret cykelfelt og følger Hans Egedes Gade
langs vestsiden, som ved Hørsholmsgade.
Den kommer herved til at passere Bror¬
sons Kirken, som er et vigtigt kendetegn
for dette afsnit. Hans Egedes Gade af¬
spærres for biler ved Jagtvej og Ågade.
Rantzausgade krydses ved et lysreguleret
cykelfelt og Ågade krydses over en bro,
der er forsynet med ramper til cyklister.

Frederiksberg-delen .

På stykket mellem Ågade og Roligheds¬

vej placeres stien i den østlige del af
banearealet. Herfra vil man kunne se en

hestefold, som tilhører Statens Husdyr¬
brugs Forsøg. Fra den lille badmintonhal,
der ligger midtvejs mellem Ågade og
Rolighedsvej, benyttes den eksisterende
smalle asfaltsti til fodgængersti. Cykel¬
stien anlægges et stykke vest for fodgæn¬
gerstien, så de eksisterende træer kan
bevares mellem de to stier. Fra Rolig¬
hedsvej føres fodgængertrafikken ad den
eksisterende grussti, mens cykelstien læg¬
ges langs Landbohøjskolens parkerings¬
plads. Ved Frederiksberg station udbyg¬
ges den eksisterende lysregulering med et
bredt cykelfelt.

Forbindelsen herfra til Frederiksberg
Have må ske via de cykelstier, som forhå¬
bentligt anlægges på Falkoner Allé og
Allégade inden længe. En anden mulighed
for en forbindelse til haven kunne tænkes
via en fredeliggjort Solbjergvej, forbi bib¬
lioteket, over Howitzvej og Smallegade
til havens nordlige hjørne ved 4. Maj
Kollegiet.

Finn Jørsboe, studerende ved afdeling for have og
landskab, KVL.
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Beskæftigelsesprojekter i grønne friarealer
i Silkeborg Kommune
Af P. C. Mortensen og Annelise B. Rasmussen

I debatten om beskæftigelsesprojekter
har to hovedsynspunkter været fremher¬
skende. Der må kun udføres projekter,
der ellers ikke ville blive udført, og disse
skal indeholde meningsfyldt arbejde.

Naturpleje
I 1974-75 påbegyndte parkforvaltningen
ved Silkeborg Kommune de første opga¬
ver som beskæftigelsesprojekter. Det var
naturpleje i kommunens skove og andre
naturområder. I starten vakte det ikke
udelt begejstring hos de henviste. De
fandt ikke, at arbejdet var meningsfyldt.
Det blev en opgave at motivere dem for,
at arbejdet med naturpleje var menings¬
fyldt, selv om resultatet ikke kan ses her
og nu. I de første år bestod arbejdsholde¬
ne udelukkende af mandlig arbejdskraft,
men i 1976 blev der for første gang ansat
kvinder til naturpleje. Det blev en begi¬
venhed, der blev omtalt i både radio og
dagspresse. Ved afholdelse af erhvervs¬
introducerende kurser bl.a. på EI-Cen-
tret og ved bedre information er det lyk¬
kedes at få mange positive medarbejdere
ved beskæftigelsesprojekterne.

Initiativudvalg
For at samle alle kræfter til en fornuftig
tilrettelæggelse af kommunens beskæfti¬
gelsesprojekter og sikre, at de bliver ud¬
ført i forståelse med arbejdsmarkedets
parter, er der nedsat et udvalg - initiativ¬
udvalget - med repræsentanter fra Silke¬
borg byråds sociale udvalg, tekniske ud¬
valg og kulturelle udvalg, Specialarbej¬
derforbundet , Arbe j dsgiverforeningen,
Fællesorganisationen, Snedker- og Tøm¬
rerforbundet , Arbej dsmarkedsnævnet,
Arbejdsformidlingen, Specialarbejder-
skolen, Ungdomsskolen, Den sociale for¬
valtning samt erhvervschefen, statsskov¬
rideren, bygningsinspektøren, stadsgart¬
neren og viceskoledirektøren.

Under initiativudvalget er nedsat et
mindre forretningsudvalg, der behandler

de indkomne forslag efter de af udvalget
fastsatte retningslinier.

Integrering af beskæftigelsesarbejdere
I 1979 foreslog tillidsrepræsentanterne
ved parkforvaltningen, at de ansatte ved
beskæftigelsesprojekter i forvaltningen
blev integreret i den almindelige arbejds¬
styrke. Herved kom beskæftigelsesarbej¬
derne til at udføre arbejde på lige fod med
de almindelig ansatte og blev fordelt på
de forskellige arbejdssteder, således at
man undgik hold alene bestående af be-
skæftigelsesarbe j dere.

Denne integrering skulle hæve service-
og plejeniveauet ved kommunens grønne
områder.

Forslaget blev godkendt af samarbejds¬
udvalg, initiativudvalg, arbejdsmarkeds-
nævn og byråd. Integreringen omfatter 30
personer i den almindelige arbejdsstyrke
på 40-80 personer.

Ordningen startede i april 1980 og vir¬
ker tilfredsstillende. Ingen ønsker i dag at
ændre denne arbejdsform.

Jobtyveri
Det kan være forbundet med ubehagelig¬
heder at leve op til de intentioner, der er
sat for beskæftigelsesprojekterne.

I en privat udstykning er der i henhold
til gældende bestemmelser udlagt et om¬
råde til legeplads.

Bestemmelserne foreskriver ikke etab¬

lering med legeredskaber, hvorfor plad¬
sen henligger som en tom grusplads. Da
kommunen overtager de private veje i
området, følger legearealet med. Der er
ikke i det kommunale budget afsat midler
til indkøb af legeredskaber til nye lege¬
pladser, hvorfor initiativudvalget god¬
kender, at der etableres legeredskaber
som beskæftigelsesprojekt. Der blev
fremstillet legeredskaber, der passer til
området, og som giver mange legemulig¬
heder.

De ansatte beskæftigelsesarbejdere

fandt projektet meget spændende og yde¬
de en fin indsats. Børnene i området var

lykkelige - de havde fået legeredskaber,
de ellers ikke havde fået. Så langt så godt.

Da legepladsen er næsten færdig, bliver
Silkeborg Kommune hængt ud i et stort
dagblad for »Jobtyveri«.

Legeplads i Sejs
I et boligområde i Sejs øst for Silkeborg
var der i en udstykning sat et areal af til
legeplads. Den var aldrig blevet etableret
og lå hen i græs med spredte fyrretræer.
Fra beboerne i området blev der til Silke¬

borg Kommune indsendt en ansøgning
om at få opsat legeredskaber på arealet,
og det blev vedtaget at udføre arbejdet
som beskæftigelsesprojekt. Der blev la¬
vet to store sandkasser, og opsat et gynge¬
stativ med fire gynger, et klatrearrange-
ment med hængebro, rutschebane osv., et
legehus, pæle til at lege »jorden er giftig«,
samt borde og bænke. Alle redskaberne
blev bygget og opsat af beskæftigelses¬
arbejdere. Kun rutschebanen, der er af
glasfiber, blev købt færdig.

Udgifterne til materialer, træ, beslag,
maling, beton, sand m.v. blev på ca.
19.000 kr. Dertil kommer løn til beskæfti¬

gelsesarbejderne. Skulle legepladsen ha¬
ve været lavet af færdigkøbte legeredska¬
ber, ville en tilsvarende legeplads have
kostet ca. 52.000 kr. Alle legeredskaber¬
ne er udført i en sværere kvalitet træ end
dem, man køber færdiglavede, for at for¬
hindre at de ødelægges ved hærværk.

Et hold beskæftigelsesarbejdere byg¬
ger indendørs om vinteren bl.a. legehuse
og borde og bænke til opsætning på de
forskellige legepladser.

Slotsholmen
På en lille ø i Silkeborg Langsø ligger
ruinerne af en gammel borg. Bygninger¬
nes omrids er markeret af en stensætning
og af en beplantning af klippede liguster.

I vinteren 80/81 var vandstanden i søen
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1. Bådhavnen ved Hattenæs. På billedet ses det

nye bolværk og jollepladsen, hvor der er lagt
fliser og sået græs. På klubhuset i baggrunden
har bræddebeklædningen været taget affor at
isolere huset.
2. Den udbedrede sti i Virklund med skrånin¬

gerne, der er rettet af og tilsået med græs, og for
bevoksningen er beskåret og udtyndet.
3. Gangbroen til Slotsholmen. Alle materialer
blev kørt på trillebør over broen. Ved trappen
blev der lavet en slidske, som grus m.m. blev
tippet ned ad.
4. Slotsholmen. Den istandsatte stensætning og

beplantning der markerer, hvor den gamle byg¬
ning har stået.
5. Klatrearrangement samt borde og bænke
bygget og opsat af beskæftigelsesarbejdere.
6. Legehus, hvor børn f.eks. kan lege køb¬
mand, bygget af beskæftigelsesarbejdere.

■ 1. The marina at Hattenæs. The picture
shows the new wharf and dinghy berths, where
paving stones have been layed and grass sowed.
The boarded wall of the club house, in the
background, has been taken down to carry out
insulation work.
2. The improved path at Virklund the slopes
have been straightened and sowed with grass
and planting has been thinned out and pruned.
3. Footbridge to Slotsholmen. All the materials
were taken over the bridge in wheelbarrows. A
skid was set up by the steps so that gravel, etc.,
could be tipped downwards.
4. Slotsholmen. The renovated stone circle and

planting, which indicate where the old building
stood.
5. Climbing arrangement andpicnic tables built
and erected by public employment-scheme
workers.
6. Play house where children can play shops,
etc., built by public employment-scheme
workers.
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P. C. Mortensen, stadsgartner, Silkeborg Kommune
og Annelise B. Rasmussen, landskabsarkitekt
M.D.L., Silkeborg Kommune.

så høj, at hele Slotsholmen var oversvøm¬
met af strømmende vand. Derved blev
hele anlægget ødelagt, og man vedtog, at
retableringen af Slotsholmen skulle udfø¬
res som beskæftigelsesarbejde. Arbejdet
bestod dels i en oprydning af området, og
dels i opsætning af kampestenskant sat i
tørbeton, plantning, udlægning af grus på
stierne, græssåning og udtynding af den
øvrige træbevoksning på øen.

Den eneste adgang til Slotsholmen er
en smal gangbro, så det var umuligt at
komme derover med maskiner og lastbiler
med materialer. Alle materialer blev af¬
læsset af lastbiler ved broen og kørt over
til øen på trillebøre. Det drejer sig om ca.
250 kubikmeter grus og sand. Arbejdet
blev udført af tre langtidsledige og en
arbejdsleder. De langtidsledige har ud¬
talt, at de var meget tilfredse med at
udføre den slags arbejde og har anset det
for at være et spændende og meningsfyldt
arbejde.

Sti i Virklund
I et boligområde i Virklund syd for Silke¬
borg har der fra gammel tid været et trådt
spor langs de tidligere markskel med for¬
bindelse til skole og butikker. Fra beboer¬
ne blev der rettet henvendelse til Silke¬

borg Kommune om at få anlagt en rigtig

5

sti. Det blev vedtaget at anlægge den som
beskæftigelsesarbejde. Stien er ca. 700
meter lang, og arbejdet bestod først i at få
fjernet alt det affald, som lå ved og på
stien. Dernæst skulle bevoksningen ud¬
tyndes, og døde træer fjernes. Skrånin¬
gerne blev repareret og tilsået med græs
og stien blev gjort bredere.

Arbejdet blev udført ved håndkraft og
næsten uden brug af maskiner, hvilket
medførte en del diskusisoner med be¬
skæftigelsesarbejderne om det rimelige i
at udføre den slags arbejde manuelt.

Efter at stien er blevet lavet, har der
været henvendelse fra beboerne om, at de
er tilfredse med, at børnene nu kan benyt¬
te stien og undgå at færdes på vejene, og
nu kun har ca. en km til skole, mens de før
havde to-tre km ad vejene.

Hattenæs bådehavn
På et areal ved Nordskoven og ud til
Brassø ligger Hattenæs, hvor Silkeborg
Sejlklub har havn, ophalerplads og
klubhus.

Bådebroerne og bolværket er efterhån¬
den kommet i en så dårlig forfatning, at
det er nødvendigt med en omfattende
reparation og udskiftning. Et hold be¬
skæftigelsesarbejdere er nu igang med at
foretage denne. Der er blevet opsat et

6

helt nyt bolværk af jernbaneskinner og
betonplader. Jernbaneskinnerne er ram¬
met ned med en flydende rambuk, og
betonpladerne, der stammer fra et gam¬
melt industrihegn, er skubbet ned bag
skinnerne. Bag betonpladerne er der
fyldt op med grus, og der er lagt en række
fliser langs hele bolværket.

Pladsen på land til bådene er blevet
udvidet og ordnet, så det nu er markeret,
hvor bådene skal ligge. Beskæftigelses¬
arbejderne har repareret og isoleret klub¬
hus m.v., samt bygget gynge og sandkasse
og i øvrigt ryddet op på hele arealet.

Nu fortsættes der med reparation af
en træbådebro. Beskæftigelsesarbejderne
har været tilfredse med arbejdet og har
kunnet se meningen med det, selv om
arbejdet til tider har været fysisk hårdt.
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■ 1. Villa d'Este. Engraving by Elienne du Pérac 1573.Villa d'Este. Stik efter Etienne du Pérac. 1573.

Villa d'Este- kaskader og fontæner
Indtryk og opmålinger fra en studierejse til Italien maj 1982
Af Jens Helger, Nina Munkstrup, Alice Petersen og Lars Bo Tuxen

Rislende vandgelændere, hvinende børn,
brusende fontæner, terrasser, trapper,
fugtig varme, turister i flok, råb og latter -
Villa d'Este.

Villa d'Este er en kombination af have-

og bygningskunst. I havekunsten benyt¬
tes organisk materiale - jord, planter og
vand; i bygningskunsten benyttes uorga¬
nisk materiale - tegl, sten og glas. Der
findes ingen klar grænse mellem byg¬
nings- og havekunsten. Bygningsmæssige
elementer kan indgå i et haveanlæg i form
af mure, trapper, terrasser og pavillioner.
Haven i Villa d'Este indeholder mange af
bygningskunstens elementer og materia¬
ler, dette bevirker, at haven på trods af
sin høje alder og til tider manglende pleje
stadig er intakt.

Havens tilblivelse

Byen Tivoli ligger 32 km nordøst for Rom
i første række af en bjergkæde, som af¬

grænser den flade slette, der breder sig fra
Rom.

Dette område har altid været et yndet
tilflugtssted i den varme sommer, da kli¬
maet i bjergene er køligt i forhold til Rom.
Mange romerske kejsere har i tidligere
tider haft deres sommerresidens i nærhe¬
den af Tivoli.

Pave Julius 3. udnævnte i 1550 kardinal

Ippolito d'Este (1509-72) til guvernør af
Tivoli. Han tog imod hvervet, da han
derved ville få mulighed for at udforske
kejser Hadrians Villa. Til disse udforsk¬
ninger ansatte Ippolito d'Este en kyndig i
antikkens kultur - Pirro Ligorio. Pirro
Ligorio blev tillige arkitekt på Villa
d'Este.

For at anlægge haven blev det nødven¬
digt at opkøbe jorden i en del af byen.
Opkøbene stødte på vanskeligheder, da
det ikke var muligt at ekspropriere to
kirker, St. Maria Maggiore og St. Peter,

der lå på det areal, som var tænkt udlagt
til haven.

Pirro Ligorio (1514-83) var sagkyndig i
antikkens kunst og kultur, og blev som
sådan ansat af Ippolito d'Este som antiqu-
ario (arkæolog og oldtidsforsker). Arbej¬
det bestod i at udgrave, og udforske Ha¬
drians Villa samt at udarbejde planer for
haven i Villa d'Este.

Det ville have været naturligt at anlæg¬
ge haven i nordvestlig retning langs det
højdedrag, hvorpå byen ligger. Haven
blev imidlertid anlagt mod nord for at
opnå en symmetri om villaen. Dette med¬
førte, at næsten halvdelen af haven måtte
understøttes med kolossale opmuringer.

Haven stod først færdig i 1570 - 19 år
efter påbegyndelsen.

Havens opbygning
Indgangen til haven foregår idag gennem
villaen, men havens oprindelige indgang
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1. Detalje fra De hundrede Fontæner - hovedet
forestiller arkitekten Ligorio.
2. Udsigt fra villaens balkon - akvarel.
■ I. Detail from The Hundred Fountains. The
head is supposed to be Architect Ligorio.
2. View from the balcony of the villa - water-
colour.

2

og dermed adgang til villaen skal ifølge
litteraturen om Villa d'Este have ligget i
havens nederste del ved Via Tiburtina,
som førte fra Rom til Tivoli. Der er dog
grund til at betvivle dette. For hvis ind¬
gangen lå nederst i haven, har de besø¬
gende været nødt til at gå hele vejen op ad
det stejle terræn til villaen, og dette synes
ikke at være i overensstemmelse med
datidens krav til magelighed.

Man kan dog også argumentere for, at
indgangen har ligget nederst i haven.
Hele haven er orienteret således, at den
skal ses fra denne side, og villaens eneste
facade vender denne vej, således at man
ser den højt oppe over det stejle terræn
for enden af hovedaksen. Haven er anlagt
på en nordvendt skråning. For at få den til
at fremstå som den gør idag, var det
nødvendigt at foretage en kostbar og ar¬
bejdskrævende terrænbehandling. Man
lavede opmuringer, opfyldninger og ud¬

gravninger, således at det noget stilisere¬
de terræn fremkom.

Haven kom til at bestå af et vandret

plan, som afgrænses af mure mod nord og
vest og imod syd og øst af byen samt det
skrånende terræn. Fra den oprindelige
indgang ved Via Tiburtina skærer hoved¬
aksen gennem De tre Fiskedamme og
fortsætter til Dragefontænen. Denne
markerer overgangen til det stejle terræn,
som er opdelt i vandrette terrasser med
diagonale forbindelsesstier. Skrænten af¬
sluttes af en bred terrasse, der støder op
til selve bygningen. Haven har tre pri¬
mærakser. En hovedakse går fra den
oprindelige indgang til villaen. En øvre
tværakse udgøres af De hundrede Fon¬
tæner, som trækker sig fra Den ovale
Fontæne til Det lille Rom. En nedre
tværakse udgøres af De tre Fiskedamme
med Neptunfontænen i den ene ende og
landskabet udenfor i den anden ende.

Vandet- tilførsel og fordeling
1 1560 byggedes en aquadukt, som skulle
forsyne byen Tivoli og Villa d'Este med
drikkevand og vand til fontænerne. Ved
anlæggelsen af Orgelfontænen blev det
nødvendigt at hente yderligere vand fra
floden Aniene, og en underjordisk vand¬
ledning førtes gennem byen og tilslutte¬
des Den ovale Fontæne. Denne vandled¬

ning forsyner fontænerne med en vand¬
mængde på 1.200 liter pr. sekund. Fontæ¬
nerne fungerer ved naturligt tryk - der
findes således ingen pumper i haven.

Umiddelbart inden Den ovale Fontæne

forgrenes hovedledningen i tre vandled¬
ninger, der fordeler vandet til fontæner¬
ne. Desuden udgår en vandledning fra
lagertanke placeret i villaens gård.

Havens forandring
Du Peracs kobberstik fra 1573 giver et
indtryk af havens oprindelige udform-
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ning. Ved en sammenligning af dette stik
og havens nuværende karakter ses den
forandring haven har undergået.

Nederst i haven ses på stikket en urte¬
have med pergolagange, der danner et
kors. I korsets centrum er en toetages
pavillon. Urtehaven blev ændret omkring
år 1600. I midten plantedes som erstat¬
ning for pavillonen en cypresrotunde.
Det omgivende areal fremstår i dag som
græsplæner afgrænset af klippede hække.
På hver side af urtehaven ses på du Peracs
stik en labyrint, men i dag er der mod
nordøst en skovlignende bevoksning og
mod nordvest en græsplæne.

Haven var tidligere i privat eje, men
tilhører i dag den italienske stat. Haven er
tilgængelig for publikum dagligt.

Turister kommer til denne have fra
hele verden. Villa d'Este synes at have en
magisk tiltrækningskraft. Denne tiltræk¬
ningskraft må bero på den festlighed,
hvormed vandet bruges i haven. Der er
oplevelser for alle aldersgrupper, og én
ting er sikkert, et barn der har stået bag
vandgardinet i Den ovale Fontæne, vil
sent glemme denne oplevelse.

1. Vandets fordeling i haven.
2. Snit i hovedakse.
3. Nederste tværakse. De tre Fiskedamme og
Neptun-fontænen.
4. Tværakse nedenfor Dragefontænen - terræ¬
net stiger kraftigt op mod byen.
5. Hovedaksen set mod Dragefontænen.
■ 1. Plan of the water channelsystem.
2. Cross section through the main axis.
3. Lower transverse axis. The Three Fishponds
and The Fountain ofNeptune.
4. Transverse axis below The Fountain of Dra¬
gons - the terrain ascends sharply up to the
town.

5. Main axis seen towards The Fountain of
Dragons.

3
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■ 3. A child behind the water curtain.
4. The Oval Fountain.

5. Cross section through The Oval Fountain
1:300.
6. Watercolour.

1

1. Oversigtsplan efter Odd Brochmann. Fontæ¬
nens placering er markeret med sort.
2. Vandgardinet i Den ovale Fontæne.
■ 1. Plan by Odd Brochmann. The placing of
the fountain is marked in black.
2. The water curtain in The Oval Fountain.

Den ovale Fontæne
Denne fontæne hed oprindeligt Tivoli¬
fontænen, men kaldes i dag Den ovale
Fontæne. Fontænen symboliserer byen
Tivoli med dens vandfald, floder og
bjerge.

Den var bestemt til at modtage den
vandledning, som førte Anieneflodens
vand til Villa d'Este. Fontænen består af
en terrasse, der afgrænses af en balustra¬
de, som er åben i midten for at give frit løb
for vandet. Det flyder ud over det halvcir¬
kulære plateau og falder ned, som et
gennemsigtigt vandgardin. Bassinet, der
optager vandet, afgrænses bagtil af en
grotteagtig søjlegang med nicher. I ni¬
cherne står nymfer, som holder vaser,
hvorfra der flyder vand.

Den ovale Fontæne afgrænses af mure
således, at der opstår et rum, der kun er
åbent opadtil. Dette giver en forstærket
lydeffekt. Lyden forstærkes inde i rum¬
met ved tilbagekastning fra murene, og
udadtil virker murene som lydisolatorer.
Man oplever derved en overvældende
lydforandring, når man udefra går ind til
fontænen gennem åbningen i muren.

3. Et barn bag vandgardinet.
4. Den ovale Fontæne.
5. Snit i Den ovale Fontæne 1:300.
6. Akvarel.

5 6
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4
■ 3. Termination of The Hundred Fountains.
4. The axis of The Hundred Fountains.
5. Cross section through The Hundred Foun¬
tains.
6. The Hundred Fountains with Little Rome in
the background.

1. Øverste rende i De hundrede Fontæner.
2. De tre aftrappede render.
■ 1. The upper channel of The Hundred Foun¬
tains

2. The three staggered channels.

De hundrede Fontæner
Den tværakse, som forbinder Den ovale
Fontæne med Det lille Rom, afgrænses
mod det stigende terræn af en 134 m lang
fontæne - De hundrede Fontæner.

Fontænen består af tre langsgående
render aftrappet over hinanden. På den
øverste rendes forkant er placeret en ræk¬
ke stenfigurer - liljer, ørne, obelisker og
både. Bag disse figurer presses vand op
gennem dyser og opsamles i en bagvedlig¬
gende rende for derefter at flyde ud mel¬
lem figurerne. I støttemuren, der adskil¬
ler den midterste rende fra den nederste,
sprøjter hunde- og delfinhoveder vand ud
gennem munden.

Vandet fra den nederste rende løber
væk fra fontænen gennem et hoved, der
synes at sluge vandet. Dette hoved for¬
modes at forestille arkitekten Ligorio.
Hovedet går igen flere steder i haven,
f.eks. for enden af vandgelænderet på
trappen, som går fra Dragefontænen ned
til De tre Fiskedamme.

3

3. Afslutningen af De hundrede Fontæner -

akvarel.
4. Aksen langs De hundrede Fontæner.
5. Snit i De hundrede Fontæner 1:300.
6. De hundrede Fontæner set mod Det lille
Rom.

5 6
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1. Dragefontænen.
2. En grotte bag Dragefontænen.
■ 1. The Fountain of Dragons.
2. A cave behind The Fountain of Dragons.

Dragefontænen
Dragefontænen angiver havens centrum.
Her skærer hovedaksen De hundrede
Fontæners akse. Fontænen markerer
overgangen mellem det svagt stigende og
det stejle teræn. Fontænen omkranses af
to halvcirkulære trapper, som danner et
ovalt rum. På trappernes indvendige ge¬
lændere skyder vaser vandstråler ind mod
dragerne. Gelænderne i trappernes mod¬
satte side er formet som vandgelændere.

Selve Dragefontænen består af fire dra¬
ger, fra h'vis midte en stråle med voldsom
kraft presses lodret op. Som en regnbyge
falder vandet ned over dragerne og op¬
samles i det omgivende bassin tillige med
strålerne spyet af den østlige og vestlige
drage.

Tidligere blev Dragefontænen kaldt
Girandola - fyrværkerisol. Dette beskrev
det effektfulde brug af vand.

*
3

3. Trappeforløbet i fontænen - akvarel.
4. Vandsprøjtende vaser.
5. Snit i Dragefontænen 1:300.
6. Udsnit af vandgelænder.

4
■ 3. Outline ofthe stairway encircling the foun¬
tain - watercolour.
4. Detail of water spraying vases.
5. Cross section through The Fountain of Dra¬
gons-1:300.
6. Detail of the water banister.
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Det lille Rom

Det lille Rom ligger for enden af De hun¬
drede Fontæners akse. I havens syd-vest¬
vendte støttemur anlagdes en halvcirku¬
lær opmuring, der hæver sig 25 meter over
det tilstødende terræn. Det lille Rom var

en miniatureudgave af byen Rom med de
7 høje og byens vigtigste monumenter.
Anlægget benyttedes som teaterscene,
hvor de antikke romerske bygninger dan¬
nede baggrund. Monumenterne blev del¬
vist nedrevet i begyndelsen af dette år¬
hundrede på grund af sammenstyrtnings¬
fare. I dag fungerer stedet som udsigtster-
rasse.

For foden af en Minerva statue presses
vandsøjler op. Vandstråler skyder ud fra
en klippesides tætte vegetation ned i et
bassin, hvor en båd (symboliserende Ti¬
berøen) er placeret. Fra denne båd pres¬
ses vandsøjler i vejret, hvoraf den midter-
stekomme til syne bag bådens mast, for¬
met som en obelisk. Vandet forsvinder
under en bro og synes at flyde ind i en
klippevæg.

■ 1. Engraving by Venturini (1685).
2. Little Rome - drawing.
3. Boat on the canal below.
4. Cross section through Little Rome 1:300.
5. Waterjets from the rock wall.

2

1. Kobberstik af Venturini (1685).
2. Det lille Rom.
3. Båd i kanalen nedenfor Det lille Rom.
4. Snit i Det lille Rom 1:300.
5. Vandstråler fra klippevæggen.
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Neptun-fontænen og
De tre Fiskedamme

Neptun-fontænen og De tre Fiskedamme
udgør havens nederste tværakse. Anlæg¬
get består af et vandfald, som i sidste fald
danner fortæppe for Neptun - placeret i
en grotte. På hver side af vandfaldet
presses seks vandsøjler op - højdemæs¬
sigt aftagende fra 10 til 7 meter. Vandet
falder ned i et aflangt bassin og flyder ud
over kanten til næste niveau, hvor en

gruppe vandsøjler er placeret. Via to
bassiner flyder vandet videre og føres gen¬
nem en ledning til den første fiskedam.

De tre Fiskedamme markerer med de¬
res vandspejl havens vandrette del som en
modsætning til den terrasserede del. Bas¬
sinerne blev brugt til opdræt af udsøgte
fiskearter.

I en grotte bag de seks vandsøjler pres¬
ses en vandstråle op mod et tøndehvælvet
loft, for med øredøvende larm at blive
tilbagekastet.

Jens Helger, Alice Petersen, Nina Munkstrup, og
Lars Bo Tuxen, studerende ved Landskabslaborato-
riet. Kunstakademiets Arkitektskole.

3

1. Over Neptunfontænen ses Orgelfontænen.
2. De tre Fiskedamme.
3. Neptunfontænens nederste vandfald.
4. Snit i Neptunfontænen 1:300.

■ The Fountain of Neptune with The Organ
Fountain above.
2. The Three Fishponds.
3. The lowest waterfall of The Fountain of
Neptune.
4. Cross section through Fountain ofNeptune.

i
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Planlægning
i det åbne land
Af Vibeke Siegfried og Marie Thing

Emnet »Planlægning i det åbne land« var
under tværfaglig debat på et seminar af¬
holdt på Landbohøjskolen d. 27.11.82.
Seminaret var bygget op over hovedtema¬
erne: Behovet for planlægning i det åbne
land, grundlaget for det åbne lands plan¬
lægning i form af naturgrundlag, levevil¬
kår og planmæssigt lovgrundlag, samt en
præsentation af sektorinteressernes stil¬
lingtagen til den fysiske planlægning. De
ca. 250 deltagere repræsenterede den of¬
fentlige og private fysiske planlægning,
landbrugets organisationer samt stude¬
rende på såvel KVL som andre lærean¬
stalter, der beskæftiger sig med fysisk
planlægning.

Seminarets arrangør var Landbohøj¬
skolens Miljøværnscenter, der fungerer
som et tværfagligt fællesorgan til formid¬
ling af videnskabeligt samarbejde om
forskning og undervisning på alle områ¬
der indenfor miljøforvaltning og forure¬
ningsbekæmpelse. Gennem afholdelse af
kurser og seminarer med så forskellige
emner som f.eks. Læhegn, Husdyrs ad¬
færd og nu Planlægning i det åbne land,
søger centret at forbedre kontakten mel¬
lem miljøforskere og miljøteknikere så¬
vel udenfor som indenfor Landbohøjsko¬
lens rammer.

Valget af emnet »Planlægning i det
åbne land« er nok så aktuelt, idet det
falder sammen med den igangværende
udarbejdelse af amternes landbrugs- og
fredningsplaner.

Vicedirektør Ole Plougmann, Planstyrelsen.

20

Behov for planlægning i det åbne land
At der er behov for planlægning i det åbne
land, fremførtes af vicedirektør i Plansty¬
relsen, Ole Plougmann, der i sin indled¬
ning til seminaret betonede vigtigheden
af en sammenfattende, helhedspræget
planlægning af Danmarks vigtigste res¬
source: Det åbne land. Behovet for plan¬
lægning af ressourcefordelingen mellem
sektorinteresserne: Landbruget/råstof-
indvindingen/vand- og recipientplanlæg¬
ningen samt naturfredningsinteresserne
blev støttet af flg. betragtninger:

- Landbruget »beslaglægger« idag % af
Danmarks areal og er tæt knyttet til jor¬
dens bonitet og vandingsmuligheder. Si¬
den den 2. verdenskrig er landbrugsarea¬
lerne blevet kraftigt beskåret på grund af
byudviklingen, der især er foregået på de
dyrkningsmæssigt gode jorder.

- Ca. Vs af landets befolkning bor i det
åbne land. Såvel de som byernes befolk¬
ning har et stadigt større behov for alsidi¬
ge oplevelser i deres voksende fritid.

- Industrialiseringen af landbruget
medfører et betydeligt fald i antallet af
småbiotoper og artsrigdommen i det åbne
land.

Ole Plougmann slog endelig til lyd for,
at planlægningen må tage udgangspunkt i
de aktuelle problemer og revideres i takt
med udviklingen. Planlægningen må ud
til den bredest mulige debat.

Grundlaget for det åbne lands
planlægning
Det danske landskab er i færd med at

blive forandret - og det har det altid
været. Udviklingen indenfor det åbne
lands funktioner påvirker landskabets ud¬
tryk - og levevilkårene for de mennesker,
som bor og arbejder her.

Produktionslandskabet
Ark. Peter Brogaard, Kunstakademiets

Arkitekt Peter Brogaard.

arkitektskole, viste med en række lysbil¬
leder det åbne land som et funktions-
landskab, der har været under stadig for¬
andring i takt med dyrknings- og bebyg-
gelseskulturens udvikling. Vi kender og
værdsætter landskabstræk, der vidner om
vidt forskellige dyrkningsformer: herre-
gårdslandskabet med de store dyrknings-
felter og de mægtige skove - udskiftnin¬
gens blokudstykninger med de mange
markhegn og fint indpassede gårde.

Det er vigtigt, at vi forstår landskabets
dynamik og accepterer udviklingen. Den
rationaliseringsproces, landbruget er
midt i, vil medvirke til en væsentlig foran¬
dring af det landskab, vi kender idag. De
intensivt dyrkede arealer vil blive mere
unuancerede. De nicher, som de margi¬
nale landbrugsjorder udgør, vil også ænd¬
re sig - i takt med opgivelse af landbrugs¬
drift og de nye former for landskabspleje,
der iværksættes - også i allerede eksiste¬
rende naturområder (hhv. afgræsning af
Mols bjerge, korndyrkning i Søllerød Na¬
turpark).

Peter Brogaards efterlysning af en for¬
ståelse for sammenhængen i kulturland¬
skabet og for landbrugerens rolle som
naturforvalter blev støttet af repræsen¬
tanter for landbruget, der understregede
vigtigheden af, at landbruget får lov til at
udvikle sig frit uden restriktioner i form af
fredninger. Indlægget blev afsluttet med
den betragtning, at landbrugerne er de
bedste økologer - de vil ganske naturligt
værne om deres eget livsgrundlag. Den
senere debat rejste tvivl om, at landbru¬
get her med også bedst tilgodeser øvrige
sektorers beskyttelsesinteresser.

De små bysamfund
I takt med samfundets udviklingstenden¬
ser forringes levevilkårene for beboerne i
de små bysamfund i disse år. Henrik
Mørkeberg, mag. scient. soc., Social-

Professor Stefan Ott.
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forskningsinstituttet, beskrev med sit ind¬
læg de kvaliteter i form af social kontakt,
boligmiljø og medbestemmelse, der siden
begyndelsen af 1960'erne har motiveret
en del af bybefolkningen til at slå sig ned i
de små bysamfund i det åbne land, hvor
antallet af beskæftigede indenfor land¬
bruget er faldet stærkt. Senere har centra¬
liseringen indenfor detailhandel og social
udbygning gjort levevilkårene stadigt
dårligere for beboerne. Befolkningsud¬
viklingen er nu gået i stå i disse små
bysamfund, hvor det ikke er lykkedes at
få den forventede erhvervsudbygning.

Den følgende diskussion om, hvordan
vi ved hjælp af planlægningen kan forbed¬
re vilkårene for de 440.000 indbyggere i
de små bysamfund, gav ikke grund til
megen optimisme. Med den aktuelle
knaphed på økonomiske ressourcer, den
stagnerende boligtilvækst og den mang¬
lende politiske vilje til at støtte erhvervs¬
virksomheder, der kunne bringe de små
bysamfund ud af dødvandet, mangler det
offentlige midler til at forbedre vilkårene.
Debatten afsluttedes med en forhåbning
om, at en del af problemerne kan løses
ved en funktionsdeling mellem flere små
byer.

Planlægningens lovgrundlag
Lovgrundlaget for den fysiske planlæg¬
ning i Danmark blev herefter gennemgået
af prof. Stefan Ott, DtH, der med sit
engagerede indlæg gav et godt overblik
over planlovréformen og en vurdering af
dens betydning.

Blandt planlovreformens positive re¬
sultater nævnede Stefan Ott, at systemet
er blevet enklere, og at planlægningsde-
batten er blevet mere nuanceret og natur¬
lig og udspringer af en større almen viden
hos befolkningen. Til gengæld konstate¬
rede Stefan Ott med beklagelse, at der
mangler vilje til en politisk styring, at

koordineringen mellem planlægningsin-
stanserne stadig volder problemer, samt
at landbrugsarealerne indtil nu ikke reelt
har været inddraget i den fysiske planlæg¬
ning. Resultatet af landbrugets manglende
deltagelse i den hidtidige planlægningsde-
bat fremgik af den efterfølgende diskus¬
sion, der vidnede om en reaktion fra
landbrugets side mod en udefra kommen¬
de planlægning.

Sektorinteressernes stillingtagen til den
fysiske planlægning
Jordbrugets interesser
Med henvisning til de resultater, der er
fremkommet ved årtusinders landbrugs¬
mæssige udformning af det danske land¬
skab - uden planlægning - og de seneste
årtiers nøje planlagte byudvikling (»hvor
findes de største fredningsinteresser?«)
tog landbrugsminister N. Anker Kofoed i
sit indlæg klart afstand fra en fysisk plan¬
lægning, der berører landbrugets produk¬
tions- og bebyggelsesforhold. Ansvaret
for et økologisk landbrug og en fornuftig
udformning af de fysiske rammer bør ikke
fratages landbrugerne. Hvis samfundet
ønsker en større hensyntagen til det fysi¬
ske miljø, må det ske ved en forbedring af
landbrugets økonomiske betingelser og
ikke ved restriktioner for den virkelig¬
hed, som den økonomiske udvikling med¬
fører.

Til gengæld efterlyste landbrugsmini¬
steren en overordnet planlægning, der
kan forhindre en fortsat beslaglæggelse af
god landbrugsjord til byudvikling og tek¬
niske anlæg. Landbrugsplanlægningen
bør således foregå på centralt plan og
behandles som en sektorinteresse - ikke
som en detaljeret planlægning udarbejdet
i amter og kommuner.

Integreret planlægning i det åbne land
I stærk kontrast til landbrugets kategori¬

ske afvisning af en sammenfattende, de¬
taljeret planlægning af det åbne land stod
landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs'

(KA) indlæg, der på konstruktiv måde
opridsede det planlægningsinstrument,
der vil kunne tilgodese en samordning af
det åbne lands interesser.

Som udgangspunkt fremlagde Anneli¬
se Bramsnæs nogle eksisterende proble¬
mer i forholdet mellem den rekreative

planlægning og den øvrige fysiske plan¬
lægning. Den hidtidige planlægning har
været stærkt sektoropdelt, og frednings¬
planlægningen har altid stået udenfor og i
modsætning til de produktive erhvervs
stadigt stærkere specialisering og rationa¬
lisering. Behovet for en udvikling imod
mere alsidige miljø- og ressourcehensyn i
landbrugsproduktionen belyste Annelise
Bramsnæs levende ved en illustration af

bybefolkningens hverdag og dens mang¬
lende muligheder for at opleve det åbne
land med dets mangfoldighed af naturele¬
menter.

Efter dette noget deprimerende, men
nok så realistiske billede af vores livsbe¬

tingelser fremlagde Annelise Bramsnæs
et forslag til, hvordan man gennem en
sammenfattende fysisk planlægning kan
åbne mulighed for bedre levevilkår for
såvel bybefolkningen som flora og fauna:

Beskyttelsen af fredningsinteresserne
bør ske som en integreret del af land¬
brugsplanlægningen med flg. hoved¬
punkter:

- Sikring af den landskabelige varia¬
tion: Amter og kommuner bør kunne
foretage en sammenfattende planlægning
for alle arealer i det åbne land, som en

parallel til planlægningen i byzone. Na¬
turforvaltningen i overensstemmelse med
offentlighedens ønsker bør foretages af
jordbrugserhvervene selv, evt. med sub¬
sidier fra det offentlige. Yderligere kunne
en arronderingsplanlægning samt organi-

r n

-ø

Svensson ■ f»

Lektor Knud Svensson.
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Skal legetøjskoen fremover være østdanskernes
alternativ til det græssende kvæg?

sering af fællesdrift sikre den ønskede
naturforvaltning.
'

- Adgang til naturen: Ved at indføre
allemandsret til at færdes langs hegn,
skovbryn, åer, opdyrkede kyststræknin¬
ger og ad markveje kan det åbne land
blive tilgængeligt for alle uden større om¬
kostninger for jordbrugerne.

- Nydannelse af naturbiotoper: Gen¬
nem landbrugsplanlægningen kan der åb¬
nes mulighed for, at der skabes nye natur¬
biotoper, som det f.eks. er sket ved hjælp
af den nye vandløbslov.

Fredningsplanlægningen burde kun be¬
skæftige sig med den intensive planlæg¬
ning af rekreative anlæg, såsom feriebyer
og stier.

Annelise Bramsnæs' overbevisende ar¬

gumentation for en sammenfattende
planlægning belyste dog ikke spørgsmå¬
let, om det er nødvendigt at foretage en så
intensiv styring af landbruget overalt i det
danske land. Behovet for en sikring af
flersidig anvendelse synes især stort om¬
kring større byer og i landområder med
store naturværdier.

I England er ideerne om en flersidig
anvendelse af det åbne land blevet gen¬
nemført på forsøgsbasis i tæt befolkede

■ Will plastic toy cows be the eastern Dane's
future alternative to grazing cattle?

Foto: Torben Dam.

områder. Man har opnået at skabe stor
interesse fra landbrugernes side for at yde
aktiv landskabspleje og tilgængeliggøre
landbrugsområderne.

På seminaret understregede såvel land¬
brugere som planlæggere behovet for en
naturformidling, der giver befolkningen
den nødvendige forståelse og respekt for
naturens kredsløb og de produktive er¬
hverv i det åbne land. Fra landbrugets
side mente man, at en sådan opdragelse
må foregå, inden man kan åbne land¬
brugslandet for befolkningen. I modsæt¬
ning hertil fremhævede repræsentanter
for den fysiske planlægning, at en del af
naturformidlingen netop bør bestå i ople¬
velsen af vores kulturlandskab - ikke kun
i fritidslandskaber eller på forbudte
markveje!

Knud Svensson, lektor på Landbohøj¬
skolens institut for lands- og byplanlæg¬
ning, fulgte Annelise Bramsnæs' tanker
op om en udvidet styring af landbrugsare¬
alerne, både i form af rammestyring og
bedriftsstyring. Knud Svensson fremlag¬
de sine betragtninger om nødvendighe¬
den af at ophæve kommuneplanlovens
undtagelsesparagraf i landzonen, samt at
planlægningen i det åbne land må tage

udgangspunkt i naturgrundlaget og fore¬
gå indenfor naturlige skel. Det vil derfor
være nødvendigt at planlægge på tværs af
administrative grænser. En vigtig opgave
for planlæggeren er det at udvikle sig og
blive dygtig til at føre en dialog.

Dette viste den efterfølgende debat
også nødvendigheden af! Både Annelise
Bramsnæs' og Knud Svenssons indlæg
skabte stort røre i sindene, og skellet
mellem de forskellige sektorinteresser
blev trukket meget skarpt frem. Det var
nok så rystende at måtte erkende, at der
blandt salens deltagere var en manglende
evne til at acceptere, at det i fremtiden må
være vigtigt gennem den fysiske planlæg¬
ning at opnå et samspil mellem de forskel¬
lige sektorinteresser.

Appel til den sunde fornuft
Landinspektør Knud Sørensen afsluttede
debatten med et indlæg, der appellerede
til vores sunde fornuft og moral. Knud
Sørensen beskrev, hvordan grundlaget
for vores samfund er bondekulturen,
hvor begreberne mangfoldighed og an¬
svarlighed var en naturlig del af den gode
husbonds moral og en nødvendighed for
kulturens fortsatte eksistens. I industri¬
samfundet er disse begreber glemt, og vi
står med et kultursammenstød, hvor
mangfoldighed glider over i ensartethed,
og naturen bliver betragtet enten ud fra
en ren æstetisk holdning eller en »udnyt¬
ten-holdning. Vi burde tage ved lære af
bondesamfundets opfattelse og bevidst¬
gøre os om de sammenhænge, industri¬
samfundet indgår i. Vores mål må være at
bevare og sikre landskabet af hensyn til
naturens overlevelse og produktionen. Vi
bør ikke optræde som ressourceforbruge¬
re, der kun ønsker at sikre spredte øje¬
bliksbilleder af vor, kultur.

Seminarets mission

Seminaret levede op til sin mission som
forum for en bred, tværfaglig debat, der
belyste det åbne lands planlægning i dens
mange aspekter. Man savnede dog tilken¬
degivelser fra såvel det private som det
offentlige skovbrug, der administrerer en
vigtig del af det åbne land. Vi mener, at et
seminar som dette er med til at klarlægge
de forskellige interessegruppers holdnin¬
ger og deres baggrund. Det er et skridt på
vejen til at åbne for den dialog, alle
talerne efterlyste og som til tider var svær
at finde i salen, men som må være grund¬
laget for en konstruktiv planlægning.

Vibeke Siegfried og Marie Thing, landskabsarkitek¬
ter M.D.L.
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Bogomtale

København - forslag til ekskursioner
Redaktion: Helge Dreyer og Sten Engels-
toft. GO-geografforlaget 1982, 64 sider,
ill. Pris kr. 75.

Bogen indeholder syv forslag til ekskur¬
sioner i København. Ekskursionsforsla-
gene har tidligere været offentliggjort i
tidsskriftet Geografisk Orientering. Nog¬
le af forslagene har desuden været brugt i
forbindelse med et kursus, Geograffor¬
bundet har afholdt om planlægning i Ho¬
vedstadsregionen. Målgruppen for eks¬
kursionen har altså oprindeligt været geo¬
grafer, men det fremgår af forordet, at
bogen henvender sig til alle, der er inter¬
esseret i at lære København at kende.

De syv artikler har følgende titler og
forfattere:

- Den store firkant - en bydel under
forvandling af Bjarne Furhauge, semina¬
rieadjunkt.

- Et byfornyelsesområde: Ny Køben¬
havn af Sten Engelstoft, adjunkt i bygeo-
grafi.

- Københavns havn - arealkonflikter af
Torben Nøhr, geograf.

- Storkøbenhavn af Christian Wich-
mann Matthiesen, lektor i bygeografi.

- Hvad med City? en cityvandring i
København af Erik Agergård, civiløko¬
nom.

- Køge bugt-området af Ole Damsgård
Hansen, geograf.
- Forstaden Rødovre af Christian Wich-
mann Matthiesen, lektor i bygeografi.

Artiklerne er behandlet på vidt forskel¬
lig måde. Det giver bogen en diffus og
rodet karakter. F.eks. er ekskursionen til
Den sorte Firkant formet som en super¬
kort historisk gennemgang af Blågårds
Plads kvarteret fra 1600-tallet til nedriv¬

ningen af Byggeren. Ekskursionen til Kø¬
benhavns havn er derimod formet som

forklaring til en sightseeing med havne¬
rundfarten.

Bogen er rig på illustrationer. De man¬
ge farvefotos giver ved første gennem¬
bladning god appetit på bogen. Til hver
ekskursion hører et kort med nummere¬

ring, som refererer til teksten. Bearbejd¬
ningen af kortmaterialet er meget svin¬
gende.

Da bogen ikke indeholder nyt stof, og
behandlingen af stoffet er uens og ret
overfladisk, har den næppe større inter¬

esse for planlæggere. Men man kan også
se bogen som et forsøg på en alternativ
turistguide, som beskriver nogle generelle
ting i byen i stedet for de sædvanlige
turistkuriositeter. Ulla Larsen.

Danmark 1:100.000-Topografisk Atlas
Ny kortbogfra Geodætisk Institut. Forma¬
tet er 31 x28 cm, indbundet i blåt helbind.
120 afdets 162 sider er kort, der tilsammen
dækker hele landet. Kortenes indhold er

indsamlet og bearbejdet 1975-81. De øvri¬
ge sider indeholder en fortegnelse over
samtlige i kortværket forekommende ca.
22.000 stednavne, vejlængdetabeller og de-
verse oversigtskort. Pris såvel i boghande¬
len som i instituttets kortsalg er275 kr. incl.
moms.

Det nye værk afløser Geodætisk Instituts
tidligere 3-bindsværk, der ophørte med at
udkomme i midten af 1960'erne, først og
fremmest fordi grundmaterialet til kort¬
bøgerne ikke kunne bære de fortsatte
rettelser, der var nødvendige for at frem¬
stille ajourførte udgaver.

Bogens format er bestemt af det norm¬
system for topografiske kort, NATO-
landene bruger, og som også Danmark
har anvendt de sidste årtier. Et opslag i
bogen udgør nemlig den øverste eller
nederste halvdel af et af G.I.' normale
kortblade 1:100.000. Som følge af norm¬

systemet dækker en side i bogen derfor
samme areal som et normalt kortblad
1:50.000 og en kvart side et normalt kort¬
blad 1:25.000. Kortværket er således en

glimrende nøgle til Geodætisk Instituts
øvrige korttyper.

Sammenlignet med sin forgænger i 3
bind »Generalstabskort bog I—III« er den
store forbedring efter min mening, at der
er terrænkurver på de nye kort (5 m
ækvidistance). Terrænformen er en så af¬
gørende egenskab ved en landskabsbe-
skrivelse, at det nærmest er selvmodsigen¬
de at tale om et topografisk kort uden
terrænkurver.

At kortet ikke længere har den samme
betydning for generalstaben, kan ikke
kun aflæses af den nye titel, men også af
indholdet. Mens der hos forgængeren bli¬
ver skelnet mellem »almindelig bonde¬
gård«, »mindre bondegård« og »bols-
sted«, er disse tre typer nu slået sammen
under betegnelsen »anden gård«. Bedøm¬
melsen af rummelighed for indkvartering
i kantonnement har ikke længere den
store militære betydning!

Der er også enkelte andre eksempler på
en mindre detaljering. Således skelnes
ikke længere mellem løv- og nåleskov

Kortudsnit 1:100.000 over område syd for
Aalborg. Udarbejdet 1977. Reproduceret med
Geodætisk Instituts tilladelse.

■ Section ofmap 1.100.000 showing area south
of Aalborg. Drawn up 1977. Reproduced with
permission of The National Ordnance Survey.

eller mellem grus- og anden råstofgrav.
Har man brug for disse oplysninger f.eks.
til forståelse af landskabets udvikling, må
man ty til kortblade 1:25.000, der viser de
præcise bygningsstørrelser og sondrer
mellem løv- og nåleskov. Råstofgrave er
derimod kun differentieret på de gamle
korttyper.

Fremstillingen af kortbogen er typisk
for Geodætisk Instituts produkter: beher¬
sket farvevalg, rig brug af påskrifter og
optegning og trykning udført med stor
omhu og præcision. Imponerende at få
mylderet af oplysninger til at danne en så
overskuelig og smuk helhed.

Titlen »Danmark 1:100.000 Topogra¬
fisk Atlas« vil givetvis skabe forvirring.
Det virker unødvendigt at vælge en titel,
der ligger så tæt på »Topografisk Atlas
Danmark«, udgivet af Det kgl. danske
Geografiske Selskab, et værk der har et
helt andet sigte og indhold.

Med »Danmark 1:100.000 Topografisk
Atlas« kan vi glæde os over igen at have et
pålideligt og detaljeret billede af, hvordan
det danske landskab ser ud samlet i ét

gedigent værk. Per Stahlschmidt.
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Summary

TheTrapholtCompetition, p. 1
Abstract of the competition programme:
The purpose of the competition is to invite
proposals for the location, design and
planning of an art gallery with inclusion of
the historic main building - Trapholt. In
addition, importance will be attached to
integration of the new buildings with all
possible consideration to the exceptional
landscape features and to the characteris¬
tic existing planting. The garden lay-out
surrounding the property, Trapholt, is an
invaluable part of the characterfilled
environment. The gardens, located to the
south of the main building, were designed
by Professor C. Th. Sørensen. The com¬
petition also asks for illumination of the
possibilities for establishment of a sculp¬
ture park with supplementary out-door
activities.

Abstract' of the winner project's design
report: The project's most marked fea¬
ture is a north - south running wall which
is encountered upon arrival. It leads di¬
rectly into the foyer and leads on within
the gallery along a street space with
slightly sloping ramps. In the gently slop¬
ing central courtyard area, it becomes the
backcloth to the existing building and to
the noteworthy solitary trees. To the
south, it is subordinate in height to C. Th.
Sørensen's tree planting around the
dome-shaped lawn. The cafeteria con¬
cludes the gallery with views out over the
town and fiord and with glimpses directly
into the tree tops. The car park is a slightly
depressed, granite sett paved area for 70
cars and 3-4 busses with possibility for
disembarcation at the main entrance.

The remainder of the proposed new
lay-out will support and strengthen C. Th.
Sørensen's attractive garden. The south¬
ern part is hardly touched and will con¬
tinue to be unique with its exceptional
convex, grasscovered terrain form, and
curved, space-creating, tree planting. In
the northern part - »Normandy« - nar¬
row, grass-reinforced, granite-sett paths
will carve a trail through the swards under
the groups of old, short stemmed fruit
trees - perhaps pictures drawn by an artist
like The White Horse Figures in England.

The panel of judges' remarks to the
winning project: The proposals distingu¬
ish themselves by a convincing identifica¬
tion of the competition brief intentions
and of the possibilities presented by the

Trapholt area. This participant has
adopted a clear position with regard to
treatment of the Trapholt area's land¬
scape value and of the qualities which
arise by the interaction between the
monumental main building and the three
half-timbered wings. The park and its
unity are preserved by locating the
approach drive, the car park and the new
gallery buildings close to the western
boundary, and the attractive garden space
between the existing buildings - the main
building and the half-timbered wings - is
fully respected.

Sketch Design for Cyclepaths on A
Former Goods Yard Area, p. 6
By Finn Jørsboe
Four point project in landscape planning -

carried out in the autumn of 1982.
Within Frederiksberg Municipality

there is a coherent section of a, now

disused, railway goods yard. On the Nør¬
rebro side of the municiple boundary, the
line runs through high density housing
areas with inadequate open spaces. On
the other side of the boundary, the lines
pass through The Royal Veterinary and
Agricultural High School grounds and
into an older housing estate area.

The path to the north will connect the
dense housing areas of Nørrebro to Lersø
Park and the adjacent allotment garden
area - Kolonihave Park. To the south, it
will make connections to Frederiksberg
Garden, The Small Gardens at Allegade
and to Søndermarken. In addition, the
path will, en route, pass close to several
smaller parks: Nørrebro Park, Hans Tav-
sen's Park and The Royal Veterinary and
Agricultural High School garden.

Public Employment-scheme Projects for
Open Space Areas in Silkeborg
Municipality, p. 9
By P. C. Mortensen and Annelise B.
Rasmussen
Two main points of view have been domi¬
nant in the debate on public employment-
schemes. Projects must only be under¬
taken if they otherwise would not have
been carried out and these projects must
offer work with a purposeful meaning. In
1974-5, The Parks Department in Silke¬
borg began the first employment-scheme
projects which involved maintenance of
council forests and other nature areas.

In 1979, the shop stewards in The Parks
Dept. suggested that the employees work¬
ing on employment-scheme projects be
integrated into the normal work force.

Thus, the employment-scheme workers
began to carry out jobs on equal terms
with the other employees and were sent to
their work places so that teams comprised
only of employment-scheme workers
were avoided. This integration would
raise the standard of service and mainte¬
nance of the council's open space areas.

Villa d'Este - Cascades and Fountains

Impressions and survey from a study
tour to Italy in May 1982, p. 12
By Jens Helger, Nina Munkstorp, Alice
Petersen and Lars Bo Tuxen

Trickling water bannisters, whining chil¬
dren, showering fountains, terraces,
steps, humid heat, flocks of tourists,
shouts and laughter - Villa d'Este. The
town, Tivoli, is located 32 km. north east
of Rome in the first row of a mountain
chain which bounds the flat plain exten¬
ding from Rome.

In 1560, an aquaduct was built to supply
the town and fountains with water. When
the Organ Fountain was built, it was

necessary to fetch additional water from
the river Aniene, and an underground
water pipe was led through the town and
connected to The Oval Fountain. This
water pipe supplies the fountains with
water at a rate of 1.200 liters per second.
The fountains operate under natural
pressure - there are no pumps in the
garden. Immediately before The Oval
Fountain, the main pipeline divides into
three pipelines which distribute water to
the fountains. Apart from these, there is a
water pipe from the reservoir tank in the
villa's courtyard.

Planning of The Open Land, p. 20
By Vibeke Siegfried and Marie Thing
The topic »Planning of The Open Land«
was under multi-discipline debate at a
seminar arranged by The Royal Veterin¬
ary and Agricultural High School on the
27th. of November 1982.

Landscape Architect Annelise Brams¬
næs' (RA) contribution, which, in a con¬
structive fashion, outlined the planning
instruments necessary to facilitate a co¬
ordination of the open land's interests
stood in sharp contrast to agriculture's
categoric rejection of a concise detailed
planning.

Protection of preservation interests
ought to take place as an integrated part
of agricultural planning with the following
main points: - Protection of landscape
variations, access to nature, and establish¬
ment of new natural habitats. Jeremy Dean.
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International havebrugsudstilling i
Munchen, IGA 83,28. april-9. oktober
At the IVth International Horticultural
Exhibition in the Federal Republic of
Germany from April 28 to Octover 9,
1983, Munich once more sets standards of
design and arrangement which will
recieve worldwide attention.

In an area of 72 hectares, not only
exemplary gardening and landscaping is
demonstrated, but also ways and means
are shown by which all imaginable kinds
of gardening produces can be raised in
densely populated regions using the latest
scientific methods.

International horticultural exhibitions
in Germany are only held every ten years.

In Munich, for the first time an area
situated in the middle of a large town has
been completely restructed. The terrain
on which IGA 83 is being presented will
remain after the end of the exhibition as a

local recreation area.

IGA 83 has been designed according to
four leading principles:

Internationality
Nature in the City
The Beauty of the Plants
Recreation and Play in a Green Sur¬

rounding.

Internationality - the World's Gardens in
Munich
The claim to »internationality« brings its
own special obligation. Therefore, about
25 nations will be represented by typical
exhibits, not only from the fields of
gardening art and gardening architecture
but also from all sectors of cultural acitiv-

ity. These insights into other ways of life
help to create an appreciation of foreign
cultures.

Horticulturists, gardeners, garden and
landscape architects from many countries
offer a magnificent variety ranging from
the art of gardening to landscape ecology.

Gardens from China, Nepal, and Thai¬
land can be admired for the first time in

Europe.
Internationality is also to be found in

the associated activities: Folklore groups
of worldwide renown, theatrical com¬

panies, and music and dance groups
alternating with art contests provide
cultural highlights throughout the dura¬
tion of the exhibition.

The participating nations presents
themselves in »international weeks«.

Nature in the City - The Green Paradise in
the Middle ofMunich
It is this topic in particular which deserves
special attention at the present time. A

A paradise for children at the IGA 83: two
springs rise from rocks and join together in a
splashing brook which winds its way down a
slope to open into a landscape ofpools. Chil¬
dren can play to their heart's content in this
»play valley«. They can open and close sluice¬
gates in order to send water down the slope or to
dam streams to cause flooding.
town must be able to breathe. For this,
»green lungs« - that is, open areas - are a
prerequisite. IGA 83 offers a good exam¬
ple of how an ecologically sound environ¬
ment can develop in the middle of a
crowded metropolis.

The demonstration of ecological
balance, trees as replenishes of oxygen,
methods of using nature for purpose of
noise abatement, the creation and recov¬

ery of living spaces, wet and dry biotopes,
the function of natural cycles, or the
improvement of the environment with the
help of gardening measures are only af
few examples of the manifold subjects
presented.

The Beauty of the Plants
A theme which makes the International
Horticultural Exhibition a giant window
into the world of flowers and plants.
Trees, shrubs, and perennial plants from
all over the world will be presented
through the changing seasons.

In the international contests, new hyb¬
rids will be presented and prizes wil be
awarded.

In an indoor area of approximately
110,000 sq.metres, gardeners and florists
form all over the world show their skill for
165 days.

Recreation and Play in a Green Surround¬
ings
The recreation value which IGA 83 offers
to the inhabitants of Munich in the future
will also be an advantage for the exhibi¬
tion guests.

Whether you seek relaxation along
footpaths extending over several

The geranium field at the IGA. Grounds was in
full bloom 82, but will reach its full splendour
for IGA 83. Blue geraniums, blue polemo-
niaceae, but above all yellow-white chrysanthe¬
mums join together to make a happy summer-

picture.
kilometres, beside the lakes, ponds, or
books, or whether you are enjoying the
gay entertainment programs offered from
morning to night - IGA 83 Munchen
proves that the term »green recreation« is
far more than a slogan.

Large play areas also offer division and
fun to the young visitors. Water games,
lawn games, playing zones for young and
old, puppet shows, jugglers, theatre,
music, activity and fun - in short: IGA 83
Munchen will be great bestival. In Munich
people know how to celebrate.

Kilde: IGA 83. Munchen GmbH.
Silmstr. 58. 8000 Munchen 70.

Kursus om

det åbne lands planlægning
Mål: At orientere om indholdet i og sigtet
med den påbegyndte planlægning af det
åbne land - især med udgangspunkt i
hovedstadsregionen.

Indhold: Amterne er i gang med at
udarbejde regionplantillæg for det åbne
land. Planlægningsområdet er omfangs¬
rigt og komplekst. Frednings-, landbrugs-
og råstofinteresser skal kortlægges og af¬
vejes. Efter hvilke retningslinier foregår
den regionale planlægning, og hvilke kon¬
sekvenser vil den få for planlægningsar¬
bejdet i kommunerne?

Deltagerkreds: Arkitekter og andre
teknikere i såvel private som offentlig
ansættelse.

Kursusform: Externat.
Antal kurser og deltagerantal: 1 kursus

af 2 dages varighed. Max. 20. Ved større
tilmelding dubleres kurset.

Tid og sted: 6.-7. april 1983 i Køben¬
havn.

Kursusarrangør og tilmelding: DAL
Økonomi: Ca. kr. 1.625,-
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Sikkerhed på legepladsen
Statens Husholdningsråd har udsendt en
pjece, der giver vejledning om legeplad¬
ser først og fremmest til forældre, men
herigennem også til beboerforeninger,
vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.
Pjecen fremhæver bygningsreglementets
bestemmelser om beliggenhed og be¬
plantning samt gennemgår, hvordan ulyk¬
ker på legepladser kan undgås, generelle
sikkerhedskrav til legeredskaber, de en¬
kelte typer legeredskaber og nødvendig¬
heden af jævnlig vedligeholdelse af lege¬
pladsen.

Vedligeholdelse af legepladsen er et
vigtigt led i forebyggelsen af ulykker.
Foruden almindelig slitage sker der en
uhensigtsmæssig brug af redskaberne og
evt. hærværk.

Generelle sikkerhedskrav
I Danmark er der ingen officielle krav til
legeredskabernes materiale, konstruk¬
tion og faldunderlag. Men der findes bl.a.
svenske retningslinier vedr. sikkerhed og
information for producenter af legered¬
skaber. Desuden findes tyske sikkerheds¬
normer for legeredskaber. Producenten
kan få sine redskaber af prøvet og god¬
kendt efter de tyske normer, og der udste¬
des et diplom som bevis.

Spørg efter legeredskaber, der opfylder
ovennævnte krav.

Redskaberne skal være så robuste, at
de kan tåle at blive brugt selv af en
voksen. I øvrigt er det en god idé at lade en
»tung« voksen prøve redskaberne igen¬
nem med jævne mellemrum.

Faldunderlag
En stor procentdel af de ulykker, der sker
på legepladserne, er faldulykker. Det har
derfor stor betydning, at legeredskaberne
placeres på et effektivt, stødabsorberende
faldunderlag, samtidig med at legeredska¬
bernes højde afstemmes efter faldunder¬
laget. Dvs. jo hårdere underlag, jo lavere
skal legeredskabet være.

Forankring
Legeredskaberne skal være sikre mod at
vælte, og de forskellige legeredskabsfa-
brikanter har anvisninger på, hvordan
denne væltesikring - forankring - skal
udføres for de forsekllige redskaber. Den
medfølgende forankringsanvisning bør al¬
tid følges. Mangler der en anvisning på
forankring, skal man spørge efter den.

Kilde: Pjece 4.1982: Legetøj-legeplad¬
ser. Statens Husholdningsråd, Amager¬
fælledvej 56, 2300 København S. Tlf. 01 -
57 01 00. Kr. 2,50.
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Legesystemet Østergyllen
En legeplads skal udvikle barnet, ikke
bare motorisk og socialt.

Fra det udgangspunkt sker al produkt¬
udvikling på SCM (Svenska Cykelstållfa-
briken), sidste nye er Østergyllen, et mo¬
dulsystem, som kan komponeres på man¬
ge forskellige måder.

Formgiveren er landskabsarkitekt Sven
Erik Nilsson.

Østergyllen består af et antal fritståen¬
de moduler, som gør det muligt at tilpasse
legepladser efter den plads der er til rå¬
dighed.

Man behøver ikke købe hele legeplad¬
sen på en gang, man kan nøjes med et
modul, for siden at købe flere, alt efter
behov og penge.

Østergyllen giver barnet gode mulighe¬
der for at teste sin balance og styrke,
foruden at mange børn kan lege på en
gang.

Østergyllen har en stabil konstruktion,
som kan holde. Den er udformet i massivt
træ. Materialet er imprægneret træ, for at
klare vort lands omvekslende klima.

Deklaration

Stolperne 117 X 117 mm i trykimprægne¬
ret træ.

Platformen og væggene 22 mm i im¬
prægneret træ. Hængebroen 34 mm i im¬
prægneret træ med varmeforsænkede kæ¬
der. Rundstavene 57 mm i træ. Rutcheba-
nen i rustfri stål kval. 18-8.

Østergyllen fås i flere farvekombinati¬
oner.

Arbejdstegninger følger med alle red¬
skaber.

Systemet er mønsterbeskyttet og pro¬
grammet godkendt af TUV, Hamburg i
Nordtyskland.

Kilde: H. E. Maskin-import Aps.
Glamhøjvej 2, Lyngby, 8200 Brabrand.
Tlf. (06) 26 04 11 -26 02 50.

Amicus klatresystemer
Amicus klatresystem er skabt for børn.
Derfor er der lagt størst mulig vægt på
krav til kvalitet og sikkerhed.

Det er designet af den ungarske arki¬
tekt Istvan Foth og kendt som et af de
bedste legepladssystemer i Europa. Syste¬
met er enkelt. Det indeholder ukomplice¬
rede men mangesidige løsninger, som sti¬
mulerer børnenes fantasi.

Klatresystemet kan kompletteres og
udbygges trinvis. Det er et levende legesy¬
stem, der kan varieres praktisk talt uende¬
ligt. Og det videreudvikles til stadighed
for at leve op til nye ønsker og mulig¬
heder.

Stolperne er fremstillet i lamineret 90 x
90 mm grantræ. Limet med vand- og
kogefast resorcinollim. Herved undgås
vridninger i træet, således at stolperne
senere kan skilles ad og samles på en
anden måde. Stolperne er høvlede, affræ¬
sede, imprægnerede og fremtræder med
en glat behagelig overflade. De er bejdset
med en lys brun farve, der fremtræder
smukt mange år frem i tiden. Monterin¬
gen sker med bolte 12 x 160.

En nøjagtig skalamodel 1:10 af klatre¬
systemet kan følge med som byggeanvis-
ning.

Kilde: Amicus Udeleg, Olesvej 4, 2830
Virum. Tlf. (02) 85 63 45.

Scotch-Clad Deck-Coating
vandtætningsmateriale
I efteråret 1982 blev et nyt søløve- og
pingvinanlæg indviet i Aalborg Zoo. An¬
lægget er udført i armeret beton og omfat¬
ter to bassiner.

Scotch-Cad Deck-Coating blev valgt
som overfladebelægning i bassinerne og
på det omkringliggende betondæk. Ud
over en effektiv beskyttelse mod vand¬
gennemtrængning, sikrede Deck-Coat
løsningen samtidig en optimal skridsik-
ring af gangarealet, idet der blev udstrøet
kvartskorn i det sidste våde lag Top-Coat.

Produktet er en vandtæt topmembran,
der påføres flydende i to lag. Afhærdnin-
gen foregår ved hjælp af luftens fugtighed.
Korrekt udlagt er membranen ca. 1 mm
tyk, hvilket giver den en vægt på kun ca.
1,2 kg pr. m2.

Scotch-Clad Deck-Coating er en robust
og slidstærk membran, der udlægges uden
samlinger. Membranen er 100% vandtæt
og har en PAM-værdi på 47. Belægningen
er modstandsdygtig overfor benzin, olie,
de fleste syrer og alkalier. Membranen
tåler gående og kørende trafik og er vejr¬
bestandig indenfor temperaturområder
h-40°C til +75°C.

Scotch-Clad Deck-Coating er udviklet
til overflader af beton, asfaltbeton, mur¬

værk, metal, træ og andre celluloseholdi-
ge materialer.

Grundelementerne er et to-lags system,
der består af en Base-Coat og en Top-
Coat.

Systemet kan tilpasses næsten alle op¬
gaver ved kombination af forskellige lag¬
tykkelser, farver og bestrøningsmate-
riale.

Kilde: 3M als, Fabriksparken 15, 2600
Glostrup. Tlf. (02) 96 70 00.
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Landskabsarkitekt i
Plant etTræ-kampagnen

»Grønt er grønt, al den snak om trævalg,
æstetik og arkitektur mig her og der. Det
kan vi ikke tage os af. Lad os plante hver
for sig på private arealer, så er vi fri for
indblanding, og ansvaret for, om træerne
bliver passet, er vores eget. På den måde
kommer vi også hærværket til livs.« Såle¬
des udtalte en deltager sig forleden på et
Plant et Træ-møde i Horsens.

Der var henved 60 mennesker til mø¬

det: Dels lokalkomiteen, hvis 13 medlem¬
mer repræsenterer kommunegartner, by¬
råd, naturfredningsforening, Natur og
Ungdom, skoler, land- og havebrugsfor¬
eninger, landbrug og industri samt 2 land¬
skabsarkitekter, hvoraf den ene - Marian¬
ne Marstrand - er formand for komiteen.
Dels var der de indbudte gæster, der kom
som repræsentanter for kommunens man¬
ge grundejer- og lokalforeninger, koloni¬
haveforbund og haveselskabet, plante¬
skoler og anlægsgartnere, forbrugergrup¬
per, jagtforeninger og skoler.

Mødet var indkaldt for at sætte Plant et

Træ-kampagnen i gang i kommunen, for

at få borgerne til at tænke mere positivt og
bevidst på det grønne og evt. komme med
forslag til beplantning.

Her vistes først Claus Berings film
»Træer og miljø«, som han har lavet for
Fonden for Træer og Miljø. Bagefter for¬
talte nogle af komitémedlemmerne om
træers biologi og om landbrugets forhold
til træer. Kommunegartneren gennemgik
sin grønne plan, og undertegnede forsøg¬
te sig ud i det mere svævende om træarter¬
nes anvendelse set udfra en æstetisk syns¬
vinkel.

Det var et godt og aktivt møde med en
livlig debat. Aftenen igennem skortede
det ikke på forslag til beplantningssteder:
der er stor interesse for mere grønt, men
ligeså stor usikkerhed overfor, hvad og
hvordan man kan plante.

På mødet opnåede vi, at kommunegart¬
nerens kontor går med i arbejdet som
konsulenter overfor indkomne forslag. Vi
blev enige om at lægge stor vægt på, at
plantningerne kommer til at ske teknisk
rigtigt, og at de følges op af en 3-4 årig
pleje. Det er kostbart, javel, men hold¬
ningen var heldigvis, at man hellere skulle
plante halvt så meget til den dobbelte pris,
og så til gengæld være sikker på, at det
trives.

Mødet sluttede med, at deltagerne fik
udleveret kort over deres lokalområde,
og det var indtrykket, at de vendte hjem
med lyst til at gøre noget for sagen.

Rosenrødt? Ja måske, for det er da
indlysende, at så enkelt er det ikke. Der er
mange problemer og faldgruber i gen¬
nemførelsen af sådan en kampagne, og
det kan nok heller ikke undgås, at der
kommer til at ske fejl og planteuhyrlighe¬
der, som man hellere så ugjorte. Det er
derfor vigtigt at huske på, at kampagnens
primære formål er at skabe en udbredt
positiv holdning til træer.

Kampagnen ledes af en styrelse, der
blandt mange andre også tæller DL.
Landskabsarkitekterne deltager altså på
det administrative plan. Men gør de det
også på det praktiske? Hvor mange tager
livtag med »Grønt er grønt«-typen i al
offentlighed?

Tænk på, hvilke fordele denne kampag¬
ne kan indebære også for vort erhverv,
dersom vi deltager aktivt såvel i lokalko¬
miteerne, som med konkrete plantefor¬
slag. Netop den positive holdning hos
myndigheder og borgere er hele grundla¬
get for vort arbejde, og det er først og
fremmest gennem arbejdet, vi skal gøre
os respekterede og kendte. Mai Scharff.
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Kriimll Irrmiil SS
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44
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Konkurrencer
Når der ikke er andet anført rettes alle
henvendelser vedrørende konkurrencer
til Konkurrenceudvalget, Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Bredgade 66,1260
København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller
ved henvendelse i Konkurrenceudvalgets
sekretariat (ikke telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan
dette rekvireres ved at udfylde en i pro¬
grammet vedhæftet registreringsblanket.
Materialet vil herefter blive tilsendt fra

reproduktionsanstalten (almindelig ek¬
speditionstid ca. 6 dage).

Konkurrence om ældreboliger m.m. i
Ikast
Ikast byråd har udskrevet en offentlig
idékonkurrence om en udbygningsplan for
ældreboliger og plejefunktioner i Ikast
kommune. Samlet præmiesum 200.000
kr. Spørgefrist 7. februar 1983. Indleve¬
ringsfrist 6. april 1983.

Arktisk center i Finland
The city of Rovaniemi og the Finnish
National Committee of the European
Cultural Foundation har udskrevet en re¬

gional idékonkurrence om et arktisk mu¬
seum og et provinsmuseum for Lapland i
Rovaniemi by. Konkurrencen er åben for
arkitekter i USA, Canada, Danmark Fin¬
land, Island, Norge, Sverige og USSR.

Samlet præmiesum 330.000 FM. Regi-
streringsfrist 31. marts 1983. Afleverings¬
frist 31. august 1983. En brochure kan
rekvireres vederlagsfrit fra DAL. Pro¬
gram + bilag koster 250 FM og rekvireres
fra: SAFA, Etelåesplaanadi 22A, SF-00
130 Helsinki 13, Finland. Konkurrencens
officielle sprog er engelsk.

Kursus i det åbne lands planlægning
Tidspunkt, sted og tilmelding.
Kurset finder sted den 6. og 7. april 1983,
daglig kl. 09.00-17.00, i DAL's lokaler,
Bredgade 66, København K. Tilmelding
til DAL, sidste frist er fredag den 18.
marts.

Formål
Amterne er i gang med at udarbejde
regionplantillæg for det åbne land. Plan¬
lægningsområdet er omfangsrigt og
komplekst. Frednings-, landbrugs-, vand-
vindings- og råstofinteresser skal kortlæg¬
ges og afvejes. Den regionale planlægning
skal i løbet af de nærmeste år følges op af
den kommunale planlægning, og vil såle¬
des få praktiske konsekvenser for det
løbende arbejde med kommuneplaner og

lokalplaner. Kurset skal orientere om de
retningslinier, der er fastlagt eller er un¬
der udarbejdelse for planlægningen af det
åbne land. Samtidig er det sigtet at give en
orientering om det igangsværende prakti¬
ske planlægningsarbejde på centralt og
regionalt niveau.

Program
Onsdag den 6. april 1983
Retningslinier for den regionale planlæg¬
ning af det åbne land, ved Anders Svarre,
kontorchef, cand. polit., Planstyrelsen.
Den fremtidige fredningsplanlægning:
Emner og systematik, ved Peter Thorsen,
landskabsarkitekt M.D.L.

Biotopbeskyttelse og økologi i planlæg¬
ningen ved Ulla Pinborg, biolog, Fred¬
ningsstyrelsen.
Skovene i den regionale planlægning ved
Johannes Bach Rasmussen, landskabs¬
arkitekt M.D.L.

Torsdag den 7. april 1983
Landbrugsplanlægningens aktuelle stade
ved Lars Tegl Rasmussen, fuldmægtig,
cand. jur., Landbrugsministeriets 1. afde¬
ling.
Planlægning af det åbne land i Fyns amts¬
kommune, planlægningens forudsætnin¬
ger og hovedprincipper ved Allan Zinn,
overarkitekt, Fyns amtskommune.
Sektorplanlægning for landbrug, fred¬
ning, råstof og vandvinding ved repræsen¬
tanter fra Fyns amtskommunes forvalt¬
ning for teknik og miljø.
Afvejning af sektorinteresserne i det åbne
land ved repræsentanter fra Fyns amts¬
kommunes forvaltning for teknik og
miljø.
Opsamling og kursusevaluering.

Kursusledelse
Kurset er tilrettelagt af Peter Thorsen,
landskabsarkitekt M.D.L. Kursets sekre¬
tær er Ib C. Christiansen, arkitekt MAA,
DAL's uddannelsesudvalg.

Kursusafgift
Afgiften for kurset er 1.685 kr. Medlem¬
mer, der er registreret ledige i AAK, kan
deltage til reduceret afgift.

Træer i byen
Tråden i stenstaden. Skogsbrukets teknik
och metoder. Kompendium fra STAFs
rationaliseringskursus. 1982. 87 s., ill.,
49,40 s. kr. excl. moms.

At få træer til at trives i byerne stiller ofte
krav til særlig viden. STAFs rationalise¬
rings kursus 1982 omhandlede emnet træ¬
er i byer. De synspunkter og tanker, der
kom frem på kurset, er samlet i oven-



nævnte kompendium. Den første del be¬
lyser bl.a. saltning, erfaringer med infra¬
rød fotografering i Tyskland, træplant-
ningsplan fra Våsterås, botanisk park¬
strøg i Norrkoping samt behovet for at
plante træer i stor størrelse. I anden del
kan man lære af Skogshogskolans syns¬
punkter angående naturlig foryngelse i
skove, valg af provinienser, plantning og
pleje.

Kompendiet kan købes hos Sveriges
Trådgårdsanlåggningsforbund, STAF.
Box 4268, 203 14, Malmo. Tlf. 040-
124140.

Bygningsreglement 1982
Bygningsreglement 1982 er netop udkom¬
met, og afløser det udsolgte Bygningsreg¬
lement 1977 med tillæg. Det nye byg¬
ningsreglement træder i kraft 1. april
1983, men bestemmelser, der er lempeli¬
gere end i 1977 reglementet, kan allerede
nu tages i anvendelse.

Reglementet har som noget nyt en se¬
parat vejledning, hvori ændringer i for¬
hold til tidligere bestemmelser er forkla¬
ret. Ændringerne i 1982-udgaven i for¬
hold til 1977 er af begrænset karakter.

Byggestyrelsen har til hensigt sammen
med brugergrupper af bygningsreglemen¬
tet, dvs. bygherrer, projekterende, udfø¬
rende, kommunerne og andre med til¬
knytning til byggeriet at påbegynde en
gennemgribende revision af 1982 regle¬
mentet, sådan at næste udgave om ca. 5 år
vil indeholde enklere regler.

Bygningsreglement 1982 (publ. 54. 239
s., 40,- kr.) samt Vejledning til Bygnings¬
reglement 1982 (publ. 55. 92 s., 20,- kr.)
kan købes hos Direktoratet for Statens
Indkøb, Bredgade 20, 1260 København
K. Tlf. (01) 92 91 00.

Udstillingerne i Pompidoucentret i Paris
Som omtalt i sidste nr. af Landskab udstil¬
les eksempler på parker og haver i Pompi¬
doucentret i perioden 28. januar—4.
april. Udstillingen kaldes »La Ville en ses
Jardins«. Samtidig hermed er ophængt en
udstilling om området, hvor Pare de la
Villette skal ligge, samt en del af konkur¬
rencedeltagernes bidrag. De 9 forslag,
der tildeltes ligestillede førstepræmier,
kan først ses fra 25. marts, men så -

forlyder det - også sammen med det
supplerende materiale, der er under ud¬
arbejdelse. De øvrige præmierede forslag
er udstillet i hele perioden. De ca. 450
resterende forslag kan ses som lysbil¬
leder.

■
Låger ved Skibby Hovedgade.

Snedker- og tømrermester -

Hovedentreprenør

EBBE BREDAHL KRISTENSEN ApS
Tørslevvej 35 - Tørslev

3630 Jægerspris - Tlf. (02) 32 20 44
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Skibby Kirkegård. Anlægsgartnerarbejdet udført af:



Vandalsikkerhed
og miljøvenligt design er forenet

i Philips GV parklygter
Philips GV parklygter er konstrueret ud fra

ønsket om et miljøvenligt udseende og en god lysteknik,
der opfylder vejbelysningsreglernes

forskrifter med hensyn til blændingsafskærmning
og regelmæssighed i belysningen.

GV parklygter er blot enkelte medlemmer af Philips
program i parklygter.

Vandalsikre materialer
GV har ekstra solid over¬

skærm og yderskærm af klar
polycarbonat eller svær acryl

Transparent look
Den transparente yderskærm
giver GV parklygterne et let
og luftigt udseende om
dagen og slipper meget lys
ud om aftenen uden
at blænde.

To størrelser
Den lille GV 64
er beregnet for
lyspunkthojder
fra 2,5 til 3,5 m.
Den store GV 60
er beregnet for
lyspunkthøjder
fra 3,5 til 5 m.

Nem udskiftning af lyskilde
Lyskilden er let at udskifte
selv om vinteren under
vanskelige forhold.

GODT LYS • VÆLG PHILIPS
PHILIPS LAMPE A/S
København Tlf (01 ),57 22 22
Århus Tlf (06) 23 15 11
Odense Tlf. (09) 12 18 81

Lyskilder for enhver smag
og økonomi
til den store GV:
max. 200 W glodelampe,
160 W blandingslyslampe,
125 W kviksølvlampe eller
70 W højtryks-natriumlampe.

Til den lille GV:
max. 150 W glodelampe,
100 W blandingslyslampe,
80 W kviksølvlampe eller
50 W højtryks-natriumlampe.

Masteindsats til kviksølv-
eller hojtryks-natriumlamper
monteres i mastens fod.

Vægmontering
Den lille GV kan også monte¬
res på lampet-arm FO-394.
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Sneum Kirke.
■ Sneum Church Foto: Morten Bo og Per Folkver ©.

Landsbykirkers
omgivelser
Af Lisbeth Hvid

Om registrering af landsbykirkers omgi¬
velser med udgangspunkt i Fredningssty¬
relsens publikation »Landkirkernes omgi¬
velser. Vejledning i bevaring.«

De senere års udvikling inden for land¬
bruget og energiforsyningen har tilført
landskabet nye anlæg. Siloer, vindmøller,
større byggerier, kan ligesom højspæn¬
dingsmaster, transformerstationer m.v.
få en uheldig virkning, hvis de opføres i en
kirkes umiddelbare omgivelser. Ikke ale¬
ne kan de hindre udsynet til og fra kirken,
men deres størrelse kan let få en kirke¬
bygning, der ellers virker monumentalt i
landskabet, til at synes beskeden. De
fleste kirker er i virkeligheden ikke ret
høje.

Mange steder er landsbykirkerne end¬
videre helt eller delvis omgivet af nyere

parcelhusbebyggelse, eller der er fremti¬
dige planer for udbygning af landsbyen i
kirkens nærhed..

Ønskerne om udvidelse af kirkegårde
og opførsel af nye toilet- og redskabshu-

se, kapeller m.v. medfører endvidere ofte
problematiske ændringer i kirkeomgivel¬
serne.

Således beskrives i hovedtræk udviklin¬

gen omkring kirkerne i det danske land¬
skab i forordet til »Landkirkernes omgi¬
velser. Vejledning i bevaring.« Udsendt
af fredningsstyrelsen i november 1982.

Registrering af kirkeomgivelserne
I de sidste 2-3 år er udkommet flere
registreringer af landsbykirkers omgivel¬
ser, udarbejdet på vidt forskellig måde og
med forskellige formål. Der er således
arbejdet med opgaven på såvel amtskom¬
munalt som kommunalt plan.

»Landkirkernes omgivelser. Vejled¬
ning i bevaring« er udarbejdet på grund¬
lag af de udkomne registreringer af kirke¬
omgivelser og fredningsstyrelsens egne
resultater fra projekter ved Ballum og
Selsø kirker.

Bogens formål er at anspore amtsråde¬
ne, Hovedstadsrådet og kommunalbesty¬
relserne til i samarbejde med de kirkelige
myndigheder at fortsætte eller igangsætte
arbejdet på en forbedret fredningsmæssig
beskyttelse af kirkeomgivelserne.

I »Landkirkernes omgivelser« gennem¬
gås de eksisterende muligheder for be¬
skyttelse af kirkeomgivelserne og de pro¬
blemer, der kan opstå i en kirkes nærhed.
De muligheder kommunalbestyrelser,
amtsråd og Hovedstadsråd har for yderli¬

gere beskyttelse af kirkerne ad planlæg¬
nings- og lovgivningsmæssig vej belyses
ligeledes.

Registreringens indhold
I »Landkirkernes omgivelser« gives en
detaljeret beskrivelse af registrerings-
form og indhold.
1. En analyse og vurdering af de fysiske

forhold omfattende de historiske, arki¬
tektoniske og miljømæssige værdier
samt en beskrivelse af evt. uheldige
forhold.

2, En analyse af de juridisk-administra-
tive forhold, omfattende bindinger af
lovgivningsmæssig og planlægnings¬
mæssig karakter.

Registeringsmetoderne er afprøvet ved
Ballum og Selsø kirker, der henholdsvis
repræsenterer kirker beliggende i lands¬
byer og i det åbne land.

Det understreges dog, at de fleste kir¬
ker er beliggende i udkanten af en lands¬
by, og at kirkeanlægget derfor på én gang
kan opfattes som fritliggende i landskabet
og indgå i landsbyen som en bebygget og
tilplantet parcel.

I projekterne lægges især vægt på kir¬
kens landskabelige virkning. For kirker
beliggende i landsbyer vurderes endvide¬
re elementernes arkitektoniske, histori¬
ske og miljømæssige værdi med udgangs¬
punkt i landsbyens helhedskarakter. Det
vurderes f.eks. om den enkelte bygning
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1. Motorvejen med skilte og trafik opdeler
landskabet og dominerer kirkeområdet. Eltang
Kirke.
2. Ledningsmaster, vindmøller m.m. kan op¬
træde som konkurrenter til kirkeområdet. Sot¬

trup Kirke.
3. Daglig forringes detaljer i landsbyernes mil¬
jø. I dette tilfælde kunne kirkeomgivelserne
forbedres ved færre skilte og et læskur tilpasset
stedet. Kisseup Kirke.
Foto: Morten Bo og Per Folkver ©.
■ 1. The motorway, with its signs and traffic,
divides the landscape and dominates the church
area. Eltang Church.
2. Pylons, windmills, etc. can be competitive to
the church area. Sottrup Church.
3. Details in the village environment deteriorate.
Here, the church surroundings could be im¬
proved with fewer signs and a shelter, adapted
to the surroundings. Kisserup Church.

virker forstærkende, støttende eller svæk¬
kende i forhold til helheden.

Analysen sammenfattes på kortbilag,
der angiver åbne arealer, vejforløb, be¬
byggelse og bevoksning m.m., vurderet
som bevaringsværdige af hensyn til kirke¬
området.

Sikring af kirkeomgivelserne
Den største interesse knytter sig umiddel¬
bart til det afsnit, der behandler mulighe¬
derne for at sikre kirkeomgivelserne.
Emnet er belyst ved hjælp af eksempler
fra andre registreringer. Følgende midler
kan komme på tale:

Udvidet kirkeomgivelsesfredning
De eksisterende kirkeomgivelsesfred¬

ninger, der er indgået på provst Johan Ex-
ners initiativ i begyndelsen af 1950'erne,
foreslås udvidet i henhold til naturfred¬

ningsloven. Udvidet kirkeomgivelses¬
fredning anskueliggøres i vejledningen
ved et eksempel fra Bornholms amt.

Bevarende lokalplan
Der kan sikres i henhold til kommune¬

planloven og den kirkelige lovgivning,
(jfr. miljøministeriets cirkulære af 23.
august 1982 om varetagelsen af kirkelige
hensyn ved administration af kommune¬
planloven). Sikring ved bevarende lo¬
kalplan vises ved et eksempel fra Gilleleje
kommune.

Administrativ beskyttelse
Aftaler om sikring og pleje af kirkeomgi¬
velserne kan indgås mellem amtskommu¬
ne, kommune, fredningsnævn og de kir¬
kelige myndigheder. Parterne forpligter
sig til at informere hinanden om evt.
ændringer i kirkeomgivelserne.
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1. Kirker beliggende i udkanten af landsbyen
kan sikres ved en fredning afdet åbne land og en
lokalplan for landsbyen. Ballum Kirke.
2. Kirkens samspil med alléen og landskabet kan
sikres ved fredning. Avnslev Kirke.
3. Den harmoniske bebyggelse og bevoksning
omkring kirken kan sikres ved en bevarende
lokalplan. Foto: Morten Bo og Per Folkver ©.
■ 1. Churches located on the edge of the village
can be protected by conservation of the country¬
side and a local plan. Ballum Church.
2. The church's interrelationships with the ave¬
nue and the landscape can be preserved by
conservation. Avnslev Church.
3. The harmonious development and planting
can be protected by a preserving local plan.

Aftaleplanerne har ikke noget egent¬
ligt lovgrundlag. Evt. uenigheder må der¬
for klares ved hjælp af kommuneplanlo¬
ven eller naturfredningsloven. Der vises
et eksempel fra Nordjyllands amtskom¬
mune.

Projekter til forbedring af kirkeområdets
fysiske omgivelser.
Det kan f.eks. være konkrete forslag til
bevaring eller forbedring af arkitektoni¬
ske og miljømæssige værdier eller pæda¬
gogiske eksempler for at forebygge genta¬
gelse af tidligere mangelfuld planlægning.
Det kan dreje sig om forkert placeret
boligbyggeri, landsbrugsanlæg, veje m.v.
Der gennemgås eksempler fra Århus
amtskommune.

I praksis vil det ofte blive aktuelt at
anvende flere af disse midler samtidig.
Hvor kirken ligger i udkanten af en lands¬
by, foreslår fredningsstyrelsen således at
den fremtidige beskyttelse kommer til at
omfatte en bevarende lokalplan for lands¬
byen (hvis den er beliggende i byzone) og
en fredning af det tilgrænsende åbne land,
der som regel ligger i landzone.

Ligger landsbyen eller dele deraf i land¬
zone, kan bevarende lokalplaner kun få
en begrænset effekt, idet der gælder en
række undtagelsesbestemmelser for land¬
brugsbedrifter.

Kombinationen bevarende lokalplan
og fredning er anvendt ved sikringen af
Ballum kirkes omgivelser.

»Landkirkernes omgivelser« er rigt il¬
lustreret og lettilgængelig samtidig med at
den virker velgennemarbejdet og grun¬
digt. En god håndbog for planlæggere,
blot kan man beklage at vejledningen er
udkommet så sent.
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1. Bebyggelsen indgår i et smukt samspil med
kirkebygningen. Eksempel på kirkeomgivelser
sikret ved aftaleplan. Torslev Kirke.
Tegninger: Kjeld Maltha.
2. Torslev Kirke.

■ 1. The development joins in an attractive
inter-relationship with the church building. Ex¬
ample -of church surroundings protected by
planned agreement. Torslev Church.
2. Torslev Church.

'7' ///A1WMWM
y* uty

Af de allerede omtalte kirkeomgivelses-
registreringer skal her kort omtales to,
som er udkommet i foråret 1982.

Rapporten »Kirkernes omgivelser«
»Kirkernes omgivelser« er udgivet af
Nordjyllands amtskommune, amtsfred-
ningskontoret og amtsarkitektkontoret.
Den er udarbejdet med konsulentbistand
fra arkitekt Kjeld Malthas tegnestue.
Rapporten er udarbejdet i forbindelse
med fredningsplanlægningen. Den består
dels af en vejledning til brug ved admini¬
stration af indgåede aftaler om sikring og
pleje af kirkernes omgivelser, dels af afta¬
leplaner for de enkelte kirker, se sikring
af kirkeomgivelserne gennem administra¬
tiv beskyttelse. Det er hensigten efter¬
hånden at udarbejde aftaleplaner for alle
amtets kirker.

Vejledningen, der er udgivet som et
særskilt hæfte beskriver grundlaget for de
indgåede aftalers tilvejebringelse. I en
række eksempler gennemgås de uheldige
forhold, som kan opstå i en kirkes nær¬
hed, hvis der ikke gribes ind i tide, f.eks.
ved placering af siloer, el-master, vind¬
møller, veje, udformning af nybyggeri,
parkeringspladser, belysning m.m. Ek¬
semplerne er anskueliggjort ved hjælp af
frihåndstegninger.

Endelig beskrives de muligheder for
sikring og pleje af kirkeomgivelserne,
som den gældende lovgivning indebærer.

Rapporten »Landsbykirker og deres
omgivelser«
»Landsbykirker og deres omgivelser« er
udgivet af Århus amtskommune, amts-

fredningskontoret som delrapport til den
kommende fredningsplan. Rapporten
omfatter 35 kirker valgt ved lodtrækning
ud af amtets ca. 250 kirker. Formålet er

bl.a. at inspirere kommuner og menig¬
hedsråd til at arbejde videre med
opgaven.

Første del behandler kirkeomgivelser¬
ne generelt. Således gennemgås kirkean¬
læggenes samspil med landskabet og
landsbyen samt selve-kirkeanlægget (kir¬
ke, kirkegård, kapel, parkeringsplads, di¬
ge m.v.). I forbindelse med kirkens place¬
ring i landskabet gennemgås de begræns¬
ninger, som sættes for nybyggeri, be¬
plantning m.m. i et dallandskab, et fladt
landskab o.s.v.

For kirker beliggende i landsbyer gen¬
nemgås eksempler og forslag til, hvorle¬
des udviklingen kan og bør foregå med
landsbytraditionerne som inspirationskil¬
de. Alle eksempler er hentet fra de 35
registrerede kirker.

Anden del omfatter selve registrerin¬
gen, der især lægger vægt på samspillet
mellem kirke og landskab. Omkring hver
kirke er udpeget et særligt interesseområ¬
de, der bl.a. afhænger af landskabsfor¬
men. Kirkegårdene beskrives detaljeret,
mens kun de mest karakteristiske træk
beskrives ved den omgivende bebyggelse
og bevoksning.

På grund af eksempelsamlingen og de
konkluderende teksters generelle karak¬
ter er rapporten af stor interesse også i
den øvrige del af landet. Rapporten er
udarbejdet af arkitekt Heinrich Schlesin-
ger i samarbejde med amtsfredningskon-
toret. "
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Efterskrift
Efter at have gennemlæst registreringer¬
ne, melder der sig en række spørgsmål:
- Hvilken myndighed skal tage intiativ til

udførelsen af registreringen ved og sik¬
ringen af landsbykirkerne? Amtskom¬
mune/Hovedstadsråd, kommune, de
kirkelige myndigheder eller menig¬
hedsrådene?

- Kan kirkernes samspil med landskabet
sikres tilstrækkeligt ved at optage ret¬
ningslinier i de kommende region¬
planer for særlige interesseområder
omkring landkirkerne? Der kan f.eks.
stilles krav om at nybyggeri og nyanlæg
kun må igangsættes efter en forudgåen¬
de frednings- eller lokalplanlægning.

- Kan kirkens nære omgivelser sikres ved
at pålægge kommunerne at udarbejde
bevarende lokalplaner før igangsættel¬
se af nyanlæg?

- Eller er en fredning af kirkeomgivelser¬
ne nødvendig for at undgå skiftende
politiske afgørelser og opnå bedst mulig
sikring af kirkeomgivelserne? I så fald
er det realistisk at forestille sig omgivel¬
serne ved alle vore kirker fredede?

- Hvor meget kan opnås ad frivillighe¬
dens vej ved at informere menigheds¬
råd og beboere omkring kirken om de
værdier og traditioner, der bør bevares,
eller de hensyn, der bør tages ved nyan¬
læg og byggeri?

Lisbeth Hvid, landskabsarkitekt M.D.L., p.t. ansat
ved Fredningsafdelingen, Fyns amtskommune.
Medforfatter til »Landsbykirkers omgivelser - regi¬
strering ved 22 kirker i Odense kommune«.
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De i artiklen omtalte publikationer er:
Landkirkernes omgivelser. Vejledning . i
bevaring. Fredningsstyrelsen. 1982. 54 s.,
ill. 20,00 kr.

Kirkernes omgivelser. Vejledning til
brug ved administration af indgåede afta¬
ler om sikring og pleje af kirkernes omgi¬
velser. Nordjyllands amtskommune.
1982. 33 s., ill. 20,00 kr.

Landsbykirker og deres omgivelser. År¬
hus amtskommune, amtsfredningskonto-
ret. 1982. 135 s., ill. 20,00 kr.

1. Den høje silo og de store avlsbygninger
dominerer kirkeomgivelserne. Skørring Kirke.
2. Ved at erstatte den høje silo med to mindre og
opdele avlsbygningerne i mindre enheder kan
nyt landbrugsbyggeri til en vis grad tilpasses
landsbyens byggetraditioner. Udjævnende ter¬
rænregulering og beplantning formilder ind¬
trykket.
3. Helstrup Kirke set fra den gamle del af
landsbyen.
4. Helstrup Kirke setfra det nye parcelhusområ¬
de. Denne situation er typisk for mange kirker.
Tegninger: Henrich Schlesinger.
■ 1. The high silo and the large farm buildings
dominate the church surroundings. Skørring
Church.
2. By replacing the high silo with two smaller
ones and by dividing the farm buildings into
smaller units, the new agricultural development
can, to some degree, be integrated into the
village building traditions. Grading and plant¬
ing mitigate the appearance.
3. Helstrup Church seen from the oldpart ofthe
village.
4. Helstrup Church seen from the new housing
estate. This situation is typical for many
churches.
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Esbønderup kirkegård. Urnegrave.
■ Esbønderup church yard. Urn graves.

Esbønderup kirkegård og Skibby kirkegård
Af Charlotte Skibsted

På mange af vore små kirkegårde anlæg¬
ges i disse år urnegrave, både almindelige
urnegravsteder med individuel udform¬
ning og anonyme urnegrave, sidstnævnte
benævnes ofte fællesgrav. Det er bykirke-
gårdens udvikling, der nu indfinder sig på
landsbykirkegården.

Jeg skal ikke her komme ind på de
aspekter, positive som negative, en sådan
udvikling fører med sig, blot nævne, at
der igen sker store ændringer af de små
kirkegårde. Denne gang måske mere til¬
sløret, men ligeså omfattende, som de
ændringer de sidste 20-30 års regulerin¬

ger, har haft på kirkegårdene. Regulerin¬
ger, der kunne være udført mere nænsomt
- eller måske slet ikke.

Esbønderup kirkegård
I Esbønderup, et nordsjællandsk land¬
sogn, ønskede menighedsrådet at anlæg¬
ge urnegrave på deres kirkegård. Man
havde ikke denne gravstedsform, og hav¬
de gennem flere år henvist de efterladte
til naboliggende kirkegårde udenfor sog¬
net. Et mindre areal omkring kapellet og i
nærheden af kirken blev fundet velegnet
til urnegrave. Arealet henlå med gamle

1. Kongeliljer på volde.
2. Bronceskulptur af billedhuggeren Eigil Ve¬
del. Figuren opleves fra kirken som en sol eller
en blomst - fra urnehaven danner solen bag¬
grundfor Kristus på korset.
3. Vedbendvolde og brolægning.
4. Urnegravsteder fotograferet 2 år efter etable¬
ring, planterne er i god tilvækst både på volde
og grave. Senere blev planternefjernet fra grav¬
stederne tilfordelforgræs, og servitutterne faldt
bort.
5. Urnegravsteder omgivet af vedbendvolde.

■ 1. Royal lillies on the mounds.
2. Bronze sculpture by Sculptor Eigil Vedel.
From the church, the figure is experienced as a
sun or a flower - from the urn garden, the sun
forms the backgroundfor Christ on the cross.
3. Ivy mound with granite setts.
4. Urn graves photographed two years after
establishment - the plants are growing well on
both mound and graves. The graves were later
replanted with grass and the easements were
dropped.
5. Urn graves surrounded by ivy mounds.

1

busketter med enkelte fine træer, som
ikke kom til deres ret. En del af arealet
havde tidligere været benyttet til grav¬
plads, men fredningstiden var udløbet. På
kirkegården er der tradition for at om¬
kranse almindelige kistegravsteder med
thujahække. Hækkene, der er fintklippe-
de ca. 40 cm høje og brede, er med til at
give helhed i det ellers noget brogede
gravstedsbillede.

I skitseforslaget til de nye urnegrave -

eller »urnehaven« gjorde tre synspunkter
sig gældende: at indpasse anlægget i kir¬
kegårdens helhed, at gøre anlægget be-
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Anlægsgartner: Egon Frandsen, Lynge.
Fotos: Svend Erik Andersen.

skedent i sin skala samt at give anlægget et
individuelt udtryk.

Urnehaven udgør et samlet areal på ca.
450 m2 og består af et anonymt urne¬
område på begge sider af kapellet, og et
område til almindelige urnegravsteder.
Hele urnehaven er indrammet af volde

tilplantet med småbladet vedbend. Vol¬
dene er ca. 70 cm høje. Det eksisterende
stisystem forblev uændret, og smukke
gamle asketræer og småbladet buksbom
blev bevaret og indpasset i anlægget. Den
anonyme urnegravplads er anlagt i græs,
og her er opstillet en broncefigur af billed-
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huggeren Eigil Vedel. De almindelige
urnegravsteder henligger som grønne
bånd mellem smalle stier. Gravstederne
var oprindeligt tilplantet med vedbend
som på volde, men senere er dette æn¬

dret, og arealet er nu udlagt i græs. Urne¬
gravstederne er 150x150 cm. Stierne i
urnehaven er brolagte. I det tidlige forår
dækker skilla og vintergækker i forskelli¬
ge sorter græsplænerne, og'i juli måned
lyser kongeliljerne op på de mørkegrønne
volde. Urnehaven blev anlagt i 1976—77
og fotograferet i 1982. Med årene er
liljerne blevet mindre, men har bredt sig

på volde og under de enkelte nyplantede
paradisæbletræer.

Skibby kirkegård
Ved fremsynethed og godt samarbejde
mellem menighedsråd og det daværende
sogneråd i Skibby blev der i 1968 åbnet
mulighed for at få sammenhæng mellem
kirkeanlæg og kommunale parkområder i
Skibby centrale bydele. Byarealer blev
reserveret til offentlige rekreative formål
- arealer, der af mange hellere sås dispo¬
neret til mere merkantile centerfunktio¬
ner end det at få en grøn bymidte. Plan-
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o
Plan over området omkring Skibby kirkegård. i i
■ Plan of the area around Skibby church yard.

Skibby kirkegård

gadekær

legedmréde

lægningen blev sikret gennem en byplan¬
vedtægt, som idag er ved at være opfyldt.
Disse anlæg er følgende: den gamle kirke¬
gård omkring kirken, kapelhaven og Ei¬
nars hus, præstegårdshaven med præste¬
gård og tilgrænsende park, gadekær, kir-
kegårdsudvidelse og legeområde.

Hertil kommer omlægning af Kirke¬
stræde og Søndre gade til gang- og cykel¬
stier.

Den gamle kirkegård
Den gamle kirkegård hører til de rektan¬
gulære kirkeanlæg, beliggende på byens
højdepunkt og omgivet af hundredårige
gamle asketræer, stengærder og landhu¬
se. Enkelte af disse huse ligger nærmest

32

inde på selve kirkegården. Regulering
har heldigvis aldrig fundet sted. Gravste¬
derne danner en smuk parterrehave om¬
kring kirkebygningen, med lidt god vilje
kan det kaldes et blomstrende parterre.
For i maj måned ligger der et rosa skær
over kirkegården. Det er de selvsåede
akelejer, der blomstrer op overalt, mel¬
lem hække, omkring monumenter og i
stengærder. Ved at undlade brug af kemi¬
kalier er der bevaret en righoldig selvsået
flora, som både for kirkegård og præste¬
gård er af stor botanisk interesse.

Kapelhaven
I kapelhaven voksede selvsåede træer og
buske op omkring kapellet og skjulte

Anlægsgartner: K. Fl. Jacobsen A/S, Ølstykke.
Tømrerarbejde: Ebbe Bredahl Kristensen, Jæ¬
gerspris og E. Olsen, Skibby.
Fotos: Svend Erik Andersen.

enkelte fine gamle træer. Området blev
renoveret, kapellet frilagt og den ano¬
nyme urnegrav blev anlagt i en cirkelfor¬
met lavning i terrænet under gamle æble¬
træer. Kapelhavens farver er valgt ud fra
den kirkelige farveskala - gul, lilla og hvid
- markeret ved krokus og guldregn.

I tilknytning til kapelhaven ligger Ei¬
nars hus, her er nu kirkegårdskontor.
Einars have indeholdt hævede rosenbede
omkranset af klippede buksbom, som er
bevaret i det nye anlæg. Omkring et gam¬
melt æbletræ er sat en hvidmalet bænk.

Præstegårdshaven.
Den skovrige del af præstegårdshaven er
nu udstykket og åbnet for publikum. En
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1. Einars hus - nu kirkegårdskontor.
2. Kapellet - urnefællesgraven og indgangen til
parken.
3. Skibby kirke - med fællesgrav foran. Set fra
Kirkestræde.

■ 1. Einars House - now church yard office.
2. The mortuary - communal urn grave and the
entrance to the park.
3. Skibby Church - with common grave in the
foreground. Seen from Kirkestræde.

Planteliste:

Kapelhaven: Caragana arborescens, ærtetræ.
Cratægus monogyna, hvidtjørn. Laburnum
watered 'Vossii', guldregn. Pterocarya fraxini-
folia, vingevalnød.

Kirkegårdsudvidelsen: Cratægus monogyna,
hvidtjørn, til hegn. Facus silvatica, bøg, hække
omkring gravrum. Quercus robur, stilkeg. Ri¬
bes alpinum, fjeldribs. Robinia pseodoacacia,
uægte akacie (ammetræ mellem ege). Rosa alba
'Maidens blush'. Rosa chin. 'Poulsens park¬
rose'. Rosa spin. 'Friihlingsgold'. Rosa spin.
'FruhlingsmOrgen'. Rosa spin. 'Maigold'.

Gadekær: Cornus alba, rød kornel. Cratægus
monogyna, hvidtjørn. Fraxinus excelsior, ask.
Juglans regia, aim. valnød. Quercus robur,
stilkeg. Ribes alpinum, fjeldribs.

Blomsterløg: Chionodoxa luciliae. Crocus
'Jeanne d'Arc'. Crocus 'Queen of the blues'.
Crocus 'Remembrance'. Crocus 'Snowstorm'.
Ornithogalum nutans. Lilium candidum. Lili-
um regale. Sctlla sibirica. Scilla campanulata.

Plant list:

Mortuary garden: Caragana arborescens.
Crataegus monogyna, hawthorn. Laburnum
watereri 'Vossii, laburnum. Pterocarya fraxini-
folia, Caucasian wing-nut.

Church yard extension: Crataegus monogyna,
hawthorn as hedgerow. Fagus sylvatica, beech,
hedge surrounding the grave space. Quercus
robur, pendunculate oak. Ribes alpinum, flow¬
ering currant. Robinia pseudoacacia, locust tree
(nurse trees between oak). Rosa alba 'Maiden's
blush'. Rosa chin. 'Poulsen's Park Rose'. Rosa

spin. 'Friihlingsgold'. Rosa spin. 'Friihlings-
morgen'. Rosa spin. 'Maigold'.

Village pond: Cornus alba, red-barked dog¬
wood. Crataegus monogyna, hawthorn. Fraxi¬
nus excelsior, ash. Juglans regia, common wal¬
nut. Quercus robur, pendunculate oak. Ribes
alpinum, flowering currant.

Flowering bulbs: Chionodoxa luciliae. Crocus
'Jeanne d'Arc'. Crocus 'Queen of the blues'.
Crocus 'Remembrance'. Crocus 'Snowstorm'.

Ornithogalum nutans. Lilium candidum. Li¬
lium regale. Scilla sibirica. Scilla campanulata.

2
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slynget sti gennem parken er forbindelsen
til den nye kirkegård. Stien følger det
oprindelige tracé, der blev anlagt sammen
med haven for ca. 200 år siden. Den
vestlige del af parken er i det tidlige forår
dækket af et blåt tæppe af mange skilla-
sorter, porcelænshyacint og hvide lærke¬
sporer, der senere afløses af fuglemælk.
Og her er et mangfoldigt fugleliv.

Den private præstegårdshave, Karen
Toftes have, er et fint klassisk eksempel
på en havekultur, der er ved at forsvinde,
både hvad angår det blomstrende
staudeflor, de gamle rosensorter i op-
holdshaven, og de mere nytteprægede
kulinariske vækster i køkkenhaven.

Kirkegårdsudvidelsen
Gadekæret og tilgrænsende gadejords-
arealer blev renoveret af kommunen, og
inddraget i parken. Hermed var forbin¬
delsen til kirkegårdsudvidelsen etableret.

Når man går fra den gamle kirkegård
gennem kapelhave og park, bevæger man
sig hele tiden nedad, og på grund af
anlæggets orientering mod sydvest, ople¬
ves de forskellige haverum i et smukt
modlys det meste af dagen. Ikke mindst
ved indgangen til den nye kirkegård synes
denne orientering at være af stor betyd¬
ning - en foræring, som er søgt udnyttet i
disponering af det nye begravelsesom-
råde.

1. Sti igennem parken.
2. Skibby præstegård med løgeng. Set fra Kir¬
kestræde.
3. Præstegårdens køkkenhave.

■ 1. Path through the park.
2. Skibby Vicarage with bulb meadow. Seen
from Kirkestræde.
3. The Vicarage kitchen garden.

3

Fire bøgeomkransede gravrum til hen¬
holdsvis urne- og kistegrave er lagt om¬
kring en sydvendt grønning - en blom¬
stereng - i den fremtidige egelund.

Egelund og hvidtjørnehegn indrammer
kirkegårdsudvidelsen.

Det samlede kirkelige anlæg i Skibby
udgør et samlet areal på 2,-6 ha, hertil
kommer gadekærsarealet på 0,5 ha. Det
er et meget stort areal, som menighedsrå¬
det vedligeholder med omhu. På lands¬
plan udgør de kirkelige haver meget store
anlæg af kulturhistorisk og rekreativ vær¬
di. Og her er der oven i købet via den
kirkelige ligning skabt økonomisk mulig¬
hed for at bevare og pleje haverne.
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1. Skibby gadekær - forbindelse mellem park
og den nye kirkegård.
2. Den nye kirkegård anlagt 1980.
3. Udsnit afgravkort.

■ 1. Skibby village pond - connection between
the park and the new church yard.
2. The new church yard laid out in 1980.
3. Detail ofgrave plan.

Det meget lærerige og veltilrettelagte
seminar »Det tabte Paradis«, som blev
afholdt sidste år på Kunstakademiet i
København behandlede ikke kirkehaver¬
ne. Men der kunne her opfordres til, at
der blev afholdt et tilsvarende seminar
om vore kirkegårde, præstegårdshaver
m.v. For på landsplan er disse områder
måske større end, men ligeså truede som
herregårdshaverne.

Charlotte Skibsted. Praktiserende landskabsarki¬
tekt M.D.L., M.A.A. Tegnestue i Veksø.

3
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Kirkegårdskonsulent- muligheder og problemer
Af Susanne Guldager

Blandt de konsulentordninger, der funge¬
rer under kirkeministeriet, er kirkegårds-
konsulentordningen den mest aktuelle
for landskabsarkitekter.

Kirkegårdskonsulenten skal bistå de
kirkelige myndigheder i behandlingen af
sager vedrørende blandt andet nyanlæg,
udvidelser og ændringer på kirkegårde.
Sagsbehandlingen foregår ved, at de kir¬
kelige myndigheder indhenter udtalelser
fra konsulenter og institutioner inden et
forslag godkendes.

Nationalmuseet og den kongelige byg¬
ningsinspektør skal give henholdsvis en
kulturhistorisk og en arkitektonisk vurde¬
ring af det ansøgte.

Embedslægen skal godkende nye area¬
ler, som egnede til kirkegård ud fra en
sundhedsmæssig synsvinkel.

Akademirådets udvalg for landskabs-
og havekunst skal høres, når det drejer sig
om anlæg af nye kirkegårde og større
udvidelser af eksisterende kirkegårde.
Foruden disse rådgivere fungerer der in¬
denfor de enkelte provstier og stifter en
lang række bygningskyndige rådgivere,
som i henhold til den kirkelige lovgivning,
skal bistå de kirkelige myndigheder med
forvaltningen af kirkens ejendomme.

Kirkegårdskonsulentordningen blev
etableret i 1973.

Baggrunden for ønsket om at etablere
ordningen var et behov - som blandt
andet blev formuleret af Akademirådets
udvalg for landskabs- og havekunst - for
at beskytte vore kirkegårde, med de kul¬
turhistoriske og havekunstneriske vær¬
dier de rummer, mod tilfældige og uop¬
rettelige ændringer, der kunne blive et
resultat af skiftende menighedsråds dis¬
positioner. Kirkegårdskonsulenten skulle
derfor foruden viden på det havebrugs¬
mæssige område besidde kunstnerisk for¬
nemmelse og kulturhistorisk indsigt, samt
evne til at sammenfatte disse forskelligar¬
tede forhold til en helhed.

Konsulenterne er tilknyttet stiftsøvrig¬
hederne for at yde sagkyndig bistand til
disse og til provstiudvalgene.

Herudover kan konsulenten give råd
og vejledning i kirkegårdsanliggender til
menighedsrådene indenfor stiftets områ¬
de, når disse anmoder herom.

I forbindelse med etableringen af ord¬
ningen blev der af ministeriet Udfærdiget
en instruks for kirkegårdskonsulenter.
Instruksen indeholder de formelle ret¬

ningslinier for konsulentens virke, herun¬

der bestemmelse om rådgivningens form,
aflønningsformen og regler for godtgørel¬
se af udgifter.

Instruksen slår endvidere fast, at kon¬
sulenten ikke kan påtage sig projektering
og udførelse af arbejder på kirkegårde
indenfor det geografiske område, hvor
den pågældende virker som konsulent.

Instruksen indeholder ikke en nærmere

præcisering af kirkegårdskonsulentens
faglige kompetanceområde og heller ikke
retningslinier for samarbejdet med de
forskellige kirkelige myndigheder eller de
øvrige konsulenter og rådgivere, der er
tilknyttet stiftsøvrighed og provstiudvalg.

Den kirkelige lovgivning udgør det for¬
melle grundlag for kirkegårdskonsulen¬
tens arbejde. Lov om vedligeholdelse af
kirker og kirkegårde m.v. (lovbekendtgø¬
relse nr. 455 af 23. september 1947, som
ændret senest ved lov nr. 651 af 21. de¬
cember 1977) og kongelig anordning nr.
143 af 20. april 1953 er centrale i denne
sammenhæng.

I lovgivningen fastsættes de regler for
kirkegårdens indretning, udstyr og pleje
m.v., som det blandt andet er kirkegårds-
konsulentens opgave at sikre overholdt. I
tilknytning til denne lovgivning er der
udsendt adskillige cirkulærer, som dels
placerer den kirkelige lovgivning i for¬
hold til anden lovgivning, f.eks. vejlov¬
givningen, fredningslovgivningen og
planlægningslovgivningen, dels præcise¬
rer den kirkelige lovgivnings bestemmel¬
ser. Som eksempel på det sidste skal
nævnes et cirkulære om bevaring af træer
på kirkegårde og ved kirker, der netop er
udsendt fra kirkeministeriet.

I cirkulæret indskærpes det de kirkelige
myndigheder, herunder kirkegårdskon-
sulenterne, at sørge for, at der ikke sker
fældninger af træer med mindre dette er
nødvendigt på grund af træernes alder
eller sygdom. Endvidere anbefales det, at
der i forbindelse med nødvendige fæld¬
ninger altid foretages erstatningsplant-
ning af egnede træer - d.v.s. træer som fra
gammel tid har vundet indpas på kirke¬
gårdene.

De sager, man som kirkegårdskonsu¬
lent får tilsendt til udtalelse, er mest ty¬
pisk sager om mindre udvidelser og æn¬
dringer ofte med henblik på at få etable¬
ret eller udvidet urnebegravelsesmulighe-
derne. Sager om ændringer af beplant¬
ning, regulering og arealerhvervelser er
ligeledes almindelige.

Landets inddeling i stifter. Bornholm, Færøer¬
ne og Grønland hører til Københavns stift.

■ Division of The Country into diocese. Born¬
holm, The Faroe Islands and Greenland are

part ofCopenhagen Diocese.

I den direkte kontakt med menigheds¬
rådene er det faglige spektrum bredere -

fra overordnede planlægningsspørgsmål
til råd og vejledning vedrørende planters
vækst og pleje. Ofte drejer det sig om
spørgsmål, hvor man som konsulent må
henvise menighedsrådet til at søge hjælp
til udarbejdelse af et forslag, der så ad
kommandovejen skal fremsendes til god¬
kendelse hos de kirkelige myndigheder.

Mulighederne for som kirkegårdskon¬
sulent at medvirke til at værne om den del
af vores kulturarv, som vore kirkegårde
udgør, er indlysende. Men ordningen in¬
deholder også problemer, som det er
vigtigt at være opmærksom på.

Den helt utilstrækkelige instruks for
kirkegårdskonsulenter efterlader uklar¬
hed, hvad angår konsulentens arbejds¬
område. Endvidere er samarbejdsrelatio¬
nerne og ansvarsfordelingen i forhold til
de øvrige rådgivere for de kirkelige myn¬
digheder ikke præciseret, hvilket kan be¬
tyde en forringet sagsbehandling.

Honorarreglerne - ifølge hvilke kirke¬
gårdskonsulenten anvises 130kr. pr. sag¬
er selvsagt forældede.

En præcisering af arbejdsområde og
samarbejdsrelationer vil kunne forbedre
ordningen afgørende og haster, ligesom
en ajourføring af honorarreglerne bør
iværksættes snarest.

Ordningen, som den er tænkt, skal
fungere som et sikkerhedsnet i en decen¬
traliseret beslutningsproces. Ansvaret er
stort. Opgaven bør ikke vanskeliggøres,
fordi de formelle omstændigheder ikke
bringes i orden.

Susanne Guldager, landskabsarkitekt M.D.L. og kir-
kegirdskonsulent i Roskilde stift.
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C. Th. Sørensens skulpturpark i Herning
Af Sonja Høgild

Midt i april i år begynder man at plante
skov på det areal umiddelbart syd for
Hernings kunstmuseer, hvor C. Th. Sø¬
rensens »geometriske have« skal genska¬
bes. Og dermed skulle en af de ideer, som
D.L.s jubilæumskomité udkastede i an¬
ledning af 50 året for foreningens stiftel¬
se, blive virkeliggjort.

Det synes rimeligt på nuværende tids¬
punkt at gøre rede for sagens hidtidige
forløb og for de tanker, vi har gjort os om
fortsættelsen.

Idé og eftertanke
Da Lars Borgen i Landskab nr. 3 årgang
1981 fremsatte ideen om at søge min fars
oprindelige projekt til Vitus Berings par¬
ken i Horsens genskabt under en eller
anden form, gjorde jeg mig nogle tanker
om, hvorvidt det overhovedet var rigtigt
at forsøge en sådan genskabelse af et af
fars projekter. Han gik altid selv til en
opgave helt fra grunden. »Du skal tænke
empirisk« har jeg hørt ham sige masser af
gange. Og dermed mente han, at hver
opgave skulle løses helt efter sine egne
forudsætninger.

Men netop den »musikalske have«,
som far kaldte den på grund af rytmen i
hækrummenes forløb og i deres indbyrdes
højde, vovede han selv at reproducere,
oven i køben i meget formindskede mål
og til en helt anden anvendelse. Jung¬
green Have og jeg arbejdede begge to
meget nært sammen med far om den »mu¬
sikalske have«. Vi husker, hvor der blev
leget med den opgave, hvor optaget, han
var af den. Den tilfredsstillede hans stær¬
ke sans for den enkle form og den sluttede
helhed, men kunne samtidig være ram¬
men om en mængde gode oplevelser for

de mennesker, som dagligt skulle færdes i
den. Det er vel helt naturligt, at vi føler
det som en meget stor glæde og udfor¬
dring at være med til at give dette »hjerte¬
barn« en forhåbentlig blivende og for os
at se næsten ideel placering.

De to første projekter
I Horsens blev haven projekteret som
central bypark. Her skulle være blomster¬
haver, hvileplader, legepladser m.m. i
rummene, og der ville være en livlig trafik
af gående på vej fra den ene del af byen til
den anden. På den længste led havde hæk¬
rummene en udstrækning på ca. 130 m.

Ved den sorte Anglifabrik var arealet
væsentligt mindre. Målene måtte reduce¬
res, og ottekanten blev udeladt. Her var
det Åge Damgårds voksende skulptur¬
samling, som skulle placeres, og sjældent
har vel Svend Wiig Hansens »Moder
Jord« haft bedre omgivelser.

Skulle man tænke sig endnu engang at
søge dette fine anlæg udført - og denne
gang uden fars vurdering af opgaven,
måtte det meget nøje gennemtænkes,
hvor haven kunne få den sociale og brugs¬
mæssige sammenhæng med omgivelser¬
ne, som ville have været en forudsætning
for ham, og som ville kunne give hele
anlægget det liv og den tiltrækningskraft,
som er så nødvendig.

Havens nye omgivelser
Holstebro og Herning kommuner meldte
sig begge som interesserede i at modtage
projektet. I Herning har man mulighed
for at anvende grunden direkte syd for
Herning Kunstmuseer. (Angligården og
Else Alfeldt-Carl Henning Pedersen-Mu¬
seet.) Og på denne måde vil haven i mere

end én forstand komme hjem igen, idet
den vil indgå som en del af det fabriks- og
museumsanlæg, som far skabte med Åge
Damgård som den dynamiske bygherre.
Midjysk Konfektions- og Trikotageskole,
som ejer denne grund, har til huse i en del
af Angligården, men forbereder i øjeblik¬
ket en udvidelse af skolen, og i forbindel¬
se med dette projekt er Sven-Ingvar An¬
dersson sammen med arkitekt C. F. Møl¬
lers tegnestue ved at udarbejde en dispo¬
sitionsplan, hvorefter en hel række lig¬
nende skoler - evt. også andre kulturakti¬
viteter, tænkes opført på grundens vestli¬
ge del.

På den østlige del af arealet skal den
»geometriske have« ligge, og de to pro¬
jekters selvfølgelige afhængighed af hin¬
anden har affødt et inspirerende samar¬
bejde mellem os alle.

Haven vil fremstå som en kæmpestor
grøn skulptur, klart og stærkt i fami¬
lieskab med de runde huse og den store
forsænkede plads. Formmæssigt såvel
som brugsmæssigt en naturlig del af dette
storslåede anlæg. Og når skolerne i grun¬
dens vestside forhåbentlig bliver til virke¬
lighed, kommer snusfornuften til, og man
må tænke sig, at de mennesker, som får
deres gang i disse huse, vil forstå at udnyt¬
te havens muligheder for læ og for spæn¬
dende oplevelse i hver eneste solfyldt
fritime.

Projektering og anlæg
Der er ikke megen projektering forbun¬
det med opgaven. Hækrummene får præ¬
cist den størrelse og form, som var til¬
tænkt i Horsens, og grundens naturlige,
svagt stigende terræn behøver ikke
ændres.
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Kun omgivelserne er væsensforskellige
fra de to første anlæg, som begge havde
en mere bymæssig beliggenhed. Her i det
åbne land må der først og fremmest skaf¬
fes en lægivende ramme, og det føles
derfor helt naturligt at fortsætte egesko¬
ven omkring den nuværende, cirkulære
skulpturpark, så den kommer til at stræk¬
ke sig helt til grundens sydlige grænse, og
lægge den »geometriske have« i en elip-
tisk lysning i denne skov. Det har hele
tiden været tanken at udtynde skoven så
stærkt, at hvert enkelt egetræ, når det har
nået fuld udvikling, står frit - helst med
grene til jorden, og uden egentlig under¬
skov, men med uklippet græs i bunden, så
det danner en lys lund.

Det må kunne blive en fin oplevelse at
se den vældige, grønne skulptur gennem
lundens grenværk. Og den er virkelig
stor: 130 m i længden og med hækhøjder
mellem tre og otte meter.

De første anlægsudgifter bliver til at
overse. Grunden ligger pløjet og parat,
og egeskoven plantes af almindelige
skovplanter, 30-80 cm i højden og med
tilsvarende ammetræer af birk og hvidel,.
De skal have en indbyrdes afstand, så de
kan renholdes med maskiner de første år.
Hækkene plantes få år efter, når skoven
kan give rimeligt læ. Men også her begyn¬
des med ganske små planter, 30-50 cm,
og skoven skal først udtyndes omkring
hækrummene, efterhånden som de vok¬
ser til, så den under hele opvæksten yder
maksimalt læ.

Efter meget nøje overvejelser er vi
kommet frem til, at hækkene skal være af
avnbøg. Bøg ville være smukt, men den
holder ikke løvet vinteren igennem i top¬

pen af så høje hække. Desuden er avnbø-
gen stærk, den er enkel at beskære, og
den kan blive gammel.

Først når hækkene er 1,5-2 m høje, vil
det være rimeligt at anlægge gangstierne
og begynde udformningen af de enkelte
haverum. Og her er mulighederne legio.
Det skal være levende, menneskevenlige
haver i mange former med plads for blom¬
ster og vand, skulpturer og klippede,
grønne figurer, solpladser, legepladser,
pergolaer m.m.m., til glæde både for
skolernes brugere og for kunstmuseernes
besøgende. Men det er en helt anden
historie, og den kommer nok senere.

Museumsområdet som helhed
Til gengæld vil det være rimeligt her at gøre
rede for den omdisponering af kunstmu¬
seernes udearealer, som vi har foreslået.

I den store cirkulære skulpturpark var
den forsænkede græsflade oprindeligt
tænkt som græsningsareal for kødkvæg.
Men nu, hvor kvæget er borte, føles en
vandring hele turen rundt fra skulptur til
skulptur som en temmelig lang og ensom
oplevelse. Vi har derfor foreslået en an¬
den anvendelse.

De skulpturer, som trives bedst i et
afgrænset rum, vil helt naturligt få plads i
den »geometriske have«, men de andre -

og mange flere med dem - tænkes anbragt
på arealet nord og øst for kunstmuseets
runde, hvide mur. (Det skraverede felt på
planen.) De skal stå tæt eller åbent, uden
noget særlig system, men sådan at man
netop undgår at danne rum omkring dem,
og sådan at man kan gå ind imellem dem,
komme dem på nært hold og opleve sam¬
spillet mellem dem.

Den runde skulpturpark, som i sig selv
er et pragtfuldt rum, foreslår vi anvendt
som en plads for avanceret, eksperimen¬
terende kunst. Her er virkelig plads til det
store format og i nær tilknytning til det
eksisterende museum. Her vil kunne eks¬

perimenteres med lys, vind, stof, skum,
vand, sne, dansere eller akrobater. Man
kunne vel også tænke sig et cirkus med
telt og vogne på den forsænkede plads
eller skøjteløbere på sjældne vinterdage,
når det er muligt at overrisle. Rigtigt
brugt måtte det kunne blive noget ganske
enestående. Og de dage, hvor pladsen
ligger ubrugt, kan man selv gå derned og
føle sig som en ganske lille bevægelig
skulptur.

De økonomiske forudsætninger
Men hvordan kommer nu al denne herlig¬
hed op at stå? Sådan som projektet vil få
sin udførelse i Herning, ser det ud til at
være omgivet af så mange gode og sam¬
menfaldende viljer, at også de økonomi¬
ske forudsætninger skulle kunne bære.

Landskabsarkitektforeningen stiller
sin ekspertise til rådighed og søger de
mulige fonds om midler til udlæg ved
projekteringen samt til de reelle anlægs¬
udgifter. Indtil nu har Nationalbankens
Jubilæumsfond bidraget med 50.000 kr.

Midtjysk Konfektions- og Trikotage-
skole overdrager grunden til Herning
kommune, som står for anlæggelsen og
vedligeholdelsen, og Herning kunstmuse¬
er vil kunne bidrag med kunstnerisk ud¬
smykning i rummene.

Sonja Høgild, landskabsarkitekt M.D.L.
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■ 1. Else Alfelt - Carl Henning Pedersen
Museum.
2. Art Gallery with hatched sculpture square.
3. Experimental art area.
4. New Textile School.
5. Parking.
6. Possible future development.
7. The Geometrical Garden - grass surrounded
by oak planting.

1. Else Alfelt- Carl Henning Pedersen Museet.
2. Kunstmuseet med skraveret skulpturfelt.
3. Kunstnerisk eksperimentalfelt.
4. Ny tekstilskole.
5. Parkering.
6. Evt. fremtidigt byggeri.
7. Geometrisk have i græs omkranset af ege-
plantning.

For landskabsarkitektforeningen er følgende
implicerede i projektet:

Lars Borgen, landskabsarkitekt, m.d.l.,
m.a.a. Landskabstegnestuen i Århus ApS.
Medlem af jubilæumkomiteen og ophavsmand
til ideen om at genskabe haven.

Som projekterende: I. P. Junggreen Have,
landskabsarkitekt, m.d.l., lektor ved arkitekt¬

skolen i Århus. Sonja Høgild, landskabsarki¬
tekt, m.d.l., datter af C. Th. Sørensen. Med¬
arbejderpå Morten Klint og Knud Lund-Søren¬
sens tegnestue. I. P. Junggreen Huve og Sonja
Høgild var begge medarbejdere på C. Th. Sø¬
rensens tegnestue i den periode, hvor der arbej¬
dedes med den »geometriske have«.

»Den geometriske have« i sine nye omgivelser.
Dispositionsplan for området omkring Herning
Kunstmuseum og Midtjysk Konfektions- og
Trikotageskole.
■ »The Geometric Garden« in its new sur¬

roundings. Site plan for the area surrounding
Herning Art Gallery and The Mid-Jutland
Clothing and Knitwear School.
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Forslag til beplantning af hovedlandeveje og landeveje
i Roskilde amtskommune
Af Susanne Struch

Roskilde amtskommune var blandt de

vejmyndigheder, der for nogle år siden
flittigt ryddede vejtræer. En stor del af
træerne var fra en periode, hvor vejene
næsten udelukkende befærdedes af heste¬

vogne, og det har da været umuligt at
forestille sig, at bilantal, hastighed og
medfølgende vejudvidelser ville få et så¬
dant omfang, som det blev tilfældet. Det¬
te betød, at træerne ofte kom til at stå for
tæt ved kørebanekanten og derfor i stort
omfang blev påkørt med alvorlige person-
og materielskader til følge.

Siden fældningerne ophørte, har amts¬
kommunen med mellemrum modtaget
henvendelser fra beboere, som ønskede
at få plantet vejtræer og anden beplant¬
ning bl.a. for at forbedre miljøet omkring
vejene. Erindringen om tidligere tiders
hetz mod vejtræer udskød imidlertid ny¬
plantningen.

Først i 1978 i forbindelse med en kam¬

pagne for at forbedre de trafiksikkerheds¬
mæssige forhold i amtskommunen blev
der nedsat en beplantningsgruppe, bestå¬
ende af to planlægningsmedarbejdere,
to vejbyggere og en landskabsarkitekt.
Gruppens opgave skulle bestå i planlæg¬
ning og projektering af beplantninger i
forbindelse med amtskommunens lande¬

veje.
Bl.a. på grund af Vejdirektoratets rap¬

port »Forslag til vejregler for beplant¬
ning«, april 1977 var man blevet opmærk¬
som på beplantningers og især træers be¬
tydning for de trafiksikkerhedsmæssige
forhold samt for miljøet på og omkring
vejen.

Mange landevejskryds i amtskommu¬
nen er vanskelige at opfatte bl.a. på grund
af deres »åbne« karakter og deres place-

40

ring i forhold til det omkringliggende ter¬
ræn. Navnlig om vinteren og især under
snefygning er det vanskeligt at orientere
sig om vejforløbet. Desuden virker man¬
ge af vejene gennem byområder generen¬
de på grund af støv, støj og den gennem¬
kørende trafiks ofte store hastighed.

Der blev derfor udarbejdet beplant-
ningsprojekter til flere af landevejene, og
disse blev tilplantede med træer, der blev
placeret efter det nedenfor beskrevne be-
plantningsprincip.

I 1980-81 udarbejdedes så rapporten
»Forslag til beplantning af hovedlandeve¬
je og landeveje i Roskilde amtskommu¬
ne«, der vil blive beskrevet i det følgende.
Grundlaget for rapporten er bl.a. en vur¬
dering af de landskabsområder vejene
gennemløber samt en vurdering af samtli¬
ge hovedlandeveje og landeveje.

Fra amtskommunens side er det et øn¬

ske, at beplantningsprincippet også an¬
vendes på kommuneveje og på de tilstø¬
dende veje i naboamtskommunerne, så¬
ledes at de enkelte områder vil blive
»bundet« naturligt sammen uafhængigt af
kommune- og amtsgrænser. I foråret 1981
blev rapporten derfor fremsendt til kom¬
munerne i amtskommunen, til naboamts¬
kommunerne samt til Vejdirektoratet,
hvor den blev positivt modtaget. Allerede
i 1983 kan enkelte af hovedlandevejene
hørende under Vejdirektoratet forventes
at blive beplantede på grundlag af rap¬
porten.

Landskabelige forhold
Landskabet i Roskilde amtskommune
rummer store, markante landskabstræk
som kyster, skove, moser, ådale, kupere¬
de arealer og flade slettelignende områ¬

der. Nogle steder virker landskabet af¬
vekslende og spændende, f.eks. hvor et
bakket terræn i samspil med skove og
landsbyer danner skiftevis lukkede og
åbne rum. Andre steder kan det forekom¬
me ensformigt, f.eks. hvor terrænet er
fladt, og hvor udsynet kun brydes af få
levende hegn. Landskabet opdeles i fem
områder med hvert sit særpræg. De be¬
nævnes A, B, C, D, og E.

De fem delområder
Område A er beliggende syd for Roskil¬
de. Det begrænses mod sydøst af Køge
Bugt og mod vest og syd af de skovområ¬
der, der strækker sig i en bue fra Køge til
Roskilde. Imellem kysten og Køge Bugt¬
motorvejen domineres området af store
byområder, der afbrydes af smalle ådale.
Bebyggelsen i den øvrige del af området
består hovedsageligt af spredte, mindre
byområder. Landskabet opleves her som
meget stort, åbent og delvist fladt uden
skovområder af betydning og kun med få
markante, levende hegn. Mod vest, syd¬
vest og nordvest brydes udsynet af det
omgrænsende, kuperede terræn markeret
af de ovennævnte skove. Det ellers lange
udsyn i den indre del af området, der til
tider får landskabet til at virke næsten

ensformigt, brydes enkelte steder af de
levende hegn og beplantninger ved åløb,
moser og gårde. Områdets landskabelige
kvalitet er den store »slette« med ringe
bebyggelse.

Område B, der udgør amtskommunens
nordvestlige del, begrænses mod vest og
øst af henholdsvis Inderbredning og Ros¬
kilde Fjord og mod syd af Holbæk-motor¬
vejen og skovområderne nord herfor.
Ved kysterne danner især sommerhusbe-
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Roskilde amtskommune inddelt i delområder,
målca. 1:300.000.

■ Roskilde County divided into sub-areas,
scale approx. 1:300.000.

byggelser større og mindre enklaver, som
ved Inderbredning er ved at lukke kysten
helt til. I den indre del af området er

bebyggelsen hovedsagelig mindre og
spredt.

Området gennemskæres i nordvest-syd-
østlig retning af en række smeltevands-
dale, der betinger et kuperet terræn i den
indre del af området samt enkelte åløb og
moser, der kun markerer sig lidt. Ved
kysterne, især ved Roskilde Fjord opleves
området som intimt og meget frodigt,
karakteriseret af smukke, ældre sommer¬

husbeplantninger. Mod nord er der visuel
sammenhæng mellem kysten og baglan¬
det. Landskabet i den indre del af områ¬
det opleves som stort og åbent, og der er
herfra et vidt udsyn til Inderbredning,
Roskilde Fjord og skovene mod nord og
syd. Området rummer flere markante
landskabstræk, der bevirker, at det ople¬
ves som et mindre, men meget afvekslen¬
de og smukt landskab.

Område C, der udgør amtskommunens
nordøstlige del, er beliggende nord for
Roskilde begrænset mod vest af Roskilde
Fjord.

Foruden spredte, mindre bebyggelser i
området markerer en del ny bebyggelse
sig stærkt i landskabet, navnlig mod nord
ved Jyllinge. I henhold til regionplanen
vil der komme øget byvækst ved Gundsø-
lille og Ågerup.

Enkelte smeltevandsdale betinger idag
et overvejende bakket terræn med bl.a.
Gundsømagle Sø og mindre åløb og mo¬
ser, der kun markerer sig lidt i land¬
skabet. Der er meget lidt beplantning i
området og slet ingen skov. Den sydlige
og nordlige del af området opleves som
stort og åbent, mens den midterste del

består af mange lukkede rum dannet af
det bakkede terræn og bebyggelsen. Hvor
der opnås sammenhæng mellem kysten
og baglandet, synes landskabet afveks¬
lende og smukt.

Område D, der er amtskommunens
sydøstlige del, begrænses mod nordøst af
Køge Bugt og mod nordvest af skovene
beliggende imellem Køge og Vallø
kommune.

Mod nordøst er kysten næsten helt
lukket af sommerhusbebyggelse. I den
øvrige del af området ses hovedsageligt
spredte, mindre byområder.

Tryggevælde Å opdeler området i
nordsydlig retning i et højere liggende
område mod vest og et lavere liggende
mod øst.

Terrænet er delvist fladt, og landskabet
virker meget stort og åbent, til tider ens¬
formigt, navnlig øst for Tryggevælde Å,
hvor udsynet kun brydes af skovområder¬

ne mod nordvest og beplantninger i for¬
bindelse med spredt beliggende gårde.

Område E strækker sig fra Inderbred¬
ning og Roskilde Fjord mod nord og indtil
Køge Bugt mod sydøst. Området begræn¬
ses af de førnævnte områder mod nord,
øst og syd. Der er overvejende spredte,
mindre bebyggelser i området, men i hen¬
hold til regionplanen vil der komme en
omfattende byudvikling mod syd.

Området gennemskæres af flere smel¬
tevandsdale, hvilket bl.a. bevirker, at
landskabet fremtræder meget kuperet
med skove, moser og ådale. De mange
markante landskabstræk betyder, at land¬
skabet opleves som afvekslende, smukt
og frodigt bestående af lukkede og åbne
rum, der dannes hovedsageligt af terræ¬
net og den eksisterende beplantning.

Vejnettet
Vejene i Roskilde amtskommune for-

IND^MREDNING
'ROSKILDE FJi

Kort med delområder
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bandt oprindeligt enkelte, begrænsede
bysamfund. De store, markante land¬
skabstræk oplevedes fra vejene over store
strækninger, og vejbilledet var harmonisk
og varieret, dog enkelte steder monotont.
I dag opleves endnu kysten, fjordene,
skovene eller de åbne landområder, men
oftest kun over kortere strækninger. En
tiltagende byvækst langs med flere af
vejene har betydet en ændring af disse
vejes oprindelige karakter og dermed en
ændring af den æstetiske oplevelse af
vejen.

De store, markante landskabstræk og
de byområder, vejen passerer eller gen¬
nemskærer og samspillet mellem disse er
bl.a. med til at karakterisere vejene. Det¬
te betyder, at hovedparten af de vejstræk¬
ninger, der gennemskærer område B, C
og E, opleves som harmoniske og variere¬
de, mens de fleste vejstrækninger, der
gennemskærer område A og D, opleves
som uharmoniske eller monotone, evt.
begge dele.

Andre forhold, end de ovenfor nævnte,
har indflydelse på, hvordan trafikanten
oplevér vejen, f.eks. dens placering i
landskabet, vejens tvær- og længdeprofil,
trafikmængden og kørselshastigheden.

De byområder, der omgiver de enkelte
vejstrækninger, har som ovenfor nævnt
stor indflydelse på, hvordan vejene ople¬
ves. Ved uensartet bebyggelse, beplant¬
ning, hegn, skiltning, belysning og lign.
opleves vejene ofte som uharmoniske og
urolige. Set fra byen opleves flere af
vejene som et dominerende element, der
tit virker som en fysisk barriere med stor
indflydelse på byens karakter og miljø.

De fleste af amtskommunens veje fal¬
der naturligt ind i landskabet, men de
markerer sig kun lidt og understreger
derfor sjældent landskabets særlige ka¬
rakter.

Vejens ringe markering betyder en ofte
uklar orientering om vejens videre for¬
løb. Den ringe markering kan bevirke, at
det er vanskeligt for trafikanten at orien¬
tere sig om kommende kurver, ændringer
i vejforløbet og skjulte vejstrækninger.
Ikke sjældent er vejkryds og T-kryds van¬
skelige af opfatte for trafikanten på den
skærende og tilstødende vej, f.eks. hvor
terrænet er plant og landskabet meget
åbent.

Disse ovennævnte forhold er bl.a. med¬
virkende til, at de trafiksikkerhedsmæssi¬
ge forhold ikke altid er de bedst mulige.

Beplantningsprincippet
For at forbedre de trafiksikkerhedsmæs¬

sige forhold, de miljømæssige forhold
omkring vejen, vejens relation til land-

1

1. Fra område A, hvor vejen gennemskærer den
»store slette«. Landskabet synes meget fladt,
stort og åbent, til tider flot på grund afdet lange
udsyn, men oftest ensformigt. Sml. med illustra¬
tionen næste side.
2. Fra område B, hvor landskabet synes stort og
åbent. I baggrunden mod syd ses det højere
liggende terræn med skovene (område E).

2
skabet og ikke mindst den æstetiske ople¬
velse af vejen foreslås det i rapporten, at
der plantes træer langs med alle hoved¬
landeveje og landeveje i Roskilde amts¬
kommune, hvor dette er muligt. Hvor der
er større sammenhængende beplantnin¬
ger nær ved vejen udelades beplant¬
ningen.

Vejtræerne plantes som nævnt efter et
entydigt beplantningsprincip. På lige vej¬
strækninger plantes vejtræerne i begge
sider af vejen forskudt for hinanden.
Hvor vejen har et kurvet forløb, plantes
træerne i kurvens yderside. Afstanden
imellem træerne afhænger af vejforløbet

■ 1. From area A where the road traverses the

»great plain«. The landscape appears very flat,
wide and open - sometimes impressive because
of the long views but more usually, monoto¬
nous. Illustrations next page.
2. From area B, where the landscape appears
large and open. In the background, to the south,
the more elevated terrain, with forests, can be
seen (Area E).

og de by- og landskabsområder, vejen
passerer eller gennemskærer. Ved byom¬
råder er der 20^10 m imellem træerne, og
hvor det overordnede landskab domine¬
rer 40-60 m. Den mindste indbyrdes af¬
stand vælges, hvor vejen er meget kurvet
eller, hvor omgivelserne opleves som
distraherende eller monotone.

Træerne vil overalt have en æstetisk og
rumdannende virkning. Ved bebyggelse
vil træerne som en regelmæssig og ensar¬
tet beplantning virke samlende. Igennem
større byområder kan beplantningen her¬
ved »binde« de enkelte bebyggelser sam¬
men. For vejens omgivelser vil beplant-
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1. Plan der viser, hvordan træerne placeres ved
en lige og kurvet vejstrækning.
2. Træerne vil her tilføre den ret monotone vej
en variation, der bl.a. vil øge trafikantens op¬
mærksomhed. Sml. med illustrationen på fore¬
gående side.
3. Plan af vejstrækning der viser, hvordan træ¬
erne placeres, når en primærvej skæres af en
sekundærvej.
4. Træerne danner her en »træport«, der vil
orientere trafikanten om et kommende vejkryds
med en skærende sekundærvej.
5. Plan der viser, hvordan træerne placeres ved
T-kryds, og når vejforløbet ændres.
6. Træerne orienterer her trafikanten om æn¬
dringen af vejens forløb.

■ 1. Plan which shows how trees are positioned
along a straight and curved roadside.
2. Here, the trees will add variation to the
monotonous road and increase the motorist's
sense ofawareness. Illustrations previous page.
3. Plan ofa stretch ofroad showing tree location
when a primary road is crossed by a secondary
one.

4. Here, the trees form a »tree gate«, which will
tell the motorist of an approaching road junc¬
tion with a crossing secondary road.
5. Plan which shows how trees are positioned at
a T-junction and when the course of the road
changes.
6. Here, the trees tell the motorist of change in
the course of the road.

1

3 4

primarvej

ændring af vejforløbet
T-kryds

ningen ofte betyde en miljømæssig for¬
bedring. Samtidig kan den bevirke, at
trafikanten får en bedre fornemmelse af
farten, hvilket kan medføre lavere kør-
selshastighed. Ved monotone vejstræk¬
ninger igennem by eller land vil træerne
bibringe vejen en variation, der kan redu¬
cere den sløvende virkning og herved øge
trafikantens opmærksomhed. I det åbne
land vil træerne markere vejen og i flere
tilfælde understrege landskabets særlige
karakter.

Set fra den beplantede vej vil træerne
opleves som et synsmæssigt hele, der vil
give trafikanten en grov orientering om

5

vejens videre forløb. Dette vil især have
betydning, hvor vejen er meget kurvet,
hvor vejforløbet ændres, i bakket terræn
eller hvor der er skjulte vejstrækninger.

Træernes ledende virkning vil opleves
særligt stærkt efter solnedgang, om vinte¬
ren når vejen dækkes af sne og under sne-
og jordfygning.

Ved vejkryds plantes træer i begge
vejsider med en mindre indbyrdes afstand
imellem træerne på ca. 10-20 m. Der
benyttes fem eller syv træer i hver række
placeret så tæt ved krydset, som oversigts¬
forholdene tillader.

Når træerne bliver ældre og stamme-

6

tykkelsen dermed større, kan hvert andet
træ evt. fjernes, uden at beplantningens
virkning herved mindskes.

Beplantningen vil orientere trafikanten
om en kommende sekundærvej, der skæ¬
rer den beplantede vej. For trafikanten
på den sekundære vej vil de dobbelte
trærækker markere det kommende vej¬
kryds og herved virke synsmæssigt brem¬
sende. Det samme vil være tilfældet, hvor
to beplantede, primærveje skærer hin¬
anden.

Ved T-kryds plantes en enkelt »træræk¬
ke« med ca. fem træer og en indbyrdes
afstand imellem træerne på 10-20 m.
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Træerne understreger det kurvede vejforløb (fra
område E).
■ The trees underline the curved course of the
road (from area E).

Trærækken placeres ud for den tilstøden¬
de vej. Set fra den beplantede vej vil
trærækken orientere trafikanten om en

kommende, tilstødende vej. For trafikan¬
ten på den tilstødende vej vil trærækken
klart markere det kommende T-kryds og
ligeledes her virke synsmæssigt brem¬
sende.

Beplantningen
Vejtræerne udvælges indenfor tre plan¬
teslægter nemlig løn, poppel og røn. Be¬
stemmende for den slægt, der foreslås
anvendt, er det område vejen gennem¬
skærer, om kysten eller fjorden opleves
fra vejen, og om vejen synes stor og
optisk lige. Indenfor hver slægt udvælges
de mest robuste, vindfaste og saltresisten¬
te arter, alle egenskarakteristiske, såle¬
des at beplantningen hurtigt opnår den
tilsigtede virkning.

Ved de større veje, hvor hovedparten
af vejen opleves som optisk lige, benyttes
ahorn eller spidsløn. Ved de kurvede veje
igennem område A, B og D, hvor der er
et vidt udsyn fra vejen, benyttes gråpop¬
len. Ved de kurvede veje igennem områ¬
de E, hvor udsynet fra vejen er kortere,
afbrudt af terrænet og den eksisterende
beplantning, samt ved veje, hvor kysten
eller fjorden opleves nær på over kortere

eller længere stærkninger, dvs. ved veje
igennem område A, B og C benyttes
sølvrøn. Slægten røn ses oftest benyttet
som vejtræ i amtskommunen.

Konklusion

Man kan idag konstatere, at der er sket en
væsentlig forbedring af landevejene i
amtskommunen på grund af vejtræerne.
Dog er det langt fra ved alle veje, beplant¬
ningen opnår den optimale virkning. Det¬
te skyldes, at trærækkerne over kortere
eller længere stærkninger afbrydes af el¬
master. Idag orienteres el-selskaberne
om beplantningsprojektet, før beplant¬
ningen udføres. På de strækninger, hvor
el-ledningerne er planlagt at skulle erstat¬
tes af jordkabel indenfor en kortere år¬
række, etableres beplantningen med god¬
kendelse af selskabet. Herved opnås at
vej og beplantning opleves som et sam¬
lende element i overensstemmelse med
de intentioner, der er indeholdt i rappor¬
ten. Samtidig undgås en ofte meget uhel¬
dig beskæring af træerne betinget af el-
ledningerne.

Andre forhold i forbindelse med plan¬
lægningen af landevejene i amtskommu¬
nen kunne man som landskabsarkitekt
ønske anderledes. F.eks. inddrages kon¬
sulenten ofte for sent i processen, dvs. når

projekteringen af vejen eller vejstræknin¬
gen næsten er afsluttet. Planlægningen og
projekteringen af veje burde betragtes
som en miljømæssig og arkitektonisk op¬
gave, der udover selve vejen medtog
skiltning, reklamer, hegn m.m. Et snæ¬
vert samarbejde mellem vejtekniker og
arkitekt vil her være nødvendigt og af stor
betydning.

Landskabsarkitekten burde allerede
inddrages under planlægningen af vejens
eller vejstrækningens placering i land¬
skabet, så denne bliver bedst muligt, der¬
næst under projekteringen, så det bliver
klart, hvilken form for beplantning, der
ønskes hvor, så der kan eksproprieres
arealer til den ønskede beplantning. Der¬
efter burde der foretages en vurdering af
placeringen af tavler, skilte, reklamer
m.m. Hvor vejudvidelser er nødvendige,
burde landskabsarkitekten ligeledes ind¬
drages under planlægningsfasen, således
at der ikke sker for store miljømæssige
ændringer, f.eks. i form af fældninger
eller rydninger af bevaringsværdig be¬
plantning. Desuden burde der foretages
en æstetisk vurdering af bebyggelsernes
facade mod vejen.

Susanne Struch, praktiserende landskabsarkitekt
M.D.L.
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Toftegårdsplads
Af Jan Bøje

Den 18. august 1982 blev en ny Tofte¬
gårds Plads indviet. Den er omdannet fra
at være et af HT's trafikknudepunkter til
en rolig og fredelig plads omgivet af træer
og buske.

Pladsens tilblivelse
Pladsens ændrede udformning er blevet
til efter et projekt godkendt af borgerre¬
præsentationen den 6. september 1981.
Projektet er udarbejdet af stadsgartne¬
rens kontor i samarbejde med stadsarki¬
tektens direktorat og vejkontoret. Da
denne vedtagelse blev kendt af Forenin¬
gen til Hovedstadens Forskønnelse, be¬
sluttede foreningen sammen med Statens
Kunstfond at skænke Københavns kom¬
mune et kunstværk bestående af 3 skulp¬
turer udført af billedhuggeren Jens Flem¬
ming Sørensen, dog på den betingelse at
pladsudformningen blev ændret, således
at skulpturerne kunne fremtræde som en

helhed. Efter forhandling Københavns
kommune og Foreningen til Hovedsta¬
dens Forskønnelse imellem blev det ved¬
tagne projekt omarbejdet på mindre væ¬
sentlige punkter, således at gaven kunne
blive en realitet.

Beliggenheden
Toftegårds Plads er omgivet af veje med
forskellige trafikintensiteter. På vest- og
sydsiden af de stærkt trafikerede Tofte¬
gårds Allé og Vigerslev Allé. På nord- og
østsiden bruges vejarealerne til betjening
af den eksisterende beboelses- og forret-
ningsbebyggelse. Der er parkeringsmu¬
ligheder langs fortovet samt vinkelparke¬
ring i tilknytning til den østlige lokalkøre¬
bane.

Pladsbeskrivelse
Pladsen begrænses af højstammede linde¬
træer, hvorunder der er plantet bøgehæk¬
ke, som skal holdes i en højde af 1,2 m.

Under træerne, i læ af bøgehækken, er
etableret bænkepladser.

Pladsen er flisebelagt med fortovsfliser
(80x62,5 cm) med specialstøbte fliser
omkring træerne (160x125 cm), i hvilke
der er indstøbt vandingsrør'. Bassinerne
er omkranset af specialstøbte fliseblokke
med kinekullerender.

Under 3 store trægrupper i østsiden er
pladsen asfaltbelagt. Her en anbragt cy¬
kelstativer samt gjort det muligt at etable¬
re stadepladser.

På den centrale fliseplads er der i nær
tilknytning til hinanden opsat 3 skulptu¬
rer, den nordlige en fontæne, som kan
bruges til soppebassin, den vestlige en
jernskulptur som ramme om en bøge¬
plantning, der følger årstidens farver og
den sydlige et stort sandbassin omkring
hvilket, der er placeret fem kampesten, to
med ornamenter og tre med inskription af
digteren Henrik Nordbrandt.

Pladsens funktion
Pladsen er tænkt som ramme for variere¬
de funktioner som f.eks.: forskellige by-
delsaktiviteter, hvor der kan afholdes
loppetorv eller lignende, hvor børn kan
lege, hvor der kan være plakatudstillin¬
ger, hvor voksne kan mødes til møder
eller lignende, hvor man kan slappe af og
nyde solen, og hvor man som gående kan
få en oplevelse til og fra arbejdet. Disse
funktioner vil sikkert udbygges og ufor¬
udseelige opstå.

Jan Bøje, landskabsarkitekt, ansat på Stadsgartne¬
rens Kontor, Stadsingeniørens direktorat i Køben¬
havns kommune.
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■ 1. Legend to plan: A. Stand. B. Play sculp¬
ture. C. Plinth with beech sculpture. D. Water
sculpture. E. Copenhagener bench. F. Cycle
parking. G. Granite boulder with inscription.
H. Busstop. P. Car park.
2. Toftegård's Square, 1980, before renovation.
3.Toftegård's Square at its inauguration in
1982.

1. Signaturforklaring tilplan: A. Stadeplads. B.
Legeskulptur. C. Siddeplint med bøgeskulptur.
D. Vandskulptur. E. Københavnerbænk. F.
Cykelparkering. G. Kampesten med inskrip¬
tion. H. Busstoppested. P. Parkeringsplads.
2. Toftegårds Plads 1980før omlægningen.
3. Toftegårds Plads ved indvielsen 1982.
4. Granitsten med inskription.
5. Toftegårds Plads set mod syd. 1 forgrunden
soppebassin, bagest de fem granitsten.

4. Granite stone with inscription.
5. Toftegård's Square seen to the south. The
padding pool in the foreground, hindmost, the
five granite stones.



Bogomtale

Hvad indad tabes

Rolf Geckler: Hvad indad tabes. Om He¬
deselskabets virksomhed, magt og posi¬
tion. Gyldendal, 1982. 188 s., ill. 144,00
kr.

Journalist Rolf Geckler har sat lup på
Hedeselskabet med bogen med den pole¬
miske titel: »Hvad indad tabes«, hvor han
med kritiske øjne, d.v.s. med opmærk¬
somhed overfor økologiske problemer og
deraf følgende interessemodsætninger i
samfundet prøvet at gøre status over sel¬
skabets arbejde i de sidste tyve år.

Bogen indeholder afsnit om Skjernå-
projektet og den tilhørende okkersag,
Vejlerne i Thy, forgiftningen af Hjarbæk
Fjord som følge af inddæmningen, over¬
sigt over landvindingen, selskabets politi¬
ske opbygning og dets aktuelle økonomi,
så den kan næsten betragtes som en ajour¬
føring af Hedeselskabets egen histo¬
rieskrivning fra 100 års jubilæet i 1966,
omend anskuet udefra.

Selskabets egen historieskrivning be¬
står af »Det indvundne Danmark«, af
Fridlev Skrubbeltrang, der beskriver pe¬
rioden frem til 1914, og af »Hedesagen
under forvandling« af Erik Helmer Pe¬
dersen, der behandler tiden 1914-1966.
Disse to tykke bøger giver iøvrigt foruden
at være god kritisk firmahistorieskriv¬
ning, et godt indtryk af dansk landbrugs
udvikling i perioden.

Hedeselskabets virksomhed
Hedeselskabet er en almennyttig virk¬
somhed med et statstilskud på ca. V* af
omsætningen til aflønning af ansatte aka¬
demikere (i 1982 ca. 28 mill. kr.). Det har
udviklet sig fra et meget patriotisk foreta¬
gende i 1866 for hedens opdyrkning til et
ekspertorgan for landbruget med hede¬
skovbrug, jordforbedring og landvinding
som speciale.

Desuden driver selskabet selvstændige
virksomheder som skovbrug, træindustri,
planteskoler, jordbrugslaboratorium og
entreprenørvirksomhed (bl.a. det flyven¬
de korps, oprettet i 1938) - den sidste
virksomhed til irritation for private entre¬
prenørvirksomheder.

De politiske forbindelser
Det selvbestaltede hedeselskab har fra
Enrico Dalgas' tid været ekspert i at knyt¬
te de rigtige politiske forbindelser til sa¬
gens fremme med en tilsyneladende ufor¬
enelig, men fungerende konstellation af
husmænd, gårdejere, godsejere og forret¬

ningsfolk i repræsentantskabet, og med
tætte forbindelser til landbrugets repræ¬
sentanter i folketinget.

Værdien af denne særlige evne belyser
Rolf Geckler i et par gyseragtigt, spæn¬
dende kapitler om Skjernå-projektets be¬
slutningsproces og den efterfølgende ok¬
kersag med forureningen af Ringkøbing
Fjord. I den for Hedeselskabet kritiske
okkersag, hvor selskabet benægtede ok¬
kerforureningens årsag - Skjernå-enge-
nes dræning - gjorde de gode politiske
forbindelser det muligt at fjerne en væ¬
sentlig kritiker som Jens Kampmann.
Han skrev et par faretruende kronikker i
Jyllandsposten i 1974, men måtte så
standse sagen på grund af modstand i sin
egen folketingsgruppe. Her var for¬
manden, Jens Risgård Knudsen, den
samme som næstformanden i Hedesel¬
skabets repræsentantskab.

Den kontroversielle afvandingsvirk-
somhed
Af selskabets forskellige foretagender er
netop indvindingen af vandige og vandli¬
dende arealer det mest kontroversielle,
fordi økosystemerne ændres så radikalt.
Her tørner interesserne sammen, oftest
med landbruget som den vindende part,
og fiskeri- og naturinteresserne som ta¬
bende parter.

Hedeselskabet svigter her, som almen¬
nyttig institution, sit moralske ansvar for
helheden - et begreb, der var normalt for
selskabet under Dalgasperioden før 1900.
Det er ikke tilstrækkeligt, som Hedesel¬
skabets teknikere i dag mener, at bruge
eksisterende lovgivning som afgrænsning
for aktiviteten i landskabet, og dernæst
lade domstolene afgøre eventuelle ulyk¬
ker, der måtte ske i forbindelse med et
anlægsprojekt. Noget sådant var tilfældet
ved okkerudfældningen i Ringkøbing
Fjord. En holdning som denne er for
primitiv, når der arbejdes med store ind¬
greb i landskabet.

Endvidere må samfundet også af et
offentligt støttet foretagende kunne kræ¬
ve samfundsøkonomiske konsekvensbe¬
regninger i forbindelse med et påtænkt
projekt. Landbrugsøkonomiske bereg¬
ninger alene er ikke tilstrækkelige.

Indregnes f.eks. fiskeriets tab og den
manglende græsningsmulighed i Skjernå¬
dalens tidligere græsenge, bliver de nye
kornmarkers overskud ikke så overbevi¬
sende. Rolf Gecklers bog er en veloplagt
dokumentation af Hedeselskabet som

jordbrugssektorens statsstøttede virk¬
somhed, der især indenfor afvandingsom-
rådet opererer i landskabet uden det for¬
nødne helhedshensyn.

Kursen må lægges om, og Hedeselska¬
bet må erkende sin placering som rådgi¬
ver for samfundet, og ikke kun som entre¬
prenør for landbruget. Ib Asger Olsen

Fra debat til plan
Palle Rasmussen, Svend Søholt og Anders
Westenholz. Skrift nr. 27 i Dansk Byplan¬
laboratoriums skriftserie. 1982. 72 sider,
illustreret, 85,00 kr.

Den gang højvækst-samfundet havde tag i
landet, gjorde man meget ud af at fortæl¬
le, hvor vigtigt det var at planlægge. Plan¬
lægning var redskabet, når der skulle træf¬
fes langtrækkende beslutninger og store
projekter skulle sættes i værk. I dag, hvor
billedet nærmest er det modsatte, er plan¬
lægning også midlet. Kort sagt: »planlæg¬
ning« er blevet gangbar tankevaluta uan¬
set, hvor det bærer hen med samfundet.
Det er under denne synsvinkel, at man må
se byplanlaboratoriets seneste skrift.

»Fra debat til plan« er en velskrevet og
letlæst publikation om kommuneplanlæg¬
ning. Sit beskedne indhold til trods samler
den stort set de sidste 4-5 års erfaringer
om kommuneplanarbejdet op, hvilket er
ganske godt gjort. Man kan betragte hæf¬
tet som en slags notesbog med råd og vink
til de, der er midt i kommuneplanarbejdet
- eller endnu ikke er kommet igang.

Afsnittene om planarbejdets organise¬
ring finder jeg dog lidt tvivlsomme. For¬
fatterne har den kongstanke, at kommu¬
neplanen skal være kommunens koordi¬
nerende redskab, en tværfaglig opgave for
alle forvaltninger. Med den organisation,
de ledelsesformer og de efterhånden stiv¬
nede administrative rutiner man har i
kommunerne, kan man godt frygte, at
systemet kæntrer, hvis der nu skal samar¬
bejdes på alle fronter om noget, mange
endnu ikke ved hvad er. Bare vi ikke gør
planlægningen en bjørnetjeneste? Læs
f.eks. også den seneste landsplanredegø¬
relse. Dennis Lund
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Summary
The Surroundings of Country Churches
By Lisbeth Hvid, p. 25.
During the past 2-3 years, several regi¬
strations of country church surroundings
have been carried out. »Country Church
Surroundings. Preservation Guidance« is
compiled on the basis of published church
registrations and The National Preserva¬
tion Authorities' own results. The aim of
the book is to stimulate The County
Councils, The Metropolitan Council and
The Local Authorities to work together
with The Church Authorities to continue
or initiate an improved protection of
church surroundings. In »Country Church
Surroundings«, the present instruments
for protection of church surroundings are
examined. The problems which can arise
in proximity to a church and the possibili¬
ties for additional protection of the chur¬
ches, via planning and legislation, are also
dealt with.

At present, protection of church sur¬
roundings is based upon initiatives taken
by Dean Johan Exner at the beginning of
the 1950's and which are now proposed
extended in accordance with The Nature

Conservation Law. Protection can also be
achieved through The Municiple Planning
Laws and church legislation.

Esbønderup Church Yard and Skibby
Church Yard,

By Charlotte Skibsted, p. 30
Urn graves are now established in many of
our small church yards - both traditional
urn graves with individual forms and
anonymous communal urn grave areas. It
is the developments from the urban
church yards which are now taking place
in the country. At Esbønderup church
yard, the urn garden has a total area of
approx. 450 m2 and comprises an anony¬
mous urn grave area on both sides of the
mortuary and a traditional urn grave area.
The urn garden is bordered by ivy-planted
mounds. At Skibby, the mortuary garden
has been renovated, the mortuary detach¬
ed and the anonymous urn grave area laid
out in a circular depression in the terrain,
under old apple trees. The afforested part
of the vicarage garden is now included and
open to the public. A winding path
through the park is the connection to the
new church yard. The village pond and a
bordering area was included in the park
and the connection to the church yard
extension was, thereby, established. Four
grave areas surrounded by beech are laid
out around a south-facing green - a flower
glade - in the future oak copse.
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Church Yard Consultant- Prospects and
Problems

By Susanne Guldager, p. 36.
The Church Yard Consultant Scheme was

established in 1973.
Consultants assist The Church Authori¬

ties in dealing with matters which include
new lay-outs, extensions and alterations
of church yards.

The motivation behind establishment
of the scheme was a need - formulated
with participation of-The Academy Coun¬
cil's Committee for Landscape and Gar¬
den Art - to protect our church yards,
with their historical and garden artistic
value, from haphazard and irreversable
changes.

The most typical jobs sent to The
Church Yard Consultant for comment are

minor extensions and alterations, often
with a view to establish or expand urn-
grave possibilities. Other common issues
include planting changes, grading and
land acquisition.

C. Th. Sørensen's Sculpture Park at
Herning
By Sonja Høgild, p. 37.
C. Th. Sørensen's »Geometric Garden« is
to be re-created and, thus, one of the
ideas which D.L.'s Jubilee Committee

proposed, on the occasion of The Institu¬
te's 50th. birthday, will be realised. It was
Lars Borgen who originally put forward
the idea to re-create the original project
for Vitus Bering's Park in Horsens.

In Horsens, the garden was planned as
a central town park with flowers, gardens,
sitting areas, play areas, etc. and with a
busy pedestrian traffic from one side of
the town to the other. On the longest side,
the hedge-bordered spaces had a length of
130 m. The area was considerably less by
the black Angli factory. The dimensions
had to be reduced and the octagon was left
out. Any proposal to repeat this fine
layout has to very carefully thought out so
that the garden can achieve the social and
functional coherence necessary.

In Herning, one has the opportunity to
utilize the site directly south of The Her¬
ning Art Galleries. Then, the garden, in
more than one sense, will .come home
again because it will become part of the
factory and museum lay-out which my
father designed with Åge Damgård as the
dynamic client.

Suggestions for Planting Along Major
and Minor Roads

By Susanne Struch, p. 40.

Following publication of The Highway
Directorate's report »Suggestions for
Road Regulations for Planting«, April
1977, we are now aware of the importance
of planting - especially tree planting - for
traffic safety and for the environment
along and close to roads.

In 1980-81, the report »Suggestions for
Planting Along Major and Minor Roads
in Roskilde County Council« was com¬
piled. The foundation of the report is an
evaluation of the landscapes traversed by
the roads and an analysis of all major and
minor roads. The landscape was divided
into five areas - each with a character of
its own.

To improve traffic safety, environmen¬
tal conditions along roads, the relation¬
ships of roads to the landscape and, not
least, the aesthetic experience of roads,
the report suggests that, wherever possib¬
le, trees should be planted along all roads
in Roskilde County. Where larger cohe¬
rent planting, close to roads, already ex¬
ists, new planting should be omitted.

Highway trees should be planted in
accordance with precise planting princip¬
les. Along straight stretches of road, trees
are planted on both sides of the road,
staggered from each other. Where there
are bends in a road, the trees are planted
along the outside of the curve. The distan¬
ce between trees depends upon the course
of the road and the town or landscape
areas which it passes by or through.

In built-up areas the planting distance is
20-40 m. and where the open landscape is
dominant, 40-60 m. The shortest planting
distance is chosen where the road is very

windy or where the surroundings are seen
as discordant, distractive og monotonous.

Toftegård's Square
By Jan Bøje, p. 45.
Toftegård's Square has now been trans¬
formed from one of HT's traffic node

points to a still and peaceful square sur¬
rounded by trees and bushes.

The Association for Beautification of
The Capital and The State Art Fund
donated a work of art to Copenhagen
Municipality comprising three sculptures
executed by sculptor Jens Flemming Sø¬
rensen.

Toftegård's Square is surrounded by
roads with differing traffic intensities. The
Square is now intended as the framework
for a variety of functions such as: diffe¬
rent neighbourhood activities including
jumble sales, play, poster exhibitions, etc.

Jeremy Dean

LANDSKAB 2-1983



Jgrju$
-/ /

KH Modulserien
et modulært belægningssystem
leveres svagt bruntonet med granittilslag
i stenfraktionen

udføres efter kravene i DS/R 400.4.1. pkt. 6.2,
hvilket giver høj styrke og indebærer
»særlig høj modstandsevne overfor frost/tø- og
saltpåvirkninger«.

Ud over normalsten
består sortimentet af græs-
armeringssten, kantnings-
sten, rendekantningssten,
trin, træhulssten og sand¬
blæste pullerter. Til serien
hører 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
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Plakatserie om bevaring af den danske
herregård
Fredningsstyrelsen har udsendt en smuk
plakatserie om danske herregårde. Serien
består af 6 farvetrykte plakater samt en
lille folder med tekst.

Hver plakat har sit tema, herover vises
Ledreborg, som på den første plakat illu¬
strerer »Helheden«. De andre plakater
kaldes »Avlsgården«, »Jorderne«, »Ha¬
ven«, »Hovedbygningen« og »Interiø¬
ret«.

Serien er trykt i begrænset antal og kan,
så længe oplag haves, rekvireres til op¬
hængning på offentlige steder såsom kan¬
tiner, biblioteker, skoler.

Urban Explosion in Asia, 3rd Eastern
Regional Conference, I.F.L.A.
The Landscape Institute Hong Kong
Chapter takes great pleasure in inviting
you to attend the IFLA 3rd Eastern Re¬
gional Conference to be hold in Hong
Kong from 7th to 10th September 1983.
The theme of the conference is "Urban

Explosion in Asia - the Future of our
Natural and Built Environment".

Much of the landscape planning and
design work being undertaken in Hong
Kong involves development in the new
territories both to accommodate new

towns and to provide recreational facili¬
ties for their inhabitants. A lot of work has
also been done on private and public
housing and recreation projects in all
parts of the territory. The increasing num¬
ber of landscape architects practicing in
Hong Kong led to the formation of the
Hong Kong Chapter of the Landscape
Institute in early 1981. It currently has
over 70 members.

Yderligere oplysninger kan fås hos Ka¬
ren Permin, DL, Gammel Torv 22, tlf.
(01) 15 33 66.

Dance macabre i folkeparker
Venstresocialisterne i Århus vil nu skabe

nyt liv på byens kirkegårde, som de fore¬
slår lavet om til folkeparker - angiveligt
»for at råde bod på nogle af den beboer¬
fjendske politiks konsekvenser«, »tilpla-
stringen af den indre by med kontorhuse
og ejerlejlighedsbyggeri« og lignende ek¬
sempler på død kapital. Byrådet giver for
få tilladelser til gårdrydninger og sætter
for lidt plads af til nye friarealer - så
derfor gør VS nu opmærksom på, at by-
kirkegårdene jo kan omdannes og gen¬
opstå som levende folkeparker.

Venstresocialisterne er dog ikke blinde
for, at »der er knyttet mange personlige
følelser omkring kirkegårdene«, men dis¬
se følelser må henvises til »tilfredsstillen¬
de alternativer«, hvilket gør det så meget
desto mere »nødvendigt snarest at tage fat
om problemerne«, skriver VS i et brev
til den kirkegårds-ansvarlige rådmand,
Bjarne Ørum (R), der også udbedes et
svar på, hvor stort han forventer behovet
for gravpladser i byen vil være de kom¬
mende år.

Klip fra dagbladet Information 3.2.82.

Plant et Træ-kampagnen
Lokalkomiteerne er grundlaget i kampag¬
nen, og til inspiration og vejledning for
medlemmer af komiteerne og også for alle

sten
...dekorativ
...fleksibel
...frostsikker

SF-STEN K/S
Postbox 93 • Sdr. Mellemvej 9 • 4000 Roskilde • Telefon 02-757788

HOLMEGAARD BETONVAREFABRIK
Lundebakkevej 18 A, Toksværd • 4684 Holme-Olstrup - Tlf. 03-762233

Hellebækgaard
ny skolebygning

Bygherre:
'Det Kongelige Opfostringshus"

og "Den Thorupske Stiftelse"
Arkitekt:

Stadsarkitektens Direktorat
i København

Sagsarkitekt Radmila Filipovic M.A.A.
og arkitekt Helge Høed M.A.A.

Ingeniør:
Københavns Kommunes

Rådgivende Ingeniørkontor
Anlægsgartner:

Niels-Erik Bjerngaard, Kokkedal

KOLDING BETONVÆRK A/S
Havnen Syd • 6000 Kolding • Tlf. 05-525311

SPEDALSØ BETONVAREFABRIK ApS
Høegh Guldbergs Gade 15 • 8700 Horsens • Tlf. 05-622899



andre med interesse for træer og det grøn¬
ne miljø er udsendt en brochure om Plant
et Træ. Brochuren fortæller, hvorfor træ¬
er er så nyttige for os alle, og rådgiver om,
hvordan arbejdet med at få flere træer i by
og på land skal gribes an. De mange
billeder taler næsten for sige selv, men
uddybes med en overskuelig tekst. Man
ser, hvordan træer fuldstændig kan foran¬
dre et ellers trist bybillede og give det liv
og tilføre stenbroen et markant islæt af
natur. Og i det åbne land kan træer tilføre
landskabet mindst lige så store værdier.

Der vil blive plantet både forår og
efterår og på mange forskellige dage alt
efter den lokale tilrettelæggelse.

Brochuren kan rekvireres hos: Skovfo¬
ged Bjørn Døssing, Kirkebakken, Kalø,
8410 Rønde. Tlf. (06)37 27 20.

Børns opvækst
- legeforhold og fritidsanvendelse
Farum kommune igangsatte i efteråret
1980 et forskningsprojekt om børn og
unges opvækst i Farum. Formålet med
projektet var at opnå en præcis viden om
børn og unges levevilkår som grundlag for
initiativer til forbedring ad opvækstmiljø¬
et i kommunen. I april 1981 offentliggjor¬
des resultatet af forskningsprojektets

første delrapport: »Opvækst i Farum. En
baggrundsbeskrivelse«, som bl.a. inde¬
holder de foreliggende statistisk baserede
oplysninger om børn og unges vilkår i
Farum kommune.

I december 1981 offentliggjordes den
første af tre områdeanalyser: »Småbørns
vilkår i lokalsamfundet belyst udfra fami¬
liens situation« (Områdeanalyse 1), der
indeholder en registrering og analyse af
småbørnenes opvækstbetingelser i Fa¬
rum.

I august 1982 forelå den anden område¬
analyse: »6-8 åriges skift mellem familie,
skole og fritidshjem« (Områdeanalyse 2),
der primært indeholder en registrering af
de problemer forældre og børn har med
den daglige bringning og hentning af de
6—8 årige børn og deres brug af fritidsfor¬
anstaltninger.

I august 1982 forelå den tredie område¬
analyse: »10 til 14 åriges fritidsanvendelse
i lokalsamfundet« (Områdeanalyse 3),
der indeholder en registrering og analyse
af, hvorledes de 10-14 årige bruger deres
fritid.

Den sidst foreliggende rapport: »Slut¬
rapportering - analyseresultater, temati¬
sering og procesbeskrivelse« er en rap¬
port, der både fremstiller dele af de tre
områdeanalysers resultater og peger på

BORNS OPVÆKST I FARUM
SLUTRAPPORTERING
- analyseresultater, tematisering og procesbeskrivelse

Forskningsgruppen
Farum kommune1982

nogle overordnede perspektiver, som ud¬
springer af de beskrevne opvækstvilkår.
Rapporten er udarbejdet af den tværfag¬
ligt sammensatte forskningsgruppe bestå¬
ende af sociolog Per Bruhn, socialrådgi¬
ver Birthe Gamst, psykolog Karin Stora-
ce og byplanarkitekt Hans Jørgen Larsen.

Slutrapporteringen er en introduktion
til hele projektet og dets enkelte område¬
analyser. I resumeerne er der alene tale
om en oversigtsmæssig præsentation af
delanalyserne, og der er derfor tale om, at
denne rapport primært er en smagsprøve
på de omfattende registreringer og analy¬
ser, de enkelte områdeanalyser inde¬
holder.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

Anlægsgartnerarbejdet ved Esbønderup Kirkegård
er udført af:

smy
ANLÆGSGARTNER

•LILLE ROSENLUND-

ROSENLUNDVEJ 6 3540 LYNGE TLF. 02-188266
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Rapporten henvender sig bredt til børn
og voksne i Farum kommune, og det er
derfor håbet, at den vil sætte tanker og
aktiviteter igang. Endvidere henvender
rapporten sig bredt til forskere og andre
interesserede, der arbejder med børn og
unges opvækstvilkår.
Kilde:

Børns opvækst i Farum. Områdeanalyse
1, småbørns vilkår i lokalsamfundet be¬
lyst ud fra familiens situation. Januar
1982. Kr. 30,00.
Børns opvækst i Farum. Områdeanalyse
2, 6 til 8 åriges skift mellem familie, skole
og fritidshjem. August 1982. Kr. 25,00.
Børns opvækst i Farum. Områdeanalyse
3, 10 til 14 åriges fritidsanvendelse i lokal¬
samfundet. August 1982. Kr. 25,00.
Børns opvækst i Farum. Slutrapportering,
analyseresultater, tematisering og proces¬
beskrivelse. September 1982. Kr. 15,00.

Rapporterne kan købes hos Kulturel
Forvaltning, Farum kommune. Rådhuset.
Frederiksborgvej 3. 3520 Farum. Tlf. 02-
950601.

Ny leder af byplanafdelingen ved SBI
Mag. scient. soc. Hans Kristensen er fra 1.
april 1983 ansat som leder af byplanafde¬
lingen ved Statens Byggeforskningsinsti¬

tut. Hans Kristensen har siden sin magi¬
sterkonferens i 1972 været ansat i Lands¬

planudvalgets sekretariat (Boligministe¬
riet), Instituttet for Udviklingsforskning
(Udenrigsministeriet), Ministry of Finan¬
ce and Planning (Kenya), Planstyrelsen
(Miljøministeriet), Lavindkomstkom¬
missionens sekretariat (Arbejdsministe¬
riet) og sidst ved Amtskommunernes og
kommunernes Forskningsinstitut.

Udover omfattende undervisnings- og
skribentvirksomhed har Hans Kristensen
i en årrække været formand for Dansk

Sociologforening, ligesom han er medlem
af bestyrelsen for Dansk Byplanlaborato¬
rium, af AC's forskningsudvalg, af redak¬
tionsudvalget for tidsskriftet Byplan og
ansvarhavende redaktør af Samfunds¬
økonomen.

Fredningsplanlægning i Århus amt
Som grundlag for amtskommunens fred¬
ningsplanlægning udsender amtsfred-
ningskontoret en række rapporter, som
kan være af interesse i anden sammen¬

hæng, f.eks. i undervisningsøjemed. In¬
teresserede har mulighed for at erhverve
rapporterne for den beskedne pris af
20,00 kr. pr. stk. Af allerede udkomne
kan nævnes specialrapporterne:

2.1 Landsbykirker og deres omgivelser
2.2 Friluftsliv på Gudenåen
2.3 Strandenge i Århus amt
2.4 Stiplan for Hærvejen i Århus amt.

I foråret og sommeren 83 påregnes
nedennævnte publikationer udgivet:
1.1 Forudsætninger og bindinger
1.2 Forhistoriske og historiske forhold
1.3 Friluftsliv
1.4 Naturhistoriske forhold
1.5 Landskabsbilleder

Senere planlagte udgivelser:
2.5 Heder
2.6 Herregårde
2.7 Levende fortidsminder
3.0 Forslag til fredningsplan for Århus
amt.

Amtsfredningskontoret har udsendt en
folder, der omtaler seriens publikationer.
Folderen kan rekvireres hos:

Amtsfredningskontoret. Søndergade
74,3. 8000 Århus C. Tlf. (06) 12 11 55.

Tegnestuenyt
Landskabsarkitekt M.D.L. Carsten Lund
(dim. 1972), Vengevej 3, Veng, 8660
Skanderborg, har den 1. januar 1983 star¬
tet egen virksomhed som privatpraktise¬
rende landskabsarkitekt.

Akademisk medarbejder (deltid) til fredningsstyrelsen

I fredningsstyrelsens 3. kontor er der en ledig Vi dagsstil-
ling, som snarest ønskes besat med en landskabsarkitekt,
forstkandidat eller person med lignende uddannelse.
ARBEJDET: 3. kontor arbejder med fredningsplanlæg¬
ning, bidrag til lands- og regionplanlægning samt planlæg¬
ning af miljøministeriets ejendomme. Den pågældendes
arbejdsområde bliver især deltagelse i planlægningen af
miljøministeriets ejendomme, herunder koordineringen og
afvejningen af de landskabelige, biologiske, publikums- og
andre fredningsmæssige hensyn.
KVALIFIKATIONER: Ansøger med kendskab til fysisk
planlægning, landskabsplanlægning og naturpleje vil blive
foretrukket.

LØN OG ANSÆTTELSE: Efter overenskomst mellem fi¬
nansministeriet og vedkommende organisation.
ANSØGNING: Skriftlig ansøgning, mærket F 0366-42,
bedes sendt til nedenstående adresse og skal være fred¬
ningsstyrelsen i hænde senest torsdag den 7. april 1983.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontor¬
chef H. H. Holden Jensen eller fuldmægtig Lars Gudmand
Pedersen, tlf. (01)11 9565.

Fredningsstyrelsen, der er en styrelse under miljøministeriet,
varetager opgaver indenfor bl.a. naturfredning, bygningsbevaring
og råstoflovgivning).

FREDNINGSSTYRELSEN
Sekretariatet,
Amaliegade 13,
1256 København K.
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Indhold

Den internationale konkurrence Pare de la Villette i Paris 49
af Henning Looft og Lars E. Nielsen
Pare de la Villette BonjourPlaisir 52
De 8 andre førstepræmieforslag 58
Koncentreret natur, Botanisk have som bypark 62
af Åge Nicolaisen

Redaktør: Annemarie Lund, landskabs¬
arkitekt M.D.L. (ansvarh.), Melvillevej
16, 2900 Hellerup. Tlf. 01-563167.
Redaktionsudvalg: Knud Green, Ulf
Løbner Olesen (formand), Jon Pape, Mai
Scharff, Solveig Stenholm.
Ekspedition og annonceafdeling: Arki¬
tektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 Køben¬
havn K. Tlf. 01-136200. Giro 9003134.
Abonnementspriser for 1983: Danmark
kr. 260,00 inkl. moms. Finland, Færøer¬
ne, Island, Norge og Sverige d.kr. 220,00.
Andre lande inkl. Grønland d.kr. 285,00
inkl. porto. Løssalgspris pr. hæfte i Skan¬
dinavien d.kr. 33,50, i andre lande d.kr.
36,00.
Landskab udkommer med 8 nr. om året.
Landskab udgives af Arkitektens Forlag
og Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter i samarbejde med Stads- og Kom¬
munegartnerforeningen. DLs adresse er
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter, Gammel Torv 22, 3. Postboks 2172,
1017 København K. Tlf. 01-153366.
Landskabs artikler og illustrationer må
ikke gengives helt eller delvis i andre
blade og.tidsskrifter uden tydelig kildean¬
givelse.
ISSN 0023-8066

Udstilling om landskabsplanlægning
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter

Bogomtale ..;

Mark, skov og eng i byområder
Det åbne land i regionplanerne
Design med granit, tegl og beton
Havebrugszoologi for Have og Landskab
Vandkunst

Byparken - parkbyen, en tysk udstilling
Summary
Jeremy Dean
Udstillingerom landskabsplanlægning
af Annemarie Lund
Diverse

1. Illustration og tekst fra udstillingskataloget
Stadt Park - Park Stadt: de sidste friarealer i
byerne trues af bebyggelse, ergo man bygger
beskyttende om det grønne.

Udstillinger om landskabsplanlægning
Med en baggrundsartikel om Pare de la
Villette, en fyldig præsentation af den
danske vindergruppes forslag samt et vue
over de 8 andre førstepræmieforslag dre¬
jer dette nummer af Landskab sig især om
konkurrencen i Paris.

Pare de la Villette konkurrencen gav

anledning til, at der blev arrangeret en
bredere udstilling om parker i Pompidou-
centret. Alle de forslag, der havde opnået
en præmiering eller hædrende omtale -
ialt 30 - var ophængt. Udstillingen viste
desuden eksempler på park-klassikere,
andre parisiske parker og nutidige ek¬
sempler på parketablering fra de nye by¬
dele omkring Paris og også fra andre byer
i Europa. For at vække til eftertanke var
udstillingen suppleret med forskellige
tiders citater om havekunst. Meningen
var, at dette skulle danne en reference¬
ramme for de udstillede' konkurrencefor¬

slag og herved øge forståelsen for disse.
Man ville undgå, at publikum blot betrag¬
tede forslagene som plakatkunst.

66

68

72

A13

A14, A15, A17,
A18, A19, A20

2. De præmieredeforslagfra Pare de la Villette
konkurrencen indgik i en bredere udstilling om
parker i Pompidoucentret.

Med det valgte udstillingssted i Pompi¬
doucentret, siger det sig selv, at det blev
en meget velbesøgt udstilling. En alterna¬
tiv mulighed var, at man havde placeret
udstillingen på selve konkurrenceområ¬
det. Det ville have medført færre og andre
besøgende. Til gengæld ville man have
haft mulighed for at sammenholde planer
og virkelighed, hvad der til alle tider er
meget givende både for fagfolk og
lægfolk.

Ved et tilfælde kan man i samme num¬

mer af Landskab også finde noget om to
andre landskabsplanlægningsudstillinger.
I bogomtale beskrives Stadt Park - Park
Stadt. Den er et katalog til en tysk vandre¬
udstilling og omhandler især boligens fri¬
arealer i byerne. Hensigten er - ofte gen¬
nem barokke aktioner - at råbe folk op og
herefter få igangsat gårdrydninger, om¬
lægninger af boligveje o.lign. Endelig gi¬
ves der på side 67 en smagsprøve på den
danske udstilling med navnet: Om land¬
skabsplanlægning. De 24 plancher er nu
parate til at vandre landet rundt. al
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
truirmorskcerver

Specialprodukter
efter opgave.

lirumll frruiiH "
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Konkurrencer

Når der ikke er andet anført rettes alle
henvendelser vedrørende konkurrencer
til Konkurrenceudvalget, Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Bredgade 66,1260
København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller
ved henvendelse i Konkurrenceudvalgets
sekretariat (ikke telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan
dette rekvireres ved at udfylde en i pro¬

grammet vedhæftet registreringsblanket.
Materialet vil herefter blive tilsendt fra
reproduktionsanstalten (almindelig ek¬
speditionstid ca. 6 dage).

Arktisk center i Finland
The city of Rovaniemi og the Finnish
National Committee of the European
Cultural Foundation har udskrevet en re¬

gional idékonkurrence om et arktisk mu¬
seum og et provinsmuseum for Lapland i
Rovaniemi by. Konkurrencen er åben for
arkitekter i USA, Canada, Danmark,
Finland, Island, Norge, Sverige og USSR.

Samlet præmiesum 330.000 FM. Regi-
streringsfrist 29. april 1983. Afleverings¬
frist 10. oktober 1983. En brochure kan
rekvireres vederlagsfrit fra DAL. Pro¬
gram 4- bilag koster 250 FM og rekvireres
fra: SAFA, Etelåesplaanadi 22A, SF-00
130 Helsinki 13, Finland, Konkurrencens
officielle sprog er engelsk.

Konkurrence om et monument i
Katalonieh, Spanien
Regionalstyret i Katalonien, Barcelona,
har udskrevet en international konkur¬
rence om et monument for Francesc Ma¬
ria, en foregangsmand i den katalanske
frihedskamp. - Registreringsfrist: 31.
marts 1983, frist for forespørgsler 14. maj.
Afleveringsfrist 9. september 1983.

Al henvendelse vedrørende denne kon¬
kurrence kun til: Generalitat de Catalu-
nya, Departament de Cultura, Serveis
Territorials de Barcelona, Carrer Mestre
Nicolau, 19 B-21, Barcelona, Spanien.

Dansk Byplanlaboratorium flytter
Dansk Byplanlaboratorium flytter fra si¬
ne nuværende lokaler i Tordenskjoldsga¬
de 10. Flytningen sker til midlertidige
lokaler, indtil der kan åbnes i permanente
lokaler til efteråret.

I perioden 1. maj- 5.september er
adressen Østervoldgade 10, 1350 Køben¬
havn K., tlf. (01) 13 72 81.

Derefter genåbnes ca. 1. oktober i per¬
manente lokaler: Peder Skramsgade 2B,
1054 København K., tlf. (01) 13 72 81.

I perioden 1. maj-5. september gælder
følgende:

- Der lukkes for alt udlån den 1. marts.
- Lånt materiale bedes tilbageleveret se¬

nest 15. marts.
- Særlige afleveringsaftaler for afgangs-

studerende kan dog træffes.
- Herefter er biblioteket lukket frem til

ca. 1. oktober.
- Plansamlingen er dog åben på Øster¬

vold i perioden 1. maj-1. september.
- Sekretariatet søges holdt åbent for tele¬

foniske henvendelser i hele perioden -

bortset fra nogle få dage i forbindelse
med selve flytningen.

BSA flytter
Bygningsteknisk Studiearkiv (BSA) flyt¬
ter fra den nuværende lokaler i Torden¬
skjoldsgade 10 i København.

Mens BSA's nye lokaler ombygges,
skal alle kataloger og samlinger revideres.

Hjælp med at overholde afleveringsfri¬
sten!

BSA åbner igen den 15. september
1983 i større og nyistandsatte lokaler på
Kunstakademiets Arkitektskole, Peder
Skramsgade 2D, 1054 København K, tlf.
(01) 12 37 95.

Samtidig skiftes navn til Byggeriets Stu¬
diearkiv (BSA).

BSA's midlertidige adresse i perioden 1.
april 1983-ca. 1. oktober 1983 er:
Byggeteknisk Studiearkiv (BSA), Øster¬
voldgade 10, 1350 København K. Tlf. (01)
12 37 95.

Grønt Miljø, Utemiljø og Utemiljo
Hvad er hvad af de ovenstående tre tids¬
skrifter med næsten enslydende navne?
Grønt Miljø er det nye fagblad fra Lands¬
foreningen af Danske Anlægsgartnerme¬
stre. Det nye fagblad afløser bladet An¬
lægsgartneren, det skal udkomme 4 gange
årligt og vil behandle og debattere anlægs¬
gartneriske emner. Redaktionen består af
såvel anlægsgartnere som landskabsarki¬
tekter med civiløkonom Jens Raunkjær
som redaktør.

Utemiljø er et norsk fagtidsskrift for
den grønne sektor. Tidsskriftet er udkom¬
met i sin nuværende form siden 79, med 5
numre årligt. Udgivere er Norsk Anleggs-
gartnermesterlag, Norsk Anleggsgartner-
forening og Norske Landskapsarkitekters
Forening. Endelig er der det svenske Ute¬
miljo, som nok har dannet forbillede for
de to ovennævnte blade. Utemiljo udgi¬
ves af Sveriges Trådgårdsanlåggningsfor-
bund, STAF og har en bredt sammensat
redaktionskomité med bl.a. landskabs¬
arkitekter, anlægsgartnere, parkchefer.
Emneområdet er bredt, dækkende an-
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lægsgartneri, plantekendskab, forskning,
beboerdeltagelse og ikke mindst efterkri¬
tik af udførte friarealer.

Nordisk landskabsarkitektkongres i
Stockholm 1.-3. juli 1983 om byens
uderum
Med utgångspunkt från återblickar, da¬
gens situation och framtidsvisioner ska
kongressen forsoka teckna en bild av hur
stadens framtida uterum kommer att ge¬
stalte sig.

Kongressen pågår i tre dagar, dår varje
dag har ett huvudtema: »Visioner och
verklighet«, »Gestaltning - brukarmed-
verkan«, »Det byggad uterummet«.

Programmet består af foredrag, diskus¬
sioner, utflykter och festligheter. For att
få problemområdet allsidigt belyst, har
foredragshållare från olika discipliner en-
gagerats.

Kongressen hålls i huvudsak på Håssel-
by slott. En dag tillbringas dock i sin
helhet i Håbo-Tibble, ett levande exem-

pel på brukarmedverkan. En middag ser-
veras i silvertåltet på Haga och avslut-
ningsbanketten blir på Stockholms
vatten.

I anslutning till kongresen ordnas en
dagsutflykt i Stockholms omgivningar.

Preliminårt pris 1500:- exkl overnatt-
ning.

Ett detaljerat program och anmålnings-
blankett kommer att såndas ut under vå¬
ren av respektive forbund.

Kilde: LAR, Forening afSvenske Land¬
skabsarkitekter.

Rettelse til annoncerne i Landskab 2.83

Annonceafdelingen beklager, at der i
Landskab 2.83 var sket en ombytning af
illustrationerne i to annoncer. Det er an¬

lægsgartner K. Fl. Jacobsen, der har ud¬
ført Skibby kirkegård, og anlægsgartner
Egon Frandsen, der har udført Esbønde¬
rup kirkegård.

Anlægsgartnerarbejdet ved Esbønderup Kirkegård er udført af:

ANLÆGSGARTNER

•LILLE ROSENLUND-
ROSENLUNDVEJ 6 3540 LYNGE TLF. 02-188266

Låger ved Skibby Hovedgade.

Snedker- og tømrermester - Hovedentreprenør

< EBBE BREDAHL KRISTENSEN ApS

•*—
Tørslevvej 35 - Tørslev

3630 Jægerspris - Tlf. (02) 32 20 44



KH Modulserien
- et modulært belægningssystem
- leveres svagt bruntonet med granittilslag

i stenfraktionen
- udføres efter kravene i DS/R 400.4.1. pkt. 6.2,

hvilket giver høj styrke og indebærer
»særlig høj modstandsevne overfor frost/tø- og
saltpåvirkninger«.

Ud over normalsten
består sortimentet af græs-
armeringssten, kantnings-
sten, rendekantningssten,
trin, træhulssten og sand¬
blæste pullerter. Til serien
hører 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

KH BETONVARER

Salg og service:
Betonvarefabriken Sjælland A/S
Havsteensvej 34, 4000 Roskilde
Telefon 02-35 41 00



Den internationale konkurrence
Pare de la Villette i Paris
Af Henning Looft og Lars E. Nielsen

Det 21. århundredes park skal anlægges i
det nordøstlige hjørne af Paris. Der er
lagt op til at denne park skal have et
internationalt renommé på linie med Dis¬
neyland og Københavns Tivoli.

For at finde en person til at planlægge
og projektere en sådan park udskrev den
franske stat i foråret 1982 en international
konkurrence. Til styring af konkurrencen
og det videre forløb dannedes sekretaria¬
tet »Etablissement Public de Pare de la
Villette«. Sekretariatsledelsen består af
repræsentanter fra den franske stat og
bystyret i Paris.

Da der er tale om en parkkonkurrence,
blev IFLA taget med på råd ved udskriv¬
ningen. Det blev en betingelse for at
deltage, at der var en landskabsarkitekt
tilknyttet projektgrupperne.

Paris som sådan har relativt få parker,
og de er udformet som traditionelle pro¬
menadeparker. De berømte Tuilleriha-
ver, Luxembourghaven, den botaniske
have m.fl. ligger i bykernen sammen med
kontorhuse, kulturhuse og undervis¬
ningsinstitutioner. Der er således stor af¬
stand til disse parker fra boligområderne,
der ligger udenfor centrum.

Det 21. århundredes park skal ligge i
tilknytning til boligområderne. Det 55 ha.
store kødbyareal i la Villette bydelen i
Paris' 19. arrondissement er stedet, hvor
parken skal være. Området ligger umid¬
delbart indenfor de tidligere byvolde, der
hvor ringmotorvejen boulevard Periphe-
rique nu ligger.

35 ha. af kødbyarealet (ca. som Fælled¬
parken) skal være egentlig park. I tilknyt¬
ning til parken er der planlagt museum,
koncertsale, musikkonservatorium og

mange andre kultur- og fritidsaktiviteter.
Visionerne for parken er store. Den

skal på en og samme tid tilfredsstille
kravene til et internationalt forlystelses¬
center og fungerer som bypark for la
Villette bydelen og hele Paris.

Vi vil i det følgende beskrive nogle
forhold i og omkring konkurrenceområ¬
det, der kan give et billede af det 20.
århundredes virkelighed, og dernæst re¬
summere konkurrenceprogrammet, der
er baggrund for udformningen af det 21.
århundredes park.

Baggrund for konkurrencen
En analyse af samfundsstrukturen i
Frankrig vil vise en udtalt centralistisk
opbygning med Paris som den altdomine¬
rende by. Industri, håndværk, handel,
kunst, videnskab og uddannelse er pr.
tradition knyttet til Paris på bekostning af
det øvrige land. Vej- og jernbanenettet
vidner herom, idet Paris er et vældigt
knudepunkt, som det ofte er nødvendig at
passere, selv om det er en omvej.

Historien om »Pare de la Villette« er et

eksempel på, hvor katastrofal en sådan
opbygning kan være, hvis den ikke kan
tilpasses ændrede vilkår. Det område
hvor den fremtidige park skal anlægges,
er den gamle kødby, hvorfra hele Frank¬
rig blev forsynet med kødvarer. Oprinde¬
ligt lå kødmarkedet i bymidten ved haller¬
ne, men da pladsforholdene blev for tran¬
ge i midten af 1800 tallet, blev en helt ny
kødby etableret i la Villette. Transporten
til og fra slagterierne foregik med jernba¬
ne eller flodpramme, der via kanaler kun¬
ne komme ud på Seinen. Lastbiler har
gradvist afløst flod- og kanaltransporten.

Hundrede år senere er kødbyen for
utidssvarende til at opfylde kravene til en
storstilet fødevareindustri. I 1960'erne
bliver det besluttet at modernisere kød¬
byen, og da dette er tilendebragt i starten
af 70'erne, har det kostet op mod 2 milli¬
arder franc. Det viser sig nu, at hele
projektet er en fiasko. Voksende modvil¬
je mod centraliseringspolitikken og sti¬
gende transportudgifter får bønderne til
at slagte lokalt. Vejen fra producent til
forbruger går ikke mere over Paris. Kød¬
byen kan nu, kun ganske få år efter
færdiggørelsen, rives ned igen.

1 bydelen la Villette findes i dag stadig
mange store industrier omkring indfalds¬
vejene og jernbanerne. Herudover er
området tæt bebygget med små og dårlige
boliger. Beboerne i kvartererne er over¬
vejende arbejdere med en stor andel af
gæstearbejdere, specielt fra de tidligere
franske kolonier i Nordafrika. Arbejds¬
løsheden er meget stor, og der er mange
subsistensløse. Kvarteret har stor over¬

vægt af mandlige indbyggere, og der er
mange bøsser, som benytter kødbyen
som mødested.

Paris. Cirklen markerer la Villette i byens nord¬
østlige del.
■ Paris. The circle shows la Villette in the north¬
eastern area ofthe city.

Opstalt af Grande Halle, symbol på det 21.
århundredes park.
■ Elevation of Grande Halle, symbol of the
park of the 21st. century.

Place de la Fontaine med Grande Halle og
Pavillion Janvier i parkens sydlige del.
■ La place de la Fontaine with Grande Halle
and Pavilion Janvier at the southern end of the
park.

Kanalmiljø omkring canal Saint Martin syd for
konkurrenceområdet.
■ Canal milieu along canal St. Martin south of
Pare de la Villette.
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La Villette 1:20.000. Konkurrenceområdet (55 ■ La Villette 1:20.000. The competition area
ha) er indrammet med sort. (55 hect.) is framed in black.

Såvel byplanmæssige som sociale pro¬
blemer bevirkede at la Villette blev udpe¬
get som saneringsområde med en stor
planlægningsaktivitet til følge. Som et led
i saneringen blev der i 1975 udskrevet en
arkitektkonkurrence, om hvordan kød¬
byen og kanalerne kunne anvendes i
fremtiden.

De igangværende planer for området
indeholder nu to hovedelementer. For
det første en intensivering af byfornyel¬
sen, hvor de gamle boliger rives ned og
erstattes af nye, vældige boligkomplek¬
ser. For det andet en grøn plan bygget op
omkring kanalsystemet, hvori kødbyen
skal omdannes til parkområde. Efter nøje
studier af, hvad den fremtidige park skal
indeholde, bliver det herefter besluttet at
udskrive en ny konkurrence i 1982.

Som en forudsætning blev der lagt vægt
på, at parken skal indgå som en del af
kvarteret. Parkområdet gennemskæres af
canal l'Ourcq, der sammen med bassin de
la Villette danner bydelens hovedakse.
Mod øst afgrænses området af boulevard
Peripherique, hvorfra parkområdet er
stærkt belastet med støj. Mod nord og syd
afgrænses parken og hele la Villette byde¬
len af to indfaldsveje, der ligger symme¬
trisk omkring bassin de la Villette. Både
nord og syd for parken er der metrostatio¬
ner, som giver en god forbindelse til
andre bydele. Mod øst afgrænses området
af mindre kanaler, hvor der via broer er
forbindelse til boligområderne.

Programmet for konkurrencen
Det 21. århundredes park skal indeholde
næsten alt, hvad man kan forestille sig,
lige fra frugt- og krydderihaver til video¬
teker og måneraketten »Ariane« i natur¬
lig størrelse.

Intensionerne med dette enestående

projekt er at bringe nye tankebaner ind i
fransk fritids- og kulturliv. De elementer
som parken skal bestå af gør, at den
kommer til at repræsentere yderpunkter¬
ne både som aktivitetspark og promena¬
depark.

Konkurrenceprogrammet indeholder
en brain-storm over alle de funktioner,
der skal indpasses i parken, og en hoved¬
disponering af hele konkurrenceområ¬
det. Dispositionsplanen fastlægger areal¬
anvendelsen for 5 delområder, udpeger
hvilke af de eksisterende bygninger der
skal bevares og giver retningslinier for
placering af parkeringsarealer og over¬
ordnede stiforbindelser.

Et museum for videnskab, teknologi og
industri og en musikby er placeret i hver
sin ende af konkurrenceområdet, som to
modpoler, der tiltrækkes af hinanden.

Det egentlige parkområde ligger mellem
polerne. Dette område skal struktureres
således, at forbindelsen mellem museet
og musikbyen understreges for at billed¬
liggøre relationerne mellem teknik og
kultur.

Sammen med dette understreges ligele¬
des betydningen af en funktionel nord¬
syd forbindelse som hovedakse gennem
hele området. Øst-vest forbindelsen igen¬
nem parken skal knytte sig til canal
l'Ourcq.

Udformningen af selve parkområdet er
den vigtigste del af konkurrencen, og det
område, der skal behandles mest detalje¬
ret. Det er på disse ca. 35 ha. at alle de
forskellige funktioner skal indpasses.
Som eksempler kan nævnes dyrkningsha¬
ver, temahaver, drivhuse, restauranter,
caféer, tekniske og kunstneriske værkste¬
der, atelieer, teatre, gøgl, forskellige ty¬
per legepladser og helseinstitut med var¬
me og kolde bade. For hver funktion er
arealforbruget angivet, og når man læg¬
ger alle disse tal sammen, er der meget
lidt tilovers, som man frit kan komme

med idéer til. Det er heller ikke meningen,
derimod skal alle funktionerne »pusles
sammen« til en højere enhed. Ideer og
fantasi skal anvendes på det struktur-
eringsmæssige og tekniske plan.

Museet for teknik og videnskab er den
største af de tidligere slagteribygninger.
Bygningen dækker et areal på ca. 2,6 ha.
og har overalt en højde som Rundetårn.
Den franske arkitekt Fainsilber står for

ombygningen til museum. Foran museet
har han planlagt en kugleformet biograf,
der er ca. 35 m. i diameter. For anvendel¬
sen af arealet nord for museet er der

valgmulighed mellem flere alternativer.
Enten kan arealet helt friholdes for

bebyggelse, eller det kan bebygges. Væl¬
ger man at bebygge arealet, skal man
angive bebyggelsesstrukturen.

Musikbyen, som bl.a. skal indeholde et
musikkonservatorium og diverse kon¬
certsale, er endnu ikke planlagt. Det er
meningen at konkurrencedeltagerne, li¬
gesom for arealet nord for museet, skal
angive bebyggelsesstrukturen for den
fremtidige musikby. Umiddelbart nord
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for musikbyarealet ligger den største af de
tidligere kvægtorvhaller sammen med to
pavilloner, som alle skal bevares.

Det materiale, der skulle afleveres af
konkurrencedeltagerne, består af 3 plan¬
cher og 10 siders beskrivelse. Det er på
forhånd givet, hvad plancherne skal inde¬
holde, og til dels også hvilke emner, der
skal behandles. F.eks. skal man vise et

forslag til udformningen af en astronomi¬
have.

Dommerkomiteen er sammensat af 21
arkitekter, landskabsarkitekter og for¬
skellige kunstnere fra hele verden. Forud
for dommerkomiteens bedømmelse blev
de indkomne forslag gennemgået af en
teknikergruppe, for at kontrollere, at de
var i overensstemmelse med det meget
omfattende konkurrenceprogram.

Herover:

Konkurrenceområdet set mod vest, medens
kødbyen endnu fungerede.
Herunder:
Parkområdet nord for canal de l'Ourcq. Til
højre museet. I baggrunden nybyggeriet i la
Villette.

■ Top: The competition area seen towards the
west whilst the district was still in function.
■ Below: The park north of the canal de
l'Ourcq. On the right, The museum. In the
background, the new development in la Villette.

Henning Looft og Lars E. Nielsen, landskabsarkitek¬
ter MDL, har i to forskellige grupper deltaget i
konkurrencen.
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Pare de la Villette

Bonjour Plaisir

Af de ni førstepræmieforslag i Pare de la
Vilette konkurrencen gengives her hoved¬
parten af den danske gruppes forslag.
Forslaget er udarbejdet afprofessor Sven-
Ingvar Andersson i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Sten Høyer, arkitekterne Vi¬
beke Dalgas og Johan Otto v. Spreckelsen
med konsulentbistand af landskabsarki¬
tekt Paul Deroose, arkitekt Henrik Pøhls-
gård samt ingeniørerne Christian Olsen og
Jørgen Petersen.

Bonjour Plaisir! I dette udtryk ligger vo¬
res sammenfatning af programmet.

Metoden for at opnå målet hedder
- helhed og mangfoldighed
- identitet og samspil
- naturen og menneskets natur

Sådan er det- planens dele:
A. Porte de Pantin - Place des Lions,
løvepladsen
Et frit torv begrænset af kanaler og karak¬
terfulde bygninger: La Halle des Boeufs,
koncertsalen og termernes svømmehal.
B. Porte de la Villette
Videnskabsmuseets store adkomstplads
med kollegiebygninger og plads til store
tekniske særudstillinger.
C. Les Champs des Moutons, fåresletten
Parkens arkitektoniske tyngdepunkt, den
rolige slette mellem Montmartre og But¬
tes Chaumont, bindeleddet mellem par¬
kens arkitektoniske og aktivitetsbestemte
dele, landskabet i byen.
D. La Voie Lactées, La Grande Chaussée-
mælkevejen, strøget
Parkens hovednerve og rygsøjle, den li¬
nie, der binder delen sammen fra nord til
syd og er sit eget mål.
E. Les Collines des Faunes, faunernes
bakkedrag - fantasiens center
Et kunstigt bjerglandskab bestående af 3-
20 meter høje elipsoider med skove, søer
og haver. •

F. Les Collines de Sciences, videnskabs-
bakkerne - intellektets center

Samme kunstige bjerglandskab, indrettet
til astronomiske observationer og til de¬
monstration af vandets, vindens og tyng¬
dekraftens anvendelse i teknikken.

G. La Cité de Musique, musikbyen - sjæ¬
lens center

Musikkens bygninger samlet omkring et
torv og med anlæggets dominerende byg¬
ning i det sydvestlige hjørne.
H. Le Palais d'Eaux, vandpaladset -

kroppens center
Termer og drivhuse samlede i et stort
varieret anlæg med svømmehallen frem¬
springende og et vartegn, udformet som
en brusende kaskade.

I. La Peupleraie des Peuples, folkenes
poppellund - den bebyggede skov - det
kreative samværs center

Et område domineret af poppeltræer og
bygninger i et frit samspil med henblik på
mangfoldighed i form og indhold.
K. Les Darses

La Petite Darse bevaret med sine små

bygninger og store træer, suppleret med
en ny kanal, der forbinder Ronde Point
med Place des Lions.

L. La Halle des Boeufs — kohallen -

samværets center

Den gamle hal reserveret for skiftende
arrangementer, men med en permanent
indretning, der sikrer gennemsivning og
en daglig publikumsstrøm.
M. Le Plateau des Vétérinaires, dyrlæger¬
nes plateau
Strøgets nordlige afslutning, overgangs¬
leddet til museet og parkens sammen¬
knytning med bylandskabet i nord.

For at muliggøre disse oplevelser -
funktionsplanen
Planen er det fysiske udtryk for en idé om
aktiviteter og oplevelser.

Ideens funktionskomponenter er krop¬
pen - sjælen - intellektet - fantasien og

1. Vandskulptur, 30x35 m, i et lavt bassin
2. Hovedindgangen og parkeringskælderens

til- og frakørsel
3. Den vestlige dels entré i forlængelse afpla¬

tanalléen
4. Musikbyens koncertsale omgivet af kanaler
5. Lokalerfor musikbyens bifunktioner
6. Entrépladsen - musiktorvet
7. Place des Spectacles, Forlystelsespladsen
8. Diverse forlystelser og le Cour Gastrono-

mique
9. Halve Halle des Moutons bevaret for basa¬

rer, teatre m.v.
10. Kanaløen med værksteder, restauranter,

bådeudlejning og pramadministrationen
11. Anlæg for børn samlede omkring stalde og

andre anlæg for dyr
12. Den vestlige hovedentré via la Petite Darse
13. Fodgængerbroer til hver side af Mælkeve¬

jen, hovedforbindelsen over le canal de
l'Ourqc

14. Den øst-vestlige hovedsti for gående og
cyklister

15. Anlæg, hvor de fleste værksteder er
samlede

16. Område til disposition for samarbejde med
museet

17. Anlæg med værksteder og udstillingsloka¬
ler for amatører

18. Pavillion des Vétérinaires på en plads be¬
grænset afsøer og træer

19. Anlæg til fordeling af motortrafikken til
hovedentréen og til parkeringen

20. Den tekniske skole
21. Plads for tekniske friluftsudstillinger
22. Betonskærme med overkant i kote 62.0-

64.0, slettens kote er 52.0
23. Den astronomiske have
24. Vej for servicetrafik mellem Halle aux

Cuirs og museet
25. Gangbro over canal de l'Ourqc
26. Gangforbindelser på begge sider af kanalen
27. Den vestre rampe bevaret som udsigtsplads
28. Les jardins thématiques, temahaver på ter¬

rasser mellem bakkerne
29. Rester afgamle chausséebefæstelser bevaret

som slidflader i græssletten
30. Sti ved støttemurens fod
31. Friluftsbad, om vinteren skøjtebane
32. Drivhuse og thermer i en sammenhængen¬

de komposition, le Palais d'Eaux
33. Servicevej til le Palais d'Eaux
34. Adgang til parkens østlige del
35. Entré til Palais d'Eaux' forskellige funk¬

tioner
36. Svømmehal
37. Gang- og cykelpassage til Pare des Buttes

Chaumont
38. Det store torv, place des Lions, forgården

til le pare des Plaisirs

A. Lion Square. An open square bounded by
canals and distinctive buildings. B. The large
entrance area to The Science Museum. C. The
main architectural element of the park - the
tranquil plain. D. The Milky Way. The main
nerve and backbone of the park. E. Fauna Hill.
An artifical mountain landscape comprising
three twenty meter high elipsoids with forests,
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lakes and gardens. F. The Hill of Science. G.
The Music City. H. The Center of The Body. I.
The Center for Creative Fellowship. K. La
Petite Darse preserved with its small buildings
and large trees. L. The Cow Hall. M. Transition
link to the Museum and union between park and
urban landscape to the north.

1. Water sculpture, 30 x35 m, in a pool.
2. The main entrance and the entrance and exit

of the underground car park.
3. The entrance to the western part, in exten¬

sion to the plane avenue.
4. The concert hall of The Music City sur¬

rounded by canals.
5. Premises for functions of The Music City.
6. Admission area - the Music Square.
7. Place des Spectacles, entertainment areas.
8. Amusements and le Cour gastronomique.
9. Half of Halle des Moutons preserved for

bazaars, theatre, etc.
10. The canal island with restaurants, boat hire

and the barge administration.
11. Lay-out for children concentrated around

stalls and other areas for animals.
12. The western main entrance via La Petite

Darse.
13. Footbridges on either side of The Milky

Way, the main connection across le Canal
de I'Ourqc.

14. The main east-west path forpedestrians and
cyclists.

15. The area where most of the work-shops are
concentrated.

16. Area available for co-operation with The
Museum.

17. Area with work-shops and exhibition pre¬
mises for amateurs.

18. Pavillion des Veterinaires on an area sour-

rounded by lakes and trees.
19. Lay-out for distribution of motor traffic to

the main entrance and to the car parks.
20. The Technical School.
21. Area for technical out-door exhibitions.
22. Concrete fender with top at level 62.0-64.0,

the plain level is 52.0.
23. The Astronomical Garden.
24. Road for service traffic between Halle aux

Cuirs and The Museum.
25. Footbridge over canal de I'Ourqc.
26. Path connections on both sides of the canal.
27. The western ramp retained as look-out area.
28. Les jardins thematiques.
29. Remains ofold chaussé-paving preserved as

wearing surfaces on the grass steppe.
30. Path at the foot of the retaining wall.
31. Open air swimming pool, a skating rink in

the winter.

32. Hothouses in a coherent composition, le
Palais d'Eaux.

33. Service road to le Palais d'Eaux.
34. Entrance to the eastern part of the park.
35. Admission to the different functions of le

Palais d'Eaux.
36. Swimming-bath.
37. Foot and cycle passage to Pare des Buttes

Chaumont.
38. The great square, Place des Lions, the

forecourt to le Pare des Plaisirs.

La Pare de La VI1 lette avec la Place de« Llona, vue du aud

■ Pare de la Villette seen from the south, Lion
Square in the foreground.
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Naturelementer, funktionskomponenter, aku¬
stik og hovedstrøg.
■ Natural elements, functional components,
acoustics and the main arteries.

Ci
t: intellect »

samværet. I planen genfindes disse kom¬
ponenter i en række funktionsbestemte
centre: De aktiviteter, der udspringer af
kroppen og den umiddelbare sanselig¬
hed, har sit center i termerne, le Palais
d'Eaux - sjælens bearbejdning af det san¬
sede, har sit center i musikbyen og intel¬
lektet, den analyserende tanke, får sine
særlige udfoldelsesmuligheder i les Colli-
nes de Sciences, hvor naturkræfterne og
deres anvendelse tydeliggøres. På tilsva¬
rende måde har fantasien og drømmen et
fredet område i les Collines des Faunes og
samværet et intenst samlingspunkt i Halle
des Boeufs.

Disse centre, som er nødvendige for
orienteringen og for den praktiske admi¬
nistration, står imidlertid i åben forbin¬
delse med hinanden, og de særligt beha¬
gelige og personlighedsudviklende erfa¬
ringer vil være at finde i aktivitetsområ¬
dernes overlapninger. Samspillet og
mangfoldigheden vil få særligt gode betin¬
gelser i la Peupleraie des Peuples, der
også vil være overgangsleddet mellem
parken og de nære boligområder.

Med dette mål - parkens filosofi
Det 21. århundredes park skal forme
mødet mellem naturen og menneskets
natur. Her skal storbymennesket kunne
opleve sin afhængighed af naturens kræf¬
ter uden nostalgi og sit ansvar for den
globale økologi uden frustrationer. Her
skal han kunne føle sin magt over naturen
uden overmod og den umiddelbare sanse¬
lighed uden at føle sig blottet. Her kan
han nyde solen og luften, planterne og
vandet ureflekteret eller analyserende.
Og her kan han udfolde sin menneskelig¬
hed i samspil med andre mennesker, der
også oplever mødet mellem naturen og
menneskets natur.

I denne park samvirker mangfoldighe¬
den til en helhed, og de hver for sig
definerede dele åbner sig imod hinanden
til et samspil, der gør mødet mellem
naturen og menneskets natur til en
PLAISIR.

En bydel underforvandling
Pare de la Villette har to formål: den er

regionens park og rekreativt område for
de nærliggende bydele. Samtidig er etab¬
leringen af parken et vigtigt led i den
lokale byfornyelse. Stat og kommune har
i fællesskab fastlagt nogle vigtige ret¬
ningslinier for byfornyelsen. Pare de la
Villette støtter denne byfornyelse både
gennem sin sammenhæng med de tilgræn¬
sende bykvarterer og ved sin udformning
og indretning.

I den fremtidige byplan er canal de
l'Ourcq bydelens centrale rekreative ho¬
vedstrøg. Hvor de to kanaler l'Ourcq og
Santi-Denis mødes, afslutter Pare de la
Villette bydelen mod »la Périphérique«,
motorringvejen. Canal de l'Ourcq passe¬
rer tre store pladser på sin vej gennem de
parisiske bydele: place de la Bastille,
place de la République og place Stalin¬
grad. Men ved Pare de la Villette møder
kanalforløbet ikke en monumental plads,
men en grøn skov i et urbant parkmiljø!

De to trafikveje, avenue Jean Jaures og
avenue de Flandre er bydelens to andre
store byrum, der må fremhæves og for¬
stærkes. Fra disse veje er der biladgang til
Pare de la Villette, ligesom der også her¬
fra er adgang fra metroen til parkens
nordlige og sydlige hovedadgange. De
omliggende kvarterer knyttes til Pare de
la Villette i et differentieret trafiksystem
med hovedstier i egen tracé, eller gennem
det lokale gadenet, hvor trafikken
dæmpes.

Pare de la Villette - det 21. århundre¬
des park - vil blive hjertet i en bydel, der
endnu ikke har taget endelig form. Byens
form bør vokse ud fra borgernes behov,
ønsker, drømme og visioner om det 21.
århundredes fornyede by.

Projektets hoveddisposition
Naturelementerne i den rumlige struktur
Plankompositionens dele er ved siden af
bygningerne: sletten, bakkerne, lundene,
skoven og kanalerne.

Grundens horisontale flade - sletten -

er fastholdt og udnyttet som kompositio¬
nens grundelement (C). Den er ikke bare
det dominerende træk i parken, men også
det element, der er stort nok til at indgå i
et samspil med bylandskabet. I den ud¬
strækning det har været muligt, er alle
andre elementer placeret og udformet
sådan, at sletten kan tænkes fortsætte ind
imellem og bagved dem.

Således vandrer bakkerne (E) ud på
sletten på sådan en måde, at de og sletten
kan tænkes fortsætte langt uden for grun¬
dens grænser. Bakkerne danner en skærm
imod øst og danner et sammenhængende
motiv fra nord til syd, men også en egen
komposition med sin arkitektoniske og
funktionelle egenværdi.

Lundene, som hver domineres af sin
træart, danner selvstændige enheder i
samspil med sletten og bakkerne. Gen¬
nem sin samlede form understreger de
slettens og dermed parkens størrelse. De
gør det muligt at arbejde med definerede
økologiske enheder.

Mod vest har bakkedraget en tiisvarig¬
hed i den lyse skov (I). For besøgende,
der nærmer sig fra vest, danner den en
indbydende port til parken, og set inde fra
sletten er den et blødt gardin mod den
heterogene bebyggelse. Til begge sider af
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Fåresletten set fra syd.
■ The sheep steppe seen from the south.

l'Ourqc-kanalen er poppel det domine¬
rende træ.

Kanalerne er parkens dynamiske land-
skabselement. De understreger parkens
identitet af urbant flodlandskab og bruges
både med sammenholdende og adskillen¬
de virkning. Området ved la Petite Darse
er udbygget som et varieret kanalmiljø
(K).

Funktionskomponenterne
Som det fremgår af resuméet, har planens
landskabselementer en tiisvarighed i en
serie funktionskomponenter svarende til
menneskelig behov: kroppens udfoldel-,
se, sjælens næring, intellektets stimulans,
fantasiens grobund og samværets anime¬
ring. Hvert af disse behov har fået sit
særlige område, men det skal igen under¬
streges, at disse områder står i åben for¬
bindelse med hinanden, og at de hver for
sig bør indeholde elementer fra hinan¬
den. Derved aktiveres hele mennesket i
alle situationer.

Strukturdelene
Planen kan beskrives som en komposition
af flader, grænser, strøg, skæringspunkter
og landmærker. Fladerne er allerede
nævnt som landskabselementer og som
aktivitetscentre. Grænserne dannes mod

øst af bakkedraget (E) suppleret med
støjmure (22), mod syd af kanaler og
bygninger, mod vest af kanaler (K) og
mod nord af bakker og den tekniske
skoles bygninger (20). Parkens hovedstier
er kanalstien langs l'Ourqc-kanalens syd¬
side (14) og Mælkevejen (D). Særlig vig¬
tig er Mælkevejen, som forbinder den
nordlige og den sydlige del og som opsam¬
ler alle aktiviteter undervejs. Den står i
forbindelse med entréerne i nord og syd,
men den hviler i princippet i sig selv.

Parken har kun et skæringspunkt af
overordnet betydning, nemlig krydsnin¬
gen af l'Ourqc-kanalen med Mælkevejen
(13). For ikke at bryde den gennemgåen¬
de og sammenbindende sigt over kanalen
er broen delt i to løb, der tillader en
uhindret visuel kontakt mellem de sydlige
og nordlige del. Skæringspunktet bliver
kraftigt markeret af broerne, men det
landskabelige flodlandskabsmotiv står
rent og animerer den besøgende til at
opsøge de funktionsbestemte anlæg i par¬
ken. På entrétorvene danner veterinær¬

plateauet (M) respektive koncertsalen (4)
og vandpalæet (H) landmærker. Særligt
vigtigt er vandpalæets kaskadeskulptur,
da den både understreger vandpalæets
betydning som byport og annoncerer pla¬
ce des Lions og dermed parken for trafi¬
kanter inde fra byen (1). I parken danner
museets observatoriekugle, Mælkevejens
broer (13) og den astronomiske haves
gnomen (23) vigtige landmærker. I den
mindre målestok er planen et væv af
flader, grænser, strøg, skæringspunkter
og landmærker.

Byplanmæssige forhold
Parken har såvel regional som lokal funk¬
tion, og den skal både danne en beskyttet
enhed og invitere til besøg. Derfor er
parkens grænser udformet således: mod
nord er entrépladsen hovedsageligt åben
(B), men beskyttet ved den tekniske sko¬
les bygninger (20) for at muliggøre de
tekniske friluftsudstillinger, der i sig selv
skal virke inviterende til parken (21).
Mod øst findes gang- og cykelforbindel¬
sen ved l'Ourqc-kanalen (26), men den
side er i øvrigt lukket. De støjbeskyttende
foranstaltninger er udformet sådan, at
trafikanterne vil opfatte bakkerpe som et
landskabeligt motiv og derved underret¬

tes om parkens eksistens. Mod syd er de
fremspringende bygninger med til at be¬
skytte place des Lions (A), og dermed
parken, og pladsen er i sin helhed udfor¬
met som et velkommende torv, der stimu¬
lerer til fodgængerophold og inviterer til
selve parken.

Mod vest danner les Darses' kanalmiljø
(K) og la Peupleraie de Peuples et over-

gangsled mellem parken og det store bo¬
ligområde omkring bassin de la Villette
(I). Parkens lokale funktioner begunsti¬
ges på denne måde. Disse betragtninger
knytter sig logisk til byen Paris' planer for
en forbedring af cyklisters og fodgænge¬
res sikkerhed og fremkomstmulighed.

Uddybning af projektet
Etapevis opbygning
Vi har tilstræbt at give parken variation
og dybde i den rumlige struktur. Den bør
også få en tidsmæssig dimension. Eksiste¬
rende bygninger og spirende aktiviteter
bør derfor bevares og fremmes. Og pla¬
nen bør opfattes som et skelet, som fyldes
ud over en længere årrække under åben
debat og brugernes stimulerende medvir¬
ken. Kun hovedstrukturen og de monu¬
mentale bygninger bestemmes fra begyn¬
delsen.

Beplantning
Beplantningen illustrerer planens struk¬
turelle idé og projektets ånd. Således er
lundene mod øst enkle, tætte skovplant¬
ninger af hjemlige træer, som for at opnå
en særlig virkning kan tyndes ud og sup¬
pleres med andre arter. Således består
Peupleraie des Peuples hovedsagelig af
almindelig flodpoppel i lige rækker, der
viser, at dette er et menneskeskabt anlæg,
men poplerne kan skiftes ud f.eks. med
piletræer ved la Grande Darse og med
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Den astronomiske have.
■ The astronomical garden.

kastanier på musiktorvet (7). Og således
er det også i projektets ånd, at så mange
træer som muligt bevares på deres oprin¬
delig plads (3).

Arkitektur - bygninger
Musikbyen og Palais d'Eaux betyder til¬
føjelsen af to store bygningsanlæg ved
place des Lions (G) (H). Musikbyens
hovedkompleks markerer sig mod plad¬
sen med store keramikklædte facader,
der spejler sig i kanalen (4). Ind imod
musiktorvet har bygningen en mere åben
form og intim karakter. Den svarer til et
foyer, der forbinder de forskellige sale og
studios. Palais d'Eaux vender en bred ryg
mod place de la Porte de Pantin, men
mod place des Lions åbner den sig med en
strålende facade, der giver indsyn til ba¬
dehallerne, træningslokalerne og termer¬
nes øvrige dele. Dette er altsammen inde¬
holdt i et stort drivhuskompleks. Fra Pa¬
lais d'Eaux' vestfacade træder parkens
vartegn, en stor kaskadeskulptur frem på
pladsen (1). Begge de store bygnings¬
anlæg har et fælles udtryk. De er begge
dækket af tagflader, der i store hældnin¬
ger falder ned mod parkens midte på en
måde, der gentager rytmen fra de gamle
haller. I musikbyen og i den sydlige del af
Peupleraie des Peuples har alle bygninger
tage, der udgør en del af en sådan tænkt,
sammenhængende skråtstillet tagflade.

I området omkring les Darses er byg¬
ningerne i alle henseender varieret - til¬
passet sine praktiske, æstetiske og sociale
funktioner (K). Et gennemgående motiv
er imidletid fremspringende tage. For¬
uden at give et fælles arkitektonisk præg,
giver disse tage en blød overgang mellem
inde og ude og danner et næsten helt
sammenhængende system af regnbeskyt-
tede passager gennem anlæggets vestlige
side, parallelt med Mælkevejen.

Kanalforholdene
Kanalerne er et af parkens gennemgåen¬

de motiver, men de bruges til forskellige
formål. Pramparken betragtes som et po¬
sitivt islæt og den beholdes. Pramadmini¬
strationen bevares også på sin nuværende
plads. Det foreslås endvidere, at der op¬
rettes en vapourette - bådefart fra place
Ledoux til de østlige forstæder.

Ved les Darses kan man leje robåde og
kajakker for ture på kanalerne med an-
lægsmuligheder i bassin de la Villette og i
kanaludvidelsen ved Collines des Sci¬
ences.

Den nygravede kanal på place des
Lions har en æstetisk funktion og tjener
desforuden som adskillelse mellem plad¬
sen og parken.

Medens les Darses og deres udfletnin¬
ger skæres af flere broer, kan canal de
l'Ourqc kun krydses ved Mælkevejen (13)
og på en bro, der anlægges ved kanalens
underføring under boulevard Mac Do¬
nald (25). Herved opnås en markant for¬
skel mellem et intimt kanalmiljø i vest og
en storslået landskabelig virkning i par¬
kens midte.

Pædagogik
Uden af anfægte le Plaisir som parkens
fundamentale hovedsigte bør de pædago¬
giske muligheder fremmes. Man skal ikke
blive belært, men man skal kunne lære sig
ved at gøre erfaringer af materialer og
situationer, som man ellers sjældent mø¬
der i storbyen. Parken er derfor indrettet
med henblik på at give et maximum af
udfoldelsesmuligheder. Det følgende om
børn, værksteder, dyrehold, temahaver
og sport skal forstås udfra denne mening.
Det er forfatternes forhåbning, at græn¬
serne mellem underholdning, studier og
udstillinger kan nedbrydes.

Børn og leg
Kun undtagelsesvis bør der laves særlige
arrangementer og aflukkede områder for
børn. Børnene bør opfattes som fuldt ud
respekterede brugere af hele parken.

Samtidigt bør de voksnes lyst til fri udfol¬
delse stimuleres. I det »legende menne¬
ske« mødes børn og voksne.

Dyrehold
Muligheden for kontakt med dyr betrag¬
tes som en slags værkstedsforetagende.
Takket være kanalerne og grænsen mod
øst kan sådanne dyr som påfugle og får
vandre frit i parken.

Nord for Halle des Moutons afsættes et

særligt område, hvor børn og voksne kan
beskæftige sig med dyrehold (I). Om¬
kring ponystalden, som flyttes hertil, kan
der samles anlæg for sådanne dyr som
duer og gæs, kaniner og geder. Den alme¬
ne karakter må hellere være bondegård
end zoologisk have. Studielokaler må
indgå i anlægget.

Haver
Der skelnes ikke mellem temahaver og

jardins de découverte. Nogle haver kan
administreres sammen med klubber for
studier af økologi, plantedyrkning og ha¬
vekunst. Temahaverne placeres hovedsa¬
geligt i bakkedraget i form af terrasser.
De får deres økologiske og formmæssige
variation i mødet mellem terrasserne,
bakkerne og lundene (28). I Palais
d'Eaux' drivhuse finde sområder for ama¬

tørklubberne ligesom for videnskabelige
eksperimenter og demonstrationer (32).
Ud af de mange muligheder vises 3 særha¬
ver på planche C, en der demonstrerer
den genetiske variation, en med en sam¬
ling af gastronomiske planter og en
moshave.

Den genetiske have knytter sig til en
lund af bøg (Fagus silvatica). I lundens
kant plantes varianter med for arten afvi¬
gende bladform og bladfarve samt varian¬
ter med særpræget grenbygning. På den
åbne terrasse plantes krybende former
samt hække og »skulpturer«, der viser
bøgens muligheder som formbart materi¬
ale. På terrassen demonstreres yderligere
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Plan af temahaver, perspektiv af den genetiske have.
■ Plan of the theme gardens, perspective of the
genetical garden.

varianter og hybrider af Lilium regale.
Under bøgetræerne samles en kollektion
af skyggetålende anemone, fortrinsvis
Anemone nemorosa og dens varianter.
Som komplement til Lilium plantes lave
arter og varianter af Campanula. Be¬
grænsningen til den genetiske variation i
en håndfuld planter, som har et pædago¬
gisk sigte, vil vise sig at have en ligeså stor
æstetisk virkning.

I den gastronomiske have samles kryd¬
derurter og andre planter, som bruges i
køkkenet uden at have betydning som
mad. De flerårige, lave krydderurter ord¬
nes i et enkelt parterremønster, og de en¬
årige sås i regelmæssige bede. Andre
planter ordnes med hensyn til deres særli¬
ge krav og æstetiske muligheder: brønd¬
karse i et springvand ved terrassemuren,
skovmærker i skovbrynets skygge, capers
i støttemurens fuger og kvan i en place¬
ring, som fremhæver den dekorative virk¬
ning. Gravet ind i bakken er en kælder
med dyrkning af champignons.

Moshaven, der har skygge og luftfug¬
tighed som nødvendige forudsætninger,
ligger på en terrasse inde i spidslønslun-
den ved erf af de høje betonskærme.
Skærmen modtager et stadigt skiftende
skyggemønster fra træerne, og takket
være det permanent virkende sprinkle¬
ranlæg vil den ligesom skovbunden blive
overgroet af mos og lav.

Sport
Den sportsudfoldelse, der hører hjemme i
parken, er den uorganiserede og spon¬
tane. I tilknytning til omklædning og lig¬
nende faciliteter er le Palais d'Eaux (32)
udgangspunktet for motionsløb og fri¬
luftsbade (31).

På les Champs dés Moutons kan -r i
coexistence med fårene - dyrkes fodbold,
volleybold og visse former for atletik (C),
og på kanalerne dyrkes en vandsport,
som dog forventes at få sit særlige områ¬
de: bassin de la Villette.

Støjafskærmning
Forslaget regner med et varieret akustisk
miljø og med en korrespondance mellem
de visuelle og de akustiske oplevelser.
Eftersom vi ikke finder det acceptabelt at
gennemføre en sammenhængende, total
støjafskærmning mod de støjgenerende
veje i øst, har vi i stedet for foreslået en
kontinuerlig formation af bakkedrag og
skærme i kote 62-64 (22). Set fra vejene
vil anlægget have et landskabeligt præg.
Bakkernes højere dele vil naturligvis ikke
være befriede fra motorstøj, men herfra
vil man til gengæld have et vidt udblik og
en klar opfattelse af støjkilden. Mellem
støttemuren mod boulevard Serurier og
bakkerne ligesom i bakkedragets lavere
dele vil man have et så lavt støjniveau som
storbyforholdene tillader.

Ved krydsningen mellem vejene, le
Périphérique, boulevard Mac Donald og
boulevard Serurier, med Canal Saint-De¬
nis forhøjes vejbrystningen med 4 m, og
såvel skolebygningerne på museumsplad-
sen (20) som bygningerne ved place de la
Porte Pantin (32) (36) placeres og udfor¬
mes sådan, at de beskytter mest muligt
mod trafikstøjen.

I den vestlige del er baggrundsstøj ni¬
veauet lavest, og den relativt tætte place¬
ring af bygninger giver muligheder for
intime uderum også i akustisk henseende.

En realistisk drøm om den 1. november
1993 klokken 5 om eftermiddagen
- synd at Pierre ikke kunne komme ned -

må huske at fortælle ham - jeg nød det
virkelig -

- når jeg kom ind i parken fra den mørke
passage under boulevard Mac Donald,
lå det sidste aftenlys endnu over byen -

- op på gangbroen - de første lamper
spejler sig i l'Ourqc - så stille at jeg
hørte et par får bræge fra sletten - fra
værtshusene i poppelskoven trængte ly¬
de af hygge, som om den vandrede
langs kanalen -

- så jeg ikke fejl, så var det Robert, der
strøg forbi i sin kano - han padler jo her
hver fredag aften, mens Claire går til
svømning i Palais d'Eaux -

- så gik jeg op på observatoriebakken -

og herfra ser man virkelig, at parken er
en rolig pause i byens store flade af
aktiviteter -

- husk at sige til Pierre, at Jane ikke var i
snedkerværkstedet - måske er hun alle¬
rede færdig med sine bogreoler -

- en fest at vandre hertil ad Mælkevejen -

en flok gæs havde tydeligvis sneget sig
ud fra stalden og blev gennet ind af
nogle kondiløbere -

- trængsel i basarerne og en sød duft af
kastanier - og fra kebabsælgernes gry¬
der-

- Gud ved om Paul får sine lektier gjort i
aften - han kan ikke modstå en beat¬
koncert i Halle des Boeufs - folk strøm¬

mede dertil i hundredevis -

- så på musiktorvet, at Pierre Boulez
dirigerer i den store sal på fredag - det
må vi huske at minde mor om -

Nå, der er du Pierre - så du, at de har
lukket for springvandet. De er ved at
sætte ledninger op i det store skrummel til
lysfesten.

Men sid du bare, jeg henter et glas til
dig, så kan du slappe af imens. Jeg valgte
et bord her under palmerne. Du, Marie
siger, at det ville være en god idé at spise
på den bretonske restaurant i Cour gas-
tronomique. De har champignons å la
gréc og kanin! ,

Henry! Hvad gør du her. Er du medlem
af termernes orchidéklub?

Bonjour Plaisir...
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De 8 andre førstepræmieforslag
Den franske konkurrence om Pare de la Villette blev udskrevet i
1982. Ved afleveringsfristens udløb var der indleveret 472 forslag,
heraf 11 danske. Resultatet af bedømmelsen blev, som tidligere
meddelt, at der uddeltes 9 ligestillede førstepræmier på hver
150.000 frc., 11 på hver 50.000 frc., 5 på hver 20.000 frc. og 5
forslag fik hædrende omtale. På de foregående sider vistes den
danske gruppes forslag, her følger uddrag afde 8 andres forslag.

Der er ikke udsendt en egentlig betænkning fra dommerkomite¬
en, men den tekniske gruppe, der gennemgik alle forslag, påpeger
flere forhold som væsentlige i sin rapport. Den tekniske gruppe
mener, at forslagsstillerne ofte har haft endog meget svært ved at
bedømme størrelses- og skalaforhold i området og de voluminøse
eksisterende bygninger, samt størrelsen af hele området sammen¬
holdt med Paris' øvrige parker. Med hensyn til karakteren af den
kommende park fremhæves det, at en gruppe afforslag bar for
megen præg af Disneyland med vægten lagt på forbrug af
forlystelser, mens en anden gruppe forslag, enten i mangel af
overordnet idé eller med ønsket om at indføre »naturen i byen«,
havde overplantet området med uniforme plantninger. Hvad
angår de æstetiske valg, har den tekniske gruppe undret sig over
de mange forslag, der udtrykker svundne tiders planidealer og
tankegang. Endelig har der været lagt stor vægt på at finde
forslag, der udtrykte et signifikant design, samtidig med at
programmets brikker blev puslet på plads.

De 9 udarbejdede uddybende materiale i form afen planche og
tekstbilag. Dommerkomiteen valgte herefter den 25. marts Tschu-
mi som endelig vinder med 12 ud af21 stemmer. Koolhaas fik 5
stemmer, Lassus og Vexlard hver 2.
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1. Konkurrenceforslag afgruppe ledet afRem Koolhaas, Storbritannien.
2. +5. Konkurrenceforslag afgruppe ledet afBernhard Lassus, Frankrig.
■ 1. Competition entry submitted by the team led by Rem Koolhaas,
Great Britain.
2.+3. Competition entry submitted by the team led by Gilles Vexlard,
France.
Fotos: pressemeddelelser samt fra udstillingsophængningen i Centre
Pompidou.
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1.+3. Uddrag afTschumis vindermateriale fra omkonkurrencen.
2. Konkurrenceforslag afgruppe ledet af Bernard Tschumi, USA.
■ I. +3. Extract from Tschumi's winning materialfrom thefinal round of
the competition. 2. Competition entry submitted by Bernard Tschumi,
USA.
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1.+2. Konkurrenceforslag af gruppe ledet af Alexandre Chemetoff
Frankrig.
3., 4.+5. Konkurrenceforslag af gruppe ledet af Gilles Vexlard,
Frankrig.
■ 7.+2. Competition entry submitted by the team led by Alexandre
Chemetoff France.
3., 4. +5. Competition entry submitted by the team led by Gilles Vexlard,
France.
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1.+2. Konkurrenceforslag af gruppe ledet af Jacques Gourvennec, f
Frankrig.
3. Konkurrenceforslag afgruppe ledet afAndreau Arriola, Spanien.
4. Konkurrenceforslag afgruppe ledet afMichael van Gessel, Holland.
■ I.+2. Competition entry submitted by the team led by Jacques
Gourvenec, France.
3. Competition entry submitted by the team led by Andreu Arriola, Spain.
4. Competition entry submitted by Michael van Gessel, Holland.
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Koncentreret natur, Botanisk have som bypark
Af Åge Nicolaisen

Botanisk have i København er den mest

spændende af storbyens parker. Inden for
havens ærværdige jerngitre har man på
knap 10 hektar genskabt en lang række
plantesamfund, ikke blot fra Danmark,
men også fra Sydeuropa, Troperne og
Østen. Her vokser over 20.000 forskellige
plantearter, som kan give københavnerne
og deres gæster langt rigere oplevelses¬
muligheder end nogen anden park i byen.
Men kan Botanisk have nu også fungere
som bypark?

Formål og midler
Det egentlige formål med en botanisk
have er naturligvis ikke at fungere som et
rekreativt område, hvor man kan spadse¬
re, jogge, lege og tage solbad. Haven
tjener et strengt videnskabeligt formål,
som dækker forskning, undervisning og
samlermani inden for botanikken. Plan¬

tesamlingerne består næsten udelukken¬
de af rene plantearter, mens alle variete¬
ter og sorter forvises til dyrkning i andre
parker og plantesamlinger. En gang om
året registreres alle planter omhyggeligt,
så opståede huller i systemet kan udfyl¬

des. Administrativt er Botanisk have et

institut under Københavns universitets

naturvidenskabelige fakultet. De vigtig¬
ste krav til haven er, at den besidder en
levende plantesamling som grundlag for
udforskning og udnyttelse af planter, at
planterne er korrekt navngivet - indtil
videre efter det gængse linnéiske system,
at alle relevante oplysninger samles i et
centralt register, og at man sørger for
udveksling af frø, småplanter og meri-
stemformerede planter med tilsvarende
institutioner i udlandet.

For den uindviede kan planternes pla¬
cering i haven godt virke en smule kao¬
tisk. Det er nok fordi flere forskellige
principper ligger til grund for planlægnin¬
gen: botanisk-systematiske, geografiske,
biologiske, brugsmæssige, kronologiske
og økologiske. Med disse principper kan
man stille fagbotanikere og studerende
tilfreds, men man har ikke tænkt ret

meget på havens øvrige publikum.

Botanisk have for 100 år siden

Lige fra starten har Botanisk have været
baseret på en videnskabelig udnyttelse,

trods havens placering nær bymidten i
sammenhæng med de øvrige voldparker
og trods landskabsgartnerens plan. Bota¬
nisk have er anlagt 1871-74 på en del af
Østervold i tæt tilknytning til parkerne på
det øvrige voldterræn: Kastellet, Østre
anlæg, Ørstedsparken, den nu forsvund¬
ne Aborrepark og Tivoli.

Projektet til haven blev udarbejdet af
landskabsgartner Henrik Flindt, der var
bidt af den åh så moderne engelske land-
skabshave. Han har »æren«'for, at mang¬
foldige fornemme barokhaver i Danmark
og Skåne blev ændret til den blødsødne,
romantiske landskabsstil. Med projektet
til Københavns botaniske have fik han

mulighed for at anlægge en landskabelig
have helt fra bar bund. Bastioner, raveli¬
ner og voldgrave må have være inspire¬
rende for planlæggeren. Med skovle og
trillebøre udbyggede man ravelinerne til
næsten bjergagtige stenhøje, og et sin¬
drigt net af sirligt svungne gangstier gjor¬
de planen aktuel og moderne. Stisystemet
ser interessant ud på planen, men var i
virkeligheden ikke særlig overskueligt el¬
ler bekvemt. Ikke desto mindre findes det
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1. Plan af Botanisk have i København.
2. 100 år holdt brygger J. C. Jacobsens driv¬
huse. Nu er de med nænsom hånd og moderne
materialer restaureret, så nye generationer af
planter og mennesker kan have glæde afdem.
3. En ganske kort TV-udsendelse lokkede mas¬
ser af børn ind til tropiske oplevelser i palme¬
huset. Massemedierne er uundværlige, når bo¬
tanikken skalpopulariseres.

■ 1. The Botanical Gardens in Copenhagen
were laid out on part of the fortifications which
surrounded the town up to the mid 19th century.
2. Brewer J. C. Jacobsen's hot houses lastedfor
100 years. With a gentle hand and modern
materials, they have now been restored so that
new generations of both people and plants can
use and benefitfrom them.
3. A relatively short TV-transmission enticed a
crowd of children to enjoy tropical adventures
in the palm house. The mass media is indispen-
sible in the process ofpopularization ofbotany.

stadig næsten uændret. Fremskaffelse,
fordeling og placering af planterne blev
foretaget af botanisk gartner Jens
Friedrichsen, der flyttede med fra den
tidligere botaniske have ved Charlotten¬
borg slot. Væksthusanlægget var en gave
fra Carlsbergfondet til universitetet, og
planerne blev udarbejdet af slotsgartner
Tyge Rothe fra Rosenborg, arkitekt Pe¬
ter Christian Bønecke og brygger J. C.
Jacobsen.

Denne nyanlagte botaniske have var
mere publikumsvenlig end dens tre for¬
gængere, men adgang var dog forbudt for
barnepiger med spæde børn, for hunde og
for større børn, som ikke var i følge med.
voksne, omtrent de samme ordensregler,
som dengang var gældende i byens øvrige
offentlige parker. Stianlægget var veleg¬
net for promenader, og de færreste tænk¬
te sig muligheden af, at græsset og andre
arealer uden for stierne kunne betrædes.

Der ædes af arealerne
Haven strakte sig over ca. 9 hektar, driv¬
husene ca. Vi hektar. 1 tidens løb har

byggeri fra alle sider ædt sig ind i haven,
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som det alt for ofte er tilfældet, når man
vil placere »almennyttigt« byggeri på »bil¬
lige« grunde. Utallige hektarer er blevet
forandlet fra parkarealer til byggeplad¬
ser, og nutidens kommunale og statslige
bygherrer finder det stadig rimeligt, at
parkerne stiller jord til rådighed. Måtte
vore parker i almindelighed og Botanisk
have i særdeleshed i fremtiden slippe for
dette rovfiskeri.

Parkpolitik i Botanisk have
Parkforvaltningerne i vore byer gør i re¬
gelen forbavsende lidt for at lokke bor¬
gerne ind i deres parker. De går ud fra
som givet, at folk er helt vilde med at
besøge parkerne. Man forestiller sig, at
haveløse og naturløse byboere vil invade¬
re parkerne for at få udløsning for den
nedarvede trang til naturoplevelser. Jo
go'mor'n. Men Botanisk have har jo alt,
hvad der kan tiltrække folk i den retning:
et væld af sjældne og ganske almindelige
planter fra mark, eng, strand og skov - og
oven i købet glashuse med alle de spæn¬
dende planter, som Tjæreborg- og Spies¬
danskeren har beundret i det sydlige eller
oplevet på TV-film fra lænestolen der¬
hjemme. Men plantesamlingerne er i sig
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selv ikke nok. De kan nemt komme til at

virke som lidt støvede museumsgenstan¬
de, som med en uforståelig latinsk etiket
ikke siger génnemsnitsgæsten noget som
helst.

Botanisk have kan let gøres mere popu¬
lær, uden at det går ud over den videnska¬
belige strenghed og akkuratesse. Man har
dog opsat en lang række skilte, som ved
havens indgange (der er ikke mindre end
2 indgange til haven!) fortæller om de
planter, som netop nu er i fuld blomst, og
hvor de står. Langs voldgraven er der i
sommertiden skilte med lange søforkla¬
ringer om mikroflora og mikrofauna, om
vandforurening og andet aktuelt. 1 udstil¬
lingsvinduerne i Botanisk museum er der
varierende fremvisninger af botanisk in¬
teresse, og rundt om i haven er der anlagt
små økologiske plantninger, der forklarer
den opmærksomme besøgende en hel
masse om sammenhængen i danske og
udenlandske plantesamfund. Var der ba¬
re plads nok og bevillinger nok, var der
næppe grænser for, hvad havens ledelse
ville servere for os.

Parkpolitik og økonomi
Når der skal spares på de offentlige udgif¬

ter, så er parkdriften et oplagt emne at
angribe. At misforstået sparsommelighed
her kan ødelægge, hvad der gennem år¬
tier er opbygget af plantninger, tænker
man næppe på. Og at foreslå noget så
forsmædeligt som at udbygge parkfunk¬
tionerne i en botanisk have, hvor man i
forvejen indskrænker pengene til de
egentlige, videnskabelige formål, det må
da være absurd. De færreste tænker på, at
en udbygning af folkets parkmuligheder
kan øge velbefindende, almen sundhed,
naturforståelse og samfundssind. Hvad
vil da være mere rimeligt, end netop i en
botanisk have at øge kapaciteten, at frem¬
me parklivet, blot ved at lokke flere men¬
nesker inden for de imponerende smede¬
jernsgitre.

En populær-botanisk indsats
Den første indsats for at gøre Botanisk
have mere populær er simpelthen at æn¬
dre de nugældende helt latterlige åbnings¬
tider. Allerede kl. 16 kan man ruske i

tremmelågen uden at kunne komme ind.
Og var jeg overgartner, ville jeg da også
hellere bruge de fattige bevillinger til
egentligt botaniske formål end til over¬

tidsbetaling til havebetjente og hunde-
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Modstående side:
1. »Søen« er det centrale landskabselement i
Botanisk have - resten af Københavns stads¬
grav, nu omgivet af koncentrerede naturople¬
velser med floristiske enkeltheder, grimme æl¬
linger og interesserede publikummer.
2. Tiloversblevne, irrede grækere fra andre
pladser har holdt flyttedag og hilser botaniker¬
ne velkomne.
3. Pergolaen langs den ene søbred er støtte¬
punkt for talrige slyng- og klatreplanter, og
giver spadsereturen en ekstra kvalitet.

Denne side:
4. De tidligere fæstningsvolde illuderer som
Alperne og andre bjerge en miniature, et sikkert
trækplaster for både plantefolk og lægmænd.
5. Samtlige planter i botanisk have er omhygge¬
ligt etiketterede, men man må have aflagt den
store latinprøve for at kunne oversætte plante¬
navnene.

6. Kornelbuskettet ved søen er samlingspunkt
for talrige vilde fugle, som fodres af trofaste
parkgæster.

■ Opposite page:
1. "The Lake" is the central landscape element
in the botanical garden - the remains of Copen¬
hagen city moat, now surrounded by concen¬
trated nature experiences with floral details,
ugly ducklings and the inquisitive public.
2. Greeks left-over from other parks, covered
in verdigris, have moved in to bid the botanists
welcome.
3. The pergola along one of the lake sides
provides support for numerous climbing and
twining plants and adds extra quality to a walk.

■ This page:
4. The former fortified ramparts give a good
impression of the Alps and other

5

vagt. Men tænk, at folk finder sig i at stå
uden for gitteret og bare få lov at kigge
ind i det forjættede land.

Det er en almindelig opfattelse, at dyr
er mere spændende end planter. Derfor
er der måske nok så meget større grund til
at gøre mere ud af serveringen af alver¬
dens planter for de besøgende i haven.
Se, hvad man har gjort ud af pædagogik¬
ken i Københavns zoologiske museum.
Der kunne et par ekstra bevillinger til
årslønninger i Botanisk have gøre under¬
værker. Moderne udstillingsteknik, udle¬
vering af lydbånd og brochurer for hele
haven eller dele af den var nok en god idé.
(En tur i den tropiske regnskov, den
kanariske flora på hjemmeplan, en tur i
Balkans maki, Pyrenæernes sjældne
bjergplanter...) Truede planter, miljøfor¬
ureninger, ukrudtsflora og naturstier
kunne indgå i det daglige arbejde, og
massemedierne burde yderligere aktive¬
res. Blomster er altid godt stof i fjernsy¬
net. Udsendelsen i efteråret med de nye
væksthuse gav genlyd i børnehaver og
skoler. Staten har nu ofret, undskyld an¬
vendt, millioner på genskabelsen af
væksthusanlægget, én fornem og påskøn¬
nelsesværdig indsats, men drivhusene er

trods alt til for planternes skyld - samtidig
med at København hungrer efter et rigtigt
krystalpalads, hvor vi kan tage nogle friti¬
mer fra vort berømte klima. Det var en af
C. Th.'s kongstanker og det er i lille
udgave opbygget på Norrmalmstorg i
Stockholm - men indtil videre har vi et

dejligt surrogat i Botanisk haves palme¬
hus, et smukt bygværk og et godt sted for
tropeplanterne og et par hundrede af
havens gæster.

Jo flere aktiviteter i Botanisk have, jo
større publikum, jo større interesse og jo
mindre hærværk. Og så er der mulighed
for gratis studieture for alle vore land¬
skabsarkitekter. Så ville nok mange kva¬
dratkilometer af 'Skogholm' og 'Select'
kunne erstattes med arter fra den rige,
koncentrerede natur, som Botanisk have
serverer for os.

Åge Nicolaisen, stadsgartner i Gladsaxe kommune.
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ignoreret og det biologiske kredsløb
brudt. Den sammenhæng mellem by og
landskab, der var kendetegnet for tidlige¬
re tiders byer, hvor bebyggelsen var et
udtryk for landskabets form og indhold,
er forsvundet.

Gennem 24 plancher søger udstillingen
at belyse, hvorledes landskabsplanlæg¬
ning kan være med til at afdække nogle af
disse problemer og fremkomme med kon¬
krete forslag til forbedring af vore fysiske
omgivelser.

De 24 plancher behandler hvert sit em¬
ne indenfor kommuneplanlægning med
fotos, tegninger og tekst. Nogle planche¬
titler er: Det åbne land - mark, skov og
strand. Nye boligområder. Bypark og fri¬
tidsanlæg, Fredede arealer, By- og bolig¬
trafik. Plancherne viser først og fremmest
positive eksempler, men også følgerne af
manglende eller dårlig planlægning er
vist.

Udstillingen er fotograferet og redigeret
af landskabsarkitekterne MDL Henrik

Fog-Møller, Rita Larsen, Malene
Hauxner, Jens Hendeliowitz, Kerstin
Lehnsdal og Jon Pape.
Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter. ©
Modstående side: En af vandreudstillingens 24
plancher.
Herunder: Fra fernisagedagen 15. april, hvor
udstillingen var ophængt på Landbohøjskolen i
København. Foto: Torben Dam.
■ Opposite page: One of the 24 placards from
the travelling exhibition.
Below: From private viewing day, the 15th. of
April, where the exhibition was on display at
The Royal Veterinary and Agricultural High
School of Denmark, in Copenhagen.
Photo: Torben Dam.

Udstilling om
landskabsplanlægning
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter og Stads- og Kommunegartnerfore¬
ningen har udarbejdet en udstilling om
landskabsplanlægning. På 24 plancher
forsøger udstillingen at illustrere, hvor¬
dan der kan arbejdes med de fysiske
omgivelser på en hensigtsmæssig måde,
og hvordan landskabsplanlægning bør
indgå i den mere sammenfattende fysiske
planlægning.

At planlægge opfattes i almindelighed
som den proces, det er at vedtage ret¬
ningslinier for den fremtidige udvikling,
og det kan være udviklingen inden for et
mindre område. Staten, amterne og kom¬
munerne udfører således forskellige for¬
mer for planlægning. Økonomisk plan¬
lægning drejer sig om prioritering af de
økonomiske ressourcer og resulterer i det
offentliges fremtidige anlægs- og drifts¬
budgetter. Fysisk planlægning drejer sig
om vore fysiske omgivelser, om den frem¬
tidige anvendelse af jordarealer og om
udformningen af byer, bygninger og an¬
læg i det åbne land. Sektorplanlægning
omhandler mere afgrænsede interesseom¬
råder, som f.eks. sundhedssektoren, bo¬
ligsektoren, den grønne sektor, socialsek¬
toren, undervisningssektoren og trafik¬
sektoren. Sektorplanlægningen har pri¬
mært til formål, at fastlægge udbygningen
inden for hvert sit interesseområde og vil
derfor ofte skulle tilgodese indbyrdes
modstridende interesser.

Men planlægning er også at kunne for¬
udse de problemer, en bestemt udvikling
kan medføre. Planlægning kan således

forbedre det politiske beslutningsgrund¬
lag ved at påpege de miljømæssige og
sociale konsekvenser af forskellige udvik¬
lingsmuligheder.

Den fysiske planlægning skal fastlægge
målene for samfundets langsigtede udvik¬
ling og sammenfatte de forskellige sektor¬
interesser til en helhedsplan. De vigtigste
redskaber hertil er regionplanlægningen,
kommuneplanlægningen og lokalplanlæg¬
ningen. Udstillingen om landskabsplan¬
lægning belyser, hvorledes dette planlæg¬
ningsområde bør indgå som en integreret
del af den fysiske planlægning.

Efter mange års vækst styret af de en¬
kelte sektorinteresser er det blevet stadigt
mere tydeligt, at der er brug for at lægge
større vægt på forvaltningen af naturres¬
sourcerne og på at bevare og forbedre
miljøkvaliteterne i vore omgivelser. Den
kraftige stigende urbanisering af landet
med boliger, industrier, kraftlinier og mo¬
torveje har ført en række problemer med
sig, der ikke er blevet løst i takt med
udbygningen.

Der er blevet bygget nye byområder så
store som købstæder, med en så forenklet
form, at de aldrig har fået købstadens
sammensatte righoldige miljø. Grænser¬
ne mellem land og by er blevet stadig
mere udvisket, hvor byen i sin oprindelige
skikkelse som landskabets modsætning er
blevet ændret totalt.

Historiske bymiljøer er blevet ødelagt
af nye bycentre, gadegennembrud og par¬
keringspladserne, og vi har mistet noget
af vort oprindelige forhold til landskabet.
Ved de store anlægsopgaver er teknikken
blevet udnyttet i en sådan grad, at land¬
skabet med dets bakker og dale er blevet
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LANDSBYER } 8

En stor del af nybyggeriet har anvendt det
moderne standardiserede typehusbyggeris ele¬
menter, som er uheldige for de gamle landsby¬
miljøer.
Landsbyernes fysiske og sociale miljø er of¬
te enestående og bevaringsværdige. De åbne
arealer -bygrønningen og gadekaret udgør sam¬
men med forsamlingshuset og skolen rammerne
for landsbyfællesskabet. Dette fællesskab
samt fornemmelsen af det overskuelige, nære
samfund, adskiller landsbyen fra de fleste
nyere boligbyer.
Bevaringsplanlægning omfatter en sikring af
eksisterende værdier og retningslinier, efter -
hvilke nye bygninger og anlæg kan udformes og
placereB.
En bevarende lokalplan kan sikre eksisteren¬
de bebyggelser mod nedrivning eller uheldig
ombygning. Don kan Indeholde bestemmelser om
udformning og anvendelse af ubebyggede area¬
ler, herunder om terrænregulering, beplant¬
ning, belysning og udendørs møblering.

f 1 Lokalplanens formil
Lokalplanen skal sikre, at det eksisterende landsbymiljø bevares
ved

al området forbeholdes til boligformål, landbrugsformål og of-
fenlléfc formål,

at ny bebyggelse i området fir en placering, udformning og et
materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byg¬
getradition, eller at ny bebyggelse på anden mide ved sin arki¬
tektoniske udformning og indpasning kan medvirke til at bevare
karakteren «f det eksisterende miljø,

al eksisterende karakteristisk bebyggelse med tilhørende om¬
givelser saml bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhisto¬
risk værdi bevares,

al karakteristiske træer, hegn m.v. bevares.

Landsbyerne fungerede engang som centre for
landbrugsproduktionen. De udgjorde små selv¬
stændige samfund med boliger, butikker, sko¬
le, forsamlingshus, kirke og kro.
Med den udvikling, som landbruget har gennem¬
gået i de sidste loo år, har produktionen
gjort sig stadig mere uafhængig af landsby¬
erne. Med industrialiseringen søgte store de¬
le af den oprindelige landbobefolkning til de
større byer. /

En lang række problemer præger nu landsbyer¬
ne. Skoler, butikker, forsamlingshuse er for¬
svundet eller trues af nedlæggelse.

Landsbybeboerne skal opsøge arbejdspladser,
butikker og offentlig service 1 de atørre
byer. Og de offentlige trafikforbindelserer
ofte dårlige.
Vejudvidelser til den gennemkørende trafik
har ødelagt vejbilledet og medført støj- og
forurenlngsgener.

rjBj Landsbyernes udformning har nøje sam-II [menhæng med deres placering og funkti-rH-H onsmønster. Ellidshøj, bygget op om¬
kring den jydske hovedfærdselsåre,-Fem«
en intakt ø-landsby med stjerneudskif-
tede jorder,-Voldsted, en "forteby" med
fælles grønning i midten.

■ Nordby på Samsø har kunnet bevare »in
D| oprindelige form og udseende på grundaf turismen og feriebosætningerne. Byen

vedligeholdes med respekt for den op¬
rindelige arkitektur og tradition.

| | | Davinde på Østfyn har sit lindetræ på
III tingstedet. Træet klippes hvert år un-
W III der stor fest iviras i denne imponerende

form.

pr-] Iglsø kirke ved Skive med sine smuktilt klippede bøge. Et stykke havekunst i
[Iyj det jydske landskab.

Kirke-Skensved, landsby i Solrød kommu¬
ne, med sin smukke afrundede form mod
syd. Alt for mange landsbystrukturer
opløses uf parcelhuskvarterer, der bre¬
der sig ud over markerne.

I Uobxyniirrt
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Bogomtale

Mark, skov og erig i byområder
Jon Pape: Mark, skov og eng i byområder.
En eksempelsamling. Serien om land¬
skabsplanlægning. DSR Forlag. 1982.
90 sider, ill. 55,25 kr.

Samtidig med byernes vækst og det omfat¬
tende boligbyggeri i 1960'erne og begyn¬
delsen af 70'erne er skabt en række af

grønne områder i byerne, dels fælles fri¬
arealer i boligområderne, dels byparker
eller offentlige grønne områder i tilknyt¬
ning til institutioner m.v. Disse arealer er
tilsammen store og optager væsentlige
ressourcer til drift og administration.
Samtidig kan det efterhånden konstate¬
res, at disse friarealer er beklageligt ens¬
artede og oplevelsesfattige, og at deres
brugbarhed er ringe i forhold til de man¬
gesidige behov for friluftsliv og naturople¬
velser, som bymennesker har.

Det problem har Jon Pape taget op i sin
afsluttende opgave på afdelingen for Ha¬
ve og Landskab på KVL. Jon Papes ud¬
gangspunkt er, at der er behov for langt
mere differentierede friarealer end de,
der i almindelighed findes i dag. Hans
hypotese er, at »naturprægede« friarealer
med mere ekstensive driftformer hentet
fra land- og skovbrug, kan skabe nye og
tiltrængte oplevelsesmuligheder i byerne.
Det har han belyst ved at finde frem til en
række konkrete eksempler på arealer, der
i dag drives efter disse metoder og disku¬
tere deres udtryk og funktion. Det er
suppleret og yderligere belyst af en række
teoretiske betragtninger over økologisk
succession og driftformer.

Eksemplerne er opdelt i grupper, der
hver for sig belyser landskabselementer-
ne: Mark, skov, eng og vådområder.
Hvert eksempel er indtegnet på et kort¬
udsnit fra G.I. og oftest tillige illustreret
af en frihåndstegning fra arealet. Områ¬
derne vurderes efter deres udtryk, deres
oprindelse (levn fra kulturlandskabet el¬
ler etableret fra nyt), deres funktion samt
drift og vækstbetingelser. Jon Pape be¬
skriver ved hjælp af disse eksempler på en
fin måde, hvordan småskove, extensive
græs- og kratarealer, småsøer m.v. bliver
brugt til børneleg, hulebyggeri m.v., men
også til voksnes gåture, hundeluftning,
fællesarrangementer m.v. Afsnittet inde¬
holder både arealer, der fysisk anvendes
til rekreation, og arealer der anvendes til
f.eks. korndyrkning, og dermed blot har
en arkitektonisk funktion.

Bebyggelsen Romerhusene i Fredensborg næv¬
nes som et eksempel på naturprægede friarealer
i tæt-lav bebyggelse.

■ The development Romerhusene in Fredens¬
borg is given as an example ofnature-like open
space in a high density, low-level housing area.

Man kunne ønske, at der var lagt vægt
på også at beskrive arealerne i forhold til
de samlede rekreative tilbud i byområder¬
ne. Derved ville en vurdering af kvaliteter
og begrænsninger ved denne type friarea¬
ler træde klarere frem. Også økonomien i
disse arealers drift ville være spændende
at få belyst, set i forhold til de traditionelle
friarealers drift.

De teoretiske afsnit omfatter en kort
diskussion af begrebet økologisk successi¬
on i forhold til forskellige teorier supple¬
ret med et fint lille skema over landskabs¬

typer, der svarer til denne udvikling. End¬
videre et kort afsnit om kulturlandskabets
historie. På baggrund af hvert af disse
afsnit defineres en række friarealkatego¬
rier, som eksemplerne er inddelt efter.
Sidst i bogen, som et egentligt tillæg er
beskrevet

1. Landbrugets afgrøder og driftmøn-
stre.

2. Vedvarende græsmarkers økologi.
3. Slåning af vedvarende græs incl. ma¬

skintyper.
4. Afgræsning.
Disse tillæg giver, hver for sig, spæn¬

dende og relevante oplysninger, som kan
anvendes til vurdering af muligheder for
at etablere sådanne ekstensivt drevne fri¬
arealer.

De teoretiske afsnit forekommer ikke
helt præcist disponerede i forhold til hin¬
anden. To forskellige definitioner af fri¬
arealkategorier kunne med fordel have
været relateret til hinanden, og evt. sam¬
arbejdet med tillæggets beskrivelser af
driftformer. Det kunne måske også, i

højere grad end tilfældet er, være anvendt
til at beskrive problemer i eksemplerne.

Opgaven er ikke desto mindre et spæn¬
dende og anvendbart skrift, som tager et
hidtil uopdyrket emne i park- og friareal¬
politikken op. Her er på en let tilgængelig
måde samlet en række oplysninger, som
er værdifulde, dels som en dokumenta¬
tion af, at det kan lade sig gøre at admini¬
strere naturprægede friarealer i byområ¬
der, dels som kilde for dem, der ved
selvsyn vil vurdere de kvaliteter, der her¬
ved kan opnås.

P.S. En ekstra omgang korrekturlæs¬
ning ville nok have gjort gavn!

Annelise Bramsnæs

Det åbne land i regionplanerne
Karen Flald Thomsen: Det åbne land i

regionplanerne. En analyse af region¬
planlægning i det åbne land omkring
spørgsmålet separation eller multianven-
delse. Serien om landskabsplanlægning.
DSR Forlag KVL. 1982. 123 sider ill.
77,75 kr.

Hvordan skal det åbne land planlægges i
Danmark? Det spørgsmål sidder der en
masse mennesker rundt omkring i amter¬
ne og forsøger at løse netop nu, fordi
tillægget til regionplanerne om det åbne
land skal indsendes til miljøministeriet
ved årsskiftet 1984-85. Et af de proble¬
mer, som er vanskelige at løse er, hvor¬
dan hensyn til landbrugsdrift, rekreation
og naturbeskyttelse kan varetages samti¬
digt.
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Landbrugsdriftens forandring henimod
store rationaliserede dyrkningsstepper,
og store rationaliserede staldbygninger,
hvor husdyrene holdes permanent, har
betydet en indskrænkning af landskabets
variation og rekreative kvaliteter. Da be¬
hovet for rekreation og naturoplevelser
samtidig er vokset, og da færre og færre
kan opfylde det gennem køb af sommer¬
hus eller bil, for at komme ud til attrakti¬
ve naturområder, må konflikten imellem
landbrugets udvikling og en sikring af
almene rekreative kvaliteter og mulighe¬
der tages op.

Det har landskabsarkitekt Karen Hald
Thomsen valgt som emne for sin afslut¬
tende opgave fra Afd. for Have og Land¬
skab på KVL. Hun har været i England
for at få belyst, hvordan en »multianven-
delse« af det åbne land kan gennemføres,
og har dernæst analyseret de danske re¬
gionplaner for at vurdere, hvorvidt de
lægger op til en separation af forskellige
arealanvendelser i zoner, eller til en

»multianvendelse«, dvs. integration af
flere forskellige arealanvendelser inden¬
for samme zone.

Beskrivelsen af de engelske eksempler
på »multianvendelse« indledes med en
udmærket kort oversigt over frednings¬
myndighederne og fredningspraksis i
England. Tilsyneladende er forholdene
ikke i praksis så forskellige fra Danmark,
bortset fra at englænderne i langt højere
grad har taget spørgsmålet om integration
op. Det har man gjort ved, ud over den
generelle lands- og amtsdækkende fred¬
ningsplanlægning, at forsøge gennem pi¬

Tystrup-Bavelse området i Danmark, hvor
fredninger og opkøb har forbedret adgangen til
det åbne land.

lotprojekter at kombinere landbrug, na¬
turbeskyttelse og rekreation. Dels gen¬
nem »Demonstration farms projects«
som er gennemført på 10 gårde spredt i
landet, dels gennem »Countryside mana¬
gement«, som er gennemført for 8 større
samlede landbrugsområder. I begge typer
af forsøg er det væsentlige ikke et lov¬
grundlag for at gennemføre projekterne,
men et frivilligt samarbejde mellem land¬
brugerne og repræsentanter for naturbe¬
skyttelsesinteresser og friluftslivets inter¬
esser. Samarbejdet formidles gennem
Countryside Commission, det centrale
engelske fredningsorgan, som uddelege¬
rer både kompetance og penge til lokale
planlægningsgrupper. Det viser sig så, at
ved hjælp af mindre statslige tilskud og
arbejdskraft er det muligt at gøre land¬
brugerne interesserede i et samarbejde,
som dels tilrettelægger landbrugsdriften,
dels regulerer den rekreative færdsel, og
samtidig forøger og forbedrer land¬
skabets indhold af småskove, hegn m.v.
samt rekreative stier. I sin vurdering af
disse projekter peger Karen Hald Thom¬
sen på, at det i høj grad må tilskrives
netop den decentrale forhandling og gen¬
nemførelse, at resultaterne er blevet så
overbevisende.

I den efterfølgende analyse af de dan¬
ske regionplaner, opdeles disse i tre grup¬
per efter deres forskellige udformning:

I. Hele det åbne land er inddelt i defi¬
nerede zoner. II. Hovedinteresserne er

indtegnet i zoner. III. Ingen opdeling,
men arealinteresser er indtegnet med
overlapninger.

■ The Tystrup-Bavelse area in Denmark where
preservation and land purchase has improved
access to the open land.

Først gennemgås Vestsjællands region¬
plan, som repræsentant for gruppe I, me¬
get omhyggeligt for at belyse, dels om
retningslinierne for landbrug, rekreation
og naturbeskyttelse fremmer en »multi¬
anvendelse« eller ej, dels hvilken lov¬
hjemmel der findes for evt. at gennemfø¬
re retningsliniernes bestemmelser. Der¬
efter gennemgås kortfattet Nordjyllands
regionplan som repræsentant for gruppe
II, og Sønderjyllands regionplan som re¬
præsentant for gruppe III. På baggrund af
dette materiale konkluderer Karen Hald

Thomsen, at de danske regionplaner i vid
udstrækning lægger op til en separation af
landbrug og rekreation/naturbeskyttelse,
mest i Vestsjælland, og mindst i Sønder¬
jylland. Endvidere at de zoner, hvor re¬
kreation og naturbeskyttelse prioriteres
højt, ofte ligger langt fra de større byer i
amterne, hvor flertallet af befolkningen
bor.

Analysen er en meget omhyggelig og
grundig gennemgang, især m.h.t. lov¬
hjemmel for realiseringen af region¬
planerne. Det er derimod vanskeligere at
objektivere vurderinger af mulighederne
for »multianvendelse«. Problemet er, at
analysen gennemføres på det helt over¬
ordnede formelle plan, som regionpla¬
nerne udgør, mens de engelske eksemp¬
ler netop belyser muligheder uden for de
lovbestemte muligheder. Derfor kan det
vanskeligt sammenlignes. Det ville være
lidt nemmere ved undersøgelse af land¬
brugsplaner og navnlig de fredningspla-
ner, som skal konkretisere, hvor og hvor¬
ledes fredningsinteresserne skal sikres,
eller de kommuneplaner, som skal kon¬
kretisere regionplanernes retningslinier
for arealanvendelsen. Men de findes jo
desværre ikke endnu!

Alle retningslinier muliggør så vidt jeg
kan se mere eller mindre integrerede
arealanvendelser. Det er derfor helt af¬

hængigt af de politikere, som skal gen¬
nemføre planerne, og den økonomi der
står bag, hvad de i virkelighederne bliver
til, hvad Karen Hald Thomsen også næv¬
ner til sidst. Så måske skulle landbrugsmi¬
nisteren og også amtsrådsmedlemmer
tage en tur til England?

Både for planlæggere, landskabsarki¬
tekter og lægfolk kan bogen varmt anbe¬
fales som en inspirerende introduktion til
problemstillingen om »multianvendelse«,
specielt på grund af de grundige engelske
referencer.

P.S. Kortmaterialet er desværre p.g.a.
trykketeknikken ikke det bedste, og ma¬
nuskriptet burde nok have været gennem
en ekstra korrekturlæsning.

Annelise Bramsnæs
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Anlagen 117

Bodenbewegung. Dieses
Wort wird mit dem Klinker
emst genommen und damit
der Vorstellung wider-
sprochen, daft rechteckige
Materiaiien wie Ziegei im¬
mer wieder rechteckige Pla¬
nungen nach sich Ziehen
miissen.

Floor movements. This word
is affirmed by clinkers and
thus opposes the
conception that such
rectangular materials as
bricks always have to entail
rectangular planning.

Design med granit, tegl og beton
Dieter Boeminghaus: Mauern und Wege.
Gestaltungselemente im stådtischen Be-
reich. Callwey Verlag. Miinchen. 1982.
Indbundet 160 sider og ca. 1000 sort!hvid
fotos, engelsk tekst. Pris ca. 355 kr.

Bogen er en samling arbejdsblade, der
indeholder en gennemgang af belægnin¬
ger, mure og trapper. En stor del har i
perioden fra 1977-80 været bragt i det
tyske tidsskrift Garten und Landschaft.
Der er vist detaljer fra ca. 100 forskellige
offentlige anlæg, fortrinsvis beliggende i
Vesttyskland og Danmark.

Hvert eksempel er beskrevet meget
omhyggeligt og systematisk efter samme
princip. Hver detalje er illustreret med
mange fotos, en målsat skitse med tilhø¬
rende forklarende tekst, hvor der er gjort
meget ud af de anvendte materialer, deres
farve og overflade. Der gives ingen oplys¬
ninger om belægningers, trappers eller
mures tekniske opbygning, men helt kon¬
krete oplysninger om f.eks. hver enkelt
belægningsmønsters sammensætning.

Forfatteren er professor i informations-
æstetik på FHS Aachen og beskæftiger sig
primært med humanøkologi og miljøfor¬

hold, hvorfor bogens budskab er det
formmæssige, belægningernes struktur og
mønstre. Bogens forskellige afsnit går fra
stier til pladser - til områder med flere og
mere sammensatte funktioner.

Det er en dejlig billedbog, der kan
dyrkes på forskellige niveauer. Som inspi¬
ration, når der er brug for det. Som
studiemateriale, når man gerne vil blive
klog på mange detaljer omkring mønstre¬
nes sammensætning, eller murenes og
trappernes proportioner. Samtlige belæg-
ningseksempler - dem er der flest af - er
udført af dyre, smukke naturmaterialer.
Der beskrives ingen almindelige, gode
hverdagsbelægninger.

Blandt de danske eksempler er Radio
& TV-huset i Århus med de karakteristi¬
ske granitstensbeklædte volde. Det frem¬
går af bogens lille stemningsbeskrivelse,
at forfatteren har svært ved at tyde den
dybere mening med fæstningsvoldene.
Der stilles spørgsmålstegn ved, om vi her
ser den demonstration af borgernes mag¬
tesløshed overfor magtens mening. løv¬
rigt en af bogens få spørgsmålstegn. Bo¬
gen giver mange gode ideer og konkrete
oplysninger-brug dem, men ikke ukritisk
og ubearbejdet.

Solveig Stenholm

En side fra bogen. Alle eksempler - her klinke¬
belægning i Hannover - gennemgås på tilsva¬
rende måde ved oversigts- og detailfotos samt
plantegning.
■ A page from the book. All the examples -
here clinker paving in Hannover-are examined
in the same way with outline and detail photos
and plan drawings.

Havebrugszoologi for Have og Landskab
Professor Jørgen Jørgensen: Havebrugs¬
zoologi for Have og Landskab. DSR For¬
lag. 1982. 300 s. heftet, ill. 165,00 kr.

Fra forordet citeres: »»Havebrugszoologi
for Have og Landskab« koncentrerer sig
om den del af faunaen, som har økono¬
misk og æstetisk betydning for ikke-kon-
sumerbare planter i haver, parker, læ¬
hegn, planteskoler og væksthuse. Der
lægges vægt på de dyrearter, som fore¬
kommer mest almindelige i forbindelse
med den aktuelle vegetation, og der om¬
tales skadeformer, som forårsages af dy¬
rene. En del almindelige dyrearter er

taget med, selv om de ikke hyppigt er
egentlige skadedyr. Dette skyldes, at
grænserne mellem harmløse og skadelige
arter er flydende og ofte blot et spørgsmål
om dyrenes antal og planternes vækstbe¬
tingelser.

Et biologisk afsnit bygger på overor¬
dentlig mange kilder i litteraturen. En
særlig nærliggende er Bovien og Thom¬
sens udgaver af »Haveplanternes Skade¬
dyr«, hvorfra også en hel del af illustratio¬
nerne er hentet.

Afsnittet om plantebeskyttelse er rela¬
tivt kortfattet, og det behandler mere den
principielle baggrund for bekæmpelsen
end detaljer om denne ud fra den kends¬
gerning, at ændringer af midler og meto¬
der sker så hurtigt, at en stadig supplering
er nødvendig.

Bogen er først og fremmest udarbejdet
som grundlag for undervisningen i have¬
brugszoologi for »Linjen for Have og
Landskab« ved Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, men det er også tilsig¬
tet, at den skulle kunne bruges af en
videre kreds.«

Professor Jørgen Jørgensen har, siden
landskabsarkitektuddannelsen blev op¬
rettet på Landbohøjskolen i 1960, under¬
vist i Havebrugszoologi, et kursus som
dog var fælles for Hg- og Ha-studerende.
Midt i 70'erne lykkedes det at få delt
kurset i et a og et b kursus, hvorved det
stof, som for landskabsarkitektstuderen¬
de virkede mindre relevant, kunne udgå,
og flere aktuelle skadedyr kunne ind¬
drages.

70 LANDSKAB 3-1983



Der er nu kommet en tiltalende og
omfangsrig lærebog til kurset. Bemærkel¬
sesværdigt, at en lærer påtager sig det
store arbejde, det er at samle materiale og
redigere en bog til en lille studieretning.
Bogen vil være en stor hjælp for de stude¬
rende og et nyttigt opslagsværk til land¬
skabsarkitekter, der aldrig har fåe.t bragt
orden i notaterne eller som ikke nåede at

tage kurset.
Jette Abel

Vandkunst

Dieter Boeminghaus: Wasser im Stadtbild.
Callwey Verlag. Miinchen. 1980. 136 si¬
der, ill. Pris ca. 350,00 kr.

Bogen beskæftiger sig udelukkende med
vand som element i bybilledet. Indled¬
ningsvis gennemgås den historiske udvik¬
ling. Grundlæggelsen af en by var be¬
tinget af, at der var vand. Bybrønden,
hvor alle måtte hente vand blev det so¬

ciale samlingspunkt. Derefter opridses de
væsentligste grunde til at bruge vand som
element i vore moderne byer. Træer og
vand er de vigtigste bestanddele til at
erindre os om naturen! Derudover er

lyden fra vand, bevægelsen, spejleffek¬
ten, køligheden osv. med til at give gode
oplevelser.

Bogen er derefter opdelt i følgende
delemner: Drikkebrønde og tappesteder.
Render og bække. Springvand. Kunst¬
værker og vand. Legemuligheder i forbin¬
delse med vand. Gårdrum med vand.

Disse afsnit indledes alle med en kort
beskrivende tekst og viser derefter en
mængde eksempler på brug af vand inden¬
for det pågæjdende delområde. Alle illu¬
strationerne er hentet fra Vesttyskland og
viser et bredt udsnit af eksempler fra hele
landet. Bogen viser desuden en kort tek¬
nisk opbygning af disse vandanlæg.

Drikkebrønd i Niimberg - Deutenbach. Heinz
Heiber 1973.

■ Drinking fountain in Nurenberg. Hans Hei¬
ber 1973.

Bogen fremtræder som en slags billed¬
bog og viser mange eksempler på brug af
vand i bybilledet. Enkelte løsninger er
efter min opfattelse meget fine, men gen¬
nemgående har udformningen et meget
tysk præg - lidt klumpede, overbrodere¬
de, dyre løsninger - i modsætning til et
enkelt skandinavisk design.

Bogen kan måske tjene som en vis
inspiration til at medtage vandelementet
ved planlægning af byens uderum - som

springvand, drikkebrønde, kanaler m.m.
I forbindelse med legeområder vil man

dog sikkert støde på stor modstand -

desværre.

Birgitte Fink

By park-Parkby
Hermann Grub: Stadt Park - Park Stadt.

Callwey Verlag. Miinchen. 1982. 160 si¬
der, rigt illustreret. Pris ca. 120 kr.
Denne bog er et slags katalog til en van¬
dreudstilling om landskabsplanlægning.
Udstillingen har været vist i tre tyske byer
- Berlin (vest), Karl-Marx Stadt (DDR)
og Magdeburg (DDR) i efteråret 82. Ud¬
stillingen er blevet til i et samarbejde
mellem DDR og Vesttyskland som et led i
en række af fælles kulturelle arrangemen¬
ter. Arkitektfirmaet Hermann Grub i
Miinchen har stået for udførelsen af såvel
bog som udstilling. Bogen er opbygget
over 7 afsnit, der hver ligesom bogtitlen
har en spejlvendt overskrift: Parkhof -

Hofpark, Kettenpark - Parkketten, Park-
strassen - Strassenpark, Planspiel -

Spielplan, Aktion - Reaktion, Stadt-
biirger - Biirgerstadt, Projektideen - Ide-
enprojekt. Hvilke ordspil der ligger heri,
kan jeg ikke helt tolke. Men jeg forestiller
mig, at hovedtitlen skal forstås som et
ønske om større integration mellem be¬
byggelse og friarealer (Park Stadt), i ste¬
det for at der bygges by her og park der
(Stadt Park). Endvidere spilles der lyd¬
mæssigt på ordene Stadt og statt (istedet
for). Titlerne dækker over meget forskel¬
ligartede afsnit, men udgangspunktet er
overalt mangelen på nære, anvendelige
friarealer. Der gives eksempler på bebo¬
ernes ideer om gårdrydninger, samt land¬
skabsarkitekternes forslag. I sammen¬
hæng hermed skildres et forsøg med op¬
rettelse af en 'planlægningsknejpe' for at
inddrage beboerne i forbedringsarbejdet.

Mest spændende er dog afsnittene om
forskellige 'begrønningsaktioner'. Målet
er at vise, hvordan en gade, en plads, et
torv kan ændres. Metoden er enkel: Man
skaffer ca. 100 udlejningsbiler. Hver gang
en optaget parkeringsplads bliver ledig,
tager en udlejningsbil pladsen, indtil hele
torvet er fyldt med lejede biler. Lastvog-

De parkerede biler forsvinder under et ægte
rullegræs-tæppe. Aktion på slotspladsen i Stutt¬
gart.
■ The parked cars disappear beneath the ge¬
nuine roll-grass carpet. Action on The Castle
Square in Stuttgart.

ne leverer grønt og saftigt rullegræs, som
så rulles ud over parkeringsplads og biler.
Voila, enhver kan se forskellen, det er

anskuelighedsundervisning, så det batter.
Aktionseksemplerne er fra Adalbert-

strasse i Miinchen, Kurfurstendamm i
Vestberlin, den kendte Grand Place i
Bruxelles, fra Stuttgart og Regensburg.

Der sluttes af med en række ideer til

fremtidige fantasifulde aktioner. Heraf
skal nævnes aktionen 'byg rundt om det
grønne', (se foto side A13). De sidste
friarealer og det sidste grønne i byerne
trues af bebyggelse, hedder det. Derfor
sættes store vægge op om f.eks. et træ.
Man fanger folks opmærksomhed ved
denne absurde form for beskyttelse, men
om 'billedet' er firkantet nok til også at
vinde forståelse hos byggefolk og lokal¬
politikere er noget ganske andet.

Skønt indholdet kan lyde uensartet, er
meningen klar nok: bymidter skal have
bedre friarealer. Og bogen er i kraft af
sine direkte og utraditionelle ideer meget
inspirerende.

Annemarie Lund
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Summary

The International Competition - Pare de
la Villette- Paris, p. 49.
By Henning Looft and Lars E. Nielsen
The park of the 21st. century is to be laid
out in the north-eastern corner of Paris. It
is intended that this park should attain the
same international reputation as Disney¬
land and Copenhagen's Tivoli.

In the spring of 1982, The French State
arranged an international competition to
find the person to plan and design a park
of this calibre.

The park of the 21st. century is to be
located in association with housing areas -

a 55 hect. large area in the la Vilette
district of Paris' 19th. precinct. The site
lies immediately within the former town
ramparts where the ring motorway Boule¬
vard Peripherique is now situated.

The park of the 21st. century will con¬
tain almost everything imaginable from
fruit and herb gardens to videotechs and
the moon rocket Ariane in true scale.

The aim of this unique project is to
promote new thinking towards French
recreative and cultural activity. The con¬
stituent elements of the park will come to
represent the utmost extremes of both an
activity and promenade park. The com¬
petition brief contains a brain-storm of
the functions to be integrated into the
park and a major disposition for the entire
competition site.

The master plan stipulates the site uses
of 5 sub-areas, indicates which of the
existing buildings should be preserved
and gives guidelines for location of park¬
ing areas and primary footpath links. The
importance of a functional north-south
connection as a main axis across the site is
also emphasized. The east-west link
through the park must be attached to the
canal l'Ourqc.

The material, sent in by the competi¬
tors, should comprise 3 placards and a 10
page written description.

Pare de la Villette: Bonjour Plaisir, p. 52
Of the nine first-prize projects in the Pare
de la Villette competition, the majorpart of
the Danish entry is related here. The leader
of the Danish group was Professor Sven-
lngvar Andersson.
Bonjour Plaisir! Our summary of the pro¬
gramme lies in this expression. The
methods used to reach the goal were: -

unity and variety, - identity and integra¬
tion, - nature and human nature.

The plan is the physical expression of an
idea about activities and experiences. The

functional components of the idea are the
body, the soul, the intellect, fantasy and
fellowship. In the project, these compo¬
nents are re-discovered in a variety of pre¬
determined functional centers.

The park of the 21st. century will
establish the link between nature and
human nature. Here, the citizen should be
able to experience his independence from
the forces of nature without nostalgia and
his responsibility for global ecology with¬
out frustration. Here, he should be able to
feel his power over nature without arro¬
gance and the immediate sensuality with¬
out feeling naked. Here, he can enjoy the
sun and air, the plants and water without
reflection or analysis. And here, he can
display his humanity through interraction
with other people who also experience the
link between nature and human nature.

Apart from the buildings, the parts of
the plan composition are: The plain, the
hills, the groves, the forest and the canals.
The horizontal surface of the site - the

plain - is retained and utilized as the
ground element of the composition (C).
The hills (E) wander out onto the plain in
such a way that they seem to continue
beyond the site boundaries. The groves,
each dominated by its own tree species,
form an independent entity in the
interreaction with the plain and the hills.
The canals are the dynamic landscape
element of the park. They underline the
identity of the park as an urban river
landscape and are used with both a uni¬
fying and seperating effect.

The main paths in the park are the canal
path along the south side of l'Ourqc canal
(14) and the Milky Way. The latter in
particularly important as it connects the
northern to the southern part and gathers
up all the activities under way. It is con¬
nected to the entrances in both the north
and south but, in principle, can function
by itself. The park has only one intersec¬
tion of major importance - the crossing of
l'Ourqc canal by The Milky Way (13).

The 8 other first prize projects, p. 58
No judges' report has been published
about the individual projects but the
technical group has referred to several
general points of importance: 1. Judge¬
ment of the size and scale relationships
has been difficult for many entrants. 2.
One group of proposals had an over¬
emphasized disney-like' character. 3.
Another group had no superlative idea. 4.
Many proposals reflected traditional
planning ideals.

In the final round of the competition
Tshumi, USA. was chosen as the winner.

Concentrated Nature- The Botanical

Garden
asTown Park, p. 62
By Åge Nicolaisen
The Botanical Garden in Copenhagen is
the most exciting of all the parks in the
city. Behind the magnificent iron-work of
the garden, on a site of just under 10
hectares, a wide range of plant habitats
have been re-created.

From the beginning, The Botanical
Garden has been based upon a scientific
utilization, despite its position close to the
city center in connextion to the other
embankment parks and despite proposals
by Landscape Gardner Henrik Flindt.
The Botanical Garden was built between
1871 and 1874 on a section of Østervold in
close connection to parks on other parts of
the embankment site: Kastellet, Østrean¬
læg, Ørstedparken, the former Aborre¬
park and Tivoli. Over the years, develop¬
ments have eaten away at the garden, on
all sides.

In general, our City Park Departments
do surprisingly little to induce citizens to
use their parks. The Botanical Garden
can easily be made more popular without
detriment to scientific discipline and
accuracy. The first contribution to making
The Botanical Garden more popular is to
simply change the present ridiculous
opening hours. Exhibition of the plants
could also be much improved.

The State has now invested millions on

re-building of the hot-house lay-out - an
impressive and commendable achieve¬
ment - for the sake of the plants - whilst
Copenhagen hungers for a real Crystal
Palace where we can spend a few hours
away from our infamous climate.

Exhibition on Landscape Planning, p. 66
The Institute of Danish Landscape
Architects and The Municipal Parks
Department Leaders' Association have
arranged an exhibition on landscape
planning. On 24 placards, the exhibition
shows how working with the physical
environment can be achieved in an expe¬
dient way and how landscape planning
should be a part of integrated physical
planning. The 24 placards each deal with
one aspect of public planning with photos,
drawings and text. Some placard titles
are: The open land, forest and beach, new
housing areas, town park and recreation,
conservation areas, town and housing
area traffic. Primarily, the placards show
positive examples but results of bad
planning are also illustrated.

Jeremy Dean.
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Tag kunsten med i byggeriet
Byggeri er først og fremmest teknik og,
men flere og flere erkender, at blandt de
mange faktorer, der bidrager til at gøre
byggeriet til en attraktiv bolig eller ar¬
bejdsplads, indtager faktoren »miljø og
trivsel gennem kunst« en stadig større
rolle. Ofte har man drøftet, hvordan den
kunstneriske udsmykning kunne finan-
cieres. Nu er der nye tider på vej for
kunsten i byggeriet.

Kreditforeningen Danmark vil medvir¬
ke til at løse de finansielle problemer.
Bygherren tilbyder at lade værdien af den
kunstneriske udsmykning indgå i den
samlede vurdering af byggeriet til låntag¬
ning, både når det gælder byggeriet til
bolig og til erhverv.

Det er KDs opfattelse, at man som
bygherre sikrer sig det bedste resultat,
når kunstneren er med fra byggeriets
start. Det foreslås derfor, at kunstneren
er med, når byggeriet planlægges, samt at
man gør kunstindslaget til en selvstændig
entreprise på linie med byggeriets øvrige.
KD belåner det samlede byggeri efter de
gængse regler afpasset efter ejendoms-
arten.

Hvilke byggerier egner sig bedst til
kunstnerisk medvirken?

Det gør alle. For hvilke bygninger vil

ikke vinde i værdi derved og blive mere
attraktive boliger og arbejdspladser. Sæt
derfor kunst og farver på boligbyggeri, på
kontor- og forretningsejendomme, hotel¬
ler, industriejendomme, offentligt bygge¬
ri, og sidst men ikke mindst ved byfor¬
nyelse - facader m.v. og legepladser - og
ved forbedrings- og vedligeholdelsespro-
jekter.

Hvordan går man i gang med projektet?
Man henvender sig direkte til en kunst¬

ner eller til Billedkunstnernes Forbund,
der vil bistå ved valget af udsmykning
eller til Kreditforeningen Danmark, der
vil rådgive om det finansielle.

Hvilke former for kunst kan belånes?
Den varige kunst og den der udgør en

integrerende del af bygningen. Begrebet
mur- og nagelfast kommer her ind i bille¬
det. Udsmykningen skal således billedlig
talt hænge sammen med bygningen, som
f.eks. et indmuret relief, en stift- eller
glasmosaik, en bemaling - freskomaleri
eller andet - eller en fast forankret skulp¬
tur gør det.

Hvor meget kan man låne til kunst, Og
hvad koster det?

Der er ikke faste grænser, men en
bygnings værdi vil altid være større, når
byggeriet er gjort attraktivt for beboerne
eller brugerne.

Legeskulptur udført afErnst Eberlein i 1971.
Fra Socialt Boligbyggeri, afd. Lundebjerg i
Skovlunde.

Lånet ydes i den samlede ejendom, og
udsmykningen indgår således helt på
samme vilkår som øvrige bygningsdele.
For nærmere oplysninger kontakt:
Billedkunstnernes Forbund (B.K.F.),
Bremerholm 28,1069 København K.
Tlf. 01-128170

Boligselskabernes Landsforening (B.L.),
Studiestræde 50,1554 København V.
Tlf. 01-111122

Kreditforeningen Danmark,
Jarmers Plads 2,1590 København V.
Tlf. 01-125300

Kilde: Brochure udarbejdet af Kreditfor¬
eningen Danmark i samarbejde med bil¬
ledkunstneren Helge Ernst, B.K.F. og
redaktør LeifNielsen, Boligen, B.L.

Her er nye sunde ideer til alle, der er med til at skabe miljøer, hvor børn lever, leger og lærer.
Klatresystemer fra amicus. I robuste materialer. Her er brugt tømmer i kraftige dimen¬

sioner. Så det kan tåle at blive brugt (både af børn og voksne).
En nøjagtig skalamodel 1:10 kan følge med som byggeanvisning. Den er nem at forstå og

spændende at arbejde med for små, større og store selvbyggere. Men systemerne kan også
leveres færdigopstillet.

amicus klatresystømerne er et resultat af mange års forskning og udvikling. De kan
udbygges og varieres i det uendelige. Og de er børnesikre.

Katalogets tekst og billeder fortæller meget mere om alle mulighederne. Så hvis De vil
vide alt, hvad der er værd at vide om klatresystemer, skal De have amicus kataloget.
Det viser samtidig nogle andre gode ting til udeleg. Og det er naturligvis gratis.

Ring nu eller send kuponen.

amicus
Olesvej 4, 2830 Virum. 02-8563 45.

Ja tak. Send mig amicus kataloget.

Navn:

Adresse:

Postnr.:
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Finansiering af renovering og nyanlæg
ved udlejningsejendomme
I Sverige gives der tilskud på op til 4500
sv.kr. pr. lejlighed ved miljøforbedring og
renovering af friarealer ved udlejnings¬
ejendomme.

I Danmark er der ikke de samme gode
muligheder. L.D.A.s sekretariat henle¬
der dog opmærksomheden på nedenstå¬
ende muligheder til finansiering af reno¬
vering og nyanlæg ved udlejningsejen¬
domme.

For det sociale boligbyggeri vil Be¬
kendtgørelse nr. 408 af 24. sep. 1979 være
gældende, se specielt § 3 stk. lf samt § 4
stk. 1, hvor der åbnes mulighed for at få
lån fra Boligselskabernes Landsbygge¬
fond til delvis finansiering af forbedrings-
arbejder.

For det private boligbyggeri vil der
være 3 muligheder for finansiering. Den
første mulighed vil være kontoen for ud¬
vendig vedligeholdelse, se Boligregule¬
ringslovens § 18, der dog kun må benyttes
til vedligeholdelse, evt. reetablering af
gangarealer og gårdanlæg.

Den anden mulighed er ved optagelse
af lån i Grundejernes Investeringsfond, til
de i Boligreguleringslovens § 58 stk. 6 og §

59 stk. 4 nævnte arbjder, som også omfat¬
ter omlægning og etablering af gårdanlæg,
renten for disse lån er diskontoen + 5%,
p.t. 15% p.a.

Den tredie mulighed for finansiering er
Byfornyelsesloven, hvor der i § 3 stk. 1.6
er nævnt, at der skal ske beplantning ved
beboelsesejendomme for at være tidsva¬
rende.

Kilde: L.D.A.s sekretariat, Linde Allé
16, 2720 Vanløse. Tlf. (01) 74 94 00.

Friarealforbedring i Sverige
Sammanlagt 85 miljoner bidrar samhållet
med under innevarande budgetår for att
forbåttra boendemil jon. Det betyder att
regeringen anslagit ytterligare 25 miljoner
utover de 60 som ursprungligen reserve¬
rats. Samtidigt har man låttat på be-
ståmmelserna. Nu kan bidrag ges åven till
fastigheter, dår man inte har sociala pro¬
blem eller bekymmer med outhyrda
lågenheter. Det galler da lågenheter,-som
upplåts med hyresrått och under
forutsåttning att bidragsansokan inges til
kommunens organ for låneformedling se-
nast 30 juni. Generellt galler annars att
bidrag kan låmnas med upp til 4.500 kr

per lågenhet, dock hogst 75 procent av
den kostnad for miljoforbåttring som
godkånns av lansbostadsnåmnden.

Bostadsstyrelsens forfattningssamling
BOFS 1982:90/BOM 6, ger detaljerad
information om forordningen om bidrag
av statsmedel till forbåttring av boende-
miljoer.

Bidrag får, enligt § 2, låmnas for sådan-
na åtgårder i bostadsområden som avser
• anordnande av mindre lokaler for hob-

byverksamhet eller samvaro,
• kompletterande anordningar for boen¬

deservice,
• forbåttring av otillfredsstållande ute-

miljoer i syfte att tillgodose barns lek-
behov eller de boendes behov av re¬

kreation, motion, samvaro eller andra
fritidsaktiviteter,

• konstnårlig utsmyckning,
• forbåttring av trafiksåkerhetsforhållan-

dena eller begrånsning av buller eller
luftfororeningar.
En forutsåttning for bidrag år att åt-

gårderna påtagligt forbåttrar helhets-
miljon.

Klip fra Utemiljd 1.1983, Niels Oster-
berg: Nye boståmmelser for miljofor¬
båttring.

®Agro kemi a/s Bayer
-derstår viden bag navnet.

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22

Gode råd om

jordfotfoedriiig
Specialgødninger og
Kronmuldserien
»Når man har at gøre med den daglige pleje og vedligeholdelse af
beplantninger i og omkring park, skov, trafikanlæg, institutioner, indu¬
strier, boliganlæg m.v. • er det rart at vide, at'man kan ringe til
Agro-kemi's institutionsafdeling eller et af salgskontorerne og fa råd
og vejledning i anvendelsen af jordforbedringsmidler, gødninger og
plantebeskyttelsesmidler.«
Vi udarbejder gerne jordforbedrings- og gødningsplaner samt sprøjte¬
planer for Dem.
Vi anviser nærmeste forhandler.
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Stelcon afvandingskanal
Stelcon-fabrikkerne i Vesttyskland, for
hvem E. Callsen & Co. A/S er agenter i
Danmark, har markedsført et nyt jernbe¬
ton-element til bygning af afvandingska¬
naler: »Die Stelcon Rinne«.

Elementerne opfylder forbedringerne i
DIN 19580 og kræver ikke støtte af ud-
fyldningsbeton. Elementerne er 200 cm

lange, 40 cm brede og 40 cm dybe. De kan
leveres med passende endestykker og til¬
sluttes til afløb enten i siden eller ved
endestykke.

Kilde: E. Callsen & Co. AIS, Lande¬
mærket 3, 1119 Kbh. K. Tlf. (01)
12 89 06.

Parkbænk fra Nola Design
Det svenske firma Nola Industrier AB
udvikler og sælger produkter for offent¬
ligt udemiljø.

Firmaet har et bredt sortiment, som
strækker sig fra gyngestativer og sandkas¬
ser til møbler og udhuse - inventar som
anvendes på legepladser og torve, i par¬
ker og boligområder. Produkterne sælges
i hele Norden og i Mellemeuropa. Hoved¬
parten af produkterne udføres i svensk
fyr.

I handicapåret har firmaet, med den
traditionelle engelske parkbænk som for¬
billede, konstrueret en ny mere sidderig¬
tig og produktionsvenlig parkbænk i tryk¬
imprægneret fyr. Bænken er tænkt at
skulle stå ude året rundt, men kan også
skilles ad og opbevares inde. Bænkens
længde er 180 cm, bredde 62 cm, sidde¬
højde og siddedybde begge 45 cm.

Sofaen er først og fremmest tegnet for
at tilgodese de bevægelseshæmmedes
krav til en god parkbænk.

Armlænet og det fremadhældende for¬
reste sædebræt gør det lettere for bevæ¬
gelseshæmmede at komme op og ned.

For firmaets formgivning står Anders
Nyquist.

Bænken virker solid og velkonstrueret,
og der skulle ikke være noget i vejen for at
den kunne males hvid.
Kilde: Nola Industrier AB
Dansk repræsentation:
Legnola, Roskildevej 328,
DK-2630 Tåstrup.
Tlf. 02-998468.

den nye effektive støjdæmpende S3E
mur tra bh-bten i Koskiiae Heide 3,5 m. Udført med jordstøttesten
_ „ . for beplantning og lydabsorptionssten.
Fa elementer - opbygges uden brug af mørtel o.l.
Fleksibel - let at tilpasse eksisterende forhold hvor
f.eks. vinkeldrejninger og varierende terrænhøjder
kan forekomme.

Pladsbesparende - bredden er kun ca. 85 cm.
Store højder - er intet problem - Hos F.S.A. på
Karolinevej i Slagelse kan beses en Sordin mur i 10
meters højde.
Ring efter prospekt og nærmere oplysninger, så får De også at vide, hvorfor den hedder SORDIN.

sf-sten

SF-STEN K/S
Postbox 93 • Sdr. Mellemvej 9
4000 Roskilde-02 -7577 88

HOLMEGAARD BETONVAREFABRIK
Lundebakkevej 18 A, Toksværd
4684 Holme-Olstrup -03 -76 22 33

KOLDING BETONVÆRK A/S ■ Havnen Syd • 6000 Kolding - 05-525311
SPEDALSØ BETONVAREFABRIK ApS
Høegh Guldbergs Gade 15 • 8700 Horsens • 05-62 28 99
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L.D.A. holder udstilling og
maskindemonstration i Ølstykke 2. og 3.
juni

Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre (LDA) arrangerer en stor ud¬
stilling og maskindemonstration i dagene
2. og 3. juni 1983 på anlægsgartnermester
K. Fl. Jacobsens jorde, Frederikssunds¬
vej 235 i Ølstykke.

Udstillingen og demonstrationen skal
vise materiel og produkter, der bruges
indenfor det grønne område, eksempelvis
kemikalier og ukrudtsbekæmpelse, græs.

gødning, planter og frø af enhver art,
hegn og stensætninger, fliser, parkbænke
og legepladsudstyr m.v. Ligeledes bliver
der rig lejlighed til for maskinimportører
og fabrikanter, i naturlige omgivelser, at
demonstrere deres produkter såsom: plæ¬
neklippere, jordfræsere, hækkeklippere,
kultivatorer, rendegravere og universal¬
traktorer. Aktiviteterne skal bestå af de¬
monstrationer, f.eks. følgende grupper:
håndgræsklipper - fint græs, maskin-
græsklipper - fint græs, maskingræsklip-
per - groft græs, dybdelufter - græsarea¬
ler. Verticalskæring, fejning, topdressing
m.v., jordbehandling på fremtidigt plan¬
te- og græsareal, dybdebehandling på
fremtidigt plante- og græsareal. Anlægs¬
gartnere vil også få lejlighed til overfor et
fagligt publikum at demonstrere, hvad
faget og den enkelte mester kan byde på
og formår.

Kilde: Landsforeningen af Danske An- •
lægsgartnermestre, Linde Allé 16, 2720
Vanløse. Tlf (01) 74 94 00.

Gudenaa S54 motorklipper
igen på græs
Efter mange opfordringer har Gudenaa
Fabriker igen sat motorklipperen S54 i

produktion. Det er den samme solide og
effektive maskine som tidligere, dog er
koblingen blevet omkonstrueret og for¬
stærket.

Det er især de professionelle brugere
med plæner op til ca. 400 m2, der har sat
efterspørgslen i gang på denne selvkøren¬
de motorklipper i kraftige materialer. Her
kan bl.a. nævnes de store og brede hjul
samt knivcylinderen af hærdet stål med
dobbeltsvejsede knive, hvilket betyder 8
svejsninger pr. kniv i stedet for 4. Flele
knivcylinderen hærdes efter sammen¬
svejsningen. Der opstår derfor ingen sva¬
ge punkter. Klippebredden er 54 cm, klip¬
pehøjden 20-30 mm og med 34 klip pr. m.

Desuden er Gudenaa stadig et dansk
produkt for de professionelle, hvor styr¬
ke, holdbarhed og langtidsøkonomi spil¬
ler er afgørende rolle.

Kilde: Gudenaa Fabriker AIS, Mørksø-
vej 1, Virklund, DK-8600 Silkeborg. Tlf.
(06) 83 61 11.

Tegnestueflytning
Landskabsarkitekttegnestuen Paul le
Fevre Jacobsen, m.a.a., m.d.l. er pr.
1.4.83 flyttet fra Frederiksgade 58 til N. P.
Bruuns Gade 46-48, Århus C. Telefon¬
nummeret er uændret (06) 12 77 43.

DSR FORLAG - BOGHANDEL
THORVALDSENSVEJ 40-1871 KØBENHAVN V ■ TLF. 01-3576 22

Niels Haarløv (red.) Miljøforvaltning:
2. rev. og omarbejdede udg kr. 355,50

Karen Hald Thomsen:

Det åbne land i regionplanerne kr. 77,75
Jon Pape: Mark, skov og eng i byområder kr. 55,25
Niels Jensen og Malene Hauxner: Stier kr. 27,50
Marianne Jensen og Ulla Larsen:

Eksempler på randbeplantninger kr. 54,00
Ulla Larsen og Malene Hauxner:

Gårdrydninger i København -16 eksempler kr. 49,25
Jørgen Jørgensen:

Havebrugszoologi for Have og Landskab kr. 165,00

BOGHANDLEN PÅ LANDBOHØJSKOLEN

i,
W/fin;;. m

Skibby Kirkegård. Anlægsgartnerarbejdet udført af: r-c
r-j

Anlægs- og entreprenørfirma A/S LDA

iffi-cfacobdh
ØLSTYKKE
02-179649

Frederikssundsvej 235.3650 Ølstykke. Telf. 02-17 9649
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Amaliehaven - Larsens Plads

Da der i befolkningen var forstemmelse
over statens manglende indtægt på olie¬
eventyret i Nordsøen førte A, P. Møller
Fonden i februar 1980 samtaler med da¬
værende statsminister Anker Jørgensen
og overborgmester Egon Weidekamp om
eventuelt køb af Larsens Plads, for at
forære arealet som park til staten og Kø¬
benhavn i fælles eje. '

Anker og Weide gav udforbeholdent
tilsagn. Og som aftalt, så blev det. Næsten
som i Tietgens dage.

Den forgængelige kunst
Af Willy F. Hansen

Bogomtale, noter
Karen Blixens blomster
The Politics of Park Design
The Social Life of Small Urban Spaces
Nyt om de geometriske haver i Herning

Summary
Jeremy Dean
Amaliehaven-Larsens Plads
Af Karsten Kring
Diverse

Planstyrelsen begik det fornødne: bøje¬
de armen om på Fredningsstyrelsen, igno¬
rerede Akademirådet og omgik rutine¬
mæssigt kommuneplanlovens bestemmel¬
ser om lokalplaner.

Resultatet blev et bygværk, som nok
kunne være et plus for en og anden by ved
Middelhavet, men som her er en lummer
flabethed over for det sublime Amalien¬

borg.
Slottets gemytlige bagparti mod havnen

fremtræder nu saneringsmodent, og skal
snart tapetseres med lyserøde marmor¬
skaller.

Beplantningen er udvalgt til biotopisk
dekadence, og i det hele taget er der lagt
op til en bøvlet vedligeholdelse.

Anlægget blev indviet den 10. maj og
pressen citerede næsten enhver som ville
eller allerede havde udtalt sig. Blandt de
for hr. Møller positive aforismer fremto-
nede især:

- Det er festligt, nyskabende og positivt
udfordrende. ... Selvsagt kunne danske
havearkitekter også have skabt et smukt
parkanlæg. Men vi har vel ikke hver gang
pligt til at være provinsielle i vores glæde

92

94

96
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over den rene danske udfoldelse. (Poul
Schliiter) - Jeg ønskede at vise hensyn og
høflighed overfor København og gammel
dansk arkitektur (Jean Delogne) - Jean
Delognes lille kunsthave ved Amalienborg
er det første ærlige forsøg i hundreder afår
på at åbne den gamle by København mod
sin havn. (Jens Jørgen Thorsen).

Og blandt de negative (parkbrokkerne,
som de blev kaldt i BT) citeredes især:

- Lidt voldsomt og bastant. (Anker
Jørgensen)-Anlæggetfremtræder som en
sammenstilling af en række lån fra den
europæiske havekunsts historie uden klare
hensigter og uden kunstnerisk konsekvens.
(Akademirådet) - Nu er Amalienborg
skamferet. (Sven-Ingvar Andersson) -

Parken har fået en dominerende virkning,
der har givet ubalance på stedet. (Palle
Schmidt) - Det er en omvendt amagerhyl¬
de. (Peter. Bonnén)

Under indvielsen skete nogle formo¬
dentlige fortalelser. F.eks. fremhævede
hr. Møller fuldførelsen af »midteraktien«.
Og Weidekamp udtalte, at nu skulle
»faunaen« vokse til.

Ak ja. Karsten Kring.
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

IBimiihII Irrmiil "
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Byfornyelse som levende arkitektur
Akademiets prisopgave i arkitektur 1983
hedder: Byfornyelse som levende arki¬
tektur. Det er denne prisopgaves formål
at styrke det arkitektoniske arbejde med
byfornyelsen i de sidste årtiers boligområ¬
der. Kan der igen skabes steder, hvor det
at bo og arbejde, lege og lære, giver
inspiration til et samfund, hvor vi kan
udvikle forståelsen for os selv og hinan¬
den, for det menneskeskabte miljø og for
naturen?

Forslag skal indleveres onsdag den 15.
februar 1984 mellem kl. 10-16. Afleve¬

ringssted (der bliver i København) oply¬
ses fra Akademiraadets kontor efter den
1. februar 1984. Præmiesummen er

50.000 kr., der eventuelt kan deles i to
lige store portioner. Beløbet vil blive
overrakt vinderen ved Akademiets Stif¬
telsesfest i foråret 1984.

Yderligere oplysninger: Akadetni-
raadet, Kongens Nytorv 1, 1050 Køben¬
havn K. Telf. (01) 12 68 60.

Overgangens markering - ting/tegn
Det Neuhausenske Legats konkurrence
1983 for arkitekter, billedhuggere og ma¬
lere kaldes Overgangens markering -

ting/tegn: Når vi bevæger os fra et rum til
et andet, oplever vi en grænse, en over¬
gang. Overgangen markerer, at vi bevæ¬
ger os fra en tilstand til en anden. Svage
markeringer mellem rum indskrænker
vore muligheder for at følge og erkende
de fysiske omgivelser. Markering af over¬
gange kan skabe identifikation og orien¬
tering og stimulere vore sanser og fø¬
lelser.

Ting og tegn kan gøre den upåagtede
betydning, som mange overgange har,
bevidst for os, og ting og tegn kan give os
oplevelsen af betydningsladede rumskift.

Besvarelsen af opgaven skal søge at
fastholde, udvide, forstærke, intensivere,
berige, præcisere, forvandle oplevelses¬
mulighederne ved at forme den ting, det
tegn, det led, den passage, den åbning,
den lukning, der markerer overgangen.

Konkurrencens løsning skal forholde
sig til det fysiske miljø og ved ting/tegn
visuelt forme, fremstille, billedliggøre,
signalere, symbolisere overgangens mar¬
kering mellem rum og rum, mellem ude
og inde, mellem by og land, mellem land
og vand.

Forslag skal indleveres tirsdag den 15.
januar 1985 mellem kl. 10-16.

Afleveringssted (der bliver i Køben¬
havn) oplyses efter de'n 3. januar 1985 fra
Akademiraadets kontor.

Til præmier er afsat i alt 45.000 kr., der
hidrører fra »Proprietær Lauritz Zachari¬

as Jacobsens og Hustru Jutta Emilie Fre¬
derikke, født Wibergs Understøttelsesle-
gat«. Der kan uddeles indtil tre præmier,
hvis størrelse fastsættes efter indstilling
fra Opgaveudvalget. Præmier vil blive
overrakt ved Akademiets Stiftelsesfest i
foråret 1985.

Yderligere oplysninger: Akademi-
raadet, Kongens Nytorv 1. 1050 Køben¬
havn K. Telf. (01) 12 68 60.

Eckersberg medaillen til arkitekt Jørgen
Vesterholt

Med Eckersberg Medaillen kan Akade¬
miet udmærke et menneske, der har ydet
en indsats af høj kvalitet inden for den frie
eller den bundne kunst. Medaljetildelin¬
gerne er i år bl.a. tildelt landskabsarkitekt
Jørgen Vesterholt. Motiveringen var som
følger:

»Jørgen Vesterholt bringer poesi i
landskabets arkitektur. Rationelt og ind¬
trængende studerer han et landskabs for¬
udsætninger for en bygning eller en vejba¬
ne og finder frem til det rette forhold
mellem det skabte og det givne. Det
forhold, hvor både bygninger og landskab
beriges; hvor samspillet mellem delene
gør 2 gange 2 til 5.

Og derfra arbejder han videre med
vand, terræn og planter, ned til den mind¬
ste detalje. Der, hvor forholdet mellem
nogle betonfliser, en moslignende plante
og fugens bredde udtrykker den bærende
hensigt, som er det tilsyneladende selvføl¬
geligt afklaredes tålsomme poesi.«

Substralprisen 1983 til lektor Jette Abel
og landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt
Substral-legatet er oprettet i 1961 og har
til formål ved uddeling af hæderspriser at
belønne personer der gennem deres ar¬
bejde har ydet en indsats af betydning for
havebruget. Prismodtagerne er i år lektor
Jette Abel, afdeling for Have og Land¬
skab, KVL og landskabsarkitekt Agnete
Muusfeldt, Virum. Legatbestyrelsen har i
år villet betænke to, der hver på sin måde
har bidraget til en udvikling indenfor
landskabs- og havesektoren. Prisen er på
15.000 kr. til hver. I motiveringen for
valget hed det bl.a.:

Jette Abel har i særdeleshed gjort en
indsats for historiske haver i ind- og ud¬
land og er dansk repræsentant i IFLA/
ICOMOS vedr. historiske haver og er
danske landskabsarkitekters delegat i den
internationale organisation IFLA.

Landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt
står i dag som repræsentant for den aktive
kunstneriske planlægger af nutidens ha¬
ver. Agnete Muusfeldt er kendt for at
lægge vægt på sober brugskunst uden
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flothed, at skabe harmoni i proportioner
og særligt vælge de rigtige planter til
omgivelserne.

IGA og IFLA i Miinchen 1983
Der er nu udsendt et meget fyldigt kata¬
log om IFLA 83 på hele 90 sider omhand¬
lende kongresprogram, kongresekskursi¬
oner, IGA program og ekskursioner.

Kataloget kan rekvireres fra sekretær
Karen Permin, DL. Telf. (01) 15 33 66.

Desuden er nr. 4 af tidsskriftet Garten
und Landschaft næste helt helliget IGA
med artikler om Peter Kluskas Westpark
og Gottfried Hansjacobs Mollgelånde
samt reportager om enkeltemner inden¬
for udstillingen. Endvidere tages spørgs¬
målet op, om hvilken gavn beboere og
besøgende vil få af parken.

Rejsenoter fra Andalusien
Afdelingen for Have og Landskab var i
september 82 i Andalusien. Rejseruten
gik gennem Malaga, Sevilla, Cordoba og
Granada. Turens indtryk er samlet i en
rapport, som spænder over emnerne: kul¬
turlandskabet, byudvikling, offentlige fri¬
arealer, historiske haver, gader og plad¬
ser. Især beskrivelsen af bjergenes og
slettens kulturlandskab giver god forstå¬
else af landbrugslandskabet og dets af¬
hængighed af kunstvanding.

Afdeling for Have og Landskab, KVL:
Andalusien. Eget tryk. 1982. 90 s., ill.
Pris 40,00 kr.

Obligatorisk forsikring vedtaget på
PARs årsmøde
På Praktiserende Arkitekters årsmøde i
marts 83 blev der vedtaget et forslag om at
indføre obligatorisk forsikring for arki¬
tekternes professionelle ansvar.

Baggrunden herfor fremhæves i årsbe¬
retningen:

Ethvert medlem af PAR bør have en

ansvarsforsikring, som i rimelig grad dæk¬
ker skader forvoldt med medlemmets
virksomhed i forbindelse med rådgivning,
projektering eller tilsyn. Organisations¬
mæssigt er det vigtigt, at PAR kan mar¬
kedsføre medlemmerne som professio¬
nelle rådgivere med et professionelt an¬
svar. Skal en sådan markedsføring have
nogen mening, må det professionelle an¬
svar fremstå med et økonomisk indhold.
Noget sådant kan PAR kun sikre gennem
tilstedeværelsen af en ansvarsforsikrings-
ordning. Dette synspunkt har vægt over
for alle medlemmer af PAR, herunder for
medlemmer, der alene er byplanlæggere.

For det enkelte medlem er det vigtigt,
at et erstatningskrav ikke bliver en vel-
færdssag for den pågældende.

Jan Gehl

LIVET MELLEM HUSENE
udeaktiviteter og udemiljøer

Samspil mellem mennesker og omgivelser beror på en række forhold som vi
ikke altid er opmærksomme på. Jan Gehl åbner vores øjne for denne verden
mellem husene, så vi bliver mere bevidste - som brugere og som planlæggere.
Bogen udkom første gang i 1971. Den nu foreliggende udgave er nyskrevet og
hovedparten af illustrationerne er nye.
192 sider, format 14,7x21 cm, illustreret, hæftet. Pris incl. moms kr. 98,00.

ARKITEKTENS FORLAG NYHAVN 43 1051 KØBENHAVN K

Låger ved Skibby Hovedgade.

Snedker- og tømrermester - Hovedentreprenør

Ui^ EBBE BREDAHL KRISTENSEN ApS
Tørslevvej 35 - Tørslev

3630 Jægerspris - Tlf. (02) 32 20 44
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Skal parkbelysningen
være kvalitet

hedder den H.L.,Konval
eller E&G

B: Konval. Design: Jørgen Bo
og Anders Hegelund. Fås i lyspunkthøjde
2.85 m. Både enkelt og dobbelt.

Hvis kravet til parkbelysning først og
fremmest er kvalitet og god økonomi, har vi
flere valgmuligheder. Vi skal
her nævne tre af vore mest

solgte: H.L., KONV\L eller
E&G. Til efternavn hedder
de alle Lyfa - Fog & Mørup.

Det er tre helt for¬
skellige modeller.

Men kvaliteten og lysevnen er den
samme. Ligeledes er driftsøkonomi,

modstandsdygtighed overfor
vejrliget og holdbarhed
overfor stød og slag fælles.

Se modellerne her.
Og bestil løsblade med alle
tekniske specifikationer.

A: H.L. Design: arkitekt,
prof. Henning Larsen.
Fås i lyspunkthøjde 2.80 m
og 1.80 m og som lampet.

C: E&G.
Design: arkitekterne
Ejlers og Gravesen.
Fås i lyspunkthøjde
2.65 m og 1.25 m.
Både i enkelt og
dobbelt og sorp lampet.

Lyfa - Fog & Mørup A/S
Måløv Byvej 229-233, 2760 Måløv, Telefon 02-97 27 78 1
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Hovedstadens

parkforsyning
Af Ian Jørgensen, Dorrit Grytter, Anker
Madsen og Søren Holgersen

Som helhed er København en by med god
forsyning af parker, og desuden skal træ¬
plantningerne bevares - mener politikerne
i Københavns og Frederiksberg kom¬
muner.

Friarealer - det er det, der bliver tilbage,
når boliger, erhvervsbyggeri og trafikan¬
læg er blevetplaceret.
Denne tankegang kan sammenfatte
de fleste kommunalpolitikeres holdning
til friarealplanlægningen i Københavns
og Frederiksberg kommuner. Udgangs¬
punktet for friarealplanlægningen i Kø¬
benhavns kommune er således: »Som hel¬
hed er København en by med god forsy¬
ning af parker og andre grønne områder
og med mange havne- og andre kyststræk¬
ninger«. Dette citat fra Københavns kom-
mune's §6-redegørelse har overborgme¬
ster Weidekamp fulgt op ved på et offent¬
ligt møde at vise parkernes rigelighed
med følgende eksempel: Når han på en
råkold morgen i marts måned går en tur
med sin kone i Utterslev Mose, møder de
kun 10 (ti) mennesker. Og han tilføjer, at
man må tænke-på, at Utterslev Mose har
et opland på 30-40.000 mennesker.

I §6-redegørelsen nævnes det dog, at
den geografiske fordeling af friarealer i
byen er noget ujævn, og at der vil være
behov for visse forbedringer i de dårligst
forsynede områder. Man kunne herefter
forvente, at der i §6-redegørelsen fandtes
en analyse, der udpegede de dårligst for¬
synede områder og foreslog arealer til
udlæg af nye parker, der kunne rette op
på den ujævne fordeling. Men det er der
ikke.

Derimod findes der i §6-redegørelsen
et kort, der viser »større arealer, der kan
blive ledige til nybyggeri«. Flere af de
arealer, der er vist på dette kort, kunne
ellers være med til at forbedre friarealfor¬

delingen i byen.
Frederiksberg kommune er kommet

længere i kommuneplanlægningen end
Københavns kommune, idet de i efteråret
1982 offentliggjorde et forslag til kommu¬
neplan. Men hellere ikke i Frederiksberg
kommune har man ofret friarealplanlæg¬

ningen megen plads. Politikerne svinger
sig blot op til at fastslå, at de eksisterende
parker, mindre grønne anlæg, legeplad¬
ser, idrætsanlæg, kolonihaver og træ¬
plantninger skal bevares. Kommunalbe¬
styrelsen er meget forbeholden med hen¬
syn til planer om nye friarealer. Det ene¬
ste nyanlæg, kommunalbestyrelsen vil
binde sig til, er udlæg af »et rekreativt
grønt område« langs Sankt Jørgens sø.
Udtrykket »rekreativt grønt område« er
oven i købet så generelt, at det kan dække
over såvel fuldt offentlige opholdsarealer
som påbudte bevoksninger i de private
villahaver, der støder op til søfronten.

Men kommunernes holdning til friare¬
alforbedringer fremgår måske tydeligst af
deres hidtidige friarealpraksis. Der er
ikke på kommunens foranledning etable¬
ret nye parker (større end 2 ha) i Køben¬
havns kommune siden 1969, hvor Remi¬
separken (3,5 ha) blev anlagt. Remise¬
parken er tillige den eneste nye park (med
permanent status som sådan), Køben¬
havns kommune har etableret siden kri¬

gen. Frederiksberg kommunes seneste
parkudlæg var Lindevangsparken (3,3
ha), der blev etableret i 1934.

Det er velkendt, at nye arealudlæg til
friarealer møder stor politisk modstand i
Københavns og Frederiksberg kommu¬
ner. Det skyldes bl.a., at disse to kommu¬
ner prøver at bygge sig ud af den økono¬
miske krise, som særligt store sociale ud¬
gifter og relativt få skatteindtægter har
bragt dem ud i.

Vi vil derfor i denne artikel hovedsage¬
ligt beskæftige os med de planlægnings¬
muligheder, der kan forbedre friarealfor¬
holdene uden at indebære større økono¬
miske udgifter for de to kommuner. Ar¬
tiklen har sit udgangspunkt i vores afslut¬
tende hovedopgave ved landskabsarki¬
tekturstudiet på Landbohøjskolen i Kø¬
benhavn. Vores opgave er formet som et
oplæg til den sammenfattende fysiske
planlægning. Dette gør, at vi ikke har
formuleret absolutte friarealbehov og
dermed friarealnormer eller lavet en sam¬

menhængende grøn plan. Fremgangsmå¬
den har været: 1) at påvise, at der er
behov for flere og bedre friarealer i de to
kommuner, 2) at udpege de dårligst for¬
synede dele af byen, 3) at anvise plan¬
lægningsmuligheder og prioritere disse.

Parker
Så længe vi taler om friarealer generelt,
giver det mening at tale om boligområ¬
der, der er relativt dårligt forsynede med
friarealer. Men i det øjeblik vi .taler om

forskellige kategorier af friarealer (bolig¬
nære friarealer, mindre grønne anlæg,

parker, idrætsarealer, kolonihaver, kir¬
kegårde) må denne betragtning justeres,
idet nødvendigheden af bestemte friarea¬
ler f.eks. parker, er afhængig af, hvilke
andre friarealer, der er i området.

For eksempel er behovet for - og der¬
med nødvendigheden af - parker og kolo¬
nihaver mindre i parcelhusområder end i
tætbyområder, fordi parcelhushaverne
opfylder en stor del af de behov, som
parker og kolonihaver ellers opfylder.

De boligområder, hvor vi vurderer at
nødvendigheden af nye parker er størst,
er karakteriseret ved, at ligge relativt
langt fra den nærmeste park eller evt. nær
en park, som har en begrænset brugsvær¬
di, enten fordi den er hårdt udnyttet
(f.eks. Enghaveparken) eller fordi den
har en speciel udnyttelse, udformning
eller funktion (f.eks. Landbohøjskolens
Have og Christianshavns Vold). Samtidig
er boligområdet tæt befolket, de bolignæ¬
re friarealer er små, og der er ingen andre
friarealer, som kan kompensere for den
manglende park.

Én arealmulighed, der ligger i et bolig¬
område med disse karakteristika bør få

højeste prioritet - og ellers en lavere
prioritet. Kortet side 74 viser de realisti¬
ske arealmuligheder, vi mener, der er i
Københavns og Frederiksberg kommu¬
ner, samt to af de faktorer, der indgår i
vurderingen af arealmulighederne: af¬
standen til den nærmeste park og parker¬
nes brugsværdi.

Vi opfatter visse kirkegårde og idræts-
arealer som arealmuligheder for nye par¬
ker. I det følgende vil vi forklare hvorfor.

Kirkegårde
Behovet for areal til begravelser er stadig
faldende, bl.a. fordi de mindre pladskræ¬
vende urnebegravelser bliver mere og
mere almindelige. Idag bruges kun ca. 35
pet. af nettobegravelsesarealet i Køben¬
havns og Frederiksberg kommuner. Da
begravelserne af praktiske grunde kon¬
centreres, er der på næsten alle kirkegår¬
dene afdelinger, hvor der ikke sælges
gravsteder.

De ledige arealer kan udnyttes på to
måder. De kan for det første udnyttes på
en sådan måde, at kirkegårdene generelt
får et større præg af park, og dermed
større brugsværdi som finpark eller pro¬
menadepark. For det andet kan nogle af
kirkegårdene eller dele af dem efterhån¬
den helt overgå til park. De arealer man i
denne forbindelse først og fremmest skal
tænke på, er naturligvis dem, hvor salg af
gravsteder er ophørt. Samtidig bør man i
denne forbindelse tage hensyn til kirke¬
gårdenes primære brugere, dvs. folk der

LANDSKAB 4 -1983 73



Signaturforklaring
■■■g Parker i Københavns og Frede-

riksberg kommuner
Parker med midlertidig status
som friareal

Parker som støder op til Kø¬
benhavns kommunes grænse,
men som er beliggende i nabo¬
kommunerne

Hårdt belastede parkers indfly-
delsesområder, (under 10 m2
park pr. indbygger) eller ind-
flydelsesområde til parker med
en speciel udformning, udnyt¬
telse og funktion

Mindre hårdt belastede par¬
kers indflydelsesområder,
(mellem 10 og 40 m2 park pr.
indbygger)

Svagt belastede parkers indfly¬
delsesområder, (over 40 m2
park pr. indbygger)

Kirkegårde

Større idrætsanlæg

Andre realistiske arealmulig¬
heder

Parkanalyse. De grå zoner viser parkernes
teoretiske indflydelsesområder, som her er defi¬
neret som områder, hvor afstanden til den
nærmeste park højst er 400 m i luftlinie. Ved at
sammenholde en parks areal med befolknings¬
tallet i parkens indflydelsesområdefås et udtryk
for parkens belastning målt i m2 park pr.
indbygger. Hvis belastningen er så stor, at der
er under 10 m2 pr. indbygger, defineres parken
som hårdt belastet. 400 m og 10 m2 er eksempler
på analysenormer, der tjener til at indkredse de
dele af byen, hvor parkforsyningen er dårligst.
Skal man finde ud af, hvor nødvendigheden af
nye parker er størst, er supplerende analyser
nødvendige.

■ Park analysis. The grey zones indicate the
theoretical influence area of the parks which are
here defined as areas where the distance to the
nearest park is max. 400 m., as the crow flies.
By comparing the area ofa park with the size of
the population in its zone of influence, an
expression of the use of the park can be
obtained, measured in m2 of park per inhabi¬
tant. If the pressure is so great that there is under
10 m2 per inhabitant, the park is described as
being under great pressure. 400 m and 10 m2 are
examples of analysis norms which are used to
isolate the parts of the city where park provision
is the worst. Supplementary analysis is required
to indicate whe.re the need for new parks is
greatest.

er til begravelse eller passer og besøger
gravstederne, ved at bevare en jævn for¬
deling af kirkegårde i byen. Dette er ikke
mindst vigtigt, da de primære brugere i
vid udstrækning er ældre og bevægelses¬
hæmmede og for hvem en centralisering
af kirkegårdene til f.eks. to eller tre ste¬
der i København ville betyde, at de aldrig
kom på kirkegårdene.

At tanken med at omdanne kirkegårde
til parker ikke er helt fremmed i Køben¬
havns kommune kan man se af, at der for
en enkelt kirkegårds vedkommende - As-
sistens kirkegård på Nørrebro - arbejdes i
et embedsmandsudvalg med henblik på at
tilvejebringe en plan for kirkegårdens
omdannelse til park.

Idrætsarealer
De udendørs idrætsarealer i Københavns

og Frederiksberg kommuner optager et
areal, der er næsten fire gange større end
Fælledparken. Knapt en fjerdedel af det¬
te areal er udenomsarealer til boldbaner,
mens trefjerdedele af det resterende areal
(nettoarealet) optages af 147 fodboldba¬
ner. En del af idrætsarealet ligger i par¬
kerne og er åbne for alle, men den over¬
vejende del af idrætsarealet er egentlige
idrætsanlæg, som er mere eller mindre
lukket for almen, offentlig adgang. Ifølge

Københavns Idrætspark, som administre¬
rer de fleste idrætsbaner, er behovet for
udendørs idrætsareal næsten opfyldt.
Dette er også vores vurdering, men i
modsætning til Københavns Idrætspark
ser vi et problem i den ujævne fordeling af
idrætsarealerne ud fra en opfattelse af, at
graden af idrætsudøvelse navnlig for
børns vedkommende hænger nøje sam¬
men med afstanden til idrætsarealet.

Kortet side 76 illustrerer, at store dele
af byen er dårligt forsynet med idrætsare¬
aler. Problemet kan løses ved at etablere
nye idrætsanlæg på arealer i de dårligt
forsynede dele af byen - bl.a. visse kirke-
gårdsarealer. Herved kan der opstå en
arealmæssig overkapacitet i de eksiste¬
rende idrætsanlæg, som da kan udnyttes
på en måde, så idrætsanlæggene får ka¬
rakter af og brugsværdi som parker.

Omrokering mellem friarealer
Sammenholder man de problemer og mu¬
ligheder, der knytter sig til henholdsvis
parkerne, kirkegårdene og idrætsarealer¬
ne, viser der sig nogle klare planlægnings¬
muligheder. Visse kirkegårdsarealer kan
overgå til park og evt. idrætsareal. Dette
muliggør samtidig, at idrætsanlæggene
kan omdannes til aktivitetsprægede par¬
ker. F.eks. kunne Fælledparken stå som
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Vestre kirkegård. Næsten to tredjedele afbegra-
velsesarealet i Københavns kommune ligger i
reserve. Hertil hører næsten hele den sydlige del
af Vestre kirkegård, hvor dette billede er taget.
Foto: Torben Dam.

■ Vestre Church Yard. Nearly two thirds of the
burial area in Copenhagen Municipality lies in
reserve. Part of this area includes almost the
entire southern end of Vestre Church Yard
where this picture is taken.

Grønne båndmodel for flere idrætsanlæg, bl.a. Kløver¬
marken. Med ganske få indgreb vil de
tilbageværende kirkegårde endvidere i
højere grad end nu kunne indbyde til
gåture og ophold.

Fordelene er flere. Der bliver flere

parker og betydelig flere mennesker vil få
adgang til en park eller et idrætsareal i
boligens nærhed. Den jævnere friareal¬
forsyning, der herved kan opnås, står i
kontrast til de forslag om nye parker og
idrætsanlæg, som henholdsvis Gene¬
ralplandirektoratet i Københavns kom¬
mune og Københavns Idrætspark arbej¬
der med. F.eks. opererer man i Køben¬
havns kommune kun med nye parker på
nye opfyldningsarealer ved kysterne -

længst væk fra hvor folk bor, og hvor der
er mindst brug for dem.

En omrokering mellem forskellige fri¬
arealkategorier er en billig måde at for¬
bedre friarealforsyningen på, fordi der
ikke skal fremskaffes et areal først. Lige¬
ledes vil etableringsomkostningerne uden
tvivl være relativt mindre end for etable¬

ring af nyanlæg på bar mark. Derimod vil
vedligeholdelsesudgifterne pr. arealen¬
hed blive en smule dyrere, fordi åbne
idrætsanlæg i parker er relativt dyre at
vedligeholde end lukkede anlæg. De luk¬
kede anlæg er netop lukkede, fordi man

vil begrænse de omkostninger, der opstår
i forbindelse med opsyn, slid og hærværk.

En omrokering kan imidlertid være
problematisk at gennemføre af admini¬
strative grunde. Dette hænger sammen
med, at kirkegårde, idrætsarealer og par¬
ker forvaltes af forskellige myndigheder,
som uden tvivl vil være forbeholdne over¬

for, at noget skal tages fra dem (begravel¬
sesvæsnerne), at skulle dele administra¬
tion med andre (Københavns Idrætspark
og Frederiksberg Idrætsunion), eller at
skulle overtage flere arealer med risiko
for, at bevillingsrammen ikke stiger til¬
svarende (stadsgartnernes kontorer).

Kolonihaver

I særlige tilfælde kan også kolonihaver
indgå i en omrokering mellem friarealer
indbyrdes. Disse tilfælde opstår, når det
ér nødvendigt at vælge mellem hårdt til¬
trængte fælles friarealer og eksisterende
private friarealer, som kolonihaver er. Et
kolonihaveområde, som ligger i et områ¬
de, hvor dér er hårdt brug for en park, bør
derfor udlægges til park, forudsat koloni¬
haveområdet kan få plads andetsteds.
Enghaveparken på Vesterbro og den øst¬
lige del af Lersøparken på Bispebjerg er
eksempler fra 20'rne og 30'rne på, at
dette er sket.

Byens lokalveje fungerede tidligere i
langt højere grad end nu som friarealer.
På grund af udviklingen i privatbilismen
har bilisterne imidlertid taget eneretten
på disse arealer. Etableringen af §40-veje
har været et forsøg på at vende denne
udvikling. Resultaterne heraf har dog of¬
te ikke været særligt hensigtsmæssigt, og
vejene får i praksis sjældent den friareal¬
funktion, de var tiltænkt. Der er derfor
grund til at vurdere, om trafiksaneringer¬
ne kan ske efter andre principper end de,
der idag er stort set enerådende.

Det er oftest trafiksaneringernes mål at
fredeliggøre de mindre boligveje, som da
får status som stilleveje (billigst og mest
udbredt) eller opholds- og legeområder.
Vi har i denne forbindelse istedet valgt at
kaste blikket på de store og brede veje,
som enten kun er svagt trafikerede eller
som ved større trafiksaneringer kan redu¬
ceres til svagt trafikerede veje. Sdr. Bou¬
levard på Vesterbro, Strandboulevarden
på Østerbro og Greisvej på Amager er
eksempler på denne vejtype. Disse veje
har den fordel, at kun en del af vejbred¬
den behøver at blive udlagt til §40-vej.
Resten kan helt overgå til friarealer med
f.eks. mindre boldbaner, legepladser og
græsplæner. Og der er plads nok: eksem-
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^TINGBJERGl
IURÆTSANLÆC

IDRÆTSANLÆG'

I VALBY IDRÆTSPARK,

Signaturforklaring

Offentligt tilgængelige fod¬
boldbaner i parker i Køben¬
havns kommune

Lukkede idrætsanlæg, der sor¬
terer under Københavns

Idrætspark eller Frederiksberg
Idræts Union

Statsejede idrætsanlæg (luk¬
kede)

Idrætsanlæggenes oplands¬
grænser, beregnet ud fra en
norm på 3 m2 udendørs idræts-
areal pr. indbygger. Indenfor
hver af anlæggenes oplande bor
akkurat så mange mennesker,
at hver har 3 m2 til rådighed,
hvis arealet fordeles mellem
dem

Københavns Idrætsparks for¬
slag til placering af nye fod¬
boldbaner

Skoler med meget små eller
helt uden egen boldbane

Skoler med mindre boldbane

Skoler med stor græsboldbane

pelvis er Greisvej ca. 45 m bred på hoved¬
parten af den 1,6 km lange vejstrækning.
En sådan vej, der overgår til friareal, vil
strække sig som et »grønt bånd« gennem
bydelen.

Et grønt bånd kan opfylde et eller flere
formål. Det kan kompensere for eller
erstatte den eventuelt manglende park i
bydelen eller supplere den nærmeste
park. Det kan give en trafiksikker adgang
i grønne omgivelser til de nærmeste park,
og dermed skabe bedre forbindelse mel¬
lem boligen og parken. Det kan i forbin¬
delse med kraftige bevoksninger skabe en
letopfattelig struktur i bydelen (tænk
f.eks. på Frederiksberg Allé). Endelig kan
et grønt bånd være en attraktiv ramme for
en hovedsti. Brugsværdien og størrelsen
af det grønne bånd kan forøges, hvis dele
af villaforhaver inddrages, eller hvis min¬
dre grønne anlæg bliver knyttet til det
grønne bånd, eventuelt i forbindelse med
ekspropriation af villagrunde.

Et system af grønne bånd kan være en
model, som i visse parkfattige parcelhus¬
områder helt kan gøre nye parker over¬
flødige. Det skyldes på den ene side, at
afstandskravet fra bolig til park kan være
mindre i parcelhusområdet end i tætbyen,
når blot adgangen til den nærmeste park

er behagelig og trafiksikker - og altså
f.eks. sker via et grønt bånd. På den
anden side kan et grønt bånd være de
mindre fællesarealer i parcelhusenes nær¬
hed, som er vigtige ikke mindst af hensyn
til den sociale kontakt og det sociale
samvær.

Et grønt stinet
Grønne bånd kan være dele af et sam¬

menhængende grønt stinet, som så vidt
muligt forløber gennem grønne områder.
Et sådant stinet vil være en attraktion i sig
selv til gå-, løbe- eller cykelture, være et
alternativ til cykelstierne og fortovene
langs vejene, kunne bruges som smutveje
og på en behagelig og trafiksikker måde
lede folk til byens grønne områder, hav¬
nen og mod udflugtsområderne uden for
byen. Der findes idag i Københavns og
Frederiksberg kommuner dele af et grønt
Stinet og visse helt oplagte stiforløb. Et af
de oplagte stiforløb har Finn Jørsboe
beskrevet i artiklen »Skitseforslag til cy¬
kelsti på den tidligere godsbanerings are¬
aler« (Landskab 1/1983). Disse oplagte
forløb er imidlertid uden sammenhæng,
ofte afbrudt af større trafikårer og - for en
del af de eksisterende stiers vedkommen¬
de - kun beregnet for fodgængere.

Kortet side 78 viser vores forslag til et
overordnet grønt stinet i Københavns og
Frederiksberg kommuner, samt hvordan
det kan kobles til Københavns Amts sti¬
net, der fører til udflugtsområderne Køge
Bugt Strandpark, Dyrehaven m.fl. Da vi
generelt tillægger det stor betydning at
sikre en bedre kontakt til vandet, forløber
stierne både til og langs vandet i så vid
udstrækning, som det har været muligt.

Midlertid ige friarealer
Flere steder i København ligger der større
og mindre arealer ubenyttede hen år efter
år. Vi kan nævne Østre Gasværk, nogle
tomter ved Rentemestervej, Vandværks¬
grunden, et areal hvor Valby Gasværk
har ligget, Tippen og Stejlepladsen i Kgs.
Enghave, Kalvebod Skydeterræn m.fl.
Nogle af disse arealer bruges som friarea¬
ler af de nærmestboende, f.eks. en del af
vandværksgrunden og arealet ved det tid¬
ligere Valby Gasværk, mens andre holdes
lukkede. Det sidste gælder f.eks. det næ¬
sten 2500 ha store tidligere militære areal
Kalvebod Skydeterræn på Vestamager.
Kalvebod Skydeterræn holdes lukket af
Københavns kommune med den begrun¬
delse, at der er risiko for ueksploderede
granater i området. Denne begrundelse
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Modstående side:

Analyse af idrætsarealer. Kun fodboldbaner er
medtaget i analysen, da disse optager 3A af
arealet, og da de mindre boldbaner ligger i
tilknytning til fodboldbanerne. Ved hjælp af
oplandsgrænserne er det muligt at vurdere for¬
syningen med idrætsarealer ud fra kriterier om
både afstande og belastning. Det er ikke nok at
have nær adgang til en fodboldbane, hvis banen
altid er optaget, fordi den er den eneste i et stort
område! Oplandsgrænserne er dog ikke helt
entydige. F.eks. har Valby Idrætspark en op¬
landsgrænse på 3,5 km, hvorimod de mange
spredte idrætsanlæg omkring Utterslev Mose
har mange mindre og overlappende oplands¬
grænser. Der må derfor korrigeres for afstands-
faktoren i disse to tilfælde.

Opposite page:
■ Analysis of the sports areas. Only football
fields are included in the analysis as these take
up 3A ofthe space and the smaller ballfields lie in
association with them. With the help of catch¬
ment area boundaries, it is possible to evaluate
the provision of sports areas using criteria on
both distance and utilization. Having near
access to a football field is not sufficient if the
field is always occupied, because it is the only
one in a large area. Catchment area boundaries
are, however, not always clear. Valby Sports
Association, for example, has a catchment area
of3.5 km. whilst the numerous scattered sports
areas around Utterslev moor have many smaller
and overlapping boundaries. The distance fac¬
tor must, therefore, be corrected in these two
examples.

Denne side:
1. Fælledparken. Et godt eksempel på, at idræt
og almen rekreation kan forenes. Foto: Torben
Dam.
2. Kløvermarken. Et idrætsanlæg, der med få
ændringer kan opnå almen rekreativ værdi som
park.
3. Friarealer på Greisvej? Der er plads nok.

■ This page:
1. Fælledparken. A good example illustrating
that sport and casual recreation can be inte¬
grated.
2. Kløvermarken. A sports ground which, with
few alterations, can attain recreative value as a

park.
3. Open space on Greisvej? There is room for
it.
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Signaturforklaring

Forslag til hovedstinet i Køben¬
havns og Frederiksberg
kommuner

Grønne stier

Stier langs overordnede veje

Nødvendig trafiksikring: Tun¬
nel, bro eller trafiklys

Københavns amts hovedstinet

Grønne områder i byen

£
er opretholdt til trods for, at forsvarsmini¬
steriets 4. kontor har forsikret, at denne
risiko ikke eksisterer i praksis.

Vi finder det urimeligt, at befolkningen
ikke får lov til at benytte de uudnyttede
arealer som friarealer - evt. blot midlerti¬

digt. Det er f.eks. muligt efter ganske få
forberedelser at åbne Kalvebod Skyde¬
terræn og dermed give Københavns be¬
folkning adgang til et naturområde, der
både hvad angår naturværdier, nærhed til
byen og arealmæssigt overgår Dyreha¬
ven. løvrigt må Kalvebod Skydeterræn
ikke bebygges før år 2000 i henhold til en
beslutning, der er taget i miljøministeriet.
Området kan altså benyttes som midlerti¬
digt friareal i 17 år.

Morale
Der er utallige planlægningsmuligheder
at øse af, hvis politikerne vil forbedre
friarealforsyningen i Københavns og Fre¬
deriksberg kommuner. Dette har vi gjort
rede for i vores hovedopgave »Parkpro¬
gram for Københavns og Frederiksberg
kommuner«. De planlægningsmulighe¬
der, vi har nævnt i denne artikel, er kun
en del af dem, nemlig den del, som kan
realiseres med begrænsede udgifter og
fremfor alt ikke nødvendiggør arealud¬
læg. De kan altså gennemføres, uden at

det er nødvendigt for kommunerne at
opkøbe arealer, uden at kommunen går
glip af indtægter ved salg af byggegrunde
til boligselskaber og private bygherrer, og
uden at kommunerne afskærer sig fra
muligheden af at bygge sig ud af deres
økonomiske krise.

Københavns og Frederiksberg kommu¬
ner har det udgangspunkt, at friarealfor¬
syningen er god nok, og at friarealanaly¬
ser og opstilling af planlægningsmulighe¬
der derfor er ligegyldige. Dette synspunkt
er nok ligeså pragmatisk, som det er
idealistisk, idet det legitimerer, at alle
ledige arealer uden nærmere overvejelser
forbeholdes det ønskede boligbyggeri.
Set på baggrund af vores forslag har syns¬
punktet den uheldige konsekvens, at man
heller ikke overvejer de realpolitiske
ikke-arealkrævende muligheder for at
forbedre friarealforsyningen. Hvorfor
har friarealplanlæggerne i Københavns
og Frederiksberg kommuner ikke arbej¬
det med disse muligheder? Eller har de? -

Måske er der også sat politiske begræns¬
ninger for denne form for friarealforbe¬
dring?

Ian Jørgensen, Dorrit Grytter, Anker Madsen og
Søren Holgersen er landskabsarkitekter M.D.L. i
København og Hillerød.

Forslag til grønt stinet.
■ Proposals for a green path system.

Sti i parkringen langs Københavns kommunes
vestgrænse. Den gennemgående hovedsti i den¬
ne parkring kan indgå i et bydækkende grønt
stinet og samtidig tjene som forbillede for de
øvrige stier i stinettet.
■ Path following the ring of parks along the
western boundary of Copenhagen Municipal¬
ity. This main path through the parks can
become part of the green path system covering
the city and, at the same time, serve as a model
for the other paths in the system.
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Kommunal friarealforvaltning
- er det noget at snakke om?
Af Jon Pape

Kommunal friarealforvaltning - er det
noget at skrive om? Tilsyneladende ikke,
hvis man ser på de seneste års faglittera¬
tur. Kommunerne ejer og administrerer
størsteparten af de offentlige friarealer.
Flertallet af landskabsarkitekter er ansat i
kommunerne, med friarealforvaltning
som arbejdsområde. Alene de forhold
giver grund til at undre sig over den
manglende opmærksomhed og svigtende
interesse, som betyder, at vi kender me¬
get lidt til den kommunale friarealforvalt¬
nings aktuelle vilkår og problemer.

Som jeg ser det, må der være proble¬
mer nok at tage fat på.

Økonomiske problemer
Siden 1980 har kommunerne været bun¬
det af statslige vækstrammer. Udover
løn- og prisudviklingen måtte de budget¬
terede udgifter højst stige med 3 pet. i
1980 - en ramme, der er trappet ned til 1
pet. i år. For 1984 har regeringen planer
om at sænke'vækstrammen med ekstra 3

pet. Det betyder, at bevillingerne ikke vil
kunne holde trit med løn- og prisstignin¬
ger. Vækstrammen er udtryk for et mak¬
simum - mange kommuner har opereret
med endnu kraftigere indskrænkninger.

Friarealerne står svagt, når man anven¬
der en økonomisk målestok. De er sjæl¬
dent indtægtsgivende. Anvendes et areal
til boligformål, service eller erhverv, er
der derimod penge at hente - enten direk¬
te, ved grundsalg - eller indirekte, i form
af tilflyttende kapital, arbejdspladser el¬
ler skatteydere. Det er vanskeligt at argu¬
mentere for naturværdier, landskabelige
kvaliteter og andre forhold, som ikke kan
udtrykkes i kroner og øre.

Friarealforvaltningen må derfor i særlig
grad være udsat for indskrænkninger og
nedskæringer.

Arealmæssige problemer
Den svenske MOVIUM-undersøgelse
(1979) fandt, at der arealmæssigt er sket
en meget stor forøgelse af friarealerne i
1970'erne - uden at bevillinger eller ar¬
bejdsstyrken kunne følge med. Resulta¬
tet har været forsøg på at rationalisere
gennem bl.a. bedre organisation, mere
udbredt brug at maskiner og kemiske
midler, samt en tilpasning af arealernes
udformning til den forhåndenværende
maskinpark.

Rationaliseringerne går oftest ud på at
forenkle og effektivisere de traditionelle

driftsmetoder, uden at tage mere grund¬
læggende fat - bl.a. ved at omlægge area¬
ler til ekstensiv drift og naturpræg. I
stedet for at differentiere og prioritere
indsatsen, får alle friarealer den samme

forenklede, ensrettede udformning og
drift.

Det virker sandsynligt, at danske kom¬
muner har været igennem en tilsvarende
arealudvikling, og derfor slås med lignen¬
de problemer.

Organisatoriske problemer
En dansk undersøgelse fra 1976 og MO-
VIUM-undersøgelsen har begge vist, at
friarealforvaltning er organiseret på vidt
forskellige måder i kommunerne. Et gen¬
nemgående tema er dog, at friarealfor¬
valtning har en lavere status end andre
kommunale opgaver. Som konsekvens
har friarealopgaven gennemgående fået
en lav organisatorisk placering i den kom¬
munale administration.

Jeg bruger »friarealopgaven« i stedet
for »den grønne sektor« eller »parkforvalt¬
ning« fordi der ikke altid findes en selv¬
stændigt organiseret sektor, forvaltning,
afdeling eller lignende i kommunerne.

Alt andet lige, vil en højere organisato¬
risk placering i beslutningshierarkiet give
bedre muligheder for at udføre en kvalifi¬
ceret friarealforvaltning. Med en højere
placering følger større indflydelse på - og
indsigt i - en række administrative opga¬
ver som budgettering, planlægning, pro¬
jektering, sagsbehandling og personale¬
spørgsmål. En højere organisatorisk pla¬
cering vil normalt også betyde bedre mu¬
ligheder for at gøre synspunkter gælden¬
de overfor beslutningstagere (politikere
og overordnede embedsmænd), samt
overfor andre, sidestillede sektorer, afde¬
linger eller embedsmænd.

En ny undersøgelse
I efteråret 1982 og den følgende vinter
gennemførte jeg bifaget Friarealforvalt¬
ning, som led i et licentiatstudium ved
Afdeling for Have og Landskab, Landbo¬
højskolen (et licentiatstudium er en ca. 3-
årig udbygning af kandidatuddannelsen,
med vægt på forskning og videnskabelig
metode). Jeg valgte at bruge bifaget til at
undersøge de aktuelle økonomiske, are¬
almæssige og organisatoriske vilkår, som
friarealforvaltning er underkastet i kom¬
munerne. Udfra de to undersøgelser, som
hidtil er udført: »Den kommunale park¬

og landskabsforvaltning - registrering«
(Sven-Ingvar Andersson - projektleder,
1976) og den svenske »MOVIUM«-un-
dersøgelse (Mårten Carlsson - projektle¬
der, 1979), kunne jeg få en idé om proble¬
mernes art og omfang.

For at kunne få indsigt i de seneste års
udvikling - og for at kunne få et overblik
over samtlige kommuner (den danske
undersøgelse fra 1976 omfatter kun 115 af
landets 275 kommuner), var det imidler¬
tid nødvendigt at lave en ny undersøgelse.
Ideelt, skulle den bestå af en oversigtlig
del, omfattende samtlige kommuner - og
en dybere gående undersøgelse af udvalg¬
te, repræsentative kommuner. Bifagets
tidsramme tillod kun den første del.

Undersøgelsen bygger på oplysninger
fra Danmarks Statistik (økonomiske for¬
hold og befolkningsforhold, fra Plansty¬
relsen (arealforhold) samt fra den danske
1976-undersøgelse og Kommunal Hånd¬
bog (organisatoriske forhold).

Hvad undersøgelsen ikkefår med
Når jeg har valgt at gå ud fra netop disse
oplysninger, hænger det sammen med, at
de har været forholdsvis nemme at få fat i.
Til gengæld giver de kun et tilnærmet
billede af kommunal friarealforvaltning,
fordi en række forhold ikke er med.

Budget- og regnskabssystemet gør det
umuligt at udskille friarealforvaltningens
andel af udgifterne til planlægning og
administration samt til beskæftigelses¬
arbejder. Det sidste har givetvis ret stor
betydning mange steder. Bevillingen til
beskæftigelsesarbejder hos Stadsgartne¬
ren i Odense var i 1980 og 1981 på størrel¬
se med den halve anlægsbevilling til fri¬
arealer.

Det er uklart, om udgifter til anlæg og
drift af »grønne« vejarealer (f.eks. gade¬
træer og græsrabatter), samt friarealer
ved skoler og institutioner er indeholdt i
de tal, undersøgelsen bygger på. Dette
kan variere fra kommune ,til kommune.
Når det gælder arealstatistikken, er disse
friarealer ikke med. (Grønne vejarealer
er ifølge MOVIUM-undersøgelsen en fri¬
arealtype, som har fået meget stor betyd¬
ning i de senere år - økonomisk og areal¬
mæssigt.)

Arealstatistikken medtager ikke de
kommunale friarealer - ofte skove, natur¬
områder, landbrugsarealer - som ligger i
landzone. Dette kan betyde, at mange
arealer ikke bliver registreret. F.eks. kan
stadsgartnerens kontor i Odense oplyse,
at 490 ha nye friarealer (hovedsaglig sko¬
ve og naturområder) blev taget i brug i
perioden 1978-1982. Oplysningerne fra
Planstyrelsen går på 94 ha.
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Figur 1. Når det gælder kroner og øre, er der en
tendens hos kommunerne til atprioritere fritids¬
faciliteterfrem forfritidsområder. Foto: Henrik
Fog-Møller/DL's Billedarkiv.

■ Figure 1. Danish municipalities tend to give
recreation facilities a higher economic priority
than recreation areas (anlæg = construction
expenses, drift =, working expenses).

Oplysningerne om organisatoriske for¬
hold er begrænset til formelle strukturer
og vertikale forbindelser. Det har været
umuligt at registrere de uformelle kon¬
takter og tværgående forbindelser, som
har stor betydning i det daglige arbejde.

Talmaterialet har altså en række be¬

grænsninger. Det er derfor tendenser og
ikke de nøjagtige talstørrelser, som skal
tillægges størst betydning.

Anlægsudgifter- driftsudgifter
I perioden 1978-82 har kommunerne gen¬
nemgående skåret kraftigt ned på anlæg
af friarealer, mens driftsudgifterne er
vokset lidt. I 1982 havde 156 kommuner
afsat tilsammen ca. 150 mio. kr. til anlæg
af »grønne områder« - 44 pet. mindre end
i 1978. På driftssiden havde alle 275 kom¬
muner afsat beløb, som sammenlagt kom¬
mer op i nærheden af 0,9 milliard kr. -13
pet. mere end i 1978.

Dette billede gælder også de samlede
kommunale udgifter - anlægsudgifter er
reduceret med 38 pet., driftsudgifter er
vokset med 17 pet. Men - i forhold til de
samlede udgifter er udgifter til »grønne
områder« reduceret kraftigere på anlægs¬
siden - og er vokset mindre på driftssiden.

Fritidsområder-fritidsfaciliteter
Fritidsområder er en udgiftspost, som
repræsenterer det, vi normalt opfatter
som friarealer - parker og legepladser,
skove og naturområder, strandområder
og kolonihaver. Deres vigtigste bestand¬
dele er vegetation, terræn og evt. vand.
De bruges primært til uorganiserede eller
spontane aktiviteter.

Fritidsfaciliteter omfatter stadion og
idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller,
friluftsbade, campingpladser, vandre¬
hjem m.m. Som »faciliteter« antyder, er
de præget af tekniske installationer og en
intensiv, teknisk præget drift (en undta¬
gelse er måske campingpladser). De er
primært beregnet til den organiserede
fritidsliv, især idræt.

En sammenligning mellem disse to ud¬
giftsposter kan give et indtryk af den
prioritering, som ligger i kommunernes
fritids- og friarealpolitik (parkpolitik).

Figur 1 viser en sådan sammenligning.
Tallene røber en tendens hos kommuner¬
ne til at prioritere fritidsfaciliteter over
fritidsområder.

Arealforhold
I 1982 havde næsten to trediedele af
landets kommuner planlagt grønne områ¬
der på ialt ca. 6400 ha. Dette svarer til
omkring 12 pet. af det samlede areal, som
var planlagt til byudvikling.
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Omkring halvdelen af kommunerne
havde i perioden 1978-82 ibrugtaget area¬
ler til grønne områder. Det blev til ialt ca.
2100 ha, svarende til 18 pet. af det byzo¬
neareal, som blev ibrugtaget til forskelli¬
ge formål. På landsplan er der ibrugtaget
0,4 ha grønt område for hver hektar
ibrugtaget til boligformål.

Arealstatus - et skøn

I 1965 kunne Danmarks Statistik opgøre
arealet af parker, anlæg, sports- og cam¬
pingpladser, kolonihaver og kirkegårde
til omkring 20.000 ha - 18 pet. af det
daværende bymæssigt bebyggede areal.

I 1976 kunne 115 af 275 kommuner

gøre rede for 39.000 ha kommunale fria¬
realer i »Den kommunale park- og land¬
skabsforvaltning - registrering«. Det er
nok ikke helt forkert at sætte tallet for

samtlige kommuner til lidt under 45.000 i

Figur 2. Næsten to trediedele af kommunerne
har ikke givetfriarealopgaven en særskilt place¬
ring i deres administration. Kun lidt over en

femtedel harplaceretfriarealopgaven over afde¬
lingsniveau.
Figur 3. Kommuner, hvor friarealopgaven er
placeret på afdelingsniveau eller højere spiller
den største rolle - økonomisk og arealmæssigt.
Men de øvrige kommuner står alligevelfor 36%
afdet ibrugtagede areal for 1978-82 ogfor 30%
afde budgetterede driftsudgifterfor 1982.
Figur 4. Kommuner, hvor friarealopgaven er
placeret lavt har i gennemsnit ibrugtaget det
største areal til grønne områder pr. byboer i
perioden 1978-82.
Figur 5. Kommuner, som har givet friarealop¬
gaven en lav placering har også i gennemsnit
forøget deres driftsudgifter til grønne områder
mindst, i forhold til arealforøgelsen.
■ Figure 2. Almost two thirds of Denmark's
municipalities have not given the open space
task a specific place in their administration.
Only a little over one fifth have placed the open
space task at department level or higher.
Figure 3. Municipalities which have placed the
open space task at derpartment level or higher
have the greatest significance in terms of expen¬
ditures and area. On the other hand, the remain¬
ing municipalities represented 36% of the total
open space area taken into use 1978-82, and
30% of the working expenses in 1982.
Figure 4. Municipalities where the open space
task is placed at a lower level have, on the
average taken the largest per capita open space
area into use during 1978-82.
Figure 5. Municipalities with the open space
task placed at a lower level have, on the average
had the smallest increase in open space working
expenses, compared to the increase in open
space area.
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Hvis vi forudsætter, at hovedparten af
friarealerne, som blev registreret af Dan¬
marks Statistik i 1965, var kommunale, så
er arealet af kommunale friarealer for¬

øget med næsten 150 pet. siden 1965.
Deres andel af det bymæssigt bebyggede
areal er samtidig øget til 30 pet.

Areal-Økonomi
1 perioden 1978-82 blev 2100 ha nye
grønne områder taget i brug af 135 kom¬
muner. Disse kommuner havde i samme

periode forøget deres driftsudgifter til
grønne områder med ialt 32 mio. kr. Der
blev således omkring 1,50 kr. pr. kvadrat¬
meter til drift af de nye grønne områder.

Friarealopgaven er oftest placeret lavt
Figur 2 viser friarealopgavens administra¬
tive placering i kommunerne. Kun en
femtedel af landets kommuner har givet
friarealopgaven en placering på afde¬
lingsniveau eller derover. Hos næsten to
trediedele af kommunerne har friarealop¬
gaven ingen særskilt administrativ place¬
ring.

Som man kunne forvente, er det kom¬
muner, hvor friarealopgaven er placeret
højt (på afdelinsniveau eller derover),
som spiller den største rolle - økonomisk
og arealmæssigt (figur 3). Det er dog
forbavsende, at de øvrige kommuner alli¬
gevel står for 36 pet. af det ibrugtagne
areal for 1978-82 og 30 pet. af de budget¬
terede driftsudgifter for 1982 (svarende til
en kvart milliard kr.).

Betragter vi den store gruppe af kom¬
muner, som ikke har givet friarealopga¬
ven en særskilt organisatorisk placering,
er der to interessante forhold. Når det

gælder arealtilvæksten 1978-82, er det
disse kommuner, som har fået flest kva¬
dratmeter nye grønne områder pr. bybo¬
er (figur 4). De samme kommuner har til
gengæld forøget deres driftsudgifter
mindst, i forhold til arealtilvæksten (figur
5).

Konklusioner
Kommunal friarealforvaltning - er det
noget at snakke om? Samtlige danske
kommuner havde i 1982 afsat penge til
drift af friarealer, sammenlagt omkring
0,9 milliard kr. Tilsammen forvalter kom¬
munerne friarealer med et anslået areal

på omkring 50.000 ha (til sammenligning
er Bornholms areal 58.700 ha), eller 30
pet. af det bymæssigt bebyggede areal. Så
bare ud fra økonomiske og arealmæssige
betragtninger, er kommunal friarealfor¬
valtning betydningsfuld.

Økonomiske nedskæringer og ind¬
skrænkninger ser ud til at ramme friareal¬
forvaltning hårdere end andre kommuna¬
le opgaver. I øvrigt er friarealforvaltning i
samme situation som den samlede kom¬
munale økonomi - anlægsudgifter er re¬
duceret kraftigt og driftsudgifter er vok¬
set lidt gennem de sidste 4 år.

Bedømt ud fra anlægs- og driftsbudget¬
terne for 1982, spiller den organiserede
fritid, først og fremmest idrætten, en stør-

1 perioden 1978-82 blev der ibrugtaget arealet
på ialt 114 kvadratkilometer til nye byområder¬
et area på størrelse med Samsø. Grønne områ¬
der udgør 18% afde nye byområder.
■During 1978-82, 114 square kilometers were
taken into use as new urban areas -18% became
new green space.

re rolle end den spontane, uorganiserede
fritid og naturinteresserne. Kommunerne
bruger langt flere penge på fritidsfacilite¬
ter, præget af tekniske installationer og
en intensiv drift, end på parker, legeplad¬
ser, skove, naturområder m.m.

Alt tyder på, at kommunale friarealer
har været ude for en kraftig arealudvik¬
ling siden 1960'erne. Mellem 1965 og
1982 er arealforøgelsen skønnet til 150
pet. på landsplan. Det har ikke været
muligt at konstatere, om denne arealud¬
vikling er blevet fulgt op af en tilsvarende
økonomisk udvikling gennem de sidste
10-20 år. For de sidste 4 år ser det dog ud
til, at driftsudgifter er forøget med et
beløb, som er ret beskeden i forhold til
arealforøgelsen i samme periode - et be¬
løb som betyder, at de fleste nye friarea¬
ler må drives ekstensivt.

Langt de fleste komuner har ikke givet
friarealopgaven en særskilt placering i
deres administrationer. Dette til trods
for, at en stor del af de sidste 4 års nye
friarealer er udlagt i netop disse kommu¬
ner - og til trods for, at disse kommuner
tilsammen har afsat omkring en kvart
milliard kr. til drift af friarealer i 1982.

Det er et åbent spørgsmål, om hoved¬
parten af kommunerne er i stand til at
varetage friarealopgaven på en kvalifice¬
ret måde, når der i den grad mangler en
organisatorisk forankring for friarealfor¬
valtning.

De aktuelle problemer og udfordringer
kræver en anden vægtning af forvaltning
og drift i forhold til projektering og an¬
læg. Landskabs- og gartnerfagene har tra¬
ditionelt betragtet projektering og anlæg
som de vigtigste faser i et friareals tilbli¬
velse - de faser, hvor skaberevne, tid,
ressourcer, uddannelse og status skulle
koncentreres. En vigtig opgave i erhver¬
vet, og ikke mindst i uddannelserne, bli¬
ver, at gøre op med denne holdning - at
opprioritere og udvikle drift og forvalt¬
ning.

Denne undersøgelse skulle baseres på
lettilgængelige oplysninger, for at kunne
overholde licentiat-bifagets tidsramme.
Oplysningerne er derfor utilstrækkelige
og mangelfulde på en række punkter.
Alligevel mener jeg, at undersøgelsen
kan give et indblik i nogle forhold, som er
med til at afstikke rammerne for friareal¬

forvaltning i kommunerne. Det er også
værd at bemærke, at de oplysninger, som
ligger til grund for undersøgelsen, er
utryk for det billede, som statslige og
kommunale beslutningstagere får af den
kommunale friarealforvaltning.
Jon Pape, landskabsarkitekt M.D.L., er licentiatstu¬
derende ved afdeling for Have og Landskab, KVL.
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Det åbne land
Om planlægning af planlægningen
Af Jørgen Primdahl

Målsætning

Interessekort

fredning landbrug
vand¬
indvinding

råstof¬
indvinding

byud\ ikling
trafik
tekn.

o. a.

anlæg

Konfliktkort

fredn. fredn. fredn. fredn. fredn. landb landb. landb. landb. vand. vand. vand. råstof. råstof.
landb. vand. råstof. byudv. trafik. vand. råstof. byudv. trafik. råstof. byudv trafik. byudv trafik.

Sammenfattende arealplan

Figur a

Arkitekterne A. I. Jakobsen, H. J. Han¬
sen, B. M. Rasmussen og G. Silding har
for Planstyrelsen udført et projektarbej¬
de om det åbne lands planlægning. Grup¬
pen har arbejdet ud fra en målsætning om
udvikling af en »systematisk planlæg¬
ningsmetode« til gennemførelse af såvel
den sammenfattende som den sektorielle

planlægning af det åbne land. Resultatet
foreligger i form af en 130 siders rapport
udgivet af Planstyrelsen, uden at det dog
af den grund »nødvendigvis udtrykker
Planstyrelsens synspunkter«, som det
hedder i forordet.

Rapporten er opdelt i fire hoveddele.
Først gives en oversigt over den amts¬
kommunale sammenfattende og sekto¬
rielle planlægning. Dernæst beskriver ar¬
bejdsgruppen en metode til sammenfat¬
ning af det åbne lands planlægning. Vide¬
re illustreres metodens anvendelse for et
tænkt udsnit af en amtskommune, og

endelig rummer rapporten en beskrivelse
og diskussion af forskellige arealkonflik¬
ter i det åbne land. Rapporten afsluttes
med formulering af problemstillinger,
som er afledt af udviklingsarbejdet.

I det følgende vil jeg især beskæftige
mig med den opstillede metode.

Metodens opbygning
Udgangspunktet for metodeudviklingen
er selve planlægningens tilrettelæggelse
gennem lovgivning og udsendte vejled¬
ninger. Konkret behandles frednings-,
landbrugs-, vandindvindings- og råstof¬
planlægningen samt selve regionplanlæg¬
ningen. De nævnte sektorplaner skal i en
afvejet og sammenfattende form indgå
som tillæg til de gældende regionplaner.
Dette forventes at ske i 84/85 bortset fra
Hovedstadsområdet, hvor man regner
med at have godkendt tillægget inden for
et års tid.

Selve metoden, som her selvsagt kun
kan beskrives i en forenklet og stærkt
koncentreret form, er opdelt i 7 faser (0-
6), begyndende med formulering af mål¬
sætning (fig. a.).

Målsætningerne formuleres af amtsrå¬
det på grundlag af et oplæg fra forvaltnin¬
gerne og tænkes blandt andet at indehol¬
de retningslinier for udarbejdelse af sek¬
torplanerne og »en første politisk priori¬
tering mellem sektorerne.«

Fase 1 omfatter en sektorvis kortlæg¬
ning af arealinteresserne. De enkelte sek¬
torer udarbejder kort indeholdende prio¬
ritering og geografisk udbredelse af de
pågældende interesser. Hertil kommer
udpegning af »undersøgelsesområder«
som et resultat af lokaliseringsanalyser
rettet imod egnede områder for den frem¬
tidige by- og infrastrukturudvikling. En¬
delig peger forfatterne på, at det på dette
trin vil være nødvendigt at inddrage plan¬
lægningen af recipientkvalitet og andre
miljøaspekter.

I fase 2 sammenholdes arealinteresser¬
ne to og to. Som nævnt indeholder de
enkelte interessekort en prioritering eller
graduering af områderne. Efter en parvis
sammenlægning beskrives og vurderes
konflikterne, som ligger i de enkelte kom¬
binationsmuligheder. Herved ender man
med ialt 14 konfliktkort visende den geo¬
grafiske placering og graden af konflikt
imellem sektorerne betragtet parvis.

Amterne har derved etableret grundla¬
get for 3. fase. Hver sektor sammenhol¬
der nu arealinteressekortet (1. fase) med

de konfliktkort og vurderinger fra fase 2,
der vedrører den pågældende sektor
(samlet kaldet »Konfliktpotentialet«), På
denne måde fremkommer påny en række
delområder, hvor nogle ikke rummer
konflikt, andre rummer uforenelig kon¬
flikt (råstof og fredning f.eks.) og atter
andre forskellige mellemgrader af kon¬
flikt.

Det er de sidstnævnte, som påkalder sig
interesse her, hvor formålet er at foretage
en generel prioritering imellem sektorer¬
ne og herudfra opstille en foreløbig ram¬
me for den enkelte sektors arealdisposi¬
tioner. På grund af af en »beslutningsma-
triks«, udarbejdet af teknikere, foretager
amtets politikere en vurdering af denne
foreløbige interesseafvejning. Arbejds¬
gruppen nævner, at denne fase kan be¬
tragtes som en præcisering af målsætnin¬
gen opstillet i fase 1. Som resultat får man
4 arealklassificeringskort - ét for hver sek¬
tor (fig. b).

Er du forvirret? - kast et blik på de
gengivne illustrationer og gå straks videre
i teksten.
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Vandindvinding/rAstof Indvinding
forsyningssikkerhed, herunder regionale
vand- og råstofbalancer
restriktioner på indvinding
tidsmæssig koordinering
udpegning af omrader med behov for
detailplanlægning
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dyrkningsmetoder og bygnings¬
anlæg

Vandlndvlndlng/frednlng

skærpelse eller lempelse at
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Figur b

Fase 4. Først nu starter ifølge forfatter¬
ne udarbejdelsen af de egentlige sektor¬
planer. Arealklassificeringskortene ud¬
gør sammen med administrative bindin¬
ger, diverse behovsprognoser m.m. for¬
udsætningerne i dette arbejde. Hver sek¬
tor beskriver og vurderer de fremtidige
udviklingsmuligheder og udarbejder for¬
handlingsoplæg til den endelige afvej¬
ning. Foruden at lægge op til afvejning de
fire sektorer imellem vurderes de enkelte
sektorinteresser i forhold til de udpegede
undersøgelsesområder for by- og infra¬
strukturudviklingen .

Afvejningsfasen, fase 5, indledes med
en afvejning imellem de potentielle areal¬
interesser til by- og infrastruktur og de
enkelte sektorinteresser. Herved bliver
det klarlagt, hvilke arealer »åben land¬
sektorerne kan disponere over«.

Næste trin består af en afvejning imel¬
lem sektorplan-oplæggene to og to i en
forudbestemt rækkefølge. Den gengivne
illustration er et eksempel på en sådan
rækkefølge. Arbejdsgruppen begrunder
princippet om en parvis afvejning (i mod¬
sætning til en sideløbende) med, at sek¬
torinteresserne indgår i økologiske og
samfundsmæssige helheder. Afvejningen
mellem to sektorer forudsætter således
allerede foretagne afvejninger, ligesom
den på sin side vil udgøre grundlaget for
efterfølgende afvejninger.

Figur c

Det fremhæves, at selve rækkefølgen
rummer en prioritering imellem sektorer¬
ne. 5. fase afsluttes med udarbejdelse af
afvejede sektorplanoplæg og udgør
grundlaget for processens afsluttende del
(fig- c).

6. fase. Amterne har nu fået etableret
det grundlag, som skulle gøre det muligt
at udarbejde en sammenfattende areal¬
plan for det åbne land (tillæg til region¬
plan) samt udforme de endelige sektor¬
planer. Den sammenfattende plan udar¬
bejdes ved en koordinering af sektorpla¬
nerne på den måde, at frednings- og
landbrugsinteresserne vises på et kort for
sig. Samlet dækker disse to interesser i
princippet hele det åbne land, og forfat¬
terne taler derfor om »primære zoneind¬
deling«, hvor såvel de enkeltstående som
de overlappende interesser er vist ved en
afgrænsning af de pågældende områder.
For hver områdetype formuleres mere
eller mindre konkrete retningslinier af¬
hængig af, om der er tale om én repræsen¬
teret interesse eller om overlapning.

Endvidere udtegnes kort visende rå¬
stof- og vandindvindingsinteresserne (se¬
kundær zoneinddeling) sgmt kort over
analyseområder og forskellige reserva-
tionszoner. De tre kort sammenfattes og
indgår sammen med en beskrivelse af
forudsætningerne og bindende retningsli¬
nier i regionplanen.

Forfatterne afslutter metodebeskrivel¬
sen med at argumentere for, at region¬
plantillæg og de enkelte sektorplaner
samlet indgår i en offentlighedsfase. Lov¬
givningen foreskriver offentlighedsfase
for regionplantillægget og for frednings-
og vandindvindingsplanlægningen. Men
eftersom »sektorerne i væsentlig grad har
øvet indflydelse på hinanden igennem
processen (konfliktvurdering, afvejning
og endelig arealfordeling), og de udgør
samlet forudsætningerne for udlægning af
den sammenfattende arealplan for amts¬
kommunen« (s. 37), mener arbejdsgrup¬
pen åbenbart, at det er nødvendigt at
medtage råstof- og landbrugsplanen i en
offentlighedsfase og udsende hele mole¬
vitten samtidig.

I forordet udtrykker Planstyrelsen hå¬
bet om, at rapporten kan vise sig anven¬
delig i det praktiske planlægningsarbejde
og iøvrigt bidrage til en faglig metode¬
diskussion. Jeg er overbevist om, at rap¬
porten vil blive læst med interesse af
amtslige og kommunale planlæggere. Det
er lykkedes arbejdsgruppen at etablere
en nogenlunde sammenhængende meto¬
de til sammenfatning af en sektorplanlæg¬
ning, der i den grad er tilrettelagt ukoor¬
dineret og ud fra forskellige forudsætnin¬
ger, hvilket er en præstation i sig selv.
Hertil kommer, at metoden er fremstillet
meget konkret bl.a. med anvendelse af en
mængde og efter min mening meget fine
illustrationer. Derfor anser jeg også ar¬
bejdet som et godt udgangspunkt for en
diskussion om planlægningsmetoder i det
åbne lands planlægning og vil herefter
kort at følge det op med nogle syns¬
punkter.

Kritik af metoden

Et gennemgående træk ved metoden er
princippet om at sammenholde sektorer¬
ne to og to. Både i forbindelse med
kortlægningen og vurderingen af konflik¬
terne (fase 2) og i den endelige afvejning
(fase 5) gennemløbes de forskellige kom¬
binationsmuligheder, indtil processen er
kørt igennem. Denne fremgangsmåde
mener jeg ikke er brugbar, i hvert fald
ikke i den udstrækning det er foreslået. 4

Hver gang der er tale om lokalisering af
nye anlæg, eller det drejer sig om forde¬
ling eller påvirkning af vandressourcer,
vil det nemlig altid berøre flere sektorer.

Hvad angår lokalisering af byvæksten
og tekniske anlæg har forfatterne dog
taget højde for dette problem. Som be¬
skrevet ovenfor foreslår de at »man« (pri¬
mærkommunen?) i første omgang udpe¬
ger såkaldte »undersøgelsesområder«
(fase 1) og udskyder den endelige lokali-
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sering til fase 5, hvor sektorerne »i samar¬
bejde skal tage endelig stilling« til den
fremtidige udvikling.

Min kritik går derfor primært på afvej¬
ningen af interesser omkring vandres¬
sourcen. Her er det helt umuligt at gen¬

nemgå sektorerne to og to. Både fordi
vandet som bekendt er i kredsløb, dvs. en

påvirkning ét sted mærkes andre steder,
og fordi det bl.a. er opgaven i vandindvin-
dingsplanlægningen af prioritere og forde¬
le vandet. Denne sektorplantype kommer
derved (sammen med recipientkvalitets¬
planlægningen) til at stå centralt i en
række afvejninger bl.a. mellem fred¬
nings- og landbrugsinteresserne og kan
ikke ses i forhold til disse enkeltvis.

Arbejdsgruppen lader ganske vist de
foreløbige recipientkvalitetsplaner indgå
som grundlag for sektorernes forhand¬
lingsoplæg, men forudsiger samtidig en
revision af disse planer. Det afgørende er
imidlertid, for hvilke sektorinteresser de
foreløbige recipientkvalitetsplaner skal
udgøre et grundlag, og fra hvilke sektorer
der kan stilles krav om en revision. Køres

planlægningsprocessen igennem som en
parvis afvejning, bliver rækkefølgen som
nævnt ovenfor afgørende i det spørgsmål,
hvilket næppe vil være acceptabelt for den
eller de sektorer der rammes. Derfor tror

jeg ikke på en parvis afvejning. Forholde¬
ne omkring vandressourcen må i lighed
med spørgsmålet om byvækst, afklares i
en samlet proces. Derefter vil det være
muligt at afveje parvis imellem de tre
arealorienterede sektorplaner: land¬
brugs-, frednings- og råstofplanlæg¬
ningen.

På figur d har jeg forsøgt at illustrere,
hvorledes afvejningen imellem arealm-
teresser forholder sig til vandressourcen
samt by- og infrastrukturudviklingen.

Så vidt den tekniske side af planlæg¬
ningsprocessen. Ser vi på den politisk¬
administrative dimension, har arbejds¬
gruppen stillet som et forhåndskrav til
processens tilrettelæggelse, »... at det
fremgår, hvor de forskellige afvejninger
finder sted, og hvad der er baggrunden
for disse« (s. 22).

Metoden vil, hvis vi ser bort fra proble¬
merne med en parvis afvejning, måske
give planlæggerne og de senere sagsbe¬
handlere denne mulighed. Men næppe
politikerne og da slet ikke borgerne. Un¬
der processen vil der blive udarbejdet
snesevis af kort, der hver især rummer en
række implicitte valg og prioriteringer,
som det ikke vil være muligt at beskrive i
den ledsagende redegørelse. F.eks. inde¬
holder selve definitionen af fredningsin-
teresserne nogle særdeles vigtige priorite-

Figur d

ringer, som der vanskeligt kan redegøres
for.

Generelt gælder det, at jo tættere man i
planprocessen kommer den endelige af¬
vejning, jo vanskeligere bliver det at gen¬
nemskue forudsætningerne såvel som at
påvirke planlægningens indhold. Derfor
mener jeg, at det er en dårlig idé først at
inddrage offentligheden sidst i processen
som foreslået af arbejdsgruppen, og som
det iøvrigt overvejes i landets amtskom¬
muner. Mener man det alvorligt med
offentlighedens medvirken, må denne
inddrages langt tidligere, f.eks. i forbin¬
delse med sektorernes forhandlingsop¬
læg. Selve regionplantillægget, hvor der
også kræves en offentlighedsfase, kan i
sagens natur først udsendes sidst i proces¬
sen. Såfremt de enkelte sektorplanoplæg
(evt. kun frednings- og vandsektorens)
tidligere har været debatteret, kunne of¬
fentlighedsfasen omkring tillægget tjene
til mindre justeringer samt iøvrigt give de
enkelte borgere en chance for at vurdere,
i hvor høj grad deres ønsker og interesser
er blevet imødekommet.

Forfatterne har i deres udviklingsarbej¬
de holdt sig inden for rammerne af sek¬
torplansystemet, således som det konkret
er tilrettelagt. Derved er rapporten fra
starten bestemt til at blive relativ teknisk.
Men efter min vurdering særdeles brug¬
bar, hvis man ikke i forvejen er fortrolig

med den rodebutik, der samlet kaldes det
åbne lands planlægning.

Tilbage er der så spørgsmålet om natur-
og kulturværdierne. Herom og om andre
kvalitative aspekter ved det åbne lands
planlægning er forfatterne yderst fåmæl¬
te. Hvilket er forståeligt, da problmerne
med overhovedet at få plansystemet til at
fungere bare nogenlunde efter hensigten
forekommer store nok i forvejen. Blot må
man så håbe på, at de amtskommunale
planlæggere på et tidspunkt når så langt i
al kortlægnings-, koordinerings- og afvej-
ningsarbejdet, at der også bliver over¬
skud til at behandle de enkelte områder
mere kvalitativt. I sidste ende er det vel
en af hovedopgaverne ved fysisk planlæg¬
ning at sikre sammensatte og velfunge¬
rende omgivelser - også i det åbne land.

Jørgen Primdahl, landskabsarkitekt M.D.L.

Anders llbæk Jakobsen, Hans Jørgen
Hansen, Bent Møller Rasmussen og Gre¬
the Silding: Arealplanlægning - det åbne
land. Planstyrelsen, Miljøministeriet,
1982. (Figurerne a, b og c er gengivet fra
rapporten.)
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Om koordinering af sektorplanlægningen
Af Bent Møller Rasmussen og Hans Jørgen Hansen

Et svarpå Jørgen Primdahls kritik af rapporten ».Arealplanlægning - det åbne land«.

Som baggrund for en nærmere diskussion
af de punkter, J.P. rejser i sin anmeldel¬
se, vil vi fremhæve følgende:

Det primære formål med metoden er at
afdække konflikter mellem arealinteres¬
ser i det åbne land og dermed gøre det
muligt at løse eller forebygge dem.

Udgangspunktet består derfor i en sy¬
stematisk afsøgning af hele amtet for po¬
tentielle arealkonflikter og en vurdering
af deres omfang og betydning for de
enkelte sektorer. Ved denne afsøgning er
alle sektorer stillet lige, idet alle kryds
mellem sektorerne er undersøgt efter
samme retningslinier.

Grunden til at det samlede konfliktpo¬
tentiale således er splittet op i sine enkelt¬
dele er, at metoden bygger på en værdi¬
sætning, af konfliktmulighederne, og en
sådan lader sig kun gøre, hvis man ser på
forholdet mellem sektorerne to og to.

Som eksempel herpå kan nævnes, at et
sammenfald mellem dyrkningssikre land¬
brugsjorder og gode vandindvindingsmu¬
ligheder ikke behøver at medføre væsent¬
lige konflikter. I modsætning hertil vil et
sammenfald mellem landbrugsjorder af
samme kvalitet og gode råstofforekom¬
ster kunne medføre, at indvindingen af
dem må opgives, eller - hvis den gennem¬
føres - at dyrkning på området må indstil¬
les i en periode. Dyrkningslagets kvalitet
vil desuden være forringet i en længere
periode efter indvindingen, selv om der
foretages retablering.

Heraf fremgår også, at det må være
imellem sektorerne to og to, at proble¬
merne defineres og søges løst via forhand¬
ling.

Krydsning af sektorerne
J. P.'s væsentligste kritik er rettet mod det
princip, at sektorerne sammenholdes to
og to processen igennem. Specielt for
vandressourcen (vandindvindings- og re¬
cipientkvalitetsplanlægningen) mener
han, at denne fremgangsmåde ikke er
brugbar, fordi dispositioner inden for
vandindvindingen kan øve indflydelse på
alle de øvrige sektorer.

Man kan imidlertid også med fuld ret
hævde dette om landbrug, fredning og
råstofindvinding. Vi har netop i rappor¬
ten beskrevet nogle af de konsekvenser,

som dispositioner inden for de enkelte
sektorer kan medføre for de øvrige, i
afsnittet »Arealkonflikter i det åbne
land«. Denne sammenhæng mellem sek¬
torerne betyder ikke, at den parvise sam¬
menholdelse er ubrugelig, tværtimod er
netop denne fremgangsmåde særdeles
velegnet til en systematisk behandling af
planlægningsprocessen, der som ud¬
gangspunkt bygger på de specifikke for¬
hold mellem sektorerne.

Den synsvinkel, som er lagt til grund
for metoden, og hvori der fokuseres på
konfliktsituationer, gør det samtidig let¬
tere for borgerne at sætte sig ind i plan¬
lægningens problemer. Det er disse kon¬
flikter, befolkningen konfronteres med i
dagligdagen i form af landskaber, der er
skændet af råstofgravning, forurenede
vandløb osv. Det er problemer, som er til
at føle på, og de er derfor egnede som
udgangspunkt for en diskussion om,
hvordan planlægningen kan medvirke til
at undgå eller mindske disse gener.

Den parvise afvejning
J.P. mener, at den angivne rækkefølge i
diagrammet for den endelige afvejning
indeholder en på forhånd fastlagt priori¬
tering imellem sektorerne, der medfører,
at specielt recipientkvalitetsplanen får en
forringet stilling.

Det er korrekt, at rækkefølgen udtryk¬
ker en prioritering; men det er meget
begrænset, hvor stor indflydelse den vil få
på sektorplanernes endelige udformning.
For det første vil alle muligheder og be¬
grænsninger for de enkelte sektorer være
analyseret på det tidspunkt, hvor afvej¬
ningen finder sted, således at man under
forhandlingerne imellem de to sektorer
vil have et klart billede af, hvilke konse¬
kvenser et bestemt afvejningsresultat vil
medføre for forholdet til de øvrige sekto¬
rer. For det andet skal den beskrevne

rækkefølge opfattes som et forslag til den
praktiske gennemførelse af forhandlin¬
gerne. Den udelukker ikke, at der kan
foretages tilbagekoblinger og justeringer
undervejs i processen; men det er næppe
hensigtsmæssigt i et generelt diagram at
formalisere alle teoretiske muligheder.

Med hensyn til recipientkvalitetsplan¬
lægningen må man være opmærksom på,

at den nok er en sektorplan; men den er
ikke ligestillet med de øvrige. I miljømini¬
steriets forslag til revision af miljøbeskyt¬
telsesloven understreges denne plantypes
nære sammenhæng med regionplanlæg¬
ningen, og der foreslås ændringer i lands-
og regionplanloven, således at recipient¬
kvalitetsmålsætningerne for fremtiden
skal medtages i regionplanernes retnings¬
linier.

Recipientkvalitetsplanen må derfor
indgå som forudsætning for alle sektor¬
planerne ved udarbejdelsen af forhand¬
lingsoplæggene, men ikke som en absolut
binding, ligesom der heller ikke kan stil¬
les ultimative krav om dens revision fra

nogen sektor. Ved forhandlingerne under
den parvise afvejning kan det imidlertid
vise sig at være nødvendigt at skærpe eller
lempe målsætningerne, afhængigt af
hvordan den samlede prioritering af in¬
teresserne foretages. Det kan derfor
eventuelt komme på tale at revidere pla¬
nen som resultat af den samlede afvej-
ningsproces, men ikke som følge af et
krav fra en enkelt sektor. Den anvendte

rækkefølge ved afvejningen er således
heller ikke altafgørende for, hvorfra de
eventuelle ønsker om revision af recipi¬
entkvalitetsplanen kan komme.

Jørgen Primdahls forslag
J.P. foreslår, at forholdene omkring
vandressourcerne afklares i en samlet

proces, hvorefter der afvejes parvis mel¬
lem de »arealorienterede« sektorplaner
(landbrugs-, frednings- og råstofplan).

Denne opdeling af processen mener vi
ikke er holdbar, da vandindvindingsplan-
lægningen ikke udelukkende er et spørgs¬
mål om at prioritere og fordele en på
forhånd givet ressource. Det arealanven¬
delsesmæssige aspekt spiller en væsentlig
rolle. F.eks. vil anvendelsen af et område
til råstofindvinding kunne vanskeliggøre
eller udelukke vandindvinding på stedet i
en årrække. Hvis begrænsninger af denne
art først konstateres på et sent tidspunkt i
afvejningsprocessen, efter at vandres¬
sourcen er fordelt, ændres grundlaget må¬
ske i et sådant omfang, at afvejningspro¬
cessen må gennemløbes påny.

Vi mener heller ikke, at den entydige
sammenbinding af vandindvindings- og
recipientkvalitetsplan er hensigtsmæssig,
fordi recipientkvalitetsmålsætningerne
bør indgå som forudsætninger for samt¬
lige sektorplanoplæg forud for afvej¬
ningen.

Desuden rummer den beskrevne frem¬

gangsmåde i sig selv en høj prioritering af
vandindvindingsplanlægningen, hvilket
er uheldigt, fordi den herved foregriber
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den politiske prioritering mellem sekto¬
rinteresserne, der skal foretages af amts¬
rådet.

Endelig er det stadig et åbent spørgs¬
mål, hvorledes den samlede proces, der
skal afklare vandressourcernes fordeling,
skal forløbe. J.P.'s skitse udtrykker en

tilsyneladende samtidighed, fordi alle re¬
lationer er angivet ved dobbeltpile; men i
praksis vil denne samtidighed ikke være
reel. Der må nødvendigvis træffes en
beslutning om, hvilken rækkefølge der
skal benyttes ved forhandlingerne.

Offentlighed i planlægningen
I sin kommentar rejser J. P. spørgsmålet
om borgernes indsigt og deltagelse i plan¬
lægningsprocessen, som han mener vil
rumme en række implicitte valg, som det
ikke vil være muligt at redegøre for.

Dette udgangspunkt må vi på det kraf¬
tigste tage afstand fra, fordi det bl.a. kan
tjene som forsvar for en teknokratisk
planlægning, hvor teknikerne kan afstå
fra at argumentere for deres handlinger
under henvisning til en faglig autoritet.
Vil man praktisere en demokratisk plan¬
lægning, må man søge at gøre alle valg
eksplicitte og dermed åbne for kritik.
For at opfylde dette formål har vi på de

steder i planlægningsforløbet, hvor der
foretages en tolkning, værdisætning eller
prioritering, anvendt et skema - kon¬
fliktnøgle eller beslutningsmatrix - der
tjener til at give et overblik over de trufne
valg. Samtidig fungerer det som en check¬
liste, der skal sikre, at der bliver taget
stilling til alle relevante spørgsmål.

Med hensyn til offentlighedsprocedu¬
rens sidste dele: offentliggørelse af for¬
slag til regionplan(tillæg) og de konse-
kvensrettede sektorplaner, mener vi, at
en samtidighed er absolut påkrævet. Dels
er de oplæg, der udarbejdes af de enkelte
sektorer, direkte forudsætninger for re¬
gionplanens åbent land-tillæg og som så¬
dan omfattet af bestemmelserne i § 8 i lov
om lands- og regionplanlægning. Dels
udgør de hinandens forudsætninger, såle¬
des at man ikke kan argumentere for én
sektorplan uden at henvise til afvejningen
med de andre.

I den metode vi har beskrevet, opere¬
res der med en høj grad af samtidighed
m.h.t. udarbejdelsen af sektorplanerne.
En afvejningsproces, hvori man søger at
undgå en favorisering af én sektor på
bekostning af andre, må forudsætte, at
ingen sektor overhaler indenom og der¬
med kommer til at udgøre en bindende

forudsætning for de øvrige. Kravet om
samtidighed må derfor også gælde offent¬
lighedsproceduren .

Hvad er så i sidste ende resultatet, og
hvad kan det bruges til?

Den sammenfattende regionplanlæg¬
ning for det åbne land, der skal udtrykke
resultatet af interesseafvejningen, er ikke
en aktiv planlægning for arealerne. Den
består i en prioritering af arealanvendel¬
sen udtrykt ved en række områdeindde¬
linger med tilknyttede retningslinier, der
skal regulere det private initiativ og de
offentlige investeringer. Styringsmidler¬
ne er få, så det planen først og fremmest
kan bruges til er at beskytte eksisterende
kvaliteter, såvel natur- som kulturvær¬
dier, og åbne mulighed for at nye kvalite¬
ter kan tilføjes når regionplanens rammer
skal konkretiseres i kommune- og lokal¬
planer.

Regionplanen kan således ikke i sig
selv sikre sammensatte og velfungerende
omgivelser; men den er en nødvendig
forudsætning herfor. Derfor er det vigtigt
til stadighed at vedligeholde debatten
om, hvordan vi gennemfører en stigende
demokratisering og dermed en kvalitativ
forbedring af planlægningen.

Befolkningen oplever hverdagen på tværs af
sektorer, bl.a. som konflikter mellem arealan¬
vendelser i det åbne land. En planlægning, der
tager udgangspunkt heri, og som bringer inter¬
essemodsætningerne åbent frem, har mulighed
for at blive vedkommende og animere til en
diskussion af såvel de tekniske løsninger på
konflikterne som planernes kvalitative indhold.
Således skabes grundlaget for, at drømmene
om et bedre liv ikke forbliver private anliggen¬
der, men bringes frem, så de kan indgå i
debatten om planlægningens mål og indhold.
■ The population experiences daily life across
the sectors including conflicts between different
land uses in the open land. Planning which is
founded upon this reality and which exposes
conflicts openly has the possibility of being
interesting and can incite discussion on both the
technical solutions to the conflicts and the qual¬
itative contents of the plans. In this way, the
dreams ofa better life can befounded not just as
a private concern but where they can become
part of the debate on planning objectives and
content.

Bent Møller Rasmussen og Hans Jørgen Hansen,
arkitekter, tilknyttet arkitektgruppen Penta Kong.
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1

Rejsebrev fra en landskabsarkitekt i Australien
Af Jette Abel

I forbindelse med min udsendelse som

nordisk delegat til IFLAs Grand Council
møde i Canberra i Australien havde jeg
for egen regning planlagt et 3V2 dagsop-
hold i Sydney, et tilsvarende i Melbourne
og deltagelse i den internationale land¬
skabsarkitektkongres i Canberra. Det var
selvfølgelig for lidt tid til at få et rimeligt
indtryk af Australien, men dog bedre end
kun at deltage i møderne.

Sydney
Byen ligger på Australiens østkyst og er
Australiens største by med godt 3 mill,
indbyggere. Den er hovedstaden i staten
New South Wales. Klimaet er subtropisk
med regn fordelt over hele året, men mest
om vinteren. Byen er opstået i bunden af
en lille bugt ved et vandløb et stykke inde
i en fjord, som skærer sig dybt ind i landet
fra det store Stille Ocean.

Sydney breder sig i dag på begge sider
af hele fjorden og langt ind i landet.
Sydney harbour bridge spænder sin ele¬
gante stålbue mellem de to bredder. Den
centrale del af byen på sydsiden af fjorden
ligger på og mellem en række nord-sydgå¬
ende højderygge, som skyder sig ud i
fjorden som næs med dybe bugter og
brede dale imellem. Jeg boede i kvarteret
Kings Cross, som ligger på den østligste af
disse højderygge.

Kings Cross
Hovedstrøget begynder i en plads med en
elegant fontæne, El Alamein fontænen. I
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hundredvis af tynde strålerør er samlet
som i en pompon på et rør midt i et bassin.
Den lignede en mælkebøtte i frø med
vandet i en let sky omkring.

Torvet var befæstet med smukke rød¬
brune klinker, et materiale som gik igen
på mange pladser. Pladsanlægget ligger
op til Fitzroy garden, et lille parkområde,
som er fremkommet ved lukning af et par
gader i forbindelse med et nyt hotelbyg¬
geri. Anlægget er udført af kommunens
parkforvaltning.

I gaden lå et utal af restauranter, barer
og småforretninger med færdigretter,
natklubber og kiosker. Der var et mylder
døgnet rundt, det lod til, at der var ube¬
grænset åbningstid. På begge sider af det
livlige strøg lå stille boliggader med store
plataner som gadetræer; de var endnu
uden blade. Enkelte eucalyptus og blom¬
strende mimoser fandtes også. Bebyggel¬
sen bestod overvejende af ældre engelske
rækkehuse. Gennem et hul i husrækken
var der en betagende udsigt mod vest til
City's imponerende skyline med et nyere
telekommunikationstårn som det him¬
melstræbende midtpunkt. Nedenfor lå et
gammelt havneområde med det ejen¬
dommelige navn Woolloomooloo. En
lang stentrappe førte ned ad skråningen
til kvarteret.

Woolloomooloo

Woolloomooloo var et område under sa¬

nering. Kvarteret var blevet udbygget i
midten af forrige århundrede i forbindel¬

se med anlægget af et udfor liggende
havnebassin. Det omfattede arbejderbo¬
liger, fortrinsvis beskedne 2 etagers ræk¬
kehuse, industriarealer, småhoteller og
andre til en havn hørende faciliteter og en
af Sydneys ældste public schools, men var
forslummet. Planerne var oprindelig gået
ud på at jævne det hele med jorden for at
lade det centralt beliggende areal overgå
til kontor- og forretningsområde i tæt
højhusbebyggelse. I sidste øjeblik og kun
ved en kraftig indsats var det lykkedes at
redde arealet som beboelseskvarter. En
del af den ældre bebyggelse var blevet
restaureret af the housing commission,
ældre industriområder ryddet og erstattet
med nyt tæt-lav byggeri i skala som det
gamle, men med lidt større åbenhed i
form af fodgængerstræder og torve og
gader lukket for gennemkørende trafik.
Den gamle skole havde fået en industri¬
bygning tillagt som sportshal og større
friarealer. Saneringen virkede nænsomt
gennemført, det var de gamle huse, som
var i overtal, man fornemmede, at de
oprindelige beboere stadig boede i kvar¬
teret.

Paddington
På vej til jernbanestationen kom jeg gen¬
nem et andet ældre boligområde, Pad¬
dington, beskrevet i turistbrochuren som
et af Sydneys ældste forstadskvarterer.
Det var et stort ensartet rækkehuskvarter
i hvidt eller lyse pastelfarver. Husene, der
betegnes som tidlig viktorianske, er i to
etager. Foran husene ligger et ganske
smalt forareal adskilt fra fortovet med et

gitter. Fra lågen går man som oftest et par
trin op til en smal forterrasse i hele husets
bredde. Husets brandmure springer frem
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1. Promenaden langs vandet i botanisk have.
2. Operaen, som et skib med bugnende sejl.
3. Nyopført boligbebyggelse i kvarteret Wool-
loomooloo.
4. Nyt og gammelt, men restaureret boligbyg¬
geri side om side i Woolloomooloo.

■ 1. The promenade along the water in The
Botanical Garden.
2. The Opera like a ship with filled sails.
3. New housing development in the Woolloo¬
mooloo district.
4. New and restored housing side by side in
Woolloomooloo.

foran facaden og skiller terrassen fra na¬
bohusenes. På første sal er der balkon i
hele husets bredde; balkonerne er smyk¬
ket med festlige støbejerns gitre og søjler,
taget går ud over balkonen. Disse halvof¬
fentlige forarealer giver gadefacaderne et
åbent og venligt præg. Da gaderne samti¬
dig er krumme og bevæger sig op og ned
efter det naturlige terræn og er forsynet
med vejtræer, er det grønt og afvekslende
trods havernes ensartethed. Husene er

smalle 4,5-5 m, men de er dybe og grun¬
dene ligeledes, så der til de fleste huse
bliver en lang smal baghave som rummer
mange træer. Kvarteret er blevet fashio¬
nabelt og meget eftertragtet omtrent som
Kartoffelrækkerne.

The Royal Botanical Garden
Den botaniske have indtager en vigtig
plads i det centrale bybillede. Den ligger
mellem Woolloomooloo og City omslut¬
tende to højderygge, der skyder sig ud i
vandet med hver sin pynt, og den mellem¬
liggende bugt. Den er i hovedtrækkene
landskabelig, men med en række hyggeli¬
ge særhaver, som de fleste af 1800 tallets
botaniske haver, men her er rigelig plads;
store plæner med fritstående træer giver
byboerne mulighed for at bruge parken
som udflugtspark. Om søndagen var plæ¬
nerne fulde af familier, som hyggede sig
med bugnende madkurve, legende børn,
forelskede par og solbadere.

Plantesortimentet omfatter i Sydneys
botaniske have både kendte europæiske
og australske planter. Her hørte jeg også
de første fremmedartede fugle. Der var et
frodigt blomsterflor af kendte forårsløg,
flere acaciaarter og mange Prunus blom¬
strede.
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På den vestlige højderyg ligger Go¬
vernment house omgivet af en lukket
have og yderst ude på pynten Operaen.
Spadsereturen derud gennem parken og
langs bugten, hvorpå der denne dejlige
forårssøndag var mange lystsejlere, var
visuelt en oplevelse. Operaen og dens
tilblivelseshistorie vil jeg ikke komme ind
på her, men imponerende er den både
ved sin form, størrelse og beliggenhed.

City
Fra operapynten er der en fin udsigt ind
over Sydney Cove den næste bugt med
stranden, hvor de første englændere slog
sig ned for snart 200 år siden, med straffe¬
fangekolonien på den ene side af den lille
bæk og garnisonen på den anden. Stedet
er i dag blevet til Circular Quay, et tra¬
fikknudepunkt, hvor trafikken til lands
og til vands mødes i flere niveauer.

Bag Circular Quay rejser Citys utal af
skyskrabere sig. En stor del af trafikken
mellem det nordlige og det sydlige Syd¬
ney foregår med båd enten med de gam¬
meldags toetagers passagerfærger, som
kun består af store saloner med tætte

rader af bænke eller med hydrofoilbåde.
Der er afgang flere gange i timen« Der
kan anvendes samme billet som til S-tog
og bus. En sejltur til Zoologisk have eller
til badestedet Manly giver en uforglem¬
melig oplevelse af Sydneys havnefront
såvel dag som aften igen med Operahuset
som det strålende midtpunkt.

Citys gadenet, som blev udlagt allerede
i forrige århundredes begyndelse, dan¬
ner, så vidt terrænet tillader det, et regel¬
mæssigt gadenet med lange nord-sydgå¬
ende og kortere øst-vestgående gader.
Der er ikke mange gamle huse tilbage;
store internationale forsikringsselskaber,
flyselskaber og banker kappes om at
overgå hinanden, hvad højde og form
angår på deres kontorsiloer, butikkerne
rykker ned under jorden i flere etager, for
foden af giganterne indrettes små pladser
med fontæner og bænke. Der er dog
bevaret nogle smukke gamle glasdække¬
de butiksarkader, en række offentlige
bygninger og kirkerne har fået lov at blive
liggende. Der er et mylder af mennesker
om dagen, men om aftenen er der menne¬
sketomt.

The Rocks
I sidste øjeblik er kvarteret på den vestli¬
ge pynt af den indre by blevet reddet fra
totalsanering. Området, der er en del af
det ældste byområde, blev i begyndelsen
af dette århundrede gennemskåret af de
store vejanlæg, der fører op til broen og
forslummede totalt som boligområde,
mens havneanlæg og pakhuse bredte sig
rundt om pynten. Pest hærgede også.
Man har i det sidste tiår fået reddet
enkelte huse fra begyndelsen af forrige
århundrede og mange huse fra midten af
1800 tallet - heraf flere bygget af sand-
stensblokke - samt indføjet nyt byggeri,
som dog passer mere eller mindre i skala
med det gamle.

Pakhuse er blevet indrettet til re¬

stauranter eller udstillingslokaler, kunst¬
håndværkere, antikvitetshandlere og gal¬
lerier er rykket ind sammen med souve¬

nirforretningerne, en bank fungerer i sit
oprindelige 1800 tals interieur.

Der er mange små smøger med gammel
brolægning, små torve med fine klinkebe¬
lægninger og nyplantede træer; de skumle
baggårde er blevet til udendørs serve-
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ringspladser. Rækkehuse med de karak¬
teristiske balkoner på 1. sal og rigt smyk¬
kede, med viktorianske detaljer og enkel¬
te georgianske huse, nu sat smukt i stand,
fortæller om forrige århundredes bolig¬
kultur, men størstedelen af kvarteret vir¬
ker som en museumsby, en kulisse uden
naturligt liv.

På The Rocks' højeste punkt ligger en
lille park med byens observatorium, som
er bygget på resterne af et gammelt batte¬
ri, der har forsvaret kolonien. Her ople¬
vede jeg kontrasten mellem formidda¬
gens fred og ro og middagspausens myld¬
rende liv, kontorfolk fra højhusenes glas¬
bure slappede af i græsset med en sand¬
wich og nød forårssolen på denne august¬
dag. Vejrhanen på observatoriet bekræf¬
tede, at klokken var 12 middag, solen stik
nord. Jeg følte for alvor, at jeg var på den
anden side af jordkloden.

1. El Alamein fontænen på Kings Cross.

2. Paddington, et ældre rækkehuskvarter.

3. Martin Place, en gågade i City udstyret med
moderne bænke og fontæne.

4. Picnic i Sydneys botaniske have.

5. Sydney Harbour Bridge med en kæmpefigen
i forgrunden.

6. Circular Quay, i forgrunden fontæne med
bronceskulpturer, der skal symbolisere bækken
ved hvilken de første englændere slog sig ned, i
baggrunden highway, S-tog, bus og færgetermi¬
nal i 4 niveauer.

7. The Rocks, servering i tidligere baggårde.

■ 1. El Alamein Fountain at Kings Cross.

2. Paddington, an older terraced housing dis¬
trict.

3. Martin Place, a pedestrian street in City
equipped with modern benches and fountain.

4. Picnic in The Botanical Gardens ofSydney.

5. Sydney Harbour Bridge with an enormous
fig in the foreground.

6. Circular quay in the foreground. The foun¬
tain with the bronze sculpture which symbolizes
the brook where thefirst Englishmen landed. In
the background, highway, underground, bus
and ferry terminal on 4 levels.

7. The Rocks, service in a one-time rear court

yard.

Jette Abel, landskabsarkitekt M.D.L., lektor ved
afdeling for Have og Landskab, K.V.L.
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Den forgængelige kunst
Af Willy F. Hansen

Landskabsarkitekterne mangler fantasi,
de kan ikke forestille sig, hvor store træer¬
ne bliver. De erpessimister, de tror ikke at
træerne gror. De er optimister. De tror, at
kyndige gartnere er parat til at pleje deres
anlæg med kærlige hænder og æstetisk
fornemmelse, så de kan sløre planens
svagheder. De genser ikke de udførte an¬
læg. De ønsker ikke at se havegartnernes
brutale angreb på plantningerne, hvorved
deres og kollegers arbejder mishandles.
De tror, at tætplantede træer vokser hur¬
tigt. De bor i luksushusmandssteder, så de
erforskånede for at se etageejendommenes
forskårne træer.

Da jeg så jubilæumsheftet af »Landskab«
1981 7/8, tænkte jeg straks, at det vil være
interessant at undersøge, om virkelighe¬
den svarer til billederne. Det er gjort for
en del af de nævnte haveanlæg, her vil
blive berettet om nogle af besøgene.

Der er et lille billede af detailhandler P.
Rasmussens have. Jeg boede engang, så
jeg kunne se ned i haven. Den blev plejet
med kærlighed og glæde. Nu er det en
almindelig kedelig have. C. Th. S. sagde
engang til mig: »Det er en af de få haver,
hvor mine intentioner er realiseret«.

Tingbjerg (C. Th. S., 1959) har jeg haft
lejlighed til at følge gennem en årrække.
Det er en meget vellykket bebyggelse,
differentieret med vuggestuer, børneha¬
ver, fritidshjem, ungdomsklubber, skoler
og boliger for gamle. Der er dog ikke
nogen kirkegård! Den afbildede poppel¬
allé er virkningsfuld og generer formo¬
dentlig ikke, da den tilstødende bygning
består af forretninger o.l. Nu må man
håbe, at gartnerne ikke skærer toppen af!
Her var først plantet spidsløn, men de
trivedes ikke, sandsynligvis fordi jorden
var for dårlig, og de ikke blev plejet de
første år. Den ene halvdel af poppelalleen
er i 1982 ryddet, den vantrivedes på grund
af overdreven brug af salt og herbacider.
Jorden blev udskiftet, og der plantedes
atter spidsløn. Kronerne er allerede skå¬
ret tilbage!

En tilsvarende men flerrækket poppel¬
plantning ses ved F. L. Schmidts admini¬
strationsbygning Vigerslev Allé (C. Th.
S., 1955). Toppen blev skåret af poplerne
1959. Sommeren 1982 var det endnu tyde¬
ligt at se, at poplerne har været nedskåret,
poppelrækkerne virkede da meget skum¬
le. I vinteren 1982-83 er poplerne atter
blevet skåret ned. Det havde været mere

fornuftigt at rydde to af de fire rækker.

Tingbjerg er et eksempel på, hvordan
et haveanlæg ikke skal plejes. I et par
blokke er der plantet en velplaceret allé af
rødtjørn, men de skæres så hårdt, at det
er vanskeligt at finde en blomst i blom¬
stringstiden. Plejet som arkade med mo¬
derat udtynding ville de være meget virk¬
ningsfulde. I samme blokke er der store
plantninger af Forsythia o.l., de nedklip-
pes hen på sommeren til store, plane
flader i ca. én meters højde. Herved berø¬
ves planterne deres sommerskud og der¬
med blomsterknopper, det ser ynkeligt
ud på den tid, hvor der skulle være millio¬
ner af blomster. I visse busketter er der
ikke ryddet, derfor er planterne presset i
vejret, andre busketter beskæres me¬

ningsløst hvert år.
Billedet fra Friluftsteatret på Bellahøj

viste en allé af gråpopler. Nu er de fleste
træer fældede.

Danmarks Tekniske Højskole (Ole
Nørgaard, 1960-72) er et storslået anlæg.
Fra Ingeniørakademiet ser man ned over
den store midterakse, der er kranset af
bøg. Tænk at man kunne etablere en så
stor vandret akse i et landskab, der ikke
var plant! Det var det, man kalder De
glade Tressere! Aksen er parkerings¬
plads, og rent umiddelbart synes jeg ikke,
at biler og bøg passer sammen. Det er
blevet sagt, at får kan trippe bøg ihjel. Jeg
har fået forklaret, at bøgene er plantet
som en frøkilde, frøet stammer fra en

udvalgt schweizisk proveniens. Bøgene
voksede ikke meget de første år, men
kom da igang. Men i september 1982 var
en meget stor del af bøgene toptørre.
Nogle af skuddene var døde, andre stod
med knopper, der så ud som. om de var
ved at bryde. Toptørheden skyldes vand¬
mangel, skaderne er størst i den del af
parkeringspladsen, hvor opfyldningen er
størst. 1982 var en tør, varm sommer.

Hængepilene, der kroner de høje mure
ved Teknisk Akademi, trivedes ikke i
begyndelsen, det er jo en stærkt drænet
plads, hængepil foretrækker fugtig mul¬
det jord. Der er mange efterplantninger,
og de ser utrivelige ud. Og hængepil, der
ikke trives er Tristis.

Og vender man sig om, ser man ud over
den afbildede græshave, som i 1970 var

fremragende havekunst. Ole Nørgård
holdt meget af græsvolde. Men græsvol¬
dene fik ikke lov til at trives i ret mange
år. De blev bygget med et træskelet forsy¬
net med et pressegitter, der skulle holde
på jorden, og der var indbygget et van-
dingssystem med dyser, placeret forne¬
den i voldene, der var altså gjort en del for
at græsset skulle trives. Græsvoldene blev
slået med Flymo-maskiner, men lidt ind i

92 LANDSKAB 4-1983



1. De to rækker gråpopler på Bellahøj Friluft¬
steater blev plantet ca. 1956. Stormen 1967
væltede de fleste af dem, de rejstes eller efter-
plantedes. 1982 ryddes alle med undtagelse af
fire, jævnt fordelt. En af dem ses her sammen
med de nyplantede lind.
2. De to poppelalleer foran F. L. Smidth's
administrationsbygning blev plantet 1955. 1959
blev de skåret ned som vist på billedet. Årsagen
til nedskæringen vides ikke. De blev skåret ned
i ca. 1968, antagelig på grund af stormen 1967.
Og er nu i 1982-83 atter skåret ned. I begge
tilfælde fordi nogle væltede og andre knække¬
de. Bruddene skyldes råd fra sårene i 59 og 68.

Popler er pop - jeg skrev engang en artikel
med denne titel. Nu planter man kloner af
gråpoppel, der er væltepopler. De gode, gamle
Populus canescens er meget vindfør og har en
flot krone, de andre har tilsyneladende en
devalueret krone.
3. 11982 stod mange af bøgene med bladløse
toppe, det skyldes sommerens tørke, man har
dog vandet bøgene. Man kan fastslå, at bøg
ikke egner sig til opfyldt terræn, skaden er
størst, hvor der er stor påfyldning.
4. En af de tværgående volde står med vissent
græs, man har sprøjtet for at udrydde græsset,
så man kan fortsætte med at plante vedbend.
5. Voldene i græshaven ved Ingeniørakade¬
miet er nu ikke græsklædt, men iført et panser
afpressegitter, ak hvor forandret. Man kan sige
det er net, men ikke pænt.

■ 1. The two rows of Grey poplar at The
Bellahøj Open Air Theatre were planted in
1956. The storm in 1967 blew most of them
over. They were raised again or replanted. In
1982, they were all felled with the exception of
four, left evenly spaced. One of them is seen
with the newly planted limes.
2. The two poplar avenues were planted in front
of F. L. Smidth's administration building in
1955. In 1959 they were topped as shown in the
picture. The reason is unknown. They were cut
back in 1968presumably because of the storm in
1967. In 1981-82 they were cut back again. On
both occasions because some fell over and
others fractured. Thesefractures were caused by
rot from the wounds in 1959 and 1968. Today
clones ofGrey poplar areplanted which are true
falling poplars. The good old Populus canes¬
cens is extremely windhardy and has a fine
crown.

3. In 1982, many beech trees died back at the
top of the crown because af the drought even
though they have been watered. We can establ¬
ish that beech is not suitable on in-filled terrain -

the damage is worst where the fill depth is the
greatest.
4. One of the transverse mounds covered by
withered grass which has been sprayed to
exterminate it so that the planting of ivy can
continue.
5. The mounds in the grass garden of the
Engineers Academy are no longer sowed with
grass but are covered with an armour ofpressed
iron work.

5

halvfjerserne fandt man ud af, at det var
farligt at slå græsset. Så blev græsset ikke
slået, og så virkede dyserne ikke og græs¬
set visnede i sommertiden. Der meldte sig
andre problemer, som ikke kan refereres
her. Det drejer sig i sidste instans om, at
»man« har meget svært ved at indse, at et
nyt haveanlæg selvfølgelig skal plejes i de
første år. Nye ideer mødes ofte med
skepsis, og så ender det med, at intet kan
realiseres.

Ole Nørgård måtte omkring 1976-77
erkende, at det ikke var lykkedes at pleje
græsvoldene tilfredsstillende og accepte¬
rede, at man fjernede græsresterne og
plantede vedbend og rådhusvin. Men i
september 1982 så man mange kvadrat¬
meter pressegitter, og kun lidt grønt,
frodig vedbend og enkelte vildvin, de
fleste er kvalt af ukrudt. Der er nu fastlagt
et plejeprogram.

Man kan fastslå, at græsvolde vanske¬
ligt lader sig realisere i Danmark. Men
kunne man ikke have opnået samme virk¬
ning ved at plante bøgehække, der blev
klippet i samme facon som græsvoldene?
Ved D.T.H. anvendtes Stephanandra
som bundplantning i stor udstrækning.
Det blev dengang betragtet som ånds¬
svagt af mange, man kunne ikke komme
til at gøre rent mellem planterne! Men
Stephanandra dækker nu jorden med
undtagelse af få hjørner. På nogle af
parkeringspladserne trives de plantede
Acer ikke særlig godt, man har plantet i
små huller i det opfyldte terræn, man bør
under slige forhold plante i sammenhæn¬
gende render. Nogle forsænkede haver er
meget frodige, og rundt omkring ses man¬
ge gode og smukke enkeltheder.

Disse fremførte eksempler, som støttes
af en mængde andre iagttagelser, viser

med stor tydelighed, at havekunsten er
endog meget forkrænkelig. Intentionerne
får ikke lov at udfolde sig på grund af
manglende eller forkert pleje. Man kan
også sige, at det delvis skyldes manglende
information fra planlæggernes side. Hvad
skal f.eks. en ejendomsfunktionær stille
op med fem rækker avnbøg?

Der opstår mærkelige moder. Vandret
klippede »bøgeplæner« startede ca. 1962
ved FDBs hovedkontor, Albertslund,
Ole Nørgaard. Men nu er det blevet
kopieret her og der på småarealer, hvor
det var mere rimeligt at anvende græs
eller lave buske. Ole Nørgård skabte ved¬
bendvæggene på Louisiana ved at tilplan¬
te »bræddemure« med vedbend, de trive¬
des bl.a. fordi der her er høj luftfugtig¬
hed. Det er blevet kopieret, men det duer
ikke, når mellemrummet mellem brædde-
væggene fyldes med jord, der er fyldt med
flerårigt ukrudt, og brændenælder pryder
ikke på en sådan væg. Nu breder ideen
sig, man planter stærktvoksende træer i
trækasser, træerne trives selvfølgelig
ikke, gennemfrysning kan også skabe et
problem. Ved det tidligere ATP-hus ved
Hillerød har man »egeplæner«, de klippe¬
de eg hærges af meldug, og så klipper man
de enkelte egeplanter i september, så der
bliver ikke nogen »plæne«. Nogle år var
det moderne at plante Stephanandra som
bundplante, så bliver det moderne at
plante Cotoneaster 'Skogholm', når de så
er vokset sammen efter et par år, bliver
den dannede pels meningsløst skåret af.

Med disse linjer er det dokumenteret,
at havekunsten er forkrænkelig. Et mu¬
sikalsk mesterværk realiseres ikke, hvis
musikere og dirigent ikke kan enes, eller
hvis en af parterne ikke er dygtige.

Et haveanlæg er ikke færdigt, når an¬
lægsgartneren afleverer anlægget. Det er
urimeligt, at den smukke græshave, Ole
Nørgård skabte på D.T.H., er blevet et
vrængbillede af et haveanlæg, fordi man
ikke ville ofre den nødvendige pleje på
græshaven. Jeg vil påstå, at man med
ringe omkostninger kunne have fremstil¬
let en elektrisk motorklipper, der sad på
en svingbar arm, befæstet på en lille vogn,
som kunne have slået græsset uden nogen
risiko for nogen. Så havde man sparet
mange penge og det smukke anlæg ville
være bevaret.

Man bør pleje et haveanlæg således, at
planlæggerens intentioner bliver realise¬
ret. Men planlæggeren må røbe sine in¬
tentioner, og planlægge på en sådan
måde, at der er en mulighed for, at anlæg¬
gets idé realiseres.
Willy F. Hansen, fhv. distriktsgartner I Københavns
kommune.
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Bogomtale, noter

Karen Blixens blomster¬

en meget smuk og inspirerende bog
Sven-Ingvar Andersson, Steen Eiler Ras¬
mussen, Frans Lasson og Lisbeth Hertel:
Karen Blixens Blomster. Natur og Kunst
på Rungstedlund. Christian Ejlers forlag.
København 1983. 136 sider, rigt illustreret
med mange farvefotos af Steen Eiler Ras¬
mussen, S.-I. Andersson og Birthe An¬
drup. Ib. 198 kr.

Denne bog skildrer en personlighed, der
arbejder med blomster og planter på en
anden måde end landskabsarkitekter nor¬

malt gør. Karen Blixen var en mester i at
skabe det naturlige om til det kunstige i
bl.a. sine fantastiske buketter. Dette er

meget klart beskrevet i Lisbeth Herteis
afsnit: Karen Blixens Blomster, som er
illustreret især med Steen Eiler Rasmus¬
sens meget fornemme farvefotos. Karen
Blixen skabte sine buketter til de gæster,
hun havde inviteret. Når hun havde lavet
en buket, hun var særlig glad for, ringede
hun til Steen Eiler Rasmussen, som så
kom dagen efter gæstebuddet og tog bille¬
der. Det blev med årene til en vældig
samling billeder. Ud af denne har Lisbeth
Hertel valgt et dusin, som hun har fortol¬
ket glimrende. Karen Blixen kunne finde
på at fjerne alt det grønne fra blomsterne
for at få farver og former tydeligere frem.
Hun fandt det grønne vulgært og forstyr¬
rende for den øvrige farvevirkning i en
sammensat buket. I mange buketter var
der et oplevelsesmæssigt forløb, alt efter
hvorfra i rummet man så på dem. En
buket kunne f.eks. modtage gæsten med
en overdådighed af røde farver. Oppefra
gik den fra brunt over rødt til hvidt. Set
forfra svingede den fra rød til hvid med
blå som gennemgående farve i bunden.
Og endelig kunne den i sofaen siddende
gæst glæde sig over at sidde tæt ved den fra
denne side hvide, lyserøde og blå buket.
Dette forløb kan kun vanskeligt beskrives
af et farvebillede - ligemeget hvor godt

det er. Derfor er Lisbeth Herteis fortolk¬

ninger nødvendige - og velkomne. Bogen
åbner også ens øjne for vasernes betyd¬
ning. Karen Blixen havde sine yndlingsva-
ser, som betød meget for hele indtrykket
af buketten. Alene for dette afsnit er

bogen værd af anskaffe. Men man får
meget mere for pengene:

Steen Eiler Rasmussen beskriver Ka¬
ren Blixen som værtinde. Hun lagde en
usædvanlig omhu og fordybelse i forbere¬
delsen, så at en aften hos hende blev
uforglemmelig. Frans Lasson har i afsnit¬
tet: Malerinden Karen Blixen beskrevet
hendes talentfulde malerier. Især bør
fremhæves en række portrætter fra
Afrika.

Som med malerierne og buketterne så
også haven; sceneriet interesserede hende
glødende. Sven-Ingvar Andersson har i
afsnittet: Det Tabte Paradis behandlet
Karen Blixens have som den var - og som
den er blevet. Titlen henfører ikke til
havens skæbne efter Karen Blixens død,
men til den idé hun selv havde med haven:
den romantiske have i Rousseaus ånd.

(Dog må det karakteriseres som et tab, at
havens intimitet nu er væk, efter at rosen¬
hækken ud mod Strandvejen er fældet og
man ser direkte ud på trafik og tusind
plasticbåde.) Sven-Ingvar Andersson er i
stand til at beskrive haven og parken, så at
man synes, man får duften og de rumlige
oplevelser med.

Bogen er forbilledligt tilrettelagt. Det
er f.eks. velgørende, at illustrationerne
befinder sig hvor teksten dikterer det, og
reproduktionsarbejdet er af høj kvalitet.
Man føler at man får et godt indblik i en
betydningsfuld, men hidtil upåagtet side
af Karen Blixens kunstneriske virk¬
somhed.

På disse felter var hun nok amatør, men
mere talentfuld end mange professio¬
nelle.

Måske burde vi bruge denne bog til at
støtte den interesse for at arbejde med
blomster og farver, som er ved at gro frem
igen i disse år.

Hvor er det dog godt, at det endelig
lykkedes at få udgivet denne bog!

Ida Varming.

The Politics of Park Design
Galen Cranz: The Politics ofPark Design.
A History of Urban Parks in America. The
MIT Press, Cambridge, Massachusetts el¬
ler London, England 1982. 347 sider med
bibliografi og stikordsregister. Pris ca.
400,00 kr.

I en tid, hvor diskussioner om parkpolitik,
MOVIUM og naturprægede friarealer

varsler ændrede holdninger til friarealers
brug og udformning, kan man savne et
historisk perspektiv. Hvordan er vores
nuværende friarealer blevet til? Hvilke
intensioner ligger bag deres udformning
og placering? Hvilken rolle har sociale og
politiske forhold spillet?

Galen Cranz forsøger at besvare bl.a.
disse spørgsmål, samtidig med at han ska¬
ber et overblik over den amerikanske

byparks historie. Som sociolog, lægger
G.C. vægt på de sociale og politiske for¬
hold, som har været drivkraften bag par¬
kernes udvikling. Men han nøjes ikke

med den overordnede samfundsmæssige
situation - parkernes udformning bliver
diskuteret på en måde, der røber indsigt i
arkitektur, landskabs- og havekunst.

Bogen tager fat i tre amerikanske stor¬
byer: New York, Chicago og San Francis¬
co. Med udgangspunkt i tidsskrifter, mø¬
dereferater, memoirer, billedarkiver og
andre samtidige kilder, opbygges et bille¬
de af parkens udvikling, som er levende
og nuanceret.

C.G- skelner mellem fire historiske fa¬
ser i udviklingen, repræsenteret af »lyst¬
anlægget« (the pleasure ground) 1850-
1900, »reformparken« (the reform park)
1900-1930, »rekreationsfaciliteten« (the
recreation facility) 1930-1965, og »friare¬
alsystemet« (the open space system) 1965
og fremover. Selv om bogen ikke kan gøre
krav på at dække den danske parkudvik¬
ling, kan man genkende både parktyper
og parkplanlæggeres holdninger. Mest
tankevækkende er dog diskussionen om¬
kring parkudvikling og parkernes sociale
funktion.

Kildematerialet afslører, at parkerne
har været et led i systematiske forsøg på at
reformere og kontrollere byerne. Fortale¬
re for byparker har gennem årene haft en
skjult dagsorden, som gik ud på at sluse
»problematiske« befolkningsgrupper (de
gamle, de unge, handicappede, indvan-

94 LANDSKAB 4 -1983



drere, politisk radikale m.m.) væk fra
gaderne, og ind i parkerne, hvor de kunne
overvåges, kontrolleres og integreres
socialt.

En vigtig faktor bag udviklingen af par¬
kerne har været planlæggernes tendens til
at fokusere på én befolkningsgruppe,
mens andre blev forbigået. F.eks. var
lystanlæg gearet til overklassens smag,
moraler og aktiviteter. Reformparken op¬
stod som et forsøg på at nå ud til arbejder¬
klassen (som på det tidspunkt begyndte at
vise utilfredshed og militans) ved at satse
på et andet indhold - organiserede aktivi¬
teter med vægt på idræt og samvær.

Forhåbentlig kan The Politics of Park
Design inspirere nogen til at gå i gang med
en dansk parkhistorie. Om ikke andet, så
har historiebøger den vigtige funktion, at
fungere som vores fælles faglige hukom¬
melse - så vi ikke hver gang skal begynde
fra Adam og Eva, men kan bygge videre
på vores forgængeres erfaringer og viden.

Forøvrigt er det interessant, at G.C. er
med i vindergruppen fra Villette-konkur¬
rencen. Jon Pape

The Social Life of Small Urban Spaces
William H. Whyte: The Social Life of
Small Urban Spaces, The Conservation
Foundation, Washington D.C., 1980, 125
sider. Fås gennem Bowker Publ. Compa¬
ny, Essex, England. Pris ca. 170,00 kr.

I bogens forord understreger præsidenten
for The Conservation Foundation, at det
ikke er nogen tilfældighed, at naturfred¬
ningsforeningen udgiver denne bog. Det
skal netop tages som et tegn på, at natur¬
fredningsforeningen har ændret sit syn på
det, der sker i byen. Det er stadig forenin¬
gens opgave at bevare landskabet, men
det må i følge præsidenten ske i sammen¬
hæng med, at man også interesserer sig for
bymæssige forhold.

William H. Whyte skriver i sin indled¬
ning, at han nu efter næsten ti år vil udgive
denne bog om livet på byens små pladser.
Bogen er kun en del af hans omfattende
undersøgelser, Whyte regner med at ud¬
sende en større bog senere.

Bogen indeholder 11 afsnit og 2 appen¬
dix. Til hvert afsnit er der mange fotogra¬
fier. Overskrifterne for de 11 afsnit er: (1)
Livet på pladserne, (2) Siddepladser, (3)
Sol, vind, træer og vand, (4) Mad, (5)
Gaden, (6), De uønskede, (7) Netto ka¬
pacitet, (8) Indendørspladser, (9) Con¬
courses (»indendørsgågader«) og Mega-
structures (»selvforsynende byenheder«),
(10) Mindre byer og pladser, (11) Trian¬
gulation (»social kontakt«). Observatio¬
nerne til bogen virker grundige og ofte er

de underbygget med fotos. På det tids¬
punkt, hvor W. H. Whyte startede sit
projekt (1971), var der ikke mange, der
var bevidste om byens kvaliteter. Selv
om der i dag er en helt anden holdning til
livet i byen, ligger der i bogen en engage¬
ret argumentation for kvaliteterne ved
byens liv.

På en dansker virker forholdene måske

noget overvældende, men det er spæn¬
dende at mærke pustet fra en kærtipe-
storbv. W. H. Whyte siger i afsnittet om
mindre byer og pladser, at de observerede
reaktioner kan overføres til mindre for¬
hold, men her har vi Jan Gehls bog: Livet
mellem husene, der er bygget op efter
samme mønster.

Der er megen inspiration at hente i
bogen. Mange episoder er »frosset« på
fotografierne, dem kan man enten nikke
genkendende til eller opdage på ny i den
sammenhæng de bliver præsenteret.

Jeg synes ikke, at bogens formål bliver
opfyldt: hvorfor pladser fungerer eller
hvorfor ikke? Det er en umulig opgave W.
H. Whyte har sat sig for, han vil generali¬
sere, opstille en lovmæssighed på grund¬
lag af sine observationer.

Havde Whyte i stedet sagt, at han ville
samle og fastholde episoder og handlinger
igen og igen, synes jeg, at hans bog ud¬
fyldte sin rolle. Det halvvidenskabelige
præg med søjlediagrammer o.s.v. kan
man ikke bruge til ret meget. Torben Dam.

Nyt om de geometriske haver i Herning
Mandag den 18. april 1983 blev de geome¬
triske havers etablering ved Herning
Kunstmuseer påbegyndt ved en festlig¬
hed, som blev afholdt med Herning kom¬
mune som vært. Der blev plantet avnbøge
i den store oval af alle deltagende. Til
stede var bl.a. nationalbankdirektør Erik

Hoffmeyer, fru C. Th. Sørensen, borgme¬
ster N. O. Hansen, Herning, Bitten og
Åge Damgård samt repræsentanter for
såvel Herning Kunstmuseer som Dansk
Konfektions- og Tricotageskole. Endvi¬
dere husarkitekten, C. F. Møllers tegne¬
stue. DL var ved lejligheden repræsente¬

ret af formanden Chr. Mørup Jensen, fra
Jubelkomiteen desuden undertegnede.
De projekterende Sonja Høgild og J. P.
Junggreen Have var begge til stede.

Herning kommune havde til lejlighed-
ne fået udstillingen »C. Th. Sørensens
værker« ophængt i den tidligere ANGLI
V, hvor den var åben til sidst i maj.
Sjældent har denne udstilling præsenteret
sig smukkere end i de hvide rum, der var
udsmykket med blomstrende æblegrene.
Man forledes til at ønske, at udstillingen
kunne få blivende plads på stedet.

DL meddelte i sin takketale, at Statens
Kunstfonds udvalg for arkitektur har stil¬
let et beløb på kr. 20.000.- til rådighed for
projektet.

Den festlige start på plantning af de
geometriske haver, som for DL er et led i
markeringen af vort 50 års jubilæum, blev
afsluttet med - som borgmesteren udtryk¬
te det - »en beskeden arbejdsfrokost« i
museets cafeteriaanneks. Spisningen blev
både hyggelig og underholdningen bestod
i flere inspirerede taler over emnerne
»Om C. Th. Sørensen« og kunst, midler
og muligheder for realiseing.

Efter det officielle arrangement blev
tanken om at etablere et museum for
landskabsarkitektur drøftet uformelt.
Det ville være en spændende udvikling,
om der kunne skabes basis for opbygning
af et arkiv for alle de gode projekter,
tanker og ideer, der gemmer sig i vore
skuffer og skabe til gavn for både faget og
for alle havekunstnerisk interesserede.

Forhåbentlig kan tanken modnes til real¬
isme. Lars Borgen.

Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer i færd
med at plante.
Erik Hoffmeyer, The Director of The Danish
National Bank, in the process ofplanting.
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Summary

Park Provision in the Capitol, p. 73
This article deals mainly with planning
alternatives which can improve the open
space situation without imposing heavy
economic burdens on the two implicated
municipalities.

The method of approach was to: 1)
show that there is a need for more and
better open spaces in the two municipali¬
ties, 2) indicate the parts of the city which
are worst provided for, 3) find planning
alternatives and set them out in order of

priority.
Certain church yard areas can be trans¬

formed to parks and sports areas. At the
same time, the sports areas can be con¬
verted to open space with the character of
activity parks. Reorganisation of the
different open space categories is an inex¬
pensive way to improve open space provi¬
sion because no land acquisition is
required. Establishment costs are almost
certainly less than for a new lay-out. On
the other hand, maintenance costs will be
slightly higher because open sports areas
in parks are more expensive to maintain
than closed sports grounds. Traffic
rehabilitation in accordance with the § 40
legislation provides the possibility for
establishment of much narrower road
widths. The areas left over can be con¬

verted to open space which could become
a »green corridor« through an urban area.

There are many small and large areas in
Copenhagen which remain unused year
after year. Examples of these are earlier
gas works and military areas.

Management of Municiple Open Space-
Is There anything to discuss?, p. 79
By Jon Pape
In 1982, all the Danish municipalities set
money aside for operation of open space -

in all about 0,9 billion kroner. The area
involved is about 50,000 hect. (in com¬
parison the area of Bornholm is 58,700
hect.) or 30 pet. of the urban built-up
area. From economic and space con¬
siderations alone, the management of
public open space is, therefore, impor¬
tant. Economic cuts and restrictions

appear to hit open space management
harder than other municiple tasks. Open
space management is also in the same
situation as the overall municiple eco¬
nomy - construction expenditure is
greatly reduced and operation expendi¬
ture has risen slightly over the last 4 years.
Judging from the construction and opera¬

tion budgets for 1982, organised sport has
been given a higher priority than spon¬
taneous recreative and nature interests.
The current problems and challenges
demand a different weighting of manage¬
ment and operations in relation to plan¬
ning and construction.

The Open Land, p. 83
By Jørgen Primdahl
The starting point for the development of
methods is the organisation of planning
through legislation and published instruc¬
tions. The specific issues dealt with are
conservation planning, agricultural plan¬
ning, water extraction planning and raw
material planning as well as regional plan¬
ning. A basic characteristic of the method
is the principle of comparing the sectors in
pairs. The different combination possibi¬
lities follow through in connection with
both mapping and evaluation of the con¬
flicts and in the final weighting, until the
process is complete. I do not believe that
this method of approach is tenable - at
least not to the extent suggested. My
criticism is primarily aimed at the weight¬
ing of water resources. Examining the
sectors in pairs is quite impossible, in this
case. The task, here, is water extraction
planning which deal with making priori¬
ties and distributing water resources.
Therefore, I believe that it is a bad idea to
involve the public at the end of the process
as suggested by the work group and as
considered by the county councils. If the
idea of public participation is to be taken
seriously, it must take place much earlier,
for example, in connection with the dis¬
cussion phase for the sectors. What
remains is the question of nature and
cultural values. The authors are

extremely formal about these and other
qualitative aspects of planning for the
open land.

In Connection with the Co-ordination of
Sector Planning, p. 86
By Bent Møller Rasmussen and Hans
Jørgen Hansen
The primary objective of the method is to
expose the areas of conflict between the
different interests in the open land and
to facilitate resolution or prevention of
them. The starting point is, therefore, a
systemmatic survey of the county council
for potential areas of conflict and an
evaluation of their extent and importance
for the individual sectors. All the sectors

are given the same status, using this sur¬
vey method, so that all intersections
between the sectors are dealt with along
the same lines. The reason for splitting the

combined conflict potential into its com¬
ponent parts is that the method is built
upon an evaluation of conflict possibili¬
ties. This can only be achieved if the
relationships between sectors are
examined in pairs.

Travel Letter from a Landscape Architect
in Australia, p. 88
By Jette Abel
In connection with my being sent out as
the Nordic delegate to IFLA's Grand
Council meeting in Canberra, Australia, I
planned to spend 3V2 days in Sydney, the
same length of time in Melbourne and to
participate in the international Landscape
Architects Congress in Canberra. The
Woolloomooloo district in Sydney was
built in the middle of the last century. It
comprises workmen's housing, mainly
modest two-storey terraced houses,
industrial areas, lodging houses and other
facilities found in harbour areas. Padding-
ton is a large uniform terraced housing
area decorated in white or pale pastel
colours. The houses, which are early
victorian, are built two-storeys high. In
front of the houses, there is a small front
area separated from the pavement by a
picket fence.

The Royal Botanical Garden fills an
important space in the central city area. It
lies between Woolloomooloo and City
embracing two ridges which run out into
the water, each with its own point, and the
intervening bight. For the most part, the
garden has a larger landscape character
but with a range of pleasant special gar¬
dens as in the most 18th. century botanical
gardens.

The Transitory Art, p. 92
By Willy F. Hansen
When I read the anniversary edition of
»Landskab« 1982 7/8, it immediately
sprang to mind that it would be interesting
to investigate if reality fitted the photos.
An account of some of the consequent
visits is related here. The given examples
which are supported by a wealth of other
observations show, with great clarity, that
the garden art is also very corruptible.
The intentions are not permitted to flour¬
ish because of defficient or incorrect care.

It can also be said that this is partly the
fault of inadequate information from the
designers involved. One ought to main¬
tain a garden lay-out so that the designer's
intentions can be realised. The designer,
however, must reveal his intentions and
plan in such a way that there is a real
possibility for achieving the ideas
intended. Jeremy Dean
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Modtagne rapporter
Modtagne rapporter, hefter o.l., der er
videresendt til studiesamlingen på afde¬
lingen for Have og Landskab, KVL:

Hovedstadsrådet: Befolkningsprogno¬
se 1982.

Miljøministerens redegørelse om
landsplanlægning 1982.

Vejdirektoratet: Arbejder i 1983 på
hovedlandevejsnettet.

Miljøministeriet, planstyrelsen: Hvad
gør vi ved Danmark? Et oplæg til debat.

Århus amtskommune, amtsfrednings-
kontoret: Forhistoriske og historiske for¬
hold, Friluftsliv, Stiplan for hærvejen i
Århus amt. Alle udsendt i 1982.

Amtsrådforeningen i Danmark: Det
åbne land. 1982.

Rapport fra en arbejdsgruppe under
landbrugsministeriet: Jordfordeling.
Okt. 1982.

Planstyrelsen og socialstyrelsen: Plan¬
lægning af offentlig service og byfornyel¬
se. Oktober 1982.

Leje af ferieboligen Priors Hus i
Ærøskøbing
Priors Hus i Ærøskøbing er endnu ledigt
nogle enkelte uger i 1983 for arkitekter,
landskabsarkitekter og ingeniører. Ud¬
lejningen for 1984 begynder sidst på året.

Prisen for leje af huset er pr. uge: 1800
kr. i juni, juli og august; 1500 kr. i maj og
september; 1200 kr. i påsken, efterårs- og
juleferien. Den øvrige tid 800 kr.
ugentlig.

Priors Hus, beliggende i Søndergade 32
(fredet i klasse A), er opført i 1690.
Denne bygning, som er et af de bevarede
gavlhuse der minder om den nære forbin¬
delse til Slesvig, er karakteristisk for
byen, hvor det middelalderlige gadenet er
orienteret mod havnen, knyttet til søen,
idet huset generationer var beboet af
skippere.

Huset, som til sidst blev brugt som
hønsehus, blev i 1917 købt af den køben¬

havnske arkitekt Alexis Prior, som re¬
staurerede huset og sikrede de mod for¬
fald. Priors istandsættelse var meget gen¬
nemført og bar præg af hans tids dyrkelse
af fortiden. Dette forhold sikrede, at
mange af husets oprindelige elementer,
som en senere mere rationel indstilling
ville have kasseret, er bevaret. Han var
samler og huset var nærmest indrettet
som museum.

I 1974 gennemgik huset igen en større
istandsættelse og ombygning. Det havde
stået ubrugt i mange år, og var igen ved at
gå i forfald. Denne gang var bygherren
Akademisk Arkitektforening i Køben¬
havn, som Alexis Prior havde testamente¬
ret sit gamle klenodie til. Ejendommen er
nu indrettet til feriebolig og refugium.

Al henvendelse om leje af Priors Hus
rettes til Addi Blichfeldt i DAL, tlf. (01)
13 12 90, lokal 27.

Ny medlemsliste fra LDA
Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre har udsendt en ny udgave af
medlemslisten, der indeholder en kom¬
plet fortegnelse af medlemsvirksomhe¬
der. Ønskes eksemplarer af listen skal
henvendelse ske til:

LDA, Linde Allé 16, 2720 Vanløse. Tlf.
(01) 74 96 27.

Gode råd <mii

plantebeskyt¬
telsesmidler
»Når man har at gøre med den daglige pleje og vedligeholdelse af
beplantninger i og omkring park, skov, trafikanlæg, institutioner, indu¬
strier, boliganlæg m.v. - er det rart at vide, at man kan ringe til
Agro-kemi's institutionsafdeling eller et af salgskontorerne og få råd
og vejledning i anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler ■ ukrudts-,
svampe-, og insektmidler. Agro-kemi har markedets bredeste sor¬
timent.«
VI udarbejder gerne sprøjteplaner samt jordforbedrings- og gødnings¬
planer for Dem.
Vi anviser nærmeste forhandler.

^Agro-kemi a/s Bayer
-der står viden bag navnet.

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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Caro-line møbelserien

Møbelserien Caro-line er tegnet af arki¬
tekt Kristina Christensen, m.a.a., som
har skabt en spændende fornyelse på om¬
rådet. Caro-line er en serie udendørs
møbler, fremstillet af stålrørkonstruktio¬
nen i et karakteristisk kurveforløb. Der er

arbejdet med en ny farveteknik med mu¬
lighed for et stærkt varieret farvevalg.
Beklædning består af trykimprægneret
fyr, specialbehandlet for bevaring af na¬
turlig farve. Materialerne er vejrbestan¬
dige, der er anvendt en teknik til beskyt¬
telse af alle overflader, som vil sikre
møblerne en lang levetid. Der er lagt stor
vægt på en formgivning som imødekom¬
mer brugerens behov for komfort og visu¬
el oplevelse. Det nye design er i sin
udtryksform udpræget miljøvenligt og
har anvendelsesmuligheder indenfor et
meget bredt spektrum. Caro-line serien
er velegnet til at indgå overalt, i bymæssig
såvel som parkmæssig sammenhæng og
spænder fra intime terrasser, bytorve,
stille gader til de helt store forhold så som
rekreative områder, naturstier, folkepar¬
ker og lignende.

Kilde: Bent Søndergaard - Parkmøbler,
Birkedalsvej 1, 2630 Tåstrup. Telf. (03)
99 04 37.

Akademirådets sammensætning
Formandskabet for Akademiraadet går
på omgang imellem de tre faggrupper i
rådet, arkitekterne, billedhuggerne og
malerne. I år står arkitekterne for tur, og
Erik Korshagen er valgt som formand for
Akademiraadet. Billedhuggeren Peter
Bonnén, der var formand i forrige valgpe¬
riode, er nu næstformand.

Akademirådet, der er statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål, og som står til
Prådighed for kommunale myndigheder
har nedenstående sammensætning:

Arkitektfaggruppen består af Erik
Korshagen (formand for Akademi¬
raadet), Anne Marie Rubin, Sven-Ingvar
Andersson (faggruppeformand) og Jo¬
hannes Exner (nyvalgt).

I billedhuggerfaggruppen sidder Peter
Bonnén (næstformand for Akademi¬
raadet, faggruppeformand), Mogens
Møller, Jette Vohlert (nyvalgt) og Gert
Nielsen (nyvalgt).

Malerfaggruppen består af Rasmus
Nellemann (faggruppeformand), Jette
Thyssen, Ole Heerup og Gudrun Poulsen
(nyvalgt).

Under Akademirådet findes udvalg,
heraf har følgende speciel interesse for
landskabsarkitekter:

Udvalget for by- og landskabsplanlæg¬
ning består p.t. af Vibeke Dalgas (for¬
mand), professor J. Palle Schmidt, pro¬
fessor Sven Hansen, professor Svén-Ing-
var Andersson, arkitekterne Anne Marie
Rubin og Jørgen Rasmussen, billedhug¬
gerne Niels Guttormsen og Vibeke Men-
cke Nielsen. Professor Ole Thomassen er

konsulent, landskabsarkitekt Karsten
Kring fungerer som sekretær. Udvalget
for kirkekunst, hvorunder kirkegårde hø¬
rer, består p.t. af professor J. Palle
Schmidt, arkitekterne Rolf Gråe og Curt
von Jessen, malerne Steen Høyer, Ib
Geertsen og Rasmus Nellemann, billed¬
huggeren Gudrun Steenberg.

Henvendelse til akademirådet: Akade¬
miraadet, Kongens Nytorv 1,1050 Køben¬
havn K. Telf. (01)126860.

Capability Brown and the northern
landscape
An exhibition is to be held to mark the

bicentenary of the death of the most
celebrated English landscape designer
Lancelot »Capability« Brown (1716—
1783). It will explore the particular attri¬
butes which accounted for Brown's re¬

markable success.

The exhibition is jointly organised by
Tyne and Wear County Council Muse¬
ums and the North East Chapter of the
Landscape Institute. It is appropriate that

the only exhibition to mark the bicentena¬
ry should be held in the North East of
England from where Brown originated.

Brown was born in 1716 in the small
Northumbrian Village of Kirkharle, and
rose in his profession to become gardener
and designer to many important landow¬
ners, and ultimately to George III. His
work was a contrast to the formality of the
previous century. The simple elements of
broad curving landform, clumps of trees,
natural forest and large expanses of water
featured so often in his designs. The result
is so much a part of the English countrysi¬
de that his landscapes are often believed
to be entirely natural.

The exhibition concentrates on his
work in Northumberland, Cumbria and
Yorkshire.

Sixty items, borrowed from private and
public collections throughout the cou¬

ntry, will be on display - some for the first
time. An illustrated catalogue will be
available from the Exhibition, and by
post, price approximately £1.95) plus
postage and packing).

Finally, on 24th August, a set of com¬
memorative stamps depicting »British
Gardens« is to be issued by the Post
Office. A Brown landscape will feature
on the stamps and the North East Lands¬
cape Group are to issue a special First
Day Cover to commemorate the Exhibi¬
tion on this day.

The exhibition will be touring until the
end of December 1983, beginning on
Saturday, 18th June: Laing Art Gallery,
Newcastle upon Tyne (18 June-31 July
1938), The Bowes Museum, Barnard
Castle (6 august^ September 1983),
Temple Newsam House, Leeds (10 Sep-
tember-29 October 1983), Cleveland
Gallery, Middlesbrough (5 November-31
December 1983).

For further information please contact:
John Millard, Laing Art Gallery, New¬
castle (0632) 327734 or Neil Mattinson,
Landscape Institute North East Chapter,
Durham (0385) 64411 ext. 2238.
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Idéforslag om park på Islands Brygges
havnefront
På Bryggen bor der 6855. Det er lige så
mange som i en mindre dansk provinsby.
I bydelen er der i øjeblikket kun én lille
legeplads ved Gunløgsgade. Desuden er
der anlæg og legeplads ved Artillerivej.
Beboerne har ialt 17.655 m2 offentlige fri¬
arealer. Det svarer til 2,6 m2 pr. beboer.
Det er under en fjerdedel af hvad »gen¬
nemsnits-københavneren« har til rådig¬
hed. Ovenikøbet er næsten alle lejlighe¬
derne på Bryggen små 2-værelses - mange
i karreer med snævre gårde og elendige
lysforhold - som giver ringe legemulig¬
heder.

Den lokale beboerorganisation »Bryg-
gegrupperne« udsendte i 1978 et lokal¬
planforslag for bydelen. Her kalder man
det en »helt selvindlysende tanke, at hele
dette areal skal komme Brygges befolk¬
ning til gode«. På rådhuset stillede SF
forslag om, at der udarbejdes en lokal¬
plan for havnefrontarealet. Villo Sigurds-
sons afdeling mente ikke dét var nødven¬
digt - for at rydde området og tage det i
bruge til opholdareal. Imidlertid sendte
flertallet sagen i byplan- og trafikudvalget
den 5. november 1981. Og her er der sket
lige så lidt med den - som på Bryggen!

Stadsarkitektens direktorat og stad¬
gartnernes kontor har udarbejdet et idé¬
forslag, som viser, hvordan man i første
omgang kan indrette arealet. Og hvordan
havnefronten kan blive en skønne dag.
Arealet er 600 m langt og på ialt ca.
40.400 m2. Fraregnes de 3 spor og den del
der er gadeareal er der 28.200 m2 tilbage i

et knapt 50 m bredt bælte. Idéforslaget er
bygget op således, at det kan gennemfø¬
res i etaper. Udgiften til etablering af den
første etape anslås til 10 mill. kr. og
udbygning af anden fase til 20 mill. kr.

Hensigten med forslaget er at starte en
debat blandt beboerne, så allehånde an¬
dre ideer kan komme frem. Det er så
tanken, at samle beboernes ideer og kom¬
mentarer i ét eller flere forslag - i begyn¬
delsen af september. Så må det vise sig,
om der kan skaffes et flertal for at støtte

kravet om at havnefronten skal laves til

park nu.
Kilde: Pjece fra Magistratens 4. afde¬

ling. Københavns kommune. Maj 1983.

Hvad skal Inderhavnen brugestil?
Foreningen til Hovedstadens Forskøn¬
nelse har anmodet borgmester for magi¬
stratens 4. afdeling, Villo Sigurdsson, om
at se kommunens planer for Københavns
Inderhavn.

I henvendelsen hedder det bl.a.: Kø¬
benhavnerne må have krav på at få at
vide, hvad man har i sinde at bruge kaj¬

strækningen til. Vi har ikke siden borg¬
mester Wassards plan for Inderhavnen
1973 fået antydning af, at kommunen
arbejder med problemet.

Det er uden videre indlysende, hvilke
muligheder der her findes for at skaffe
byens borgere og dens gæster en af de
skønneste promenader i Europa i stedet
for, at skurene og halvtagene står som
gravmæler over en afdød skibstrafik og
eventuelt pludselig udlejes til et eller an¬
det ligegyldigt formål.

På strækningen fra Nyhavn og til og
med Kalvebod Brygge står havnen uden
egentlig havnefunktion, bortset fra et par
ikke kommercielle både ved udløbet af
Frederikshavns Kanal og meget sjældne
anløb af fragtbåde ved Kalvebod Brygge.

Strækningen skæmmes af seks forskel¬
lige bygningsværker, som ikke længere
har nogen væsentlig funktion. Lige fra
den grimme toldbygning ved Havnegade
og til stevedorernes halvtomme pakhus
ved Kalvebod Brygge. Imellem disse to
punkter ligger der fire forskellige skure
og halvtage, som ikke længere anvendes
til havneformål. Nogle af dem slet ikke.
En del steder virker de som en slags
illegalt parkeringshus. Det gør ikke hav¬
nen smukkere. Fra halvtaget, der indtil
for nylig blev brugt af Bornholmstrafik¬
ken, kunne der være en af de smukkeste
udsigter mod Christianshavn.

Yderligere oplysninger: Medlem af
præsidiet, cand. polit. Børge Oløe, tlf.
15 02 03.

Klip fra Hovedstaden 25. Udgivet af
Foreningen til Hovedstadens Forskøn-

Leif Rasmussen ApS
Anlægsgartnermester

02-735015

Anlægger byens
grønne oaser

Ring og hør
om dine

muligheder
-——— l» r ^ YWmILnil \I 11 I r-s\ x

Gård- og miljøforbedring Haveanlæg iS P-pladser SS Indkørsler
Taghaver IS Vedligeholdelse afgrønt byggeri El Projekt og tilbud u. forbindende.
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Nyheder fra Hags Legepladser
Hags nye gyngesæder består af et træske¬
let, som er omsluttet af integralskum
PUR-plast. PUR kombinerer værdifulde
egenskaber, således at forskellene mel¬
lem gummi, plast og metal udlignes. Ma¬
terialet er særdeles slidstærkt og er mod¬
standsdygtigt overfor skarpe genstandes
indtrængen. Formgivningen tilfredsstiller
4 hovedkrav:

- et bredt og stabilt sæde, som gør
gyngningen mere sikker, - en smuk afrun¬

det form med kraftig polstring rundt om
for at undgå skader ved stød, - en så lav
egenvægt at et løst kastet sæde ikke vol¬
der skade, - holdbarhed i alle henseen¬
der. Læg især mærke til den nye ophæng¬
ning med nylonlejer og sjækkel, hvorved
slitagen mellem kæde og bøjle mindskes.

Hags 150 820 er en gynge med 5 mm
galvaniseret kæde, mål: længde 450 mm,
bredde 240 mm, tykkelse 50 mm.

Hags 150 821 er en gynge for småbørn i
»kurvemodel« med 5 mm galvaniseret
kæde, mål: længde 450 mm, bredde 290
mm, rækværks højde 185 mm.

Kilde: Hags Legepladser, Symfonivej
15, 2730 Herlev Telf. (02) 92 15 00.

Aktuelt om byggelitteratur
En aktiv og opsøgende litteraturtjeneste
starter nu som et nyt servicetilbud til
byggefagfolk. Det betyder, at byggefag¬
folk ikke længere behøver at lede længe
efter specifik byggelitteratur eller være i
tvivl, om man nu også har en fuldstændig
fortegnelse over aktuel byggelitteatur for
et emneområde. Litteraturtjenesten har
et avanceret datasystem med information
om aktuel byggelitteratur, der kan træk¬
kes ud på dataskærmen og give en hurtig

litteraturinformation. Ved henvendelse
til byggecentrums Litteraturtjeneste tlf.
(01) 12 70 70 kan byggefagfolk få infor¬
mationer om aktuel byggelitteratur, og
hvert kvartal udsendes »Aktuelt om byg¬
gelitteratur« i gratis abonnement, første
gang den 20. april 1983 til ca. 50.000 i
byggebranchen.

Tidsskriftet indeholder dels en nyheds¬
liste over byggelitteratur dels temaartik¬
ler og litteraturanmeldelser. Denne bre¬
de og dækkende gratis-service sikrer både
forlag og udgivere en seriøs markedsfø¬
ring af byggelitteratur, men sikrer samti¬
dig også, at byggefagfolk kan vælge byg¬
gelitteratur udfra ajourførte nyhedslister,
eller ved telefonisk henvendelse til litte¬

raturtjenesten, hvor medarbejdere sidder
klar ved dataterminalerne med mulighed
for at trække litteraturoplysninger frem
på dataskærmen og give en kort beskri¬
velse af de enkelte bogtitlers indhold.

Ved bestilling af bogtitler inden kl.
12.00 ekspederes bestillingen normalt
samme dag. Parallelt med litteraturoplys¬
ning og distribution etableres der bygge¬
teknisk boghandel på Byggecentrums nye
adresse.

Kilde: Byggecentrum, Vester Voldgade
94,1552 København V. Tlf. (01) 12 70 70.

VI TAGER LEG ALVORLIGT

En gynge gør
ingen legeplads

Et koldt område mellem husene bliver ingen rigtig legeplads,
bare fordi man anskaffer sig gennemtænkte legeredskaber.
Det er først, når legepladsen deles ind i »rum« - med pergola og
buske - at miljøet får liv, bliver stimulerende og udviklende.
Den rigtige udrustning kan vi levere Dem - produkter, som falder
ind og kompletterer miljøet. Sikre redskaber som holder. Mindst
lige så vigtigt er det, at vi har mange års erfaringer i, hvordan
man løser det totale legemiljø. Løsninger, som er udviklende for
børn og tankevækkende for den, som skal skabe nye legemiljøer.(

v Tal gerne med os om gynger,
,S W og meget hellere om legemiljø.

HAGS LEGEPLADSER

Symfonivej 15 . 2730 HERLEV . Telf. (02)92 15 00

Arbejder af Ussing og Hoff
Ombygning af hus I Frankrig
Svømmehal ved gammel vandmølle i Frankrig
Galerie Asbæk, København

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43,
DK-1051 København K, tlf. (01) 136200
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Nyt fra landskabsarkitektuddannelsen
på Landbohøjskolen
Midt i en spare- og nedskæringstid har vi på
Landbohøjskolen været så heldige at kun¬
ne opslå to stillinger, som har betydning
for landskabsarkitektuddannelsen: En ny
adjunkt/lektorstilling ved Afdelingen for
Have og Landskab, hvis videnskabelige
stab derved er blevet udvidet fra tre til fire

stillinger, og en ledigbleven adjunkt/lek¬
torstilling ved Institut for Land- og By¬
planlægning.

Ved Afdeling for Have og Landskab er
landskabsarkitekt Malene Hauxner ble¬
vet ansat som heltidslektor pr. 1. juli
1983. Malene Hauxner er uddannet på
Kunstakademiets afd. for Landskabs- og
Havekunst og har fra 1974 været ansat på
deltid sammen med lektor Per Stahl-
schmidt i en af afdelingens tre stillinger.

Malene Hauxners gamle stilling er nu
ledig, da Per Stahlschmidt fortsætter på
deltid. Det er fortsat meningen, at Per
Stahlschmidt og Malene Hauxner sam¬
men med en ny deltidsansat skal varetage
undervisningen i landskabsplanlægning,
mens professor J. Palle Schmidt varetager
undervisningen i kurserne i anlægsgart¬
neri og to af kurserne i planteanvendelse.
Landskabsarkitekt, redaktør Annemarie
Lund underviser som ekstern lektor i det
tredie kursus i planteanvendelse (anven¬
delse af bevoksningstyper i have og park)
og landskabsarkitekt Susanne Guldager
underviser i friarealforvaltning og projek-
teringsprocedure, mens forstfuldmægtig i
Skovstyrelsen Niels Elers Koch netop ef¬
ter et års pause er genansat som ekstern
lektor i landskabs- og fredningslære. Un¬
dertegnede varetager fortsat undervisnin¬
gen i havekunstens historie og anlæg¬
styper.

Landskabsarkitekt lie. agro. Jørgen
Primdahl er fra 8. juni 1983 blevet ansat
som adjunkt i planlægning i det åbne land.
Jørgen Primdahl er landskabsarkitekt fra
KVL og har lige erhvervet den jordbrugs¬
videnskabelige licentiatgrad efter bifags-
studier ved University of Wisconsin, USA
og AUC, Aalborg og hovedfagsstudie ved

Afdeling for Have og Landskab. Planlæg¬
ning i det åbne land ligger under Institut
for Land- og Byplanlægning, da det ved
prof. N. J. Dahls afgang besluttedes at
overføre den ene af de to lærerstillinger i
jord- og vandbygning til det nye kursus,
som havde ligget i venteposition i en
årrække. Ved instituttet ligger også kur¬
serne i tegning og formlære, landmåling
og byplanlægning.

Kurset i planlægning i det åbne land er
som alle kurser ved instituttet og afdelin¬
gen pointgivende for studerende under
valgstudierne og skovbrugsstudiet. Vi hå¬
ber at studerende fra ilere studieretninger
vil følge kurset, således at de arealinteres¬
ser i det åbne land, som skovbrugs-, land¬
brugs- og havebrugsstuderende traditio¬
nelt repræsenterer kan bidrage til under¬
visningens levendegørelse og give engage¬
rede diskussioner.

For fuldstændighedens skyld kan det
nævnes, at der ved Landbohøjskolen i det
forløbne år er blevet oprettet kurser i
sociologi og videnskabsteori, begge des¬
værre kun normeret som eksterne lekto¬
rater. Navnlig det førstnævnte fag er af
stor interesse for de landskabsarkitektstu¬
derende.

Jette Abel
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Pressemeddelelse fra Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse

Efter forevisning den 6. maj af A. P.
Møller Fondens gave til København -

Amaliehaven - skal Foreningen til Ho¬
vedstadens Forskønnelse udtale: Chan¬
cen for med denne generøse gave at skabe
et enestående område i forbindelse med
Danmarks arkitektonisk fornemste byg¬
ningsanlæg forelå. De utvivlsomt oprin¬
deligt gode intentioner er imidlertid efter
vor bestyrelses opfattelse ikke lykkedes. I
1981, da A. P. Møller Fonden offentlig¬
gjorde skitseprojektet, udtalte denne for¬
ening i et offentliggjort brev af 9. septem¬
ber 1981 til Københavns Borgerrepræsen¬
tation, at anlæggets udformning burde
sikres den højst mulige kunstneriske kva¬
litet gennem en saglig behandling og en
åben dialog mellem giver og modtager.
Foreningen foreslog endvidere, at der
evt. kunne udskrives en offentlig interna¬
tional konkurrence, fordi man derigen¬
nem ville kunne få belyst flere mulige
løsninger på opgaven. Såvel A. P. Møller
Fonden, staten samt Københavns kom¬
mune sad denne henvendelses indhold

overhørig, ligesom Akademirådet som
statens rådgiver i kunstnerisk spørgsmål
er ganske tilsidesat. Det nu foreliggende
resultat respekterer ikke i udformning og
kunstnerisk kvalitet Amalienborg-anlæg¬
get og er ikke i harmoni med dette. Det er
med dyb beklagelse, at foreningen efter
nøje overvejelse har fundet anledning til
at fremsætte denne alvorlige udtalelse.

Pressemeddelelse fra Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter

Ved åbningen af A. P. Møller-fondens
park på Larsens Plads føler Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter sig foranle¬
diget til at fremkomme med følgende
pressemeddelelse:

Det måtte hilses med glæde, da mulig¬
hederne for en frilæggelse af Larsens
Plads blev en realitet. Denne nære og
selvfølgelige forbindelse mellem vort fi¬
neste bygværk og den havn, som er byens
oprindelige livsnerve, havde hidtil været
blokeret, og når denne frilægning ikke for
længe siden var sket på stat eller kommu¬
nens foranledning, syntes det private initi¬
ativ, der her blev lagt for dagen, helt
enestående.

Det var derfor med megen skuffelse
man så og forsøgte at vurdere projektet
udfra de sparsomme tegninger og model¬
fotos, hvormed det præsenteredes for of¬
fentligheden i marts 1981. Det var med
den største undren, man fulgte dets vej
frem til myndighedernes godkendelse. Og
det er med den dybeste beklagelse, at man

nu, hvor parken er en realitet, må konsta¬
tere, at den overgår selv de værste
anelser.

Der manglede ikke advarsler fra kom¬
petent side, efter offentliggørelsen af pro¬
jektet, og det må ses som et meget uhyg¬
geligt tegn på forfald i vor demokratiske
tradition, når de siddende politikere føler
sig kaldede til at desavouere landets fagli¬
ge expertise i en sådan grad, som det er
sket her. Og ovenikøbet gå i rette med
den relevante kritik på en så usaglig
måde, som det kom til udtryk ved ind¬
vielsen.

Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter kan helt tilslutte sig Akademirådets
vurdering af parken, både med hensyn til
det formmæssige og det beplantnings-
mæssige.

Dersom Larsens Plads havde ligget fri -
uden barakker og uden plankeværker -

bare en kort tid, ville vort kongeslots
stærke, næsten symbolske placering på
kajen ud til den havn og det hav, som er så
væsentlig en del af landets egenart, nok
være gået op for de fleste. I overensstem¬
melse med en så enkel symbolik kunne
pladsen være udformet.

I stedet fik vi denne artsfremmede pas¬
tiche, som blokerer mellem slot og havn,
og sprænger den fine helhed, som var
mellem stedets bygninger.

Vi må på det dybeste beklage de for¬
spildte muligheder.

Stenpriset 1983
Juryn for Sveriges Stenindustriforbunds
Stenpris - som i år utdelas for forstå
gången - har beslutat att 1983 års pris skall
tilldelas arkitekterna Janne Ahlin SAR,
Lund; Richard Brun, Lund; Thomas
Hellquist SAR, Lund; og Berndt Nyberg
SAR, Lund, (avliden); for deras sått att i
stenprisets anda anvånda svensk natur¬
sten i Mariakyrkan, Våxjo.

Arkitekttåvlingen . om Mariakyrkan
vanns av Brun och Hellquist år 1974.
Projekteringen fullfoljdes i samarbete
med Ahlin och Nyberg vid AKVE-grup-
pen i Lund och kyrkan invigdes 1979.

Foto: Christen Kjellén
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Landskabsguide over London
Landskabsafdelingen ved Thames Poly¬
technic i Kent, England, har udgivet en
guide over nutidige og historiske steder af
landskabsarkitektonisk interesse i og om¬
kring London. Guiden er et lille hæfte på
12 sider i A4 format. 50 steder beskrives i
en kort tekst, der ofte er suppleret med et
foto. Guiden udgør første del af en land¬
skabsarkitekturguide for hele England og
Skotland. Forfatterne har søgt at afbalan¬
cere forholdet mellem historiske og nuti¬
dige steder, samt at vise forskellige typer
landskabsarkitektur.

London Landscape Guide kan rekvire¬
res fra School of Architecture and Land¬

scape, Thames Polytechnic, Oakfield La¬
ne, Dartford, Kent. DA 1 2SZ. Pris ca.
1.30 £.

Vejregler for støjskærme og -volde
Vejdirektoratet har udsendt »Vejregler
for støjskærme og -volde«, marts 1983,
samt det tilhørende cirkulære af 7. marts
1983. Vejreglerne, der udelukkende er
vejledninger, omfatter projektering (skit¬
se- og detailprojektering) af støjskærme
og -volde. Reglerne er udarbejdet som
projekteringsregler for placering og ud¬
formning af støjskærme og støjvolde. De
gør rede for, hvorledes afskærmningen
mest hensigtsmæssigt kan udformes, men
tager ikke stilling til spørgsmålet om,
hvorvidt der på et givet sted bør etableres
støjafskærmning, eller om finansiering af
sådan afskærmning.

Foruden en gennemgang af projekte-
ringsproceduren er også medtaget øvrige

hensyn, der skal tages i forbindelse med
undersøgelser af muligheder for placering
af støjafskærmning. Det drejer sig bl.a.
om hensyn til særlig lovgivning, trafiksik¬
kerhed, bebyggelse, landskab m.v. An¬
vendelsen af reglerne er illustreret i en
eksempelsamling som bilag bag i hæftet.

Eksemplarer af hæftet med cirkulære
kan fås ved henvendelse til Vejdirektora¬
tet, Vejregelsekretariatet, Havnegade 27,
1016 København K, telf. 01-113338.

Utblick landskap
Tidskriften blir verklighet! Efter några
veckors hektiskt arbete lade den nytillsat-
ta redaktionen fram ett forslag med hog
konkretionsnivå till LAR-styrelsen. Un¬
der den historiska kvållen, onsdagen den
20 april 1983, gav så styrelsen efter indgå¬
ende diskussioner sitt bifall till gen-
omforandet.

Tidskriften kommer att heta UT¬
BLICK - LANDSKAP. Lagom visionårt
i sin dubbeltydighet, tycker vi. Forstå
numret kommer i november 1983 och
dårefter blir utgivningstakten minst 2 och
hogst 4 nr per år.

Pappers- og tryckkvalitén kommer att
vara motsvarande FORUM Nårmiljo och
Arkitektur med omslag i fyrfårg och insi-
dor i sv/v. Tidningens volym blir, for nr 1,
40 sidor. Upplagan beråknas till 5000 ex.
Fullt utbyggd består målgruppen av land-
skapsarkitekter, bestållare, fabrikanter,
kollegor i angrånsande sektorer - alia som
vi vill ha en relation till eller vice versa.

Inledningsskedet kommer dock att samla
betydligt farre prenumeranter. Hår måste

alla LAR-medlemmar hjålpa till med
marknadsforing i form av direktreklam.

En redaktor, Ann Norrby (från AT),
kommer att anstållas. Åven layout och
annonsackvisition skotes av yrkesfolk.

Svårigheterna hopar sig fråmst kring
två punkter: innehåll och finansiering.

Vad galler innehållet vill vi profilera oss
som en professionen tidskrift tåckande
hele landskapsarkitektens yrkesområde.
Vi ska betona och återuppråtta yrkeskå-
rens anseende som planerare av det rurala
och urbana landskapet. Hår ska finnas
plats for såvål dokumenterande arktiklar
som kvalificerad yrkesdebatt.

Tidskriftens finansiering sker fråmst
genom annonser. Det finns ett samband
mellan tidningskvalité och annonserings-
villighet som ytterligare motiverar tids¬
kriftens teknisk hoga ambitionsnivå. Ett
ackvisitionsunderlag - en smakbit av vad
som komma skall - distribueras tilisam¬
mans med matrikeln i mitten av maj.

Redaktionen vådjar till alla LAR-med¬
lemmar att, forutom att kasta mossorna i
luften och hurra, åven spotta i skrivnåven
och hjålpa till att lyfta fram intressant
material. De redan skrivande av oss seglar
nu ofta under falsk flagg. Låt oss åntligen
samlas i egen regi och vinna den tyngd vi
som liten yrkeskår såvål behover.

UTBLICK - LANDSKAP organiseras
temavis med foljande preliminåra indel-
ning: nr 1 Stilideal och natursyn, nr
2 Landskapsarkitektur i Sverige sedan
1950, nr 3 Trafikmiljo idag: Gator, vågar
och torg, nr 4 Våxterna i anlåggningen.

Klip fra: LAR nytt 3-83.

LeifRasmussen ApS
Anlægsgartnermester

02-735015

Anlægger byens
grønne oaser

Ring og hør
om dine

muligheder

Gård- og miljøforbedring IH Haveanlæg P-pladser @3 Indkørsler
Taghaver 6S Vedligeholdelse afgrønt byggeri Projekt og tilbud u. forbindende.
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Rustik

præcisionsbelægning
i Solrødserien.
udarbejdet af landskabsarkitekterne
Måns Ginman. Søren Harboe. Peder Bo¬
rup.
Rustik præcisionsbelægning er den ideelle
betonbelægning med
- små enheder, der giver belægningen god

tilpasningsmulighed.
- en farve- og strukturkombination, der

gør belægningen arkitektonisk let at ind¬
passe.

- tilbehørsdele, således at enhver belæg-
ningsopgave kan løses som en samlet
helhed.

- et materialevalg og en produktionsmeto¬
de, som giver stor slidstyrke og bestan¬
dighed.

Rustik præcisionsbelægning produceres i
alle dele af landet.

1. EGV Strandlund
Arkitekter m.a.a. Hvidt & Mølgaard
2. Afløbsrende med rist
3. Solrød Center, bassinkant og træhubdetalje
4. Udsnit af græsarmeringsbelægning
5. Solrød Center, P-pladskantsten

IBnimlf IScton S
Lillemosevej 1. Storkende. 2640 Hedehusene. Tlf. 02-13 88 44



Situationsplan 1:2000.
1. Kollektivboliger, 2. Ejerboliger, 3. Kollek¬
tivcenter, 4. Offentlig restaurant, 5. Offentlig
strandpark.

■ Site plan 1:2000.
1. Collective housing, 2. Private housing, 3.
Collective Center, 4. Public'restaurant, 5. Pub¬
lic beach park.

Strandlund, en

boligbebyggelse for
ældre i Charlottenlund
Af Måns Ginman

Bebyggelsen opførtes på de såkaldte
skibsredergrunde, der tidligere ejedes
af to af Danmarks største finansfyrster,
H. N. Andersen (Ø.K.) og A. P. Møller.

Det er et meget attraktivt areal, kun
kort vej fra byen og direkte til Øresund.
Umiddelbart nord for ligger Charlotten¬
lund Fort og »fluepapiret«, en på varme
sommerdage meget frekventeret bade¬
strand.

LANDSKAB 5-1983

Gentofte kommune købte grundene al¬
lerede i 1973, men disse kunne først be¬
bygges syv år senere, fordi der rejste sig
en storm af protester mod planerne om
gennemførelsen af et byggeri med stor
udnyttelse af arealet.

Der blev dannet den meget aktive
Strandlundsgruppe, der kæmpede for en
friholdelse af arealerne til rekreation.

Gruppen fik mobiliseret en stor del af

lokalbefolkningen med det resultat, at
projektet blev »nulstillet« i en lang perio¬
de, og at bebyggelsesgraden blev kraftigt
reduceret.

Det gennemførte projekt blev en lav
parkbebyggelse, som er placeret i heste¬
skoform med en grønning i midten. Af det
samlede grundareal på 62.000 kvm er
16.000 kvm ud mod stranden udlagt til
offentlig park.
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1. Bebyggelsen set fra det offentlige strandareal
op mod Strandvejen. Den skovagtige træbe¬
stand har i høj grad bestemt grønningens place¬
ring, dersom en kile deler bebyggelsen i to dele.
2. Boligerne er placeret omkring en servicetrafi-
keret gågade, der ved diverse forskydninger
varieres med torve og pladsdannelser. Til ven¬
stre ses det glasoverdækkede fortov adskilt fra
servicegaden ved hjælp afbeplantning.

■ 1. The development seen from the public
beach area, towards the beach road. The exist¬
ing, forest-like planting has been decisive in the
location of the green, which, like a wedge,
divides the development in two.
2. The buildings are located around a pedestrian
street with access for service vehicles. Squares
and places are designed along the staggered
street. Visible on the left is the glass covered
pavement seperatedfrom the street with the help
ofplanting.

Der er 210 lejligheder fordelt på 144
kollektivlejligheder og 66 ejerlejligheder.
Desuden er der et kollektivcenter samt i
udkanten af området en lille offentlig
restaurant med udsigt over sundet.

En vigtig del af vor opgave bestod i at
bevare så mange af grundens eksisteren¬
de, karaktergivende træer som overhove¬
det muligt', dels ved at påvirke placerin¬
gen af huse, kloaker, veje m.v. - dels ved
udførelse af omhyggelige træbeskyttende
foranstaltninger.

I nogle tilfælde udførtes specielle kon¬
struktioner i forbindelse med bygninger

og støttemure. Omkring en fjerdedel af
det gamle træbestand gennemgik desuden
en kraftig tilbagebeskæring af kronen.

løvrigt er det hesteskoformede gade¬
forløb mellem bygningerne intensivt be¬
arbejdet, således at det fremtræder som et
venligt og grønt strøg, der giver mange
oplevelsesmuligheder, når man færdes
langs det. Beplantningen er frodig og
meget afvekslende, men stadig sammen¬
holdt af bundplantningens grønne og roli¬
ge karakter.

Grønningen i midten, der giver et kig
fra Strandvejen helt ud til sundet, er

behandlet skovmæssigt, og der er f.eks.
ikke sået græs ind under træerne, men den
oprindelige vegetation har fået lov til at
udvikle sig.

Det offentlige strandareal er ikke ind¬
hegnet, men går i ét med grønningen.

Bebyggelsens parkeringsarealer, der er
placeret i periferien af bebyggelsen, er
belagt med græsarmeringssten og tilsået
med græs, således at man kun opfatter
selve kørevejen som belagt flade.

Måns Ginman, landskabsarkitekt M.D.L.

98 LANDSKAB 5 -1983



Der er lagt vægtpå at bevare så mange værdiful¬
de træer som overhovedet muligt bl.a. ved brug
af beplantede element-støttemure. Som gen¬
nemgående belægning i gadearealerne er an¬
vendt Solrød betonbelægningssten med kantbe¬
grænsninger i tilsvarende farve og karakter.
Foto: Klamer.

■ The preservation of as many important trees
as possible has been emphasised with, amongst
other things, the use of planted element-retain¬
ing walls. The paving used in all the street areas
is the Solrød concrete paving brick with edging
in the same colour and type.

Strandlund, boligbebyggelse for ældre.
Adresse: Strandvejen 146, Charlottenlund.
Bygherrer: EGVog Gentofte Kommune.
Opførelsesår: 1980.
Arkitekter: Hvidt & Mølgaard ved Peter Hvidt,
Hans Kristensen, Peter Holsøe, Henrik Hvidt.
Ingeniører: COWIconsult.
Landskabsarkitekt: Måns Ginman, Søren
Harboe, Peder Borup.
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Friarealer i etageboligområder
Fra hotelmiljø til bosted
Af Ib Asger Olsen

Denne artikel er et forsøg på at gøre
status over etageboligområder som bolig¬
miljøer, beskrive muligheder for forbed¬
ringer af de rekreative forhold, samt af¬
grænse emner for nærmere undersøgel¬
ser. Artiklen er bl.a. motiveret af en

semesterøvelse på arkitektskolens land-
skabslaboratorium.

Baggrunden for at diskutere etagebo¬
ligområdernes kvalitet er dels en undren
over, at godt 40 pet. af landets befolkning
bor i miljøer, der i mange tilfælde nærme¬
re ligner hoteller end bosteder, dels en
irritation over, at forvalterne af friarea¬
lerne ikke forstår at lytte til og udnytte de
vækstprocesser, der gælder for både men¬
nesker og planter - vækst opfattes som
noget uhensigtsmæssigt, dels en uro over,
at det nu gærer med forslag om at bygge -

fortætte - på de grønne arealer (der ende¬
lig blev en realitet i efterkrigstidens bolig¬
byggeri), før man ordentligt har under¬
søgt mulighederne for deres anvendelse.

Af andre grunde til at interessere sig for
boligmiljøerne er de ændrede samfunds¬
forhold. Boligerne er primært blevet op¬
ført for at huse den til byen indvandrende
arbejdskraft, hvor tag over hovedet var
det vigtigste krav, men med en stigende
fritid og den nuværende begrænsede fol¬
kevandring, må det forventes, at beboer¬
ne vil få et psykisk overskud til at inter¬

essere sig for omgivelserne, og så vil
etageboligområdet få en funktion som

rigtigt bosted. I Sverige har man erkendt
situationen og i flere år med offentlige
midler støttet initiativer til forbedring af
etageboligområdet, herunder friarealer¬
ne - for 1983 er beløbet på 85 mill. kr.

I Arkitekten nr. 8/1983 overvejer re¬
daktøren i en artikel'om bymæssig fortæt¬
ning, om ikke landskabsarkitekterne med
færre indgreb og mindre krav til økono¬
mien, kunne udvirke ganske store resul¬
tater i disse områder, så derfor dette
forsøg.

Om fortætning
Et af de midler, der i den sidste tid er
blevet stærkt debatteret i fagpressen som

forbedringsmiddel, er fortætning af be¬
byggelser ved hjælp af nye boliger, spe¬
cielt i forbindelse med de nyere, ret åbne
bebyggelser fra 60-erne med lave bebyg¬
gelsesprocenter. Peter Broberg har f.eks.
med sin vinkelbymodel anskueliggjort en
fortætningsmodel.

Man kan nok få betalt visse manglende
fællesanlæg gennem de nye boliger, der
desuden kan billiggøres lidt ved at noget
af den eksisterende infrastruktur i områ¬
det kan udnyttes, men der er intet udsagn
om, at en fortætning vil befordre en påstå¬
et udvikling af det sociale liv i bebyggel¬

sen. Således nævner Poul Erik Skriver i
en artikel i Arkitekten nr. 4/1983, at
sammenligner man bebyggelser med høje
og lave udnyttelsesprocenter, er der intet,
der tyder på, at der skulle opstå bedre og
mere righoldige boligmiljøer, fordi men¬
nesker bor tæt.

Det er også vanskeligt at forestille sig,
at en inddragelse af friareal til nyt byggeri
vil foregå gnidningsfrit i forhold til de
nuværende beboere.

Derfor står tilbage i spørgsmålet om
fortætning en mistanke om forsøg på en
udvendig æsteticisme, mest til gælde for
arkitekten.

I stedet for fortætning mener jeg, det er
mere frugtbart at diskutere områdets or¬

ganisation og forvaltningen af friarealet,
herunder hvordan arealet er struktureret

og differentieret.

Boligområdets organisering og
forvaltning
Administrationen og forvaltningen af bo¬
ligområder sker normalt meget rigori¬
stisk, hvor forandringer er vanskelige at
gennemføre. Beboerdemokrati og selv¬
styre, som ved lovbekendtgørelsen i 1970
blev mulig i andre boligselskabsformer
end andelsboligselskabsformen (selv¬
ejende boligselskaber og boligaktiesel¬
skaber), medfører ikke automatisk en
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1. Voldsmoseplanen i Odense
Del er ikke den store mangfoldighed, der præ¬
get menneskers bosted i de store bebyggelser fra
60-erne. Det upersonlige understreges afplant¬
ningens pasning. Målet er tilsyneladende den
unge plantning, der ikke må blive til en bevoks¬
ning.
2. Voldsmoseplanen i Odense
Mange etageboligområder har karakter af ube¬
boede »hotelmiljøer«, fordi beboerne ikke mål
kan præge deres omgivelser.

■ 1. The plan for Voldsmose in Odense.
The large developments of the 60's are not
characterized by variety. The impersonality is
underlined by the way planting is maintained.
The goal seems to be an immature planting
which is prevented from reaching maturity.
2. The plan for Voldsmose in Odense.
Many multi-storey developments have the char¬
acter of unoccupied »hotel environments«
because residents are unable to create their own

surroundings.

større opmærksomhed overfor natur- og
kulturprocesser. Afdelingsbestyrelsen og
dens »ridefoged« (ejendomsmesteren)
kan være mere rigid end boligselskabet.

Det er klart, at der må være visse
regler, når mange mennesker skal bo tæt
sammen, men det er ikke indlysende, at
de samme regler, som ofte kan være af
æstetisk art, skal gælde i alle dele af en

bebyggelse.
Hvis beboerne i en blok eller en opgang

finder ud af det ønskelige i visse fysiske
forandringer for at forbedre de rekreative
muligheder, bør dette være muligt.

Derfor må det undersøges, om ikke
boligområdet kan organiseres i mindre
enheder - boligblokken eller måske end¬
da opgangen - således at der kan opstå
større variation i de fysiske omgivelser.

Min erfaring er, at rekreation - foruden
selvudfoldelse - i høj grad også er det at
opleve andre menneskers kulturudtryk.

En stigende grad af selvforvaltning i
mindre grupper vil ændre viceværtens rol¬
le fra at være den regelkontrollerende
»ridefoged« til at blive rådgiver. Men en
sådan ændring kræver en uddannelse med
en orientering mod den kreative gartner,
der har forstand på både planter og men¬
nesker, så han kan arbejde dialektisk med
naturens processer og menneskers behov
ogønsker.

3. Ved overgang fra leje- til ejerbolig sker der
ofte en anarkisk inddragelse af det nærmeste
friareal uden for boligen. Det viser folks behov
for at præge deres levested.
4. Peter Brobergs vinkelbymodel
En fortætningsmodel som Peter Brobergs vin¬
kelbymodel ser besnærende ud, men løser den
andet end arkitektens nuværende æstetiske be¬

hovfor en mere kompleks fysisk form?
■ 3. In the transition from rented to owned
housing, a seizure of the open space closest to
the buildings often takes place. This indicates
the need which people have to influence their
surroundings.
4. Refracted town model by Peter Broberg. A
model for intensifying a development seems
attractive, but does this achieve more than
satisfy the architect's current aesthetic demand
for a more complex physical form?

3

LANDSKAB 5 -1983 101



V .* * k-fc
•*v.-

« .1 _

». h i* L< ."

" sy.-'""**; \

fn4

7. Fuglevænget i Brønshøj
Menneskelig udfoldelse er rekreation både for
den, der udtrykker sig og for den, der oplever
udtrykket. Stuehaver som disse fra Fuglevæn¬
get i Brønshøj giver denne mulighed.

■ 1. Fuglevænget at Brønshøj.
Human development is reciprocal for both
those who express themselves and those who
experience expression. These gardens at Fugle¬
vænget in Brønshøjprovide this possibility.

Friarealets struktur
En organisationsform, der gør en større
gråd af fysisk selvforvaltning mulig, vil
betyde en ændring af friarealets struktu¬
relle opbygning. De fleste etagehusbe¬
byggelser er, efter afskaffelsen af bag¬
trappen i 20-erne, født med en dårlig
sammenhæng mellem huset og friarealet,
uden overgangszoner fra det private til
det fælles.

Det store hus med de mange private
celler ligger uformidlet på den store græs¬
plæne (den hotelagtige karakter) med
meget få fysiske kontaktflader at gribe fat
i. Når etageboliger overgår til ejerlejlig¬
heder, kan man tit se en anarkisk inddra¬
gelse af den nærmeste meter friareal til
have udfor stuelejlighederne, selv hvor
der er altanbrystning og en meters højde¬
forskel. Dette viser et undertrykt identifi-
kationsbehov. Folk har brug for at præge
deres omgivelser.

Det første enkle skridt til en forandring
af boligmiljøet i retning af større brugs¬
muligheder og variation kunne derfor
være at etablere rammer for individuelle
haver ved stuelejligheder. Der findes flere
bebyggelser med stuehaver fra de forskel¬
lige epoker siden 1920-erne, hvor værdien
kan iagttages. Forslaget var også på det
parkpolitiske program i 30-erne, men er
tilsyneladende blevet glemt i mange af 60-
ernes store bebyggelser.

Det næste skridt i forsøget på at få
selvforvaltede overgangszoner med stør-
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2. Degnegården 2. Degnegården.
Små haver ved stuelejligheder var på det park- Small gardens for the ground-floorflats was the
politiske program i 1930-erne. Her fra Degne- order of the day in the 1930's. Here from
gården på Bispebjerg. Degnegården at Bispebjerg.
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re kontaktflader er etablering af rammer
for opgangshaver, eventuelt på begge si¬
der af huset ved udførelse af gennemgan¬
ge i bygningen.

Gennemgange i de ensidige blokke vil i
det hele taget være en vigtig foranstalt¬
ning for at få en bedre kontakt til friarea¬
let, der jo oftest ligger modsat indgange¬
ne. Med det faldende parkeringsbehov
bliver der også ledigt areal til rådighed
foran de triste indgangspartier til brug for
opgangsarealer, præget af beboerne.

Boligkarréen i de gamle bydele indby¬
der umiddelbart til opgangshaver udfor
bagtrapperne. Det kan derfor undre, at
bestræbelserne ved gårdsaneringer hidtil
især er gået ud på at fjerne alle identitets-
forskelle mellem grundene i karréen. Man
rydder skelhegnene, frilægger gårdfaca¬
den og anlægger et fælles haveanlæg midt
i gården.

Der opstår derved en lignende frem¬
medgørende hotelkarakter, som er tilfæl¬
det i nyere boligområder, hvor beboerne
får et forbrugeragtigt forhold til friaralet
fremfor et ansvarsbevidst brugerforhold.
Man kan godt være usikker på, om den
hidtil fremherskende holdning blandt
planlæggere - først og fremmest at give
udfoldelsesmuligheder for børnene med
sandkasser og boldbure - egentlig er sær¬
lig progressiv. Hvor der er pladsmangel,
var det måske bedre for børnenes udvik¬

ling, om der var virkemuligheder for de
voksne.

3.+ 4. Arkonagade-karreen.
I denne gårdsanering fra Arkonagade på Ve¬
sterbro, udført af KBH's kommune i 1954, har
man bevaret den fysiske markering af grund¬
skellene og derved fået selvforvaltede opgangs¬
haver, hvor beboerne kan præge deres bosted.
5. Plan afArkonagade-karreen
Karreen har som et ideelt forbillede, foruden
opgangshaver, også et fælles friareal. Ved min¬
dre karregårde tror jeg, opgangshaver er vigti¬
gere end et fælles friareal af hensyn til beboer¬
nes behov for identificering med bostedet.

■ 3. +4. The Arkonagade renewal scheme.
In this urban renewal scheme from Vesterbro,
carried out by The Copenhagen Municipality in
1954, the physical expression of the plot borders
has been preserved with stairway gardens where
dwellers influence their home area.
5. Plan of the Arkonagade renewal scheme.
The scheme incorporates a communal open
space in addition to the stairway gardens. In
smaller courtyards the stairway gardens are
more important than a communal open space
because ofthe needfor identification with home.
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■ 1. Urban renewal at Vesterbro.
The rational modelfor urban renewal which has
its origins in the planned multi-storey develop¬
ments, removes every possibility for self
determination and consequent identity.

1. Gårdsaneringfra Vesterbro
Den rationelle gårdsaneringsmodel, der har sit
forbillede i de planlagte etagehusbebyggelser,
fjerner enhver mulighed for selvforvaltning og
dermed identifikationsmulighed.

Driften af de fælles friarealer
Efter den private og halvprivate beslag¬
læggelse af arealet lige omkring bygnin¬
gerne, vil der i de fleste bebyggelser fra
dette århundrede stadig være arealer til
rådighed som friareal til fælles brug, og
hvor dette ikke er tilfældet, må den kom¬
munale friarealplanlægning sørge for at
skaffe arealer gennem byfornyelsen.

I dag består arealerne ofte af åbne
tætklippede græsstepper, måske med en¬
kelte kulisseagtige busketter, der bortset
fra at tilfredsstille oplevelsen af lys og luft
mellem bygningerne, er af ringe brug¬
barhed.

En større differentiering af disse arealer
ved plantning af skovbevoksninger, nu¬
ancering af græsklipningen og udlægning
af areal til uorganiseret byggeleg, til have¬
dyrkning og andre voksenaktiviteter, vil¬
le gøre de fælles friaraler langt mere
inspirerende, løvrigt parkpolitiske pro¬
grampunkter fra 30-erne.

Disse forslag om forskellige landskabs¬
typer er imidlertid nok lettere fremsat
end udført. Vi kan ikke umiddelbart gøre
brug af gamle, kendte driftsformer som
overdrev, løveng m.m. fordi de tilhøren¬
de tekniker, baseret på dyrehold, ikke

uden videre kan anvendes i urbane områ¬
der. Derfor behøver vi forskning på om¬
rådet med forsøg med forskellige drifts¬
tekniker på forskellige jordtyper.

F.eks. kræver drift af sammensatte be¬
voksninger en større viden om planters
vækst end tilfældet er med de ensartede
monokulturer fra 60-erne.

Man kan også forestille sig meget større
opmærksomhed overfor værdien af for¬
skelle i vækstbetingelserne. Hvorfor skal
f.eks. et ekstremt vækstgrundlag som en
grusgrav eller en vejskrænt, der vil give
helt unike plantesamfund og vækstudtryk
altid normaliseres med 30 cm muld.

Midler og rådgivning
En ny strukturel opbygning og en større
differentiering af friarealerne vil kræve
økonomisk og arkitektfaglig bistand. Den
nye lov om byfornyelse og boligforbe¬
dring, der trådte i kraft 1. jan. 1983, sigter
især på forbedring af de gamle tætte bolig¬
områder, men dens rummelige udsagn
om friarealerne, f.eks. § 3, stk. 6: »ejen¬
dommens ubebyggede arealer skal gen¬
nem beplantning være gjort egnede til
ophold« (mange 60-er bebyggelser er
ikke det) eller § 7, stk. 5: »foranstaltnin¬

ger, der iøvrigt skal træffes for at gøre
området eller bebyggelsen tidssvarende«,
giver grundlag for at presse kommunalbe¬
styrelsen til at medvirke til en forbedring,
f.eks. ved rentebidrag, der kan refunde¬
res af staten.

Loven rummer også en paragraf, der
giver boligministeren mulighed for - in¬
denfor finanslovens rammer - at yde til¬
skud til oplysning, forskning, rådgivning
og planlægning vedrørende boligforbe¬
dring og byfornyelse.

Vedrørende den arkitektfaglige bi¬
stand findes der erfaringer om rådgivnin¬
gens omfang, hvis den skal være forsvar¬
lig. I DAB regner man f.eks. med en
fastansat for hver 12.000 boliger som et
mål.

Med de godt 900.000 etageboliger, vi
har her i landet, vil det betyde ansættelse
af 75 konsulenter, hvoraf de fleste natur¬
ligt bør være landskabsarkitekter. For¬
slaget er ikke så utopisk, som det umid¬
delbart kan lyde, når man tænker på, at
der indenfor reproduktionsfæren iøvrigt,
findes mange statsstøttede ansatte, f.eks.
havekonsulenter, højskolelærere m.fl.

Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt M.D.L.
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2. Hejrevangen, Humlebæk
Differentiering afdet fælles friareal i forskellige
landskabstyper er mulig selv på små arealer. I
Hejrevangen i Humlebæk fra 1950-erne er

brugbarheden, af friarealet forøget væsentligt
ved lundagtige bevoksninger på de klippede
græsflader.
3. Fælleden ved Nærum vænge
Nuancering afdriften i klippede græsarealer og
høslæt. I Nærumvænge arbejder DAB, der har
ansat rådgivende lanskabsarkitekter, med nu¬
ancerede indgreb i naturens processer, så det
fælles friareal kan tilfredsstille forskellige
behov.

■ 2. Hejrevangen, Humlebæk.
Differentiation of communal open space into
different landscape types is possible even in
small areas. At Hejrevangen in Humlebæk,
from the 1950's, the versatility ofthe open space
is substantially increased with grove-like plan¬
ting on the mowed grass areas.
3. The common at Nærumvænge.
Variation in the maintenance of cut grass areas
and harvesting. At Nærumvænge, DAB, with
the help of consulting landscape architects,
work on a varied encroachment in the processes
of nature so that the communal open space can
satisfy different requirements.

HflHI
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Friarealer som børns nærmiljø
Af Hans Jørgen Larsen og Karin Storace

Vi må erkende, at børnene og de unge i
højere grad end de voksne er afhængige af
og har stort behov for et alsidigt og vel¬
fungerende lokalsamfund, da de ophol¬
der sig der i hovedparten af døgnet. Mu¬
lighederne for leg og udfoldelse sammen
med kammerater i nærmiljøet er i denne
sammenhæng et vigtigt element, som ikke
må overses, når der planlægges.

Den populære forklaring på, hvorfor
det går så dårligt med børnene, er, at
forældrene ikke tager sig nok af dem,
fordi de arbejder for meget og kun har få
timer til det daglige samvær. Småbørns¬
undersøgelsen bekræfter dette, men for¬
tæller også, at årsagen skyldes manglende
muligheder i nærmiljøet.

Det er en af delkonklusionerne i det 2-

årige forskningsprojekt om Børns op¬
vækstvilkår i lokalsamfundet, som afslut¬
tedes i september 1982. Børnenes lege- og
opholdsmuligheder i nærmiljøet udgjor¬
de en væsentlig del af en samlet miljøbe¬
skrivelse.

Artiklen fokucerer på den del af under¬
søgelsen, der omhandler kortlægning af
børns lege- og opholdssteder, samt bør¬
nenes og forældrenes vurdering af og
ønsker til legemulighederne.

Planlægning og børneproblemer
Den ekspansive udvikling, som startede i
slutningen af 50'erne og sluttede i begyn¬
delsen af 70'erne, har i dag sat spor i form
af homogene boligområder, erhvervs¬
områder og butikscentre. 80'ernes virke¬
lighed, hvor man ikke engang kan kom¬
pensere gennem materiel velfærd, har
afsløret, at det kvalitative miljø i bolig¬
områderne lader en del tilbage at ønske.
Børnene og de unge har stort set været
overset i denne udvikling.

Farum kommune voksede fra 1950 til
1980 fra ca. 2.000 indbyggere til ca.
16.000. Rimelige grundpriser, frisk luft
og grønne rekreative områder tiltrak by¬
befolkningen. Idag er 60 pet. af boligerne

ejerboliger (haveboliger), mens resten er
etageboliger i 2-4 etager. Farum Midt¬
punkt alene rummer V* af kommunens
boligbestand.

Udviklingen i Farum adskiller sig ikke
synderligt fra en række andre køben¬
havnske omegnskommuner. Op gennem
70'erne mærkede kommunen forskellige
former for børne- og ungdomsproblemer:
kriminalitet, hærværk, narkoproblemer,
øgede problemer i skolen og flere hen¬
vendelser til Skolepsykologisk Rådgiv¬
ning. Med forskningsprojektet »Opvækst
i Farum« forsøgte kommunen at gribe
problemerne mere overordnet an ved at
søge en belysning af det, der karakterise¬
rer hverdagen for samtlige børn og unge i
kommunen.

Børn i nærmiljøet
Nærmiljøet defineres i undersøgelsen
som resultatet af samspillet mellem omgi¬
velserne, beboerne og den sociale organi¬
sation. Disse forhold indgår i dynamiske,
komplicerede sammenhænge, hvor bebo¬
ernes ressourcer er meget afgørende for,
hvordan et nærmiljø fungerer.

Børns selvstændighed udvikles ved at
gøre erfaringer på eget initiativ. Deres
oplevelse af sig selv og kunnen har væ¬
sentlig betydning for selvoplevelse og
selvopfattelse. En følelse der grundlæg¬
ges allerede i 2-3 årsalderen og videreud¬
vikles efterhånden, som børnene bliver
ældre. Børn har derfor behov for at bruge
deres sanser: se, høre, opleve ting, erfare,
at de kan forme på omgivelserne, ligesom
de har behov for at lege, som er deres
måde at tænke på.

Når de bliver lidt ældre - i undersøgel¬
serne 10-14 år - ligger vægten på at
børnene oplever sig selv gennem at være
udfarende, omformende og ved samtidig
at skulle indordne sig regler, kontrol og
restriktioner. Børnenes mulighed for be¬
vægelse og for selvstændigt at tage initiati¬
ver og gøre erfaringer er ofte henvist til

det, der ligger uden for hjemmet, institu¬
tionerne og de organiserede fritidsaktivi¬
teter.

Når børnene er i deres nærmiljø, dvs. i
deres lokale boligområde eller bydel, er
de enten sammen med forældre, kamme¬
rater eller alene. Hvordan dette område

fungerer i forhold til børnenes behov og
krav er derfor af største betydning for
både de små og de store børn, hvilket
selvfølgelig også indvirker på forældrenes
tryghed og tilfredshed med området.

Børnenes foretrukne legested
Men hvor opholder børnene sig så, når de
er hjemme i nærmiljøet?

Det foretrukne legested for de mindste
børn er så afgjort i haven, når familien vel
og mærke bor i en ejerbolig, og det gør ca.
halvdelen af småbørnsfamilierne. Ander¬
ledes forholder det sig med børnene fra
lejerboligerne, idet hovedparten af de
yngste børn derfra, når de er ude, oftest
er på legepladsen eller på gangstrøget
(korridorerne i Farum Midtpunkt) (30
pet.). En mindre del af børnene fra lejer¬
boligerne bruger oftest de grønne områ¬
der til deres leg. Denne mulighed eksiste¬
rer ikke for børnene fra ejerboligerne,
hvorimod deres næst mest benyttede le¬
gested er fortovet eller vejen (ca. 10 pet.).
Dette på trods af, at forældrene oplever
trafikken som noget farligt.

Haveboliger og legeplads
Haven, som samtidig er det mest benytte¬
de legested, bliver af knap 40 pet. af alle
forældre bedømt som et godt legested.
Det interessante er imidlertid, at en næ¬
sten lige så stor andel (ca. V3) svarer, at
haven som legested kun er »nogenlunde«,
og at mindre end Va giver udtryk for, at
haven, som det sted hvor barnet oftest
leger, er et meget dårligt legested.

Samtidig har mere end halvdelen af de
børn, som ifølge forældrene er gamle nok
til at lege ude, enten få eller ingen kam¬
merater i nærmiljøet.

Forældrenes forskellige vurderinger af
haven som legested må søges i, at deres
opfattelse af gode legeforhold kan være
vidt forskellig. Om det er nok, at legeste¬
det fysisk er et sikkert sted, om der stilles
krav til barnets mulighed for leg med
andre børn osv., og hvornår barnet får lov
til at lege ude.

Etageboliger og legeplads
Legepladsen er som det næst mest brugte
legested samtidig det sted, hvor relativt
flest forældre udtrykker, at legeforholde¬
ne er gode. Halvdelen af forældrene be¬
dømmer mulighederne på den legeplads,
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1. Legearealerne kan indgå som en naturlig del
af boligernes omgivelser. Her fra boligfælles¬
skabet Stavnsbåndet.
2. Når der mangler fælles legeplads med hårdt
underlag, fortrækker børnene meget naturligt
til den brede, asfalterede parcelhusvej, når der
skal spilles bold.

■ 1. The play areas can be assimilated as a
naturalpart of the residential enviroment. Here
from The Stavnsbåndet Housing Association.
2. When a hard-surfaced, communal play area
is needed to play ball, the children, quite
naturally, choose to use the wide tarmac estate
road.

3. Vejen som legested er spændende, men den
kan være farlig. Kommer der fremmede biler
på boligvejen, ved man aldrig hvad der sker.

■ 3. As a play area, the street is exciting but can
be dangerous. Anything can happen when visit¬
ing vehicles use the residential street.

4. I nogle parcelhusområder er der trods alt en
fælles legeplads. Men som her på et »tilovers-
blevent« areal ved en sti, er forholdene ikke
indbydende.
5. Stisystemer kan give sikrere »børnetrafik«.
Skrænterne kan endog være spændende at lege
på. Men der er ikke stiforbindelse til alle kvar¬
terer.

■ 4. Despite everything, there is a public,play
ground on some private housing estates.
However, here the conditions are hardly invit¬
ing on this »left-over« area beside a path.
5. Path systems can provide safer »children's
routes«. Banks can be exciting to play on but the
paths do not connect all the districts together.
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1. Farum Midtpunkt, der er et byggeri med høj
udnyttelsesgrad, savner i udpræget grad lege¬
pladser for de mindre børn. En afsides liggende
placering fremmer ikke brugen.
2. Der er behov for et område, som ikke er

planlagt. Hvor der kan snittes i træ, bygges
huler, leges »vilde« lege eller brændes bål. Om
vinteren kan man kælke og løbe på skøjter.
■ 1. Farum Midtpunkt, a development with a

high density, desperately needs play areas for
younger children. A remote location doesn't
improve the chances for use.
2. There is a need for an unplanned area where
children can whittle, build caves, play »wild« or
build bonfires. In the winter, one can go
tobogganing or skating.

tWM Idrætsarea'or

hiHIHH Sammenhsn'3ende grønne område

3. Legeområde under et østvendt betondæk på et betongulv. Godt som et
supplement, men ikke tilstrækkeligt som eneste sted.
■ 3. Play area under an east-facing, concrete deck with a concrete floor.
Good as a supplement but not adequate as the only place.

4. På bytorvet sker der i modsætning til bolig¬
områderne altid noget. Der appelleres til børne¬
ne som er storforbrugere.
5. De traditionelle åbne grønne arealer mellem
boligblokke, er selv når de må bruges, ikke
indbydende for hverken børn eller voksne.

■ 4. Something is always going on in the town
square, which appeals to gregarious children.
5. The traditional open green space between
housing blocks is uninviting for both children
and adults.

6. Bytorvets bænke er i fravær af andre mulig¬
heder samlingssteder, hvor de unge delvis er
deres egen herre.
7. Farum kommune betegnes normalt som en

grøn kommune. Men de sammenhængende
grønne områders anvendelse er begrænset i
daglig brug. Områderne er ulige fordelt og
ligger meget afsondret fra visse kvarterer.

■ 6. In the absence of other possibilities, the
town-square benches become the gathering
places where the young can be themselves.
7. Farum is normally regarded as a green
municipality. Use of the integrated open space
is, however, limited on a daily basis. The areas
are unequally distributed and lie very remote
from certain districts.

LANDSKAB 5 -1983



som deres barn oftest leger på som gode.
Kun 15 pet. siger at legemulighederne i
denne situation er meget dårlige. Gang¬
strøget bliver af forældrene som det tred¬
je oftest benyttede legested kun bedømt
som nogenlunde. En forælder siger f.eks.
om gangstrøget: »Det er grotesk, at man
kan sige til sit barn, at det godt må løbe ud
og lege, og man så åbner døren til en grå
betonkasse«. En anden forælder siger om
det samme: »Det er urimelige vilkår for
børn at løbe og lege på betongangene, når
solen skinner udenfor. Men småbørnene
vil nu engang være i nærheden af hjem¬
met, så de løber jo ikke langt væk«.

Det er karakteristisk, at hele 40 pet. af
de forældre, som bor til leje (etageboli¬
ger) angiver, at deres barn ikke er gam¬
melt nok til at komme ud at lege mod kun
knap 20 pet. af forældrene fra haveboli¬
ger. Da det drejer sig om børn i samme
aldersgruppe, må forklaringen søges et
andet sted. En væsentlig årsag er da også,
at de udendørs legesteder i etagebyggeri,
fysisk ligger placeret, således at forældre¬
ne ikke kan holde øje med barnet fra bo¬
ligen og evt.. hurtigt gribe ind. Dette pro¬
blem eksisterer ikke i de små parcelhaver.
Da forældrene ikke altid kan gå med ud
(ned) at lege er resultatet, at børnene fra
etagebyggeriet generelt kommer senere
ud at lege og måske er mindre ude i det
hele taget.

Samlet er der for mere end halvdelen af
småbørnenes vedkommende ikke adgang
i nærmiljøet til at bygge huler, lege skjul,
lege med vand, bruge redskaber eller
passe dyr. Angående de mindre børn skal
til slut blot anføres, at halvdelen af de
forældre som bor i haveboliger, samlet
bedømmer legeforholdene i nærmiljøet
som gode, mens det kun er tilfældet for 20
pet. af familierne i etageboligerne.

Familiernes udeaktiviteter
Forældre har også brug for at være sam¬
men med deres børn, at opleve sammen
med dem, at vise og forklare, og det at gå
tur er en yndet fornøjelse for småbørnsfa¬
milierne. Men alligevel giver mere end
halvdelen af småbørnsfamilierne i under¬
søgelsen udtryk for, at de i nærmiljøet
savner forskellige muligheder for udfol¬
delse med deres børn. Der peges konkret
på samlingssteder og på steder, hvor man
kan have dyr.

De 10-14-årigeog nærmiljøet
Når der efterfølgende refereres til de
større børns forhold, drejer det sig om de
10-14-årige. En væsentlig forskel i for¬
hold til de mindre børn er, at de udover at
have en større mobilitet, efter skoletid er

engageret i et større antal organiserede
aktiviteter (f.eks. klubber, idræt, spejder
m.v.). Således er det kun en mindre del af
deres »fritid« som er overladt til dem selv
at organisere. Det er i denne forbindelse
at nærmiljøet og de øvrige lokale forhold
spiller ind.

Børns og unges nærmiljø er det sted,
hvor de uden for hjem og institution selv
og efter eget valg knytter kontakter eller
venskaber med andre børn. Disse venska¬
ber er et vigtigt led i børnenes sociale
udvikling, i og med at børn har brug for at
tilhøre en gruppe, at øve sig i samarbejde,
at se sig selv i forhold til gruppen. De
større børn siger selv at de savner et sted,
hvor de kan spille bold, en fredeligere
vej, hvor bilerne kører langsomt og nogle
grønne fællesarealer.

Børnene i denne aldersgruppe er næ¬
sten altid sammen med nogle venner, og
når de er sammen udenfor hjemmet, fore¬
går det ofte i kvarteret, hvor de »stryger
rundt« dvs. leger, eller på Bytorvet, hvor
grillbar og bænke er et »naturligt« sam¬
lingssted. Kun ganske få børn i denne
aldersgruppe bruger til dagligt den nær¬
liggende skov eller sø til deres leg eller
aktiviteter.

Halvdelen af forældrene efterlyser ho¬
vedsagelig nogle andre udendørsmulighe-
der, f.eks. bedre mulighed for boldspil
eller muligheder for fællesaktiviteter i
boligmiljøet. Endelig udtryktes, at det er
uheldigt, at børnene stort set kun leger på
boligvejene. Børnene selv efterlyser et
sted at være i nærmiljøet, hvor de voksne
ikke kommer og en lokal byggelegeplads
med dyr.

Samlende kan for de lidt større børn

siges, at mulighederne i nærmiljøet for at
mødes og foretage sig noget i fællesskab,
at udvikle færdigheder og kammeratska¬
ber er ret begrænsede.

Hvad kan der gøres?
Det drejer sig først og fremmest om at
erkende, at børns dagligdag ikke kan
styres gennem en opsplittet sektoriseret
planlægning, men at en helhedsbetragt¬
ning må markeres gennem en samlet op¬
vækstpolitik, udfra børns og unges syns¬
vinkel.

At lægge op til privatiserede løsnings¬
modeller uden betydelige kompensatio¬
ner til forældrene er ikke løsningen, idet
familierne generelt ikke besidder ressour¬
cer til at varetage yderligere opgaver.
Dette fremgår bl.a. med al tydelighed af
Børnekommissionens delrapporter og
betænkning.

Udover at få tilført flere sociale res¬

sourcer til nærmiljøet, er der også en

række funktionelle og fysiske ændringer,
som trænger sig på. Boligområderne kan
være kedelige, fordi de kun rummer sove-
og spisefunktionerne. Der savnes liv om
dagen, et liv som småforretninger kombi¬
neret med visse offentlige servicefunktio¬
ner og visse håndværksprægede erhverv
kunne bibringe.

Det er nødvendigt at etablere nogle
fælles væresteder både for børnene alene,
men også for børn og voksne sammen,
ikke mindst i parcelhusområderne.

Børnene og de unge er storforbrugere
af nærmiljøet, hvorfor de også må have
indflydelse på udformningen og funktio¬
nerne. Ved at uddelegere indflydelse og
decentralisere den praktiske vedligehol¬
delse, ved at lade børnene og de unge selv
få ansvar herfor, vil omfanget af nedbryd¬
ning og hærværk givetvis også mindskes.
Heri ligger der en stor planlægningsmæs¬
sig udfordring.

Hans Jørgen Larsen er byplanarkitekt og Karin Sto-
race psykolog.

Børns opvækst i Farum. Områdeanalyse
1, småbørns vilkår i lokalsamfundet belyst
ud fra familiens situation. Januar 1982.
Kr. 30,00.
Børns opvækst i Farum. Områdeanalyse
2, 6 til 8 åriges skift mellem familie, skole
og fritidshjem. August 1982. Kr. 25,00.
Børns opvækst i Farm. Områdeanalyse 3,
10 til 14 åriges fritidsanvendelse i lokal¬
samfundet. August 1982. Kr. 25,00.
Børns opvækst i Farum. Slutrapportering,
analyseresultater, tematisering og proces¬
beskrivelse. September 1982. Kr. 15,00.
Rapporterne er udarbejdet af forsk¬
ningsgruppen, som bestod af:
Socialrådgiver Birthe Gamst
Byplanarkitekt Hans Jørgen Larsen
Sociolog Eva Smidt-Fibiger, afløst af
Sociolog Per Bruhn, og
Psykolog Karin Storace.
Rapporterne kan købes hos Farum kom¬
mune, Borgmesterkontoret: Frederiks¬
borgvej 3, 3520 Farum. Tlf. 02 - 95 06 01.
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1
1. Skitse af Gertrude Jekyll til rosenhave ved
Lyke Nook Lodge, Accrington fra 1907. Origi¬
nalen findes i samlingen på California Universi¬
tetet, College ofEnvironmental Design.

■ 1. Sketch design by Gertrude Jekyllfor a rose
garden at Lyke Nook Lodge, Accrington from
1907. The original is in the collection at Califor¬
nia University, College of Environmental
Design.

2. Gertrude Jekyll malet af den engelske por-
trcetmaler William Nicholson i 1920, da hun var
77 år gammel. Billedet findes på National Por¬
trait Gallery i London.

■ 2. Gertrude Jekyll painted by the English Por¬
trait painter William Nicholson in 1920 when
she was 77years old. The painting now hangs in
The National Portrait Gallery in London.

SCfcj J-h • C

Miss Gertrude Jekyll
Af Asger Ørum-Larsen

Den 8. december 1982 var det 50 år siden
at den store kvindelige engelske have¬
kunstner Miss Gertrude Jekyll døde, 89
år gammel. På nævnte dato og den efter¬
følgende dag afholdtes i England en kon¬
ference for at mindes hendes store betyd¬
ning for engelsk, vesteuropæisk og nord¬
amerikansk havekunst.

Konferencen fandt sted på St. Aidan's
College ved Durham Universitetet, og
der blev holdt følgende forelæsninger om
hendes liv, arbejde og beplantningsæste-
tiske teorier: Gertrude and the Arts and
Crafts Movement, Gertrude Jekyll: a gar¬
dener ahead of her time, Gertrude Jekyll
as decorative artist, Jekyll reborn: the

story of the restoration of Hestercombe,
Gertrude Jekyll as a landscape designer.

Udstilling
En udstilling, som åbnedes ved konferen¬
cens begyndelse, viste nogle af Gertrude
Jekyll's og arkitekt Sir Edwin Lutyen's
haveplaner fra England, og en enkelt af
de haveplaner, hun udførte til Nordame¬
rika var også ophængt. Endvidere var der
fremlagt bøger af og om Gertrude Jekyll.

På udstillingen var der desuden vist
nogle af hendes malerier, og andre kunst¬
neres malede portrætter af hende og hen¬
des nærmeste forfædre. I en glasmontre
var udstillet hendes efterhånden legenda¬

riske havestøvler. Endelig var der i udstil¬
lingslokalerne anlagt en lille vinterhave,
og her udført en smuk symbolsk collage af
planter og tegne- og malergrej samt have¬
redskaber, som havde tilhørt Gertrude
Jekyll.

Konferencen, som blev indledt med en

mindereception og festmiddag, var arran¬
geret af det fornemme og meget aktive
Garden History Society, det engelske sel¬
skab for havehistorie og havekultur. Bag
initiativet stod dr. Michael Tooley, som
er geograf af fag, men har fået Miss
Gertrude Jekyll og hendes havekunst som
livs-hobby. Igennem mange år har han
forsøgt at opspore hendes haveanlæg i
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Gertrude Jekyll's eget fotografi af skovsti-ind¬
gangen til Munstead Wood's have.

■ Gertrude Jekyll's own photograph of the
forest path entrance to the garden at Munstead
Wood.

Gertrude Jekyll's berømte havestøvler, malet af
William Nicholson i 1920. Støvlerne var under
konference i Durham udstillet i en glasmontre.

■ Gertrude Jekyll's famous garden boots paint¬
ed by William Nicholson in 1920. At the confe¬
rence in Durham, the boots were exhibited in a

glass case.

England og Wales, undersøgt deres til¬
stand og fundet frem til de gamle korre¬
spondancer og planer, hvoraf chokerende
lidt er bevaret af familierne. Endvidere
har dr. Tooley ihærdigt forsøgt at samle
førsteudgaverne af hendes have- og plan¬
tebøger, samt hendes mange artikler i
datidens tidsskrifter. Dr. Michael Tooley
har måttet konstatere, at Gertrude Je¬
kyll's bøger er ved at blive for dyre for en
universitets-lærer.

Tidligere udstilling
Allerede i november-december 1981 blev
der afholdt en Miss Gertrude Jekyll-ud-
stilling. Det skete, da en del af hendes

tegninger og byplantningsplaner i form af
mikrofilm kom tilbage til England. Teg¬
ningerne var under sidste verdenskrig ved
en Røde-Kors-auktion blevet solgt til en
amerikansk soldat, og derved senere
kommet til Afdelingen for Havearkitek¬
tur ved California Universitetet i Berke¬
ley, USA. Mikrofilmene opbevares nu
som klenodier i Reading Universitetets
bibliotek i England. Omtalte udstilling
fandt sted i Royal Academy's lokaler i
London. På California Universitetet fin¬
des også Gertrude Jekyll's seks fotografi¬
samlinger, som har stor værdi for forsk¬
ningen om hendes virke.

Miss Gertrude Jekyll-konferencen hav¬

de samlet ca. 100 deltagere, landskabs¬
arkitekter, haveinteressenede og stude¬
rende fra landskabs-arkitektskolen i
Newcastle-upon-Tyne. De fleste kom fra
England, men der var også enkelte fra
andre lande og USA. Danmark og Skan¬
dinavien var repræsenteret ved underteg¬
nede.

Gertrude Jekyll's indsats og betydning
Miss Gertrude Jekyll blev født i London
29. november 1843 og var medlem af en
officers- og embedsmandsfamilie, som
var meget kunst- og haveinteresseret. Da
hun var fem år flyttede hendes forældre til
et landhus i West-Surrey, hvor hun vokse-
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Denne side:
Forårsbede i haven ved Munstead Wood.
This page:
■ Spring flower bed in the garden at Munstead
Wood.

Modstående side:
Gertrude Jekyll's beplantningsplaner til iris- og
lupinbede i Munstead Wood's have. Nederst en

plan med hendes elskede gråbladede planter.
Opposite page:
■ Gertrude Jekyll's plantning plans for the iris
and lupin beds in the garden at Munstead
Wood. Bottom a plan with her beloved grey-
leafed plants.

de op og senere levede hele sit lange liv.
Hun ville være maler og gik i sin tidligste
ungdom to år på malerskole i London,
men en alvorlig og uhelbredelig øjensyg¬
dom (myopia) satte en stopper for disse
drømme. Maleriet og håndarbejdet, de to
beskæftigelser, der interesserede hende
mest, måtte definitivt opgives.

Gennem familie og venner havde hun
tilkytning til John Ruskin's og William
Morris' Arts and Crafts bevægelse, der
var en reaktion imod engelsk industris
masseproduktion af billigt kram (John
Ruskin: The Poetry of Architecture og
The British Villa). Man ville sætte det
gode, gedigne håndværk i højsædet igen.
Gertrude Jekyll kastede sig ud i kunst¬
industriel virksomhed. Hun arbejdede
med broderimønstre, lærte billedskæren
og forgyldning, og satte sig ind i snedkeri,
kunstsmederi, bygningsmaling, tekstil¬
tegning og boligindretning. Af den engel¬
ske maler Redgrave lærte hun at tegne
planteornamenter. Som kunststuderende
var hun blevet stærkt påvirket af den
engelske maler William Turner (1775-
1851), hvis farvebrug hun beundrede og
kopierede, og gennem Hercules B. Bra-
bazon, som var akvarelmaler, blev hun
indført i William Turners teori om farver¬
nes optiske virkninger.

Desuden' blev Gertrude Jekyll inter¬
esseret i fotografering, og udviklede sig til
en habil fotograf og illustrerede selv sine
bøger med egne billeder. Som kuriosum
kan yderligere nævnes, at hun sang og tog

sangundervisning. Efterhånden fik hun
gennem familiebekendtskaber opgaver
som interiørarkitekt og indrettede flere af
datidens kendte hjem i London, for eks¬
empel for komponisten Jacques Blument-
hal. Men alle hendes arbejder indenfor
boligindretning er forlængst forsvundne,
og minderne herom findes kun som foto¬
grafier i gamle og glemte bøger og tids¬
skrifter.

Som ung havde Gertrude Jekyll lejlig¬
hed til sammen med familie at besøge det
nære Østen, bl.a. Smyrna og Konstatino-
pel. Rejsen førte også til Athen i Græken¬
land. Nogle år senere kom hun atter på
rejse, denne gang til Italien med Roma og
Capri. Hjemrejsen foregik over Frankrig.

Gertrude Jekyll's forfatterskab
Gertrude Jekyll var vokset op i et kultive¬
ret hjem, hvor man nærede stærk inter¬
esse for og kærlighed til planter.

Munstead House lå forøvrigt tæt ved
den store og planterige ejendom, som
senere skulle blive til Royal Horticultural
Society's hovedsæde og demonstrations¬
park.

Ved sin daglige beskæftigelse med alle
arter af haveplanter havde Gertrude Je¬
kyll skaffet sig et intimt kendskab til dem.
For eksempel havde hun en stor viden om
krydderurter og deres brug, men størst
var hendes kærlighed til de blomstervæk¬
ster, som landbefolkningen i Surrey gen¬
nem generationer havde dyrket i deres
små landhaver.

Gertrude Jekyll gav tegninger til have¬
udstyr, for eksempel havemøbler, pavil-
lon'er, dueslag, vaser og urner og spring¬
vande.

På grund af disse aktiviteter kom hun
snart i kontakt med den geniale, irske
gartner William Robinson og sluttede et
livslangt venskab med ham. Til hans tids¬
skrift The Garden skrev hun en række
artikler om havearbejde måned for må¬
ned, om planter og havekunst i alminde¬
lighed. Disse artikler blev samlet til hen¬
des to første og vel også bedste bøger
Wood and Garden (1899) og Home and
Garden (1900), som-begge kom i mange
oplag. Ved disse og mange efterfølgende
bøger og artikler, navnlig i tidsskriftet
Country Life gjorde Gertrude Jekyll en
betydelig indsats til løsning af den funda¬
mentalt vigtige opgave: lettilgængelig op¬
lysning til det haveinteresserede publi¬
kum om havekunstens betydning, om ha¬
vers indretning og om rigtig anvendelse af
planter:

Havekunsten er den midterstrøm, som i
sig samler elementer fra de forskellige
visuelle kunstarter til en helhed, der kan
opfattes og være til glæde for alle menne¬
sker.

Munstead Wood
I 1895 døde Gertrude Jekyll's mor og
broderen Herbert overtog huset Munste¬
ad House med sin familie. Et nyt hus
måtte bygges på familieområdet for at
være bolig for Gertrude Jekyll og give
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plads for hendes voksende aktiviteter. I
sin bekendtskabskreds havde hun allere¬
de i 1889 truffet den ung arkitekt Edwin
Lutyens, hvis interesse for boligkultur og
havekunst faldt sammen med hendes.
Sammen planlagde og byggede de det nye
Munstead

, Wood. Opførelsesperioden
var til stor glæde og berigelse for dem
begge. Hun havde ønske om at der skulle
benyttes de hjemlige materialer fra Sur¬
rey til byggeriet, hun havde kendskab til
klinkemønstre, viste præcis hvor skorte-
nene skulle anbringes i huset med største
virkning, og først og fremmest var det
hendes idé at indrette det senere så be¬
rømte overhængende galleri. Disse ideer
og andre overtog Lutyens fra Gertrude
Jekyll og fik stor succes ved at bruge dem i
sine senere byggeriet.

Haven ved Munstead Wood, som Ger¬
trude Jekyll selv anlagde lidt efter lidt
uden nogen samlet plan, blev færdig 1897.
Den blev hurtigt berømt og besøgtes af
mange havearkitekter og haveinteresse-
rede fra England, Europa og Nord-Ame¬
rika. Det havde efterhånden udviklet sig
til at Gertrude Jekyll også fik et virke som
professionel haveplanlægger. Hendes
første klient var en ung fabriksarbejder
fra Rochdale, som ønskede hendes råd
om tilplantning af en plantekasse i hans
vindueskarm. Det udviklede sig til at hun
gav råd og udførte beplantningsplaner til
alle arter af haver, fra små byhaver, til
rige menneskers landhaver, ja til flere
slotshaver.

Hun ikke alene ydede råd og leverede
haveplanter til sine klienter, hun forsyne¬
de dem også med de nødvendige planter
fra sin egen planteskole ved Munstead
Wood. lait var hun konsulent for ca. 350
haveanlæg, de fleste i England og Wales,
tre-fire i Nord-Amerika og enkelte i
Schweiz. Til ca. 150 af haverne udarbej¬
dede hun tegninger og beplantnings-pla¬
ner.

Samarbejdet med Sir Edwin Lutyens
I årenes løb tegnede Gertrude Jekyll og
Edwin Lutyens sammen ialt 100 huse med
tilhørende haver. Deres samarbejde blev
berømt, og husene blev idealet for det
typiske »English way of life«. Højde¬
punktet i deres arkitektur og havekunst er
navne som Deanery Garden (1899), He-
stercombe og Lindisfarne (1905), som nu
begge er ført tilbage, så vidt muligt efter
Gertrude Jekyll's genfundne tegninger.
Gertrude Jekyll samarbejdede dog også
med andre engelske arkitekter i årenes
løb.

Haver med farver og blomsterdufte
Da Gertrude Jekyll begyndte sin virk¬
somhed som havekonsulent, var det end¬
nu bede med enårige udplantningsplan¬
ter, som prægede haverne, medens de
flerårige blomsterplanter i flere genera¬
tioner havde været bortgemt i de besked¬
ne landarbejderboligers små haver (cot¬
tage gardens). I sine haver anlagde hun
nu de bekendte lange, dobbelte staudebe¬

de med ryghække eller mure og græs¬
eller flisegange i midten. Ideen hertil
havde hun fået af William Robinson, der
bl.a. skrev herom i sin berømte bog The
English Flowergarden (1883). De lange
bede tilplantede Gertrude Jekyll med de
genopdagede landsbyhavers stauder i
grupper. De, som blomstrede samtidigt,
blev plantet i nærheden af hinanden. Far¬
verne opleves bedst, når de er kombine¬
ret sammen med andre blomsterfarver!
Gertrude Jekyll's ideer om blomsterfar¬
ver er nok hendes største gave til engelsk
og europæisk havekunst. Sine teorier her¬
om gjorde hun rede for i bogen Colour
Scheme for the Flower Garden (1908 og

1914). I denne bog skriver hun mere som
maler end som gartner og havekunstner!
På grund af disse teorier om blomsterfar¬
vernes mest virkningsfulde og rette sam¬
mensætninger, er hun blevet kaldt »Ha¬
vekunstens Impressionist«.

Her må indskydes, at det typiske lange,
engelske staudebed, som i flere genera¬
tioner har præget europæiske haver, er
ved at gå ud af brug. De er for arbejds¬
krævende, og dermed for dyre i vedlige¬
holdelse. Man er nu, navnlig under store
forhold, begyndt at plante havestauder
sammen i de såkaldte »ø-staudebede«,
som placeres sammen på græsbund, og
hvor stauderne støtter hinanden! Meto¬
den er »opfundet« af planteskolemanden
Alan Bloom i England, og sådanne ø-
bede kan for eksempel ses i Wisley Gar¬
dens og i Kew's botaniske have.
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Gertrude Jekyll foretrak blomster, som
duftede. Et let pust af en blomsterduft
kunne pludselig fremkalde mindet om en

længst forglemt have i barn- eller ung¬
dommen.

Gertrude Jekyll var også en stor ynder
af de gråbladede og aromatiske planter,
som hun ofte benyttede i sine beplant¬
nings-planer. Hun elskede disse vækster,
vel fordi de mindede om hendes ungdoms
rejser i Grækenland og Italien.

Man forbandt ofte først og fremmest
Gertrude Jekyll med naturhaver (wilder¬
ness gardening), men det er næppe rig¬
tigt! Alle hendes haver var stærkt arkitek¬
toniske omkring huset, og først i havernes
udkanter benyttede hun mere frie have¬
motiver: en skovsti beklædt med græs, en
søbred med sin naturlige beplantning,
eller en lysning i en lund med bund af
primula, en plante, som hun elskede.

På udstillingen fandtes en sandsynligvis
tidlig farvelagt havetegning (idealplan) af
Gertrude Jekyll med fire pavilloner og
parterre, sikkert inspireret af Charles
Barry eller Reginald Blomfield. Denne
haveplan, som dog ikke kan dateres, får
dr. M. Tooley til at formode, at Gertrude
Jekyll var den egentlige bevægkraft til de
mange arkitektoniske haveanlæg, hun og
Edwin Lutyens udførte sammen!

Før Gertrude Jekyll og William Robin¬
son havde haver et »plantet indtryk«,
efter deres virke fik de et mere »selvgro-
et« udseende!

Gertrude Jekyll var et barn af sin tid, og
hun var perfektionist, dvs. at hun ikke
slap en opgave før den var helt gennemar¬
bejdet og perfekt. Hun fik aldrig selv
egen familie, men ledemotivet for hendes
virksomhed var at skabe hjem for andre!
Alt hvad hun arbejdede med var i et og alt
præget af hendes oprindelige uddannelse
som maler. Endnu nogle få måneder før
sin død arbejdede hun med en beplant-
ningsplan til en klient. På mindesmærket
over hende på Busbridge kirkegård står:
Artist, Gardener, Craftswoman: Kunst¬
ner, Gartner, Håndværker. Mindesmær¬
ket er tegnet af Sir Edwin Lutyens.

Betydning i Europa
Gertrude Jekyll's første bøger blev over¬
sat til tysk, og hendes ideer hurtigt accep¬
teret af de tyske have- og parkteoretike¬
re, f.eks. Muthesius, Heinrich Tessenow
og Hugo Koch, som alle tre var arkitek¬
ter. Af havearkitekter var der Leberecht

Migge og Fritz Encke.
Til Skandinavien nåede hendes tanker

også hurtigt, enten indirekte gennem de
tyske haveteoretikeres bøger eller direk¬
te. I Sverige var arkitekten Gunnar Asp¬
lund stærkt inspireret af hende, og i Dan¬
mark fik hun stor betydning for havearki¬
tekten G. N. Brandt (1878-1945), som
var i England 1901-02. Med stor dygtig¬
hed omplantede G. N. Brandt Gertrude
Jekyll's beplantnings-teorier til det mere
barske klima i Danmark og Skåne. G. N.

Brandts elever C. Th. Sørensen og Troels
Erstad var også inspirerede i deres arbej¬
de af G.J., navnlig sidstnævnte.

Litteratur:
11 af Gertrude Jekyll's bøger er blevet
nyudgivet i 1982: Wood and Garden -

Home and Garden - Lilies for the English
Gardens - Wall and Garden - Roses for
English Gardens - Flower Decoration in
the House - Colour Scheme for the Flower
Garden - Children and Gardens - Gar¬
dens for Small Houses - Garden Orna¬
ment - A Gardeners Testament. De er alle
udgiver for Antique Collector's Club.

Af ældre litteratur kan nævnes: Betty
Massingham's bog: Miss Jekyll. Portrait
of a Great Gardener. Country Life - Lon¬
don 1966.

Til den allerede righoldige litteratur om
G. J. er yderligere i 1982 udkommet: Jane
Brown: Garden of a Golden Afternoon,
The Story ofa Partnership Edwin Lutyens
and Gertrude Jekyll. Allen Lane - Pen-
quin Books Ltd. 1982, og Michael and
Rosanne Tooley: The Gardens of Gertru¬
de Jekyll in Northern England, Michael
and Rosanna Tooley - Witton-le-Wear,
Co. Durham 1982.

løvrigt arbejder Rosanna og Michael
Tooley med en bibliografi over Gertrude
Jekyll's skriftlige arbejder, og de er indtil
videre nået op på 140 numre.

Asger Ørum-Larsen, landskabsarkitekt M.D.L.

Forsænket kanal i haven ved Gledstone Hall i

Yorkshire, den sidste have som Jekyll og Luty¬
ens udførte sammen i 1925-27. Det arkitektoni¬
ske anlæg er modereret afJekyll's beplantning.

■ Sunken canal in the garden at Gledstone Hall
in Yorkshire, the last garden which Jekyll and
Lutyens carried out togetherfrom 1925-27. The
architectural lay-out is moderated by Jekyll's
planting. •

En stor del af illustrationerne til denne artikel er

gengivet fra Betty Massingham's bog: Miss
Jekyll - 1966) med tilladelse fra forlaget David
& Charles, Brunei House, Newton Abbot -

Devon.
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1. Staudebede med gråbladede planter i haven
ved Great Dixter.
2. Gertrude Jekyll tegnet af Lutyens omkr.
1906.
3. Gertrude Jekyll's beplantningsplan til et stau¬
debed med varme gule (gyldne) farver. Hun
placerede som regel gulblomstrende stauder på
hver side afgrupper med gråbladede planter.

■ 1. Gertrude Jekyll's planting plans for a
herbaceous border with warm yellow (golden)
colours. As a rule, she planted yellow flowering
perennials side by side with grey-leafed plants.
2. Gertrude Jekyll drawn by Lutyens around
1906.
3. Herbaceous border with grey-leafed plants in
the garden at Great Dixter.

3
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Træplantning ved N. Kochs skole i Århus
Af Christel Ståhlstrom og Jens Ole Daugbjerg

Blandt den kommunale parkforvaltnings
mangeartede arbejdsområder udgør træ¬
plantning i byerne en betydningsfuld del.
Imidlertid er der af og til vanskeligheder
forbundet hermed, idet det ofte forekom¬
mer, at man på et konkret sted af arkitek¬
toniske årsager gerne vil supplere bybille¬
det med et eller flere træer, - men at der
netop ikke er kommunalt areal til rådig¬
hed det pågældende sted. I nogle af disse
tilfælde har Århus kommune indledt for¬

handlinger med private grundejere og er
nået til enighed, således at træplantningen
er sket på privat ejendom. I de tilfælde,
hvor projektet var af større omfang, og
hvor plantningen havde betydning for

begge parter, har man været fælles om

udgifterne, i andre tilfælde har kommu¬
nen alene afholdt omkostningerne.

For at gøre det muligt for kommunen at
engagere sig økonomisk på privat grund
må det sikres, at de pågældende træer
fortsætter som kommunal ejendom. Det¬
te kan ske ved en deklaration, der ting¬
lyses på den pågældende ■ private ejen¬
dom, f.eks. med flg. ordlyd: 1. Træerne
forbliver kommunal ejendom, 2. Træer¬
ne må kun vedligeholdes og beskæres af
parkvæsenet, 3. Træerne må principielt
ikke fældes, men såfremt de står i vejen
for fremtidigt byggeri godkendt af kom¬
munen, kan der dispenseres herfra.

1. N. Kochs Skole, 2. Åboulevarden, 3. J. M.
Mørksgade, 4. Århus Å, 5. Århus Kunstbyg¬
ning, 6. Kreditforeningen Danmark.
■ 1. N. Koch's School, 2. Åboulevarden,
3. J. M. Mørksgade, 4. Århus River, 5. Århus
Art Gallery, 6. Kreditforeningen Danmark.

Perspektiver af Erik Pedersen.

Et eksempel på en sådan sag, hvor
kommunen og en privat deles om udgif¬
terne er netop udført i Århus ved N.
Kochs privatskole. Skolen er beliggende i
centrum ved hjørnet af Åboulevarden og
J. M. Mørksgade. Selve bygningen ligger
tilbagetrukket fra facadelinien langs
Åboulevarden med skolegården foran
omkranset af et hvidmalet plankeværk.
To gamle løn er eneste beplantning, der
er tilbage på grunden, og disse er ved at
bukke under dels på grund af alder dels på
grund af jordens komprimering.

Hjørnet, hvor skolen er beliggende,
forekommer noget diffust og ufuldstæn¬
digt i bybilledet. Vi udarbejdede derfor et
projekt med træplantning for således at
understrege hjørnet.

Ideen gavner både bybilledet og sko¬
len, og da projektet blev forelagt skolen,
accepterede denne fuldtud ideen og ville
gerne medvirke økonomisk.

Indvendigt langs plankeværk plantes 14
plataner, der klippes til en markant stam-
mehæk. Som kontrast hertil og for at sløre
en dominerende reklame på en nabogavl
plantes en enkelt fritvoksende ask. Andre
træarter har været overvejet, men platan
er erfaringsmæssigt et stabilt bytræ, der
egner sig udmærket til klipning. Ask kan
med de rette vækstbetingelser blive stor
og dog letløvet.

Christel Stéhlstrom, landskabsarkitekt M.A.A., tidli¬
gere ansat på stadsarkitektens kontor i Århus,
Jens Ole Daugbjerg, landskabsarkitekt M.A.A. an¬
sat pé stadsgartnerens kontor i Århus.
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Bogomtale

Handicappede i udendørsområder
Dansk Ingeniørforening: Anvisning for
planlægning og indretning af udendørs-
områder med henblik på handicappedes
færden. Teknisk Forlag. København.
1983. Publikation NP-160-R fra Dansk
Ingeniørforenings Normstyrelse, samt DS
rekommandation DSIR 450. 50 sider. Pris
122 kr.
Denne publikation er udarbejdet af
Dansk Ingeniørforenings Normstyrelse
kaldet Normstyrelsen. Normstyrelsen
nedsatte 1979 det permanente normud¬
valg, der så igen nedsatte tre arbejds¬
udvalg. Disse tre udvalg - udvalget vedrø¬
rende handicappede i rekreative områ¬
der, udvalget vedrørende handicappedes
færden på bygningsnære arealer og udval¬
get vedrørende handicappede på lokalve¬
je og stier - har derefter udfærdiget for¬
slag til anvisningen. Arbejdsudvalgenes
forslag blev så behandlet i det ca. 50 mand
store repræsentative udvalg, og sidst ud¬
sendt til almen kritik. Nu foreligger anvis¬
ningen, som er den første af sin art i
landet.

Publikationen indledes med præsenta¬
tion af ovennævnte udvalgs medlemmer
og udvalgenes kommissorier.

Dernæst følger en udmærket beskrivel¬
se af de fire handicapgrupper: bevægel¬
seshæmmede, synshæmmede, hørehæm¬
mede og psykisk hæmmede, samt de en¬
kelte gruppers ønsker til planlægningen.
Så langt så godt.

Herefter gennemgås i fire kapitler først
generelle, funktionskrav, dernæst krav til
de bygningsnære arealer, vej- og stiarea¬
ler og sidst rekreative arealer iøvrigt. De
generelle funktionskrav omfatter ad¬
gangsforhold, planløsning, skiltning, be¬
lægning, trapper, ramper, håndlister, be¬
plantning, møblering og parkering.

Anvisningen opstiller krav som: det
skal være ligetil at finde bygningens ho¬
vedindgang. Det er klart, ja indlysende.
Alle kan vel være enige om det. Men ikke
nok så mange anvisninger eller normer
kan sikre et bare nogenlunde resultat, det
kan kun komme fra en kvalificeret plan¬
lægning af de udendørs arealer. Mange af
de opstillede krav kan tjene som en ud¬
mærket checkliste, man kan gå igennem
ved projektering. Anderledes forholder
det sig med de konkrete løsningsforslag,
de er til tider komiske eller udvandede: I

parker bør der være mulighed for både at
sidde i skygge og sol, ståltråd i blomster¬
kummer må ikke hænge ud, så det kan
stikke, indgange og stoppesteder bør pla¬

ceres i nærheden af hinanden. Mon ikke
sådanne ønsker gælder os alle?

Afsnittet om beplantning er ubrugeligt.
Når planter ikke må hænge ud, tabe frug¬
ter, blade, grene og pollen og selvfølgelig
slet ikke være giftige, skulle man måske
helt udelade dem? Der anvises også, at
man holder græs nær opholdssteder tæt¬
klippet af hensyn til allergikere, men der
står overhovedet ikke noget om, hvorvidt
man anser det for skadeligt eller gavnligt
at sprøjte græs og planter med hormon- og
ukrudtsmidler. Hvorfor kun kaste sig
over de små problemer og lade de store
ligger?

Sidst i anvisningen findes en oversigt
over navn og adresser på handicaporgani¬
sationer. a.l.

Weihenstephan ved Miinchen
Richard Hansen: Sichtungsgarten Weihen¬
stephan. Callwey. Miinchen. 3. udgave.
1980. 260 sider. Prisca. 70 kr.

Lige nord for Miinchen ligger prøvedyrk-
ningsstedet Weihenstephan. Bogen be¬
skriver prøvedyrkningsarbejdet i Tysk¬
land som helhed og især udvælgelse og
bedømmelse af stauder.

Folk synes ofte, at vi landskabsarkitek¬
ter har for få farver på paletten, når det
gælder plantevalg til vores anlæg. Vores
begrundelse kan være, at stauder kræver
forholdsvis megen pleje, og det er der
ikke vilje eller penge til. Der arbejdes dog
i staudeanvendelsesudvalget med forsøg
på i parker at indplante blomstrende
vækster, som kan trives uden den traditio¬
nelle pleje.

Udover at være bedømt efter dyrk-
ningsværdi er stauderne i denne tyske bog
grupperet på forskellige måder: som bed¬
stauder eller vildstauder, og efter vækst¬
vilkår som f.eks. skovkant, skovbund,
bed, vandkant. Disse grupperinger af sor¬
timentet er en god hjælp, hvis man arbej¬
der med stauder. Men bogen er nok bedst
som vejleder og nøgle ved et besøg på
stedet. al

Fotobog om planteanvendelse
Jacques Simon: Paysages etformes vegeta¬
les. Ministére de 1'Urbanisme et du Loge-
ment. Frankrig. 1982. Kan bestilles hos
Services Technique de l'Urbanisme. Divi¬
sion des Espaces Verts. 64, rue de la
Fédération, 75015. Paris. 137sider, ill. Pris
i Frankrig 50 F.
Denne franske bog tager et vigtigt emne
op. I fotos og skitser vises eksempel efter
eksempel på, hvordan planter, især træer
kan anvendes arkitektonisk til at danne
f.eks. alleer, trærækker, tunneller, hegn,
skulpturer. Eksemplerne er fra flere

Les végétaux sont choisis en fonction de leur
mode de croissance, de leur aptitude 6 la taille,
de la qualité de leur ombre, du climat. II faudra
compter avec le temps pour jouir de l'effet
escompté lorsqu'il s'agit de grands arbres (plata-
nes, tilleuls, érables, ormes, micocouliers,
cyprés), et avec la permanence d'une véritable
taille.
Des couloirs et tunnels peuvent étre constitués
plus rapidement par des charmes ou des arbustes
å fieurs (cytise, aubépine, tamaris, laurier), et
offrir autant de déambulatoires.

lande og giver både dokumentation og
inspiration. Vi kunne gddt have brug for
en dansk bog om dette emne, vi burde
samle dokumentation om planteskikke vi
har eller måske snarere har haft og vise
vejen henimod noget, der kunne kaldes
bedre planteskik.

Bogen er udarbejdet for det franske
boligministerium. Forfatteren er redaktør
af det franske landskabsarkitekttidsskrift

Espaces Verts. Espaces Verts er desværre
ikke mere et selvstændigt tidsskrift, men
har siden 1982 udgjort en del af Paysage
Actualites, et blad, der mest beskæftiger
sig med teknik og maskiner. a.l.
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Edwin Lutyens og Gertrude Jekyll
The Story of a Partnership: Edwin Lut¬
yens & Gertrude Jekyll. Allen Lane. Pen¬
guin Books Ltd. London 1982. 208 sider.
Pris ca. 310 kr.

Her skal omtales en bog, der handler om
det frugtbare og harmoniske samarbejde
imellem den berømte engelske arkitekt
Sir Edwin Lutyens og beplantnings-kunst¬
neren Gertrude Jekyll. Det fandt sted
omkring begyndelsen af vort århundrede.
For få år siden afholdtes en stor retro¬

spektiv udstilling af Lutyens' arkitektur¬
tegninger i London, så fulgte i 1981 en
fremvisning af Gertrude Jekyll's skitser
og beplantningsplaner, fulgt af konferen¬
cen og udstillingen om hendes arbejder i
1982 i Durham (se min artikel herom
andetsteds). Og så kommer meget apro¬
pos denne bog, der grundigt behandler
det betydningsfulde samarbejde mellem
de to kunstnere i årene 1889-1932.

Forfatteren Jane Brown, landskabs¬
arkitekt af uddannelse, er bosat i West-
Surrey i England, en egn, som stadig
bærer præg af Lutyens' og Jekyll's landhu¬
se og haver. Hun lever selv i et Lutyens-
inspireret hus, og under sin uddannelse
blev hun opmærksom på deres huse og
haver i omegnen, og målte en af dem op
som studieopgave. Det førte til at Jane
Brown fik stor interesse for Jekyll's og
Lutyens' samarbejde og efterhånden sy¬
stematisk opsøgte alle deres værker i Eng¬
land og studerede dem og deres nuværen¬
de tilstand.

Partnerskabet tog sin begyndelse da
Gertrude Jekyll og Edwin Lutyens mød¬
tes ved en familiesammenkomst i Surrey.
Lutyens var da en ung tyveårig arkitekt,
og hun 45 år. Han besad kun en toårig
faglig uddannelse og havde - trods lille
professionel erfaring - startet egen tegne¬
stue i London.

De interesserede sig begge for Surrey's
natur og traditionelle landlige byggeskik¬
ke. Han medbragte et par hustegninger,
som overbeviste Jekyll om, at hun her
havde den arkitekt, der var den rette til at
tegne det landhus, hun ønskede sig, og
som færdigt skulle blive det berømte
Munstead Wood. Lutyens blev de følgen¬
de år en af de engelske arkitekter, som
fornyede byggeskikke, for eksempel ved
bindingsværk og brugen af fine hånd¬
værksmæssige detailler, og med hensynta¬
gen til nye krav om komfort og bekvem¬
melighed.

Snart kom opgaver til dem begge gen¬
nem venner og bekendte, og de skabte op
til den første verdenskrig en række land¬
huse med haver, hvoraf højdepunkterne

Hestercombe 1906

var navne som Ochards - Deanery Gar¬
den - Marsh Court - Hestercombe -

Ammerdowns og Folly Farm. Disse anlæg
er karakteristiske ved husets og havens
enhed og fine sammenhæng med det om¬
liggende landskab.

Bogens titel Gardens of a Golden Af¬
ternoon hentyder til denne periode i Eng¬
lands historie, hvor imperiet stod på sit
højeste og industrien blomstrede. Finans¬
folk og velhavende embedsfolk ønskede
at bo i smukke huse i landlige omgivelser
og turde investere formuer i dette formål.
Så sænkede mørket sig med den første
verdenskrig og påfølgende økonomiske
kriser og sociale skred.

Lutyens' og Jekyll's samarbejde var
ideelt, fordi de respekterede hinanden,
havde samme ideer og syn på opgavernes
løsning. Hvad der skyldtes den ene eller
den anden i den skabende proces er bagef¬
ter svært at udrede.

I kapitlerne 2 og 3 gennemgår Jane
Brown grundigt de nærmere omstændig¬
heder ved deres første Surrey-projekter
og efterfølgende opgaver op til den første
verdenskrig. De er illustreret enten med
de originale sort-hvide fotografier eller
med nye farvebilleder af de bevarede
anlæg. Disse billeder taler deres tydelige
sprog om havernes høje kvalitet.

Det var de sammenplantninger og far¬
vekombinationer som Gertrude Jekyll fo¬
retog i sine forskellige særhaver på Mun¬
stead Wood, der var grundlaget for hen¬
des beplantnings-planer for andre bygher¬
rer, men her blev de tilpasset de givne
økonomiske rammer.

Jane Brown fremsætter i sin bog ikke
teorier om Gertrude Jekyll's beplant-
ningsmetoder, men giver kun beskrivelser
af dem på grundlag af de foreliggende
planer.

For bygherrerne var Lutyens et dyrt
bekendtskab på grund af hans brug af
dyre materialer og kostbart håndværk.
Flere af projekterne blev aldrig gennem¬
førte som planlagte, men måtte nedskæ¬
res. Arkitekten beregnede sig dog be¬
skedne honorarer, og fik aldrig råd til at
bygge eget hus.

Lutyens blev under krigen tilknyttet
den engelske krigsgravs-kommission og
tegnede ialt 128 soldaterkirkegårde i
Frankrig og England. Hertil fik han hjælp
af Jekyll, som menneskeliggjorde anlæg¬
gene med sine blomsterplantinger. Han
fik også til opgave at tegne krigsmonu-
menter, hvoraf Cenotaph'en i London er
den mest kendte. Endvidere var Lutyens
blevet »imperie-arkitekt« og tegnede de
vældige regerings-komplekser i New Del¬
hi med udstrakte vandparterrer og blom¬
sterhaver, hvor Jekyll sandsynligvis har
været ham behjælpelig med beplantnin¬
gerne.

Da krigen var slut forsøgte de at gen¬
optage tråden fra deres tidligere samar¬
bejde med landhuse, og de fik da også nye
opgaver, men højdepunktet var passeret.
Flere af deres efterkrigs-huse fik nu et
mere repræsentativt præg for eksempel
Gledstone Hall. Lutyens fik yderligere til
opgave at tegne etagehuse i London og
arbejdede nu ofte i den ny-klassicistiske
stil.
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Folly Farm 1901

Men i 20'erne ebbede deres samarbejde
langsomt ud.Tidligere havde Lutyens of¬
test arbejdet med Surrey-huset som ud¬
gangspunkt, idet han her havde et tegne¬
bord stående permanent, men de nye
opgaver førte ham på mange rejser, for
eksempel til Indien, så han kom sjældnere
til Munstead Wood. Gertrude Jekyll fort¬
satte sin virksomhed som beplantnings-
kunstner, men forlod nu næsten aldrig sit
elskede hus. Hun optog samarbejdet med
andre arkitekter, men forholdet til dem
havde en helt anden formel karakter. Det
er vist ikke almindeligt kendt her, at
Gertrude Jekyll på højdepunktet af sin
karriere beskæftigede op til 17 gartnere på
Munstead Wood. I dag er stedet delt op i 3
ejendomme, og det oprindelige havean¬
læg med sine mange særhaver er næsten
forsvundet.

Da Gertrude Jekyll døde i 1932, havde
hun og Lutyens ialt udført ca. 100 projek¬
ter sammen, men heraf kun få i hendes
sidste leveår. Man kan spekulere over
hvad hun var blevet til, hvis hun ikke
havde truffet Edwin Lutyens i 1889?
Sandsynligvis en stor kvindelig gartner,
som England på den tid havde flere af,
blandt andet Ellen Willmott. Gertrude
Jekyll opnåede aldrig anerkendelse som
Art and Craft-kunstner, men blev i stedet
ved sit partnerskab med arkitekten Lut¬
yens berømt som beplantnings-kunstner.

Edwin Lutyens nærmede sig ved slut¬
ningen af sin løbebane sit store forbillede
Christopher Wren (1632-1723), idet han
fik til opgave at tegne en katolsk domkir¬
ke i Liverpool, og også blev bedt om at

udarbejde planer til fornyelse af London
efter krigens ødelæggelser. Men det var
for sent, han døde i 1944 og hans projek¬
ter blev aldrig fuldførte.

Det var landhusene med tilhørende ha¬
veanlæg, som Edwin Lutyens og Gertrude
Jekyll projekterede sammen, der skabte
deres berømmelse i England, Nord-Euro¬
pa og U.S.A. For en englænder med
succes, og som ønskede at bo på landet,
blev det »in« at leve i et Lutyens-hus med
en Jekyll-have.

Men efter krigen 39-45 kom det til en
udvikling indenfor haveplanlægningen og
arkitekturen, som skyggede for deres ind¬
sats. Nye ideer kom fra Bauhaus i Tysk¬
land og Californien, funktionalismen, Le
Corbusier og inspirationen fra Japans ha¬
ver. Fra Sydamerika kom endelig arkitek¬
ten Burle Marx med sin abstrakte brug af
planter. Den eneste englænder, som hav¬
de nye ideer om forholdet hus - have -
landskab, var Christopher Tunnard (Gar¬
dens in the Modem Landscape (1938)).

11929 blev Institute of Landscapearchi-
tects stiftet, og de professionelle fagfolk
her havde andre ideer om samarbejdet
mellem arkitekt og gartner.

Men i dag er der ingen tvivl om den
havekunstneriske betydning af Lutyens'
og Jekyll's anlæg.
Jane Brown gør sig til sidst nogle tanker
om bevaringen af de bedste af Gertrude
Jekyll's og Edwin Lutyens' anlæg. For de
fleste mennesker i dag vil.det være uover¬
kommeligt, at skulle genskabe de meget
kunstfærdige beplantninger, som er uhyre
arbejdskrævende og kostbare i drift. Men

nogle af dem bør bevares for fremtiden på
grund af deres kunstneriske værdi. Hvor
ejendommene er gået over til offentlig
eje, lader det sig bedst gøre, og navnlig
hvis Lutyens' havearkitektur er intakt. Af
de ca. 100 anlæg er 33 stadig i god stand,
og af dem bør ca. 23 ifølge Jane Brown
bevares for fremtiden af grunde, som hun
opregner omhyggeligt. Blandt dem er for
eksempel Ochards (Surrey) - Folly Farm
(Berkshire) - Lindisfarne Castle (North-
Cumberland) og Hestercombe (Sommer¬
set). Heraf er de to sidste rekonstruerede
og de andre velbevarede. Jane Brown har
skrevet denne bog for blandt andet at slå
til lyd herfor.

Bag i bogen findes en kronologisk over¬
sigt over Lutyens' og Jekyll's fælles arbej¬
der. Her gør Jane Brown omhyggeligt
rede for anlæggenes forhold, deres nuvæ¬
rende tilstand, om tegninger foreligger og
i så fald hvor de findes. Der oplyses også
om hvor billeder og tegninger før har
været offentliggjorte.

I et yderligere appendix bringes en an¬
den liste over Gertrude Jekyll's andre 264
beplantningsopgaver, som hun udførte
uden Lutyens. Endelig findes en liste over
Lutyens' egne selvstændige have- og land-
skabsplaner. Bogen har en fyldig littera¬
turliste, noter og index.

Den kan varmt anbefales til alle, som

interesserer sig for beplantnings-spørgs¬
mål og nyere havekunsts historie.

Asger Ørum-Larsen
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Summary

Strandlund, A Housing Development for
The Aged in Charlottenlund, p. 97.
By Måns Gimman.
The development is built on the so-called
ship owners' site - an attractive area just a
short distance from the town and with
direct access to Øresund. Directly to the
north lies Charlottenlund Fort and »the

fly paper«, a popular bathing beach. The
accomplished project is a low, park
development, built in a horse shoe form
with a green in the middle. Out of a total
site area of 62,000 m2, 16,000 m2 of the
beach area is laid out as a public park.

An important part of the designer's task
was to preserve as many existing, charac-
terfull trees as possible, partly by working
with the placing of buildings, sewers,
roads, etc. and partly by painstaking
tree-protection measures. The horse shoe
formed street, between the houses is also
carefully designed as a friendly, green
thoroughfare with many experiences
along the way. The planting is vigorous
and varied whilst still being held together
by the quiet character of the ground
cover. The green in the centre, which
provides views out the sound, is treated as
forest where, for example, grass sowing is
omitted under the trees so that the native

vegetation can develop. The public beach
area is unfenced and becomes part of the
green.

Open Space On Multi-storey Estates,
p. 100.
By Ib Asger Olsen
This article is an attempt to take stock of
multi-storey estates as residential
environments and to describe the possibi¬
lities for improvement of the recreative
conditions. Today, there are a range of
proposals brewing up to build - intensify -
on the open spaces (which has some, at
long last, to post-war housing schemes);
before thoroughly examining the possibi¬
lities for their use.

After doing away with the back steps in
the 1920's, most multi-storey buildings
are born with a poor connection between
dwelling and open space, without a tran¬
sitional zone to seperate private and pub¬
lic space. The first simple step to improve
use and create variation could, therefore,
be to establish conditions for individual

gardens for ground floor flats. The next
step to bring about resident controlled
transitional zones with greater inter¬
course levels is the establishment of con¬

ditions for communal stairway gardens -

perhaps located on both sides of the build¬
ing by creating a through passage. It
seems ironic that so many urban renewal
schemes concentrate on removing any
differences in identity between the plots
in a rear courtyard. The boundary fences
are removed, the courtyard facades are
exposed and a communal open space is
laid out in the middle. One can also be
uncertain as to whether the current view,
expressed by planners - first and foremost
to provide scope for children's develop¬
ment with sand pits and ball cages - is, in
fact, progressive. Perhaps, where space is
limited, it would be better, for child
development, if the adults were given
work space instead.

A greater differentiation of open space
by forest planting, variated grass cutting
and laying out areas for adventure play,
growing hay and other adult activities will
make the communal open space much
more inspiring.

A new structural framework and grea¬
ter differentiation will require economic
and architectural assistance. Up to 75
consultants could be employed where the
majority ought to be landscape architects.

Open Space as a Local environment for
Children, p. 106.
By Hans Jørgen Larsen and Karin Storace
The article focuses upon part of an
investigation which deals with, the
registration of play and living areas for
children and an evaluation, by children
and parents, of play possibilities and
requirements.

The chosen play location for the
youngest children, in private develop¬
ments, is the garden. In public multi¬
storey developments, the play areas are
often located so that parents are unable to
keep an eye on their children from the
flats. More than half of the younger chil¬
dren have no possibility to build caves,
play hide and seek, play with water, use
tools or look after animals.

Half of the parents asked for other
outdoor possibilities, for example better
chance for ball games or for community
activities. .

Miss Gertrude Jekyll, p. 112
By Asger Ørum-Larsen
The 8th. of December 1982 was the 50th.

anniversary of the death of the great
English Landscape Architect Gertrude
Jekyll who died at the age of 89.

Sir Edwin Lutyens and Gertrude Jekyll
collaborated on the design of a total of 53
houses and their gardens. This collabora¬
tion became famous and the houses be¬

came the ideal for the typical »English
way of life«. The culmination of their
architecture and garden design is reflec¬
ted in names like Deanery Garden (1899),
Hestercombe and Lindisfarne (1905)
which are now both reconstructed in ac¬

cordance with Gertrude Jekyll's redis¬
covered drawings. Gertrude Jekyll also
collaborated with other English architects
over the years.

In her gardens, Gertrude Jekyll laid out
her now well-known long, double, herba¬
ceous borders. She discovered the idea via
William Robinson who wrote about them
in his famous book The English Flower
Garden (1883). Gertrude Jekyll planted
the beds with the rediscovered perennials
from country gardens. Those which flow¬
ered at the same time were planted close
to one another. The colours can best be

experienced when combined with other
flower colours. Gertrude Jekyll preferred
fragrant flowers. A whiff of a flower fra¬
grance could suddenly bring back the
memory of a forgotten garden from child¬
hood. All her gardens had a strong archi¬
tectural character around buildings whilst
on the edge of the gardens she used more
free motives.

The Swedish architect Gunnar Asplund
was greatly inspired by her, and in Den¬
mark she had great importance for Land¬
scape Architect G. N. Brandt (1878—
1945) who lived in England from 1901-2.
Brandt's pupils, C. Th. Sørensen and
Troels Erstad were also inspired by Ger¬
trude Jekyll.

Tree Planting at N. Koch's School in
Århus. p.116
By Christen Ståhlstrøm and Jens Ole
Daugbjerg.
Municiple parks departments are fre¬
quently faced with the problem of wanting
to supplement the urban scene with one or
more trees, at a specific location, without
having a public area Available.

In certain cases, Århus Municipality
has negotiated with private land owners
so that tree planting could be carried out
on private property. Where the projects
have been of a larger nature and where
the planting has been important for both
parties, the expenses have been shared.
An example of this has just been carried
out at N. Koch's School in Århus. The
school building lies behind the facade line
along Åboulevarden with the school yard,
in front, bordered by a white fence. 14
planes are planted to form a high-stem¬
med hedge and a solitary ash to hide a
dominant advertisement.

Jeremy Dean
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Kontrol af betonvarer
I stedet for den tidligere officielle fabriks-
liste med en fortegnelse over fabrikker,
som er medlem af BVK, søger Betonvare-
kontrollen at finde en bedre og anderle¬
des form for informationsmateriale til
brugere af betonvarer og andre inter¬
esserede. En del af dette informationsma¬
teriale skal kunne udsendes ofte - afhæn¬
gig af fabrikkernes godkendelsesstatus.

Indtil videre orienteres de tekniske for¬
valtninger - stadsingeniørforeningens
medlemmer, medstiftere af Betonvare-
kontrollen - ved kopi af annoncer i dag¬
bladet Licitationen.

Betonvarekontrollen (BVK) indførte
medio 1982 et nyt kontrolsystem, Egen¬
kontrollen, som der stilles store forvent¬
ninger til. Som navnet fortæller, pålægges
det nu fabrikkerne selv at opbygge en
kontrolfunktion og indenfor fastlagte
rammer at drage omsorg for prøvning af
egne produkter. Ved inspektionsbesøg
fører BVK tilsyn med fabrikkernes Egen¬
kontrol og udtager efter behov prøvese¬
rier på fabrikslageret til sammenlignende
prøvning på uvildig prøvningsinstitution.

De tidligere kontrolregler foreskrev
ikke intern kontrol på fabrikkerne. Over¬
holdelsen af kravene i normer og standar¬
der og supplerende kravspecifikationer
blev bedømt på grundlag af stikprøver,
som BVK udtog på fabrikslageret og prø¬

vede på egne prøvestationer.
Fabrikkerne skal fra begyndelsen af 2.

halvår 1982 følge de midlertidige kontrol¬
regler. I løbet af det første år under
Egenkontrol skal foreskrevne kurser gen¬
nemføres, aftaler skal indgås om udførel¬
se af prøvninger, som ikke kan foretages
på fabrikken, måleværktøj indkøbes og
indøves og kontrolfunktionen opbygges
på fabrikken efter de midlertidige ret¬
ningslinier. Betonvarekontrollen skal i
samme tidsrum ved inspektionsbesøg føre
tilsyn med, at kontrollen på fabrikkerne
omgående iværksættes efter de midlertidi¬
ge regler. I takt hermed skal disse regler i
overgangsperioden afstemmes med de
indhøstede erfaringer til et kontrolni¬
veau, som tilgodeser såvel bruger- som
producentinteresser. Kontrolreglerne
skal være færdigbearbejdede medio 1983 i
en sådan form, at de kan administreres
effektivt af BVK.

Kilde: Betonvarekontrollen, Amager
Boulevard 115, 2300 København S. Telf:
01-954000.

Pressemeddelelse om Beskæring og

pleje af træer
For ca. 15 år siden oprettede det forstlige
forsøgsvæsen i USA et laboratorium i
New Hampshire til at undersøge og klar¬
lægge de sårskader, der opstår på træer
efter påkørsler, slæbeskader og grenaf¬
skæringer.

Man var klar over, at der var en mæng¬
de myter og misopfattelser om træerne og
ville gerne søge videnskabeligt bevis eller
modbevis for disse.

Det er primært ønsket at skabe bedre
træer i fremtidens skovbrugsdrift, men
fordi der i USA er en nærmere kontakt
mellem skovbrug og parkforvaltning, end
vi kender i de skandinaviske lande, er

forskningen også gået i retning af at skabe
bedre bytræer og give retningslinier for
pleje og beskæring.

De videnskabeligt baserede retningsli¬
nier for træpleje og beskæring har mødt
nogen modstand fra det etablerede træ-
plejeerhverv, der især kendes i Tyskland,
Holland og England. Man kan tale om en
vis konflikt mellem to opfattelser af pleje
og beskæring af træer. Dr. Shigo modbe¬
viser bl.a., at trækirurgi skulle have nogen
livsforlængende virkning, og siger, at det
er forkert at afskære grene meget tæt ved
stammen. Endvidere siger han bl.a., at
det er forkert at dræne vandfyldte huller i
træer, at såkaldte frostrevner som regel
ikke skyldes frost, men udvikler sig fra
gamle sår.

For at få en afklaring på dette er der
nedsat en skandinavisk kommission be¬
stående af 2 uafhængige forskere i plante¬
fysiologi eller vedteknologi fra hvert af
landene Norge, Sverige og Danmark.
Kommissionen er blevet forsynet med
litteratur fra det, der kaldes den tyske og
den amerikanske opfattelse, og er blevet
bedt om en bedømmelse af de to linier,
således at bedre retningslinier for beskæ¬
ring og pleje af træer i Skandinavien kan
fremkomme. Resultaterne vil bl.a. danne

grundlag for udarbejdelse af den første
egentlige lærebog i plantning, beskæring
og pleje af træer og buske uden for skov¬
bruget med særligt henblik på gade-, vej-
og parktræer. Bogen, der udgives i et
svensk-dansk samarbejde, vil udkomme i
slutningen af 1984 på de to sprog.

Dr. Shigo deltager i en træplejekonfe-
rence på det svenske landbrugsuniversitet
Alnarp ved Malmo den 14. og 15. septem¬
ber i år. Den anden hovedtaler bliver dr.
Heinz Butin fra Gottingen. Program og
ansøgning om deltagelse kan fås ved hen¬
vendelse til den svenske anlægsgartnerfor¬
ening STAF i Malmo. Tlf. int. +46 40 12
41 40. Niels Hvass

Ny motorsav til skovfolk og andre
professionelle forbrugere
Husqvarna præsenterer en ny professio¬
nel motorsav, der af fagfolk er betegnet
som noget af det mest effektive og sikre
indenfor motorsavsområdet.

Husqvarna model 266 SE/SG præsen¬
teres nu på det danske marked. Det er en
sav for decideret professionelle skovar¬
bejdere og andre forbrugere, der stiller
store krav til en effektiv motorsav men

også til en sikker motorsav.
Afvibreringssystemet, der er en vigtig

sikkerhedsfaktor, er via kraftige gum¬
mielementer effektivt med til at nedbrin¬

ge vibrationerne. Et arbejdsteknisk de¬
sign gør motorsaven lettere og mere sik¬
ker at arbejde med.

Den lave vægt på kun 6,75 kg gør
motorsaven endnu lettere at arbejde
med, men alligevel er motorsaven kom¬
pakt med et godt forhold mellem vægt og
effektivitet. Lydniveauet er noget af de
laveste, man kan få for en sav i denne
klasse.

Sikkerheden er noget for sig selv, bl.a.
via den fuldautomatiske kædebremse,
der sikrer forbrugerne mod risiko for
ulykker ved et eventuelt kast. Der er en
selvudløsende kædebremse, der stopper
den roterende kæde, uanset hvilken ar-

bejdsvinkel motorsaven holdes i, såfremt
der opstår et kast.

Motorsaven findes såvel med varme

som uden varme i håndtaget. Cylinderka¬
paciteten er på 66 ccm, og motoromdrej¬
ningerne er ved max. kraft 8.500 omdrej¬
ninger i minuttet.

Yderligere informationer og brochurer
kan rekvireres fra importøren i Danmark
Greenlux A/S, Lundtoftevej 160, 2800
Lyngby, tlf. (02) 87 75 77.

Vejledende pris incl. moms ca. 4.990
kr. for motorsaven uden varme og ca.
5.250 kr. for motorsaven med varme.

Kilde: Greenlux A/S.
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Åhnebrink, Sverige. Vækstrytmer og rod¬
regeneration ved Odd Bøvre, Danmark.

Pris: Seminarafgiften er for medlemmer
af NJF 450 N.kr. og for ikke-medlemmer
550 N.kr. Dertil kommer en pris for over¬
natning, måltider og bustur på ialt 775
D.kr. pr. deltager.

Sekretær for seminaret er Erik Nymann
Eriksen, Havebrugsinstituttet, KVL, Ro¬
lighedsvej 23, 1958 København V. Telf.:
01-3517 88, lokal 2469.

Seminar om produktion og etablering af
landskabsplanter
Seminaret henvender sig til forskere, råd¬
givere, undervisere og andre der teoretisk
og praktisk beskæftiger sig med produk¬
tion af landskabsplanter og deres anven¬
delse. Arrangør er Arbejdsgruppen for
landskabsplanter under Nordiske Jord¬
brugsforskeres Forening, NJF's sektion
III - Havebrug.

Seminaret afholdes på Lyngby Land¬
brugsskole, Ledreborg Allé 50, Roskilde.
Telf. 02-360260 i perioden 24.-26.
august.

Program
Onsdag den 24. august
Aften:
Produktion og etablering af landskabs¬
planter. Hvilke problemer er der, og er vi
fælles om disse?

Torsdag den 25. august
Formiddag:
Dyrkningsbede for containerplanter.
Bedkonstruktioner og vanding ved Lars
Rudin, Sverige. Gødskning af container¬
planter. Koncentrationer og stoptids¬
punkter ved Finn Knoblauch, Danmark.
Dyrkningsteknik og risici ved container¬
dyrkning af skovtræer ved Anders Lind¬
strøm/Carl Anders Hågeberg, Sverige.
Orientering om Hedelandsprojektet ved
Eyvind Thorsen, Danmark.
Eftermiddag:
Ekskursion. »Bakkely« staudeplantesko¬
le, Hedehusene ved Paul U. Pedersen.
»Hedeland« etablering af rekreativt an¬
læg på 1500 ha i gammelt grusgravområde
ved Eyvind Thorsen, Danmark.
Aften:
Naturforvaltning og overordnet rekreativ
planlægning. Lyd-dias program ved Per
Pandrup.

Fredag den 26. august
Formiddag:
Etablering af planter ved Dagny Owern,
Norge. Jordbehandling, jordødelæggelse
og jordforbedring ved Karl B. Rasmus¬
sen, Danmark. Plantningsforsøg med
sværtetablerende buske ved Roland

Svensson, Sverige. Sammenligning mel¬
lem barrods- og containerplanter i etable¬
ringsfasen ved Odd Bøvre, Danmark.
Metode for bestemmelse af plantevitalitet
ved Finn Knoblauch, Danmark.
Eftermiddag:
Etableringsproblemer hos nåletræer -

vandoptagelse og marktemperatur ved
Goran Ørlander, Sverige. Indvintring af
nåletræer samt metoder for at bestemme

indvintringsgraden ved Gunnel Rosvall-

Trådgard till nojeoch nytta
Rudolf Steiner seminariet i Jårna har i

samarbejde med Liljevalchs Konsthall i
Stockholm arrangeret en udstilling om
havekunstens udvikling. Udstillingens
hovedtema er »Trådgård till noje och
nytta«. I tegning, akvarel og fotos skildres
udviklingen helt tilbage fra de gamle mur- 4

omkransede paradishaver. Italiens, Kinas
og Japans haver vises, og også koloniha¬
vebruget og de svenske »løvenge« er med.
Til udstillingen er udarbejdet et fyldigt
katalog. Udstillingen finder sted i tiden
19.5.-11.9.83 i Liljevalchs Konsthall,
Djurgårdsvågen 60,11521 Stockholm.

Haven i hvidt

Trip Trap i Hadsund fremstiller andet end
gulve og indendørs trapper. Trip Trap har
taget en produktion op af de gamle vel¬
kendte hvidmalede havemøbler. Da arki¬
tekten Nyrop tegnede rådhusb'ænken til
Københavns rådhus, blev den forbillede
for mange variationer. Trip Trap fremstil¬
ler 3 havemøbelserier med bænk, bord og
stol: Drachmann, Skagen og C. S. Møller.

Drachmann-bænken, tegnet af Ulrich
Plesner, kendes fra Skagen-malerierne.
Bænken er udformet med et kryds i ryg¬
gen, se foto øverst. Modellerne Skagen og
C. S. Møller har begge lodrette tremmer i
ryggens udformning, men adskiller sig fra
hinanden ved, at Skagen - se foto i midten
- har forsiringer, mens bordet i C. S.
Møller-serien har en gennemhullet sarg.

Havemøblerne fremstilles - nu som

dengang - af en snedkerfamilie på Ska¬
gen. Selvom man i dag anvender moderne
værktøj, udføres samlingerne stadig med
høvl, hammer og stemmejern - og hver
del er i hånden mindst 27 gange, før
havebænken er færdig.

Man anvender grundimprægneret,
hvidmalet, massivt fyrretræ. Møblerne er
forsynet med praktiske og stabile møbel¬
skruer, der gør det nemt at adskille møb¬
lerne, så de under vinteropbevaringen
optager mindst muligt plads. Når møbler¬
ne trænger til at friskes op, males de med
maling type Sadolin Satin 265 hvid.

K.-S

Efter arkitekt Lars Dalsgaards tegning
har Trip Trap nu også skabt et 8-kantet
lysthus, der kaldes Tusindfryd. Huset fin¬
des i flere modeller, fra den meget åbne
pavillon til det lukkede lysthus. Gulvarea¬
let er 4,5 kvm. Huset består af 8 gulvele¬
menter, 8 vægelementer, der kan være
åbne eller med småsprossede, oplukkeli¬
ge vinduer samt 8 tagelementer. Alt leve¬
res færdigmalet, lige til opsætning. Trip
Trap producerer også et større kvadratisk
havehus opbygget af Tusindfryds-elemen¬
terne, samt et åbent lysthus kaldet Lærke¬
reden.

Fra Trip Trap kan rekvireres brochure¬
materiale, som i plan, opstalt og foto viser
de omtalte modeller.

Kilde: Trip Trap, Havnen, 9560 Had¬
sund. Telf: 08-572488.
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Vejledning i regionplanlægning nr. 4
Vejledningen omhandler den formelle si¬
de af regionplanarbejdet med opfølgning
og vedligeholdelse af de regionplaner, der
nu er godkendt for hele landet. I vejled¬
ningen behandles spørgsmålet om toårs-
redegørelsen, beslutning om region¬
planlægning og gennemførelse af region¬
plantillæg. Endvidere indeholder vejled¬
ningen bestemmelser om en afkortet pro¬
cedure for gennemførelse af region¬
plantillæg.

Samtidig med den endelige behandling
af udkastet til Regionplanvejledning nr. 4
har planstyrelsen iværksat undersøgelser
og overvejelser om mulige forenklinger i
planlovgivningen. Overvejelserne omfat¬
ter blandt andet procedurerne vedrøren¬
de tillæg til region- og kommuneplaner,
og det må forventes, at der vil blive gen¬
nemført forenklinger, der blandt andet vil
betyde, at behovet for at tilvejebringe
specialtillæg begrænses væsentligt.

Kilde: Planstyrelsen, Holbergsgade 23,
1057 København K. Telf.: 01-136760.

Vækst og anlæg
Alle, der er ansvarlige for vore grønne
anlæg, parker og andre fritidsarealer, får
chancen for at hente inspiration, når Fyns

Forum til efteråret på arealerne omkring
det fynske messecenter og i selve udstil¬
lingshallen åbner udstillingen »Vækst &
anlæg«. Udstillingen henvender sig i
første række til stads- og kommunegart¬
nere, planteskoler, anlægsgartnere, land¬
skabsarkitekter, boligselskaber, rådgi¬
vende ingeniører, entreprenører, off. in¬
stitutioner m.v. Udstillingen finder sted
fra den 22. september til den 24. septem¬
ber 1983 og arrangeres af Fyns Forum i
samarbejde med LDA. I udstillingekomi¬
téen sidder desuden planteskoleejer Hen¬
ning Nielsen fra Dansk Planteskoleejer¬
forening og fru Lis Langschwager fra
Planteskolebranchens Informationscen¬
ter. Yderligere oplysninger kan fås hos
Landsforeningen af Danske Anlægsgart¬
nermestre, Jens Raunkiær, på telf. 01-
749400.

Stakit fra Collstrop
Det gammeldags stakit er nu igen moder¬
ne. Men denne gang som samlesæt i et
enkelt og funktionelt design og med 25 års
garanti mod råd og svamp. Det er Coll-
strop-Dansk Træimprægnering, der nu
lancerer tre nye typer forhavehegn, Perle,
Juvel og Diamant. Hegnene fås i højderne

65 og 82 centimeter med tilhørende låger
og opsættes let af gør-det-selv folk. Perle
(foto) er det enkleste stakit og vil nok
være typen, der vinder størst udbredelse i
Danmark. Juvel og Diamant er med staf¬
feringer og specielt sidstnævnte er bereg¬
net til eksport. Farverne er brun eller
saltgrøn. Collstrop's forhavehegn 1983 fås
hos tømmerhandlere, byggemarkeder og
specialforretninger.

Kilde: Collstrop, Dansk Træimprægne¬
ring AIS, Industribuen 19, 2635 Ishøj.
Telf. 02-734433.

Kom, skal vi lege?
Et inspireret udbrud fra et barn, som med det samme ser
Mulighederne i legepladsen. Og HAGS sandarbejdsplads
er et sådant legemiljø. Den stimulerer fantasien og gør
legen meningsfuld.
Sandarbejdspladsen er en gedigen konstruktion af høvlet,
trykimprægneret fyrretræ. Når den siden kompletteres
med trækvogne, trillebøre, spande og skovle, kan legen
varieres i det uendelige.
Ring eller skriv, så sender vi vort legemiljøkatalog. Der
får du mere at vide om HAGS legeudrustning.

VI TAGER LEG ALVORLIGT

Dd HAGS
LEGEPLADSER

HAGS LEGEPLADSER • Symfonlvei 15 • 2730 HERLEV ■ Telefon (02) 92 15 00
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Havemøbler fra Paustian

Møbelforretningen Paustian i København
sælger også møbler til udendørs brug.
Den velkendte gedigne parkbænk, man
hyppigt ser i Londons parker, kan købes i
København. Under en ferierejse til Eng¬
land blev Ole Paustian begejstret for bæn¬
ken, og da han så, at den også blev
anvendt på barske steder som Orkney-
øerne, besluttede han at forhandle bæn¬
ken her i landet.

Bænken fås i længderne 120 cm, 150
cm, 180 cm og 240 cm. Den længste bænk
fås endvidere i en kraftigere udgave kal¬
det Rothesay med »midterben«. Desuden
fås armstol og bord i tre størrelser til.
Bænken er udført i massivt teaktræ. Den

kan derfor tåle at stå ude hele året og vil
da patinere i en smuk sølvgrå farve. De
gedigne bænke vil være velegnede til såvel
kirkegårde, offentlige parker som private
haver.

Af udendørs møblement findes des¬
uden hos Paustian et havesæt bestående af
bord og bænke i ét. Det er tegnet af
arkitekt Leif Erik Rasmussen. Sættet er

udført af varmtgalvaniserede rør og tryk-

180 2«0 240

imprægneret fyrretræ. Slædefoden gør det
nemt at flytte. Havesættet kan tåle at stå
ude hele året og kræver kun liden vedlige¬
holdelse. Længden er 152 cm, bredden af
sættet 170 cm.

Yderligere oplysninger, brochurer med
fotos og tegninger, samt prisliste kan rekvi¬
reres fra Paustian, Vesterbrogade 67, 1620
København V. Telf (01)24 11 55.

Medlemsliste over landskabsarkitekter

Håndbog for DJVK1983
Håndbog for DJVK er udkommet. Bogen
indeholder, foruden foreningsoplysnin-
ger og vedtægter, en ajourført medlems¬
fortegnelse over de ialt 4200 medlemmer
af DJVK. Medlemmerne er i håndbogen
opdelt på rubrikkerne agronomer, forst¬
kandidater, licentiater og hortonomer, og
det er under betegnelsen hortonomer, at
landskabsarkitekterne er at finde. Des¬
værre kan man ikke umiddelbart se, om
de også er medlemmer af Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter eller Stads-

og Kommunegartnerforeningen, for at få
det at vide, må man slå op andetsteds i
bogen.

Håndbogen er udsendt til samtlige
medlemmer af DJVK, desuden kan den
købes af biblioteker og institutioner.
Henvendelse: Redaktør Kjeld Suhr,
DJVK. Tlf. (01) 15 33 66.

GENOPSLAG

HERNING KOMMUNE

STADSGARTNER

Da der kun er fremkommet et begrænset antal ansøgnin¬
ger genopslås herved stillingen som stadsgartner ledig til
besættelse snarest.

Stadsgartneren er leder af parkafdelingen i teknisk forvalt¬
ning med reference til stadsingeniøren.

Stadsgartnerens arbejds- og ansvarsområde omfatter
planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse
vedrørende kommunens grønne områder, herunder plan¬
tager, parker, legepladser, idrætsanlæg og camping¬
pladser.
Der er i parkafdelingen for tiden ansat 6 teknikere, 1
assistent og 3 formænd, samt gennemsnitlig 70 gartnere
og specialarbejdere.

Stillingen ønskes besat med en hortonom, landskabsarki¬
tekt eller en ansøger med tilsvarende kvalifikationer. End¬
videre vil der blive lagt vægt på, at den pågældende har
samarbejdsevner og ledelseserfaring.
Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønram¬
me K 34, skalatrin 47.

Varig ansættelse i stillingen er betinget af 2 års tilfredsstil¬
lende prøvetjeneste.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendel¬
se til stadsingeniør J. Marstrand, tlf. 07-12 20 00, lokal 341.

*

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere
beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser, anbefalin¬
ger m.v. skal være

HERNING KOMMUNE
Personalekontoret, Rådhuset

7400 Herning

i hænde senest den 30. august 1983 kl. 8.00.

Ansøgningen bedes mærket »Opslag nr. 87«.

P. b. v.

N. O. Hansen

borgmester
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at de studerende ved KVL førhen indled¬
te enhver ekskursion med tilråbet: På
med pilen Palle. Arbejder, der kan ses
som udtryk herfor, er f.eks. Grenhusene
og Bredahlsparken i Hvidovre og Vester¬
bro i Værløse. Men også i anlæg i mindre
mål kommer glæden ved planternes vitali¬
tet og variation frem: Trongårdsskolen,
Herning Kirkegård og mange private
haver.

Af andre faglige hensyn, som ligger
Palle Schmidt stærkt på sinde skal nævnes
ønsket om en forsvarlig jordbehandling
ved byggearbejder og en nuanceret pleje
af anlæg - sagt med andre ord regnorme¬
nes fortsatte liv og retten til ærenpris og
mælkebøtter.

Siden 66 har Palle Schmidt været lektor
i plantekendskab ved KVL, og siden 72
professor. Som underviser er det især den
autentiske viden og det uforbeholdne en¬
gagement, der virker overbevisende og
igangsættende.

AL.

Palle Schmidt 60 år Palle Schmidt, landskabsarkitekt og pro¬
fessor ved Landbohøjskolens linie for Ha¬
ve og Landskab er fyldt 60 i august.
Adskillige år som planteskolemand og
anlægsgartner gav en god ballast af prak¬
tisk viden inden Landbohøjskolestudiet.
Siden Palle Schmidt blev færdig i 1950 var
han en tid på Stadsgartnerens kontor i
Gentofte, derefter på tegnestue hos Axel
Andersen. Efter overtagelse af denne teg¬
nestue, har han stået for projekter til en
lang række boligbebyggelser, skoler, par¬
ker og kirkegårde.

Kendetegnende for hans arbejder er et
stærkt ønske om at bibringe andre den
glæde ved et »samliv« med planter, han
selv har. Hans plantninger er ikke spar¬
somme, men fyldige og frodige, de viser
tegn på liv ved stadig vekslen i udspring,
vækst og forfald. Hans forkærlighed for
planter, der vokser kraftigt, og dermed
hurtigt kan hamle op med • etagehuses
størrelse, giver sig ofte udslag i brug af pil
og poppel. Dette er også baggrunden for,
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Sol i boligen
Idékonkurrence om udnyttelse af
solvarme i boligbyggeriet
Som led i Energiministeriets solvarme¬
program har ministeriet i samarbejde
med Teknologisk Institut og Danske Ar¬
kitekters Landsforbund udskrevet en of¬
fentlig idékonkurrence med titlen »Sol i
boligen«.

Konkurrencen har til formål at belyse
de arkitektoniske og byggetekniske mu¬
ligheder for anvendelse af solvarme i så¬
vel eksisterende som nyt boligbyggeri.
Gennem konkurrencen ønsker man for¬
slag til bebyggelsesplaner og bygninger,
der udformes med henblik på at opnå en
energibesparelse ved udnyttelse af solind¬
faldet gennem solfangere, vinduer, glas¬
tilbygninger m.m. Når konkurrencen ud¬
skrives på nuværende tidspunkt, skyldes
det, at udviklingen inden for de senere år
har vist en betydelig forbedring af anlæg¬
genes ydeevne.

Sidste frist for indlevering af forslag er
den 30. november 1983. Herefter vil for¬
slagene blive bedømt af en dommerkomi¬
té bestående af: kontorchef Poul Ahrenst,
Boligselskabernes Landsforening, civilin¬
geniør Peter Dorph-Petersen, Energimi¬
nisteriet, civilingeniør Jørgen S. R. Niel¬
sen, Birch & Krogboe, professor Vagn
Korsgaard, Laboratoriet for Varmeisole¬
ring DtH, civilingeniør Peter Steensen,
Teknologisk Institut samt arkitekterne
MAA Peter Avondoglio, Boje Lund¬
gaard og Jørgen Selchau. Konkurrencens
sekretær er arkitekt MAA Bent Røgind.
Den samlede præmiesum er på 140.000
kr. Konkurrencens program fås ved
skriftlig henvendelse til Danske Arkitek¬
ters Landsforbund, Konkurrencesekreta¬
riatet, Bredgade 66,1260 København K.

Danske Landskabsarkitekters
høstkonference 1983
Høstkonferencen afholdes i år fredag den
7. og lørdag den 9. oktober på LO-højsko-
len i Helsingør. Emnet for dette års kon¬
ference er efterkrigstidens almennyttige
boligbyggeri. Byudviklingen specielt i 60-
og 70'erne har medført store forskelle i
bosætning, fritidsbetingelser og leve¬
vilkår.

Adskillelsen mellem bolig, arbejdssted
og service medfører omfattende pendling
og ressourcekrævende trafikanlæg, og be¬
folkningen henvises til funktionsforladte
og oplevelsesfattige boligområder. Funk¬
tionalismens krav om specialisering mel¬
lem forskellige byfunktioner og lys og luft
mellem boligerne er realiseret i periodens
montagebyggeri, og hermed en stor del af
det materielle behov for en bolig, men

boligområderne modsvarer ikke i til¬
strækkelig grad befolkningens krav og
konkrete behov. Kritikken af 60'ernes
etagebyggeri blev delvis imødegået af po¬
litikere og planlæggere i 70'ernes forsøg
med tæt-lav byggeri med større variation i
udformning og boligtyper, men sociale og
funktionelle konflikter eksisterer også
her.

En stor del af arkitektfagligt arbejde er
i øjeblikket koncentreret om at løse oven¬
nævnte problemer, d.v.s. reorganisere,
forbedre og forny eksisterende boligom¬
råder. Etablering af fællesanlæg, ændring
af trafik- og friarealer og trafiksanering er
i de fleste bebyggelser stærkt påkrævet og
umiddelbart realisable. Konferencens sig¬
te er at være med til at kvalificere den
faglige debat om friareal- og byforbedring
for herigennem at fremme medlemmer¬
nes stillingtagen og medvirken.

Høstkonferencen henvender sig til DLs
medlemmer, tegnestuemedarbejdere,
landskabsarkitektstuderende, stads- og

kommunegartnere samt andre inter¬
esserede.

Program:
Fredag den 7.10.83, kl. 13.00-18.00
Jørn Palle Schmidt: Den boligpolitiske
udvikling i Danmark i 60-70'erne. Der
redegøres for den samfundsøkonomiske
udvikling i relation til by- og boligmæssige
problemer, og de forskellige lovgivnings¬
initiativer for at løse disse.

Andreas Bruun: De arkitektfaglige ide¬
ers udvikling. Fra Høje Gladsaxe til idag.
Gennem eksempler på en tegnestues pro¬
duktion af landskabsprojekter til boligbe¬
byggelse belyses landskabsarkitektfagets
udvikling gennem de sidste 20 år. De
bestandige værdier ses i forhold til de
skiftende vilkår, holdninger og form¬
sprog.

Tine Falkentorp: Ekskursionsoplæg -

almennyttigt boligbyggeri i Helsingør. Eks¬
kursion til Vapnagård, Borupgård m.fl.
Lørdag den 8.10.83 k,l. 9.00-13.00
Jan Gehl/Michael Varming: Sociale mu¬
ligheder i en fysisk orienteret planlæg¬
ning. De danske boligområder under 80'
og 90'ernes ændrede samfundsforhold
med hensyn til arbejdssituation, fami¬
liemønster, befolkningssammensætning
m.v. Hvorledes kan 60'ernes byggeri til¬
passes de ændrede vilkår? Hvilke forsk¬
ningsresultater og erfaringer fra de for¬
løbne årtiers byggeri kan anvendes i for-
bedringsprocesserne?

Jan Gehl/Michael Varming: Efterkrigs¬
tidens boligbyggeri, muligheder og be¬
grænsninger. Gennemgang af inden- og
udenlandske eksempler. Problemer og
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løsninger belyst ved eksempler fra Eng¬
land: Liverpool og Byker. Bebyggelses-
forbedringsarbejde i Skandinavien: Dels
allerede udførte projekter blandt andet
Rosengården og Krocksbåck i Malmø,
dels forsknings- og studieprojekter om¬
kring boligområder i Danmark: Gjelle¬
rup, Tårnby, Ballerup, Lundtoftegade
m.v.

Susanne Waade Frederiksen: Bebyg-
gelsesforbedring i et nyere etageboligom¬
råde: afgangsopgave på Kunstakademiets
Arkitektskole marts 1983. Blokbebyggel¬
se i Skovlunde fra 1963, som en del af
Ballerup-planen. Opgaven forbedres ved
hjælp af omlægning af trafik- og parke¬
ringssystemet, lette altan- og pergolatil¬
bygninger, opdeling af uderum v.h.a. nye
boliger, ny beplantning, punktvise tilbyg¬
ninger.

Tilmelding: Tilmelding inden 22. septem¬
ber 1983 til sekretariatet, Gammeltorv 22,
Postboks 2172, 1017 København K. Telf.
01-153366.

Pris: Konferenceafgift kr. 250,-. Spis¬
ning kr. 190,-. Overnatning kr. 185,-.
Studerende, og heltidsledige betaler redu¬
ceret konferenceafgift. For overnatning
og spisning er der ingen reduktion i
prisen.

Kursus i Planlægning, pleje og drift
af kulturlandskabet

Mandag d. 14. november
1. Landskabets historie, »Dansk Land¬
brug«. Lektor K. Marius Jensen, Geogra¬
fisk Inst., K,U. -2. Planlovreformen - in¬
tentioner og virkelighed. Professor Helge
Wulff, Økonomisk Inst., KVL. -3. Plan¬
lægning i det åbne land. Adjunkt Jørgen
Primdahl, Inst, for land- og byplanlæg¬
ning, KVL.

Tirsdag d. 15. november
1. Den økologiske betydning af landbru¬
gets beplantninger. Lektor Peder Winkel
Agger, RUC. - 2. Klimaforhold og plan¬
tevalg ved læplantninger. Læplantnings-
chef Chr. Als, Det danske Hedeselskab. -
3. Landbrugets politik. Landinsp. Car¬
sten Voltzmann, De danske landbofor¬
eninger. - 4. Ideelle muligheder for be¬
folkningens brug af det åbne land. Land¬
skabsarkitekt Annelise Bramsnæs. KA. -

5. Jordfordeling - en brugbar fremgangs¬
måde for bedre produktions- og land¬
skabsplanlægning? Adjunkt, landinsp.
Esben Munk-Sørensen, AUC.

Onsdag d. 16. november
1. Skoven som produktionsskov. Drifts¬
former og offentlig adgang. Direktør Jens

Thomsen, Dansk Skovforening. -2. Fler¬
sidig anvendelse af skovområder - aktuel¬
le forhold. Skovtaksator K. F. Andersen,
Skovstyrelsen. - 3. Naturfredningens øn¬
sker - krav til skoves drift. Forstkand.

Jesper Refn, Danmarks naturfrednings¬
forening. - 4. Fremtidens skovdrift. Pro¬
jektleder N. Elers Koch, Statens forstlige
forsøgsvæsen.

Torsdag d. 17. november
1. Interessekonflikter ved råstofudvin¬

ding. Landskabsarkitekt Annelise Brams¬
næs. KA. - 2. Fra produktionslandskab
til rekreativt område. Gennemgang af
Hedelandprojektet. Landskabsarkitekt J.
Vesterholt. - 3. Ekskursion til Hedeland.
Ledere: J. Vesterholt og Edith Nørgård.

Fredag d. 18. november
1. Landskabsplanter. Egnede arter, ty¬
per, udvalg, kvalitet m.v. Konsulent,
landskabsarkitekt J. Krarup-Nielsen,
Bryrup. - 2. Vejtræer og vejplantninger.
Professor J. Palle Schmidt, Afd. for Have
og Landskab, KVL.
Deltagere: Landskabsarkitekter, forst¬
kandidater, landinspektører og andre,
der beskæftiger sig med planlægning af
det åbne land.
Kursusleder: Gunver Vestergaard, land¬
skabsarkitekt, Hadsten.
Kursusafgift: kr. 1300,- som dækker un¬
dervisning, ophold og forplejning.
Tilmelding: Senest 28. oktober til kur-
susinst. Tune Landbohøjskole, Grevevej
20, 2670 Greve Strand, tlf. 02-610131.

betonbrostenen med naturstenskarakter
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CLASSIC0 er et højt forædlet belægningssystem, der via sin rustikke udformning giver
hidtil usete muligheder for opnåelse af naturstensbelægningens kvaliteter til beton¬
belægningens pris.
CLASSICO-SYSTEMETS 5 stentyper muliggør udførelse af såvel cirkel og cirkelbuer,
bueforbandt samt traditionelle fliseforbandter.
CLASS I CO fremstilles med stor trykstyrke i 7 cm tykkelse i naturbrune nuancer.
CLASSIC0 er derfor velegnet i såvel trafikområder, gågade og parkmiljøer som i bolig¬
områder.

Lægningsvejledning med forbrugstabeller samt måleblade er til rådighed, ligesom
udførte belægninger kan forevises.

FREDERIKSSUND • BETONVAREFABRIKKEN
BETONVAREFABRIK LØVEN

Nygade 5 • 3600 Frederikssund F. L. Smidtsvej 4 • 7430 Ikast
® 02-31 0272 S 07-15 5000
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KH Modulserien
- et modulært belægningssystem
- leveres svagt bruntonet med granittilslag

i stenfraktionen

Ud over normalsten
består sortimentet af græs-
armeringssten, kantnings-
sten, rendekantningssten,
trin, træhulssten og sand¬
blæste pullerter. Til serien
hører 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.

- udføres efter kravene i DS/R 400.4.1. pkt. 6.2,
hvilket giver høj styrke og indebærer
»særlig høj modstandsevne overfor frost/tø- og
saltpåvirkninger«.

Ring til centeret
for betonvarer

02/35 41 00

KH BETONVARER

Salg og service:
Betonvarefabriken Sjælland A/S
Havsteensvej 34, 4000 Roskilde
Telefon 02-35 41 00
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1. Axel Thomsen, stadsgartner i Odense siden
1958.
2. Onsdagsmøde i Stadsgartnerens afdeling
med afdelingsgartnere og landskabsarkitekter.
3. Odense Slot i Kongens Have.

■ 1. Axel Thomsen, Head of The Parks De¬
partment in Odense since 1958.
2. Meeting at The Parks Department with de¬
partmental gardeners and landscape architects.
3. Odense Castle in Kongens Have.

Femogtyve år som stadsgartner i Odense
En samtale med Axel Thomsen
Af Karen Permin

Adressen er Slottet Odense. Mindre kan
ikke gøre det, når man er stadsgartner og
beskæftiger sig med havekunst og land¬
skabspleje. Lad så være at et tilstødende
kobbersmedeværksted er inddraget til
tegnestue, det ændrer ikke ved den
kendsgerning, at barokslottet, med aner
tilbage til middelalderen, idag er admini¬
strationsbygning for dele af byens kom¬
munale forvaltning.

Hvem er han?
Hvem er han egentlig denne stadsgartner
i Odense, som den 1. juni i år fejrede 25
års jubilæum?

Ja, i den blå bog - ikke Kraks, som han
har betakket sig for optagelse i, men i
Hortonomforeningens biografi, som
uden personsanseelse medtager revl og
krat står at læse, at han i 1941 blev
havebrugskandidat sammen med S. A.
Hansent (stadsgartner i Lyngby -

Taarbæk) - Erik Mygindt (privatprakti¬
serende landskabsarkitekt) - Erik Peter¬
sen (stadsgartner på Frederiksberg) -

Knud Preisler (kgl. haveinspektør) - Ede-
le Erstadt (havearkitekt) - Henning Ras¬
mussen (privatpraktiserende landskabs¬
arkitekt) - et helt usædvanligt hold som

ifølge parantesteksten hver på sit felt
senere i livet markerede sig fagligt stærkt.
En hel enestående situation på et tids¬
punkt, hvor end ikke tanken om en land¬
skabsarkitektuddannelse på Landbohøj¬
skolen var indenfor rækkevidde.

Hvad der derimod ikke står i den blå

bog, men nok er værd at tilføje, er hans
ubestikkelige faglige holdning. Bange for
sit eget skind har han aldrig været denne
tætte firskårne mand, som med gnist i øjet
og af tilbageholdt harme med let rystende
stemme i ny og næ har talt fagets koryfæer
imod og i saftige vendinger kritiseret de¬
res ambitiøse og umenneskelige projek¬
ter til hvis gennemførelse millionerne rul¬
lede omsonst. Faglig prostitution har han
aldrig haft noget tilovers for. Men hurtigt
kunne stemningen vende, når han med et
skævt smil og lune i blikket roste den
kollega, som ikke lod sig tyrannisere af
modeluner, men skabte anlæg brugbare
for mennesker.

Vejen frem
Efter i nærmere 15 år at have arbejdet
som privatpraktiserende havearkitekt i
hovedstaden trak han i 1955 teltpælene op
og blev ansat i Odense kommune.

Hvorfor en sådan en kovending?
- Egentlig skyldes det nok en tilfældig¬

hed, at jeg fik stillingen. En indstillet
kollega trak i sidste øjeblik sin ansøgning
tilbage og stillede kommunen i en vanske¬
lig situation. Da jeg netop på det tids¬
punkt på C. Th. Sørensens tegnestue
arbejdede med planlægningsopgaver i
Odenseregionen og havde gode kontak¬
ter og samarbejdspartnere i de kommu¬
nale kontorer, var det nærliggende for
C.Th., som kommunens rådgiver, at pege
på mig som kommende leder af Odenses
parkforvaltning, der mpd en 100 årig tra¬
dition at bygge videre på havde haft to
stadsgartnere før mig i chefstolen. Dette
tiltrods forekom der ikke i Odense nogen
egentlig grøn planlægning, og en parkpo¬
litisk holdning, som C.Th. allerede i
30'rne havde gjort sig tanker om, var et
ukendt begreb.

Hvorledes var reaktionen blandt kolle¬

ger i Dansk Havearkitektforening, som
dengang var en lille eksklusiv forening for
privatpraktiserende havearkitekter?

- I kredsen omkring C. Th. Sørensen
var holdningen den, at kommunerne ikke
burde ansætte havearkitekter som stads¬

gartnere, men fine, gode gartnere - som
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de tidligere havde været at finde i herre¬
gårdshaverne - og over dem som kunstne¬
riske rådgivere, skulle privatpraktiseren¬
de havearkitekter svæve.

At jeg ikke delte dette synspunkt frem¬
går af en brevveksling jeg havde med C.
Th. Sørensen efter at jeg havde været
ansat i Odense kommune i tre år. Fra
denne korrespondance vil jeg gerne citere
et par afsnit.

»Jeg tror ikke på en sådan ordning i
almindelighed. Det er min opfattelse at
mange af vor tids havearkitekter for hur¬
tigt bliver begavede, og at de har svært
ved at kende deres begrænsning således,
at de ofte påtager sig mere end de magter
at gennemføre på en forsvarlig måde. Jeg
tvivler også på, at de i deres travlhed ville
give sig den ro og tid, der skal til for at
være en god rådgiver i en større bys
parkpolitiske anliggender. Jeg er bange
for, at der kun ville komme lidt spredt
artisteri ud af en sådan ordning.«

»Jeg tror, man skal leve i den by og
være helt inde på livet af den udvikling,
der sker, for at kunne danne sig de rigtige
indtryk af de parkproblemer, der forelig¬
ger og vurdere fremtidens behov for re¬
kreative områder rigtigt. Jeg tror også, at
en selv nok så begavet, men fritsvævende
havearkitekt ofte vil blive kvalt af kompe¬
tencestridigheder og lokalpolitiske for¬
hold, og så er begavelsen jo ikke til meget
nytte. Det farligste man har, er de teknisk
udygtige og uforstående ledere. Disses
mindreværdskomplekser påbyder dem
enten at udøve store bedrifter eller at
have en negativ indstilling til andres ar¬
bejde.«

»Jeg tror vejen frem er, at man søger at
få så dygtige havearkitekter, som det nu
engang er muligt, ind i stadsgartnerembe¬
derne, ligesom jeg tror at disse vil være så
tilpas befriede for komplekser, at de vil
finde det forfriskende at skabe lydhørhed
for, at man i deres by ved særligt betyd¬
ningsfulde opgaver, retter henvendelse til
specielt begavede havearkitekter.«

Ord ligeså tankevækkende i dag, som
da de blev skrevet for 25 år siden!

Tanken om stadsgartneren som plan¬
lægger var helt fremmed, og planlægning
som det kendes i dag var et ukendt be¬
greb. Jeg tvivler på, om man overhovedet
kunne forestille sig, at kommunerne kun¬
ne tilstræbe en sammenhæng i planlæg¬
ningen og, at grøn planlægning kunne
indgå som en naturlig delkomponent.
Hvis havearkitekterne havde været noget
mere fremsynede, burde de have fornem¬
met, at det var indenfor den offentlige
sektor, opgaverne i fremtiden skulle
løses.

En parkforvaltning - trin for trin
Hvordan forløb den første tid?
- Parkforvaltningen var en velfunge¬

rende anlægs- og driftsafdeling i en stads-
ingeniørby, og med en leder som mindst
af alt havde lyst til at beskæftige sig med
planlægningsmæssige opgaver, og derfor
ingen indflydelse fik på byens udvikling.
Da min forgænger ikke anede, hvad han
skulle bruge mig til, fik jeg frie hænder til
at finde mit eget arbejdsområde og et par
års fred og ro til at lære byen at kende,
indtil jeg i 1958 som stadsgartner fik
ansvaret selv.

Da jeg i den første tid herovre - sidelø¬
bende med mit arbejde i kommunen -

skulle færdiggøre nogle opgaver for
C.Th. fik jeg god kontakt til andre tekni¬
kergrupper i kommunen og på private
tegnestuer - kontakter jeg i mit 25 årige
stadsgartnerliv har lagt stor vægt på at
holde vedlige og udbygge.

Heldigt var det også, at der samtidig
ved naturlig afgang skete en udskiftning
af folkene i marken, hvorved jeg undgik
at slæbe videre på gamle traditioner og fik
fordelen ved selv at opbygge et team af
jævnaldrende medarbejdere.

Du har altså allerede fra starten ført en
bevidst personalepolitik?

- Åh ja! Men i de første mange år, hvor
det ikke var særligt estimeret at lade sig
ansætte i den offentlige sektor og hvor de
private tegnestuer, som en magnet tiltrak
de projekteringslystne havearkitekter,
havde jeg ingen faglige medarbejdere og
klarede mig alene med hjælp udefra - en
samarbejdsform jeg på lokalt plan iøvrigt
har været fantastisk tilfreds med. Men da

jeg ikke længere kunne klare arbejdet
som et »one-man show«, gik det relativt
hurtigt med ansættelserne i parkforvalt¬
ningen, hvor der i 60'erne blev ansat én
medarbejder og i begyndelsen af 70'erne,
da kommuneplanlægningen pressede på
og betød en væsentlig forøgelse af ar¬
bejdsområdet, yderligere to.

En rationaliseringsundersøgelse af
stadsgartnerens afdeling i 1976 mundede
ud i en ny forretningsorden og dermed
fastlæggelse af medarbejderstaben, som
nu består af en souschef og tre distrikts-
landskabsarkitekter, der sammen med en

afdelingsgartner har hver sit geografiske
ansvarsområde, samt på tegnestuen én
landskabsarkitekt og to tekniske tegnere/
assistenter og efter en nærmere aftalt
rokeringsordning én landskabsarkitekt på
kommunens planlægningsafdeling. Et
godt sammensat team af faglige med¬
arbejdere er grundlaget for enhver vel¬
fungerende parkforvaltning.

Det kunne godt lyde som om distrikts-
landskabsarkitekterne er små stadsgartne¬
re i parkforvaltningen?

- Nej, der har du misforstået noget.
Men ud fra den betragtning, at ingen
enkeltperson kan klare alle byens 2000 ha
friarealer, skal distriktslandskabsarkitek-
terne være faglige støtter for lederen i
marken (afdelingsgartneren) og sagsbe¬
handlere på alle planlægnings- og lokal¬
planopgaver, som vedrører den enkeltes
distrikt. For at undgå ensidighed arrange¬
rer vi jævnligt småekskursioner i de fire
distrikter og holder ugentlige morgenmø¬
der på mit kontor, hvor jeg med land¬
skabsarkitekterne og afdelingsgartnerne
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drøfter aktuelle problemer og ofte vores
generelle holdning til omfanget af de ple¬
je- og vedligeholdelsesprogrammer, der
kører niveaudelt. Derudover holder jeg
jævnlige møder med tegnestuens folk og
landskabsarkitekten i kommunens plan¬
lægningsafdeling. For mig er disse møder,
hvor jeg kan måle temperaturen og få et
samlet overblik over den øjeblikkelige
situation, fantastisk vigtige.

Mulighed for rokeringer
Fortæl lidt om den rokeringsordning, du
nævnte før!

- I mange år har vi på kommunens
planlægningsafdeling haft en landskabs¬
arkitekt siddende som grøn rådgiver i den
overordnede planlægning. Vedkommen¬
de har pligt til at holde parkforvaltningen
orienteret om, hvad der sker i planlæg¬
ningsafdelingen, og vice versa.

Stillingen er baseret på en rotations¬
ordning, hvor den pågældende landskabs¬
arkitekt efter et par år i planlægningsafde¬
lingen kommer tilbage til parkforvaltnin¬
gen igen.

Erfaringsmæssigt er det uhyre vigtigt,
at man i sin faglige karriere får mulighed
for rokeringer. Når jeg selv for 28 år siden
flyttede til Odense, var det i første om¬
gang, fordi jeg trængte til luftforandring
og til ulidelighed var træt af det evindelige
»havearkitekten« og konduktørarbejdet
på byggepladserne, som manglede en¬
hver faglig forståelse for vort fag. I den
kommunale sektor blev der sammenhæng
i tingene. Her fik jeg mulighed for at følge
tingene op fra tegnebordets første spæde

skitser til det færdige projekt, som altid
sikres faglig og kvalificeret pleje.

Samarbejde på alle niveauer
Kan du lide chefrollen?
- Her er ikke snak om faders vilje. Tror

du mig ikke, kan du tale med de andre.
Ingen enkeltperson kan klare en by af
Odenses størrelse alene.

Hvilke forvaltningsmæssige relationer
havde stadsgartnerembedet da du startede,
og hvilken placering og status i det kom¬
munale hierarki har det idag?

- Parkforvaltningen i Odense har aldrig
- som tilfældet er i de fleste byer - været
underlagt stadsingeniørens forvaltning,
men gennem udvalget for parker og skove
haft direkte reference til byrådet.

Da byen gik over til den nuværende
magistratordning blev det gamle parkud¬
valg erstattet af et politisk udvalg ansvar¬
lig for magistratens anden afdeling, hvor¬
til parkforvaltningen hører.

Hvad skal der til for at skaffe respekt
omkring stadsgartnerfunktionen ?

- Mit mål har været at opbygge et godt
samarbejde til såvel det politiske system
som til kommunens øvrige forvaltninger
og samtidig etablere et »bagland« i afde¬
lingen, som er i stand til at skabe et højt
informationsniveau på såvel det faglige
som administrative område. Med kom¬

munalpolitikerne - uanset politisk obser¬
vans - har jeg et udmærket samarbejde.
Om rådmanden er konservativ eller so¬

cialdemokrat har ikke voldt større proble¬
mer, når jeg som stadsgartner har holdt
mig politisk neutral, men som privatper¬
son ikke skjult min politiske valeur.

3

Stiplanen for Odense kommune indeholder ca.
300 km stier - både asfaltbelagte trafikstier med
lys og rekreative stier afgrus -p.t.er næsten 200
km anlagt.
1. Odense Å-sti.
2. Trafiksti langs Dalumgårds Allé.
3. Hole Skovvej - rekreativ sti.

■ The path plan for Odense Municipality
comprises approx. 300 Km. of paths - both
tarmac-paved roadside paths with traffic lights
and gravel-paved recreative paths. To date,
almost 200 Km. are laid out.

1. Hole Skovvej - recreative path.
2. Odense Riverpath.
3. Roadside path along Dalumgårds Allé.
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Med forvaltningscheferne i anden afde¬
ling har jeg på rådmandsmøder krydset
klinger, når vi drøftede sager af mere
principiel karakter. En mødeform, hvor
meninger brydes og holdninger vendes,
er lige efter mit hovede, men skal trovær¬
digheden ske fyldest, må de følelsesmæs¬
sige og personlige holdninger bandlyses -

og det kan indimellem være ret så vanske¬
ligt at styre, når man er et følsomt gemyt.
I en teknokratisk by som Odense skal en
vis portion stædighed og lidt frækhed til
for at få gehør for sine synspunkter. Ofte
kan det være brydsomt, men afgjort ind-

-satsen værd.

Tillærte eller medfødte evner

Hvilke faglige, administrative og menne¬
skelige krav stilles til en stadsgartner?

- Det er sgu svært at sige hvilke tillærte
eller medfødte evner, som skal til for en
leder. Men først og fremmest må den
faglige baggrund være i orden - og her
mener jeg fortsat, at Landbohøjskolens
landskabsarkitektuddannelse med et bio¬

logisk teknisk indhold er en planlægger¬
uddannelse velegnet for de stillinger i
kommunerne, vi her taler om. Men så
kræver det samtidig, at uddannelsen sup¬
pleres med en mere målrettet skoling i
økonomiske og forvaltningsmæssige dis¬
cipliner, hvis ikke vi skal se vore stillinger
overtaget af jurister og økonomer.

Min egen faglige baggrund har ikke
givet problemer, men som leder har jeg
savnet de teoretisk/økonomiske forud¬
sætninger og i alt for mange situationer
været nødt til arbejde som autodidakt og
på forskellig vis støttet mig til gode rådgi¬
vere, som på jævnt dansk har kunnet
oversætte de mest komplicerede sager for

mig, inden jeg traf beslutning. At en
sådan metode ikke er brugbar i slutningen
af det tyvende århundrede siger sig selv.

Det er menneskeligt at fejle
Er du bekymret for, at man i fremtidens
Danmark vil spare stadsgartneren bort?

- Egentlig ikke. I dag er situationen jo
den, at grøn planlægning indgår som en
selvfølgelig del af den overordnede kom¬
munale planlægning og til at administrere
den kræves faglig ekspertice. Af samme
grund er det så uendelig vigtigt, at an¬
svarsbevidste kolleger med stor faglig bal¬
last ansættes som stadsgartnere.

Det erfaringsgrundlag yngre kolleger
savner, må ikke forhindre dem i at søge
stads- og kommunegartnerstillingerne -
for det de mangler i modenhed opvejes til
fulde af den uddannelse, de har fået og
som kvalitetsmæssigt ligger milevidt over
det niveau, vi andre kom ud fra skolen
med. Skulle de dumme sig i ny og næ, må
de trøste sig med, at det er menneskeligt
at fejle. Udviklingen har været med de
grønne fag og imod teknokraterne. Der¬
for er det så vigtigt, at vi som fagfolk er
parate til at påtage os opgaver, som skal
løses nu og i den nærmeste fremtid.

At råbe vagt i gevær
Kan stadsingeniøren ikke klare sådanne
opgaver?

- Det er de færreste ingeniører, der har
sans for at arbejde med »det grønne«,
generelt må der svares nej til at placere
ingeniører som ansvarlige for en bys fri¬
arealforvaltning. Alene ingeniørens tek¬
niske opdragelse, der satser på effektivi¬
tet og rationalisme, er en begrænsning i
sig selv. Den grønne sektor er jo irratio¬

nel, tænkt blot på træerne som om efter¬
året kaster løvet og besværliggør livet for
vejteknikerne.

Har du fået den indflydelse på planlæg¬
ning og friarealforvaltning, du drømte
om?

- Gennem vores løbende deltagelse i og
kontakt med den overordnede planlæg¬
ning - for tiden kommuneplanarbejdet -
vil jeg svare ja. Og for så vidt angår
friareal-forvaltningen ligeledes ja, i kraft
af den organisation, vi tidligere har talt
om.

Som grundlag for dispositionsplanens
udarbejdelse fik vi i 70'erne udarbejdet

3
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en landskabsplan, hvis resultater er at
læse i rapporten »Odense egnens land¬
skaber og byens grønne områder« - en
statusbeskrivelse og klassificering af de
grønne elementer. Dette grundige forar¬
bejde har været et vigtigt led i § 6 redegø¬
relsen og grundlaget for kommunepla¬
nens indhold. I dag indgår grøn planlæg¬
ning som en selvfølgelig del af den over¬
ordnede planlægning, og ingen her i sta¬
den er i tvivl om, hvis ansvarsområde det
er. En situation aldeles ukendt for 25 år
siden.

Når jeg alligevel indimellem er bekym¬
ret gælder bekymringen især de mindre
kommuner, som må klare sig med konsu¬
lenthjælp udefra. Planlæggere som ved
arbejdets afslutning forlader kommunen
og mister kontakten med byens udvik¬
ling.

Den kommune, som har en egen friare¬
alforvaltning, har den sikkerhedsventil,
altid at kunne råbe vagt i gevær, hvis
noget kommer ud på et sidespor og afvi¬
ger fra den engang vedtagne plan.

En udstillingssucces
Fra begyndelsen af 60'erne har du været
primus motor i de berømmede skulpturud¬
stillinger i Odenses parker, hvordan fik du
ideen?

- Stadsgartner Axel Andersen havde i
Baunegårdsparken i Gentofte gennem¬
ført nogle vellykkede skulpturudstillin¬
ger. Den idé fik jeg lyst til at kopiere, da
Danmark i 1961 var værtsland for nordisk

havearkitektkongres på Fyn. Udstillin¬
gen blev en sådan succes, at parkforvalt¬
ningen i samarbejde med lokale billed¬
huggere og. Dansk Billedhuggersamfund
hvert andet år har gennemført en lang

række udstillinger som foreløbig kulmi¬
nerer med en storslået skulpturudstilling,
når Odense i 1988 fylder 1000 år.

Vi må ud at missionere

For år tilbage var du næstformand i DL,
og med virkning fra januar 1984 har du
solidariseret dig med hovedparten af dine
medarbejdere og udmeldt dig af forenin¬
gen, hvad er årsagen?

- En irritation over foreningens urime¬
lige ressourcebrug til løsning af interne
strukturproblemer, styrelsens ambitiøse
målsætningsoplæg, og ALRs inderligt
overflødige krav om medlemskredsens
markeringer i arbejdsgivere og arbejdsta¬
gere, er vel grunde nok.

Jeg så helst, at DL samlede sig om de
interessemæssige opgaver og lod Horto¬
nomforeningen, som for de offentligt an¬
satte fik trukket en særdeles brugbar
overenskomst i land, beskæftige sig med
fagforeningspolitik.

Langt hellere skulle DL bruge tid og
kræfter på opsøgende virksomhed blandt
andet ved at informere amtskommuner

og kommuner om friarealforvaltningens
betydning og understrege, at veluddanne¬
de fagfolk står parat til at lede arbejdet.

Der savnes desuden stillinger for amts¬
kommunernes grønne administrationer
og dokumenterede oplysninger om kom¬
munernes behov for fagekspertice.

Vi må ud at missionere - fortælle Kom¬
munernes Landsforening at af Danmarks
277 kommuner har kun et fåtal fagligt
veluddannede stadsgartnere. Skulle der
opstå modsætningsforhold til nærliggen¬
de fagområder, må der findes en brugbar
model, som alle parter kan acceptere.
Stads- og Kommunegartnerforeningen

Beskedne indsatserpå restarealer ved vejanlæg.
1. Fra Nyborg.
2. Fra Middelfart.
3. Gadeplantning i Dalum.
4. Siddepladser langs Søndre Boulevard.
5. Stoppested, cykelparkering, bænke og p-
plads ved Bolbro Skole.

■ Modest efforts on left-over areas from road
lay-outs.
1. From Nyborg.
2. From Middelfart.
3. Street planting in Dalum.
4. Sitting areas along Sønder Boulevard.
5. Stop, cycle parking, bench and car park at
Bolbro School.
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Det Danske Hedeselskab. Finderup Præste¬
gårds have, reguleringsplan, juli 1952. Have¬
arkitekter Knud Preisler og Axel Thomsen.
■ Det Danske Hedeselskab. Finderup Rectory
garden. Grading plan. July 1952. Landscape
architects Knud Preisler and Axel Thomsen.

burde forlængst have taget sig af den
opgave, i stedet for at bruge tiden til at
føre navlebeskuende medlemspolitik og
som arbejdsgiverforening udelukke deres
ansatte landskabsarkitektkollegers opta¬
gelse i foreningen. Det løb er kørt. Der¬
imod mener jeg, at en fraktion af offent¬
ligt ansatte landskabsarkitekter, som véd
hvor skoen trykker, kan løse opgaven.

Ikke én, men mange
Har du en yndlingsaversion?

- Jeg har ikke én, men mange. Fagligt
ligger et par stykker mig særligt på sinde.

126

Tressernes betonsnedkeri og en ren¬

dyrket formalisme i havekunsten strenge¬
re end barokkens er efter min mening
altfor fortænkt og står ikke i rimeligt
forhold til de mange penge, som østes ud
på anlæggenes gennemførelse. Alt taler
da også for at flere af den tids projekter
står overfor en menneskeliggørende re¬
novering.

En anden, men ligeså alvorlig aversion
skyldes planlæggernes manglende re¬
spekt for eksisterende terrænformer som
ved maskinernes fremmarch blev omdan¬
net til udramatiske og kedsommelige
landskaber.

... Og et ønske!
- At udarbejdelsen af beplantningspla-

ner ikke som i 60'erne bliver venstre¬

håndsarbejde for uerfarne tegnestuean¬
satte, men sidestilles med andre delopga¬
ver i projekteringsfasen, som kræver fag¬
lig ekspertice.

Historien gentager sig
I den blå bog står der, at du i 40'rne
arbejdede med reguleringen af præste¬
gårdshaver. Nysgerrig som jeg er, kunne
jeg godt tænke, at du fortalte lidt om, hvad
det var.

- Krisen i 40'rne satte gang i en række
beskæftigelsesarbejder for unge arbejds¬
ledige. Hvem der egentlig i de forfaldne
præstegårdshaver så muligheden for at
igangsætte et renoveringsprojekt husker
jeg ikke - formodentlig var det Kirkemi¬
nisteriet og Arbejdsministeriet som i fæl¬
lesskab udarbejdede et cirkulære og der¬
efter henvendte sig til Hedeselskabet,
som i forvejen havde et velsmurt admini¬
strationsapparat for andre beskæftigel¬
sesprojekter. I hvert tilfælde blev selska¬
bet som administrator godkendt af de to
ministerier.

Dette arbejde blev nuværende havein¬
spektør Knud Preisler og jeg tilknyttet.
Med målebånd og matrikelkort rejste vi
landet rundt - opmålte præstegårdshaver
og udarbejdede enkle planer for havernes
retablering og overkommelige for præste-
gårdsfamilierne at vedligeholde.

Med præstefamilie og menighedsråd
drøftede vi idéforslaget, inden det blev
fremsendt til Kirkeministeriets godken¬
delse. Derefter satte Hedeselskabet et

hold arbejdsledige igang med det anlægs¬
gartneriske arbejde.

Nogle mere kulturhistoriske visioner lå
næppe til grund for arbejdets gennemfø¬
relse.

Karen Permin, landskabsarkitekt M.D.L.
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MOVIUM - en lånk melian

forskning och praktik
Af Eivor Bucht

MOVIUM utgor ett samarbetsforum for
frågor som ror stadens uterum. MOVI¬
UM skall fungera som en katalysator
inom den grona sektorn och formedia
information och erfarenheter från forsk-

ning/utbildning till praktiken och vice
versa.

Det hela startade 1977. Bakgrunden ar
i korthet foljande. Att planera och ta
hand om trådgård och park ansågs i Sveri¬
ge mycket lange vara en angelågenhet for
de nårmast berorda fackgrupperna. For
samhållet var det mest en fråga om att
pynta kring byggnader och vågar. Om¬
kring 1960 inleds emellertid foråndringar
i samhållet som snabbt leder till en radikal

scenforåndring. Vi får en mycket snabb
tåtortsexpansion, dår bilen och det indu¬
striella byggandets teknik styr stadsbyg-
gandet. Det år en apparat som i ena
ånden slukar mycket stora arealer jord-
bruksmark, skogar och berg for att i
andra åndan ge ifrån sig bl.a. avsevårda
arealer så kallade gronytor. Samtidigt
kan vi också notera en begynnande med-
vetenhet från samhållets sida om ute-

miljons betydelse fråmst for barnen.
Denna medvetenhet manifesteras också i

tillskapandet av en hogskoleutbildning
inom området, landskapsarkitektutbild-
ningen.

Ju storre betydelse ett område får desto
fler personer och organisationer engage-
ras på olika sått. For flertalet av dem år
gronsektorn ett helt nytt område dår det
saknas kunskaper. De olika branschorga-
nisationer som av tradition har kunskaper
inom området, har ånnu vid slutet af 70-
talet inga egentliga resurser att fora, ån
mindre att vidareutveckla sina kunska¬

per. Enda undantag i Sverige år tråd-
gårdsanlåggarna som skaffar sig ett fun-
gerande sekretariat redan i borjan av
1960-talet.

Den unga landskapsarkitektutbildnin-
gen vid SLU år under 60- och 70-talet så
gott som helt bunden av att losa en ny
hogskoleutbildnings alla problem. Resur-
serna att utveckla ny kunskap år be-
grånsade och for att fora ut dessa nyvunna
erfarenheter finns knappt något utrym-
me. Eftersom en samhållssektor i stark

utveckling ståller krav på nya kunskaper
kommer en stor del av forsknings- och
utvecklingsarbetet under 70-talet att
låggas i form av enskilda projekt utanfor
hogskolan.

En viktig uppgift for MOVIUM år att visa
hyresgåster och bostadsforetag exempel på hur
man kan forbåttra bostadsmiljder. Det sker
genom kurser, foredrag och'broschyrer. Bilder-
na år från Linero i Lund fore och efter
miljoforbåttring (1972 resp. 1983). Foto: Tho¬
mas Schlyter, Statens institut for byggnads-
forskning, Lund.

■ An important task for MOVIUM is to show
residents and building associations examples of
how built-up environments can be improved.
This takes place through courses, lectures and
brochures. The pictures are from Linero, Lund
before and after improvements. (1972 and 1983
respectively).
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I den situationen våcks tanken att dels

gora en undersokning av utvecklingen
inom sektorn framfor allt efter 1960, dels
att undersoka mojligheterna att få till
stånd ett forum som kan hjålpa till att losa
framfor allt en del av informationsproble-
men. Undersokningen genomfordes 1978
och 1979 och MOVIUM som kontaktor¬

gan etablerades på forsok 1980.

Organisation
MOVIUM arbetar som en lånk mellan

forskning/utbildning och praktik i frågor
som ror stadens offentliga uterum. MO-
VIUM-organisationen består av en pro-
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gramstyrelse sammansatt av ledamoter
från de intressenter som finansierar verk-
samheten. F.n. år det Sveriges lantbruk-
suniversitet (SLU), svenska kommunfor-
bundet, fyra bostadsorganisationer som
féretråder privat, kooperativt och all-
månnyttigt eller socialt bostadsbyggande
i landet, hyresgåsternas riksforbund och
Sveriges Trådgårdsanlåggningsforbund
som enda branschorgan som står bakom
MOVIUM. Programstyrelsens uppgift år
att utifrån de olika intressenternas syn på
uterummens funktion i staden, ange rikt-
linjer for verksamheten, som drivs genom
MOVIUM-sekretariatet som administra¬
tivt år knutet till konsulentavdelningen
vid SLU.

Arbete

Omkring % av sekretariatets resurser
anvånds till utåtriktad verksamhet,
att arrangera seminarier och konferenser
att popularisera forskningsrapporter
att utarbeta utbildningsmaterial for fort-

bildning inom olika åmnesområden.
Studiepaket innehållande kurs-
bocker, diaserier och studiehandled-
ningar kommer under det nårmaste
året' att fårdigstållas inom områdena;
Naturlika gronområden, Naturmark i
bebyggelse och Trådvård.

att medverka i upplåggning och gen-
omforande av fortbildningskurser

att utarbeta broschyrer, skriva artiklar
mm for att fåsta uppmårksamheten på
aktuella frågor

att informera massmedia.

Omkring Vi av resurserna anvånds till
att initiera och folja upp forskning inom
området. MOVIUM administrerar bl.a.
ett 3-årigt program for tillåmpad forsk¬
ning finansierad via Byggforskningsrå-
det. Programmet omfattar ca. 2,4 milj
S.kr och upptar projekt inom fyra olika
områden; planering, byggande och
forvaltning av kommunala friytor resp av
bostadsområdenas utemiljo, uterum¬
mens funktion och anvåndning samt om¬
rådet biologisk markbyggnad, som inne-
fattar tekniker for att bygga och vårda
friytor i våra tåtorter. Projekten gen¬
omfors både av forskare vid SLU och av

foretag. MOVIUM initierar projekten
foljer dem under arbetet och forsoker
sedan att i olika former fora ut resultaten
till praktiken.

MOVIUM arbetar också inom SLU for
att få igång forskning om våra problem
vid institutioner dår man hittills inte arbe-
tat inom detta område.

En utmaning
MOVIUM:s arbetssått ger många forde-
lar. Vi kan enkelt fråga upp intressanta
idéer både från praktiken och från t.ex.
SLU och testa dem utan att behova gå
genom byråkratins krångliga labyrinter.
Vi har relativt stora obundna resurser

som vi kan satsa på aktuella projekt, en
viktig forutsåttning for vårt arbete. Emel-
lertid får vi hela tiden komma ihåg att
MOVIUM inte år någon permanent insti¬
tution. Organisationen kommer att fort-
såtta att arbeta bara så långe som de
intressenter som står bakom MOVIUM
anser att detta år ett bra satt for dem att
arbeta med frågor som ror stadens
uterum.

Eivor Bucht, landskabsarkitekt LAR, lader MO-
VIUM-sekretariatets virksomhed.

Publikationer från MOVIUM-sekretari¬
atet. Box 58, 23053. Alnarp:
Den grona sektorn: Ole Andersson, Eivor
Bucht. Pamflett. S.kr. 10,-.
Parken under 80-talet - erfarenheter från
ett kommunseminarium, 4-5 november
1981; red. Eivor Bucht och Bengt Persson.
Stencil. S.kr. 10.-.
Vem bryr sig om vår utemiljo? Bengt
Persson. Pamflett. S.kr. 5.-.
Om stadens natur; Bengt Persson. Pam¬
flett. S.kr. 5.-.
Man skall forvalta sitt pund; Bengt Pers¬
son. Broschyr. S.kr. 10.-.

Från Konsulentavdelningen/Trådgård,
23053 Alnarp:
Mark & vatten och stadens miljo - rapport
från ett MOVIUM-seminarium sam-
manstålld av Eivor Bucht och Bengt Pers¬
son. Stad och land, rapport nr. 1, Alnarp.
1982. S.kr. 25.-.

**Begrepp for utemiljo; Anne Bergsjo och
Kjell Nilsson. Stad och land, rapport nr.
13, Alnarp. 1982. S.kr. 25.-.
*Grdnska i detaljplanen - behandling av
parkmark i stads- och byggnadsplaner;
Bengt Persson, Erik Westlin. Stad och
land, rapport nr. 25, Alnarp 1983. S.kr.
40.-.

Open space planning strategies - procee¬
dings from a Swedish-German seminar in
Alnarp 28-30th of May 1983; red Eivor
Bucht och Kjell Nilsson. Stad och land.
Publ. hosten 1983. S.kr. 40.-.

Från Sveriges lantbruksuniversitet, Kon¬
sulentavdelningen/publicering 750 07
Uppsala:
MOVIUM - en undersokning om mark
och vegetation i urban miljo. Rapport 7.
Uppsala 1979. S.kr. 20.-.
Behandlingen av parkmark och vegetation
vid detaljplanlåggning; Bengt Persson,
Erik Westlin. SLU-serien Fakta. Land-
skaplsamhålle. S.kr. 5.-.
Lagrum for uterum - regler och rutiner vid
byggnadslov och lånegranskning; Birte
Ericsson, Gertrud Jonsson. SLU-serien
Fakta. Landskap!samhålle. S.kr. 5.-.
Friytorna i tåtortsplaneringen - studier i
Halmstad, Eskilstuna, Eslov och Vånnås,
Eivor Bucht. SLU-serien Fakta. Land-
skaplsamhålle. S.kr. 5.-.

Från Svensk Byggtjånst, Box 7853, 103 99
Stockholm:
*Naturlika gronområden; Bengt Persson.
BFR-T22:1982. S.kr. 45.- + moms.

Från STAF:s forlag AB, Box 4268, 203 14
Malmd:
Stadens uterum; red Bengt Persson. Rap¬
port. S.kr. 41.- + moms.
*Om stadens natur, *Naturlika gronområ¬
den; Ole Andersson, Bengt Persson. Dia¬
kassetter m Ijudband. S.kr. 175.- + moms
per st.

*utarbetade vid Landskapsarkitekterna i
LundAB, diakassetterna tillsammans med
STAF. **utarbetad vid inst for landskaps-
planering i Alnarp. Alla ovriga publikatio¬
ner utarbetade genom MOVIUM-sekreta¬
riatet.
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■ Master plan. 1:3000:1. Large courtyard gar¬
den. 2. Smaller courtyard garden. 3. Roof
garden with little atrium courtyard.

Fotos: Dissing + Weitling, Steen Rønne, Lis
Park.

Haverne i Danmarks
Nationalbank
Af Lis Park

Danmarks Nationalbank ligger i hjertet
af København med front mod havnen,
med Holmens Kirke som nabo og Børsen
som genbo.

Bygningsanlægget består af en 5-etages
høj bygningsblok, der rejser sig over en
næsten lukket parterreetage, som skyder
frem mod vest - mod Holmens Kirke.

Fra gaden fornemmes den enkle og
klare bygningsblok på den vinduesløse
underetage fornem og tilknappet. Men de
grønne glimt af beplantningen på den lave
fløjs tag og det lille muntre fortovsanlæg
med bassin og en svungen granitstens-

mur, »valutaslangen« under platantræer
er en bevidst og uhøjtidelig hilsen til den
forbipasserende. Det lille anlæg røber
udadtil lidt af den oplevelse, man kan få
inde fra bygningens kontorer og kantiner.

Nationalbanken er tegnet af arkitekt
Arne Jacobsen til en indbudt konkurren¬
ce. Bygningsanlægget er opført i tre eta¬
per, Arne Jacobsen nåede at se 1. etape
fuldført inden sin død i 1971, og han
nåede tillige at sætte sit præg på den store
gårdhave.

Bygningens 2. og 3. etape er videreført
af arkitektfirmaet Dissing + Weitling,
der har udformet de øvrige gårdhaver
samt tagterrassen.

Landskabsarkitekt Eywin Langkilde
har været medvirkende sammen med an¬

lægsgartner Christian Petersen, der har
ansvaret for planternes trivsel.

Nationalbankens atriumgårde er ud¬
lagt som gårdhaver på tagdæk i henholds¬
vis 1. og 2. etages højde.

Den først anlagte og største gårdhave
er ca. 15 x45 m og anlagt som en komposi¬
tion af profilerede betonrør, vandretlig¬
gende »plantetromler«, der er nedlagt i
hvidt marmorgrus. I kompositionen ind¬
går også nogle cirkelformede vandbassi¬
ner. I gårdhavens ene ende findes en
kantineterrasse. »Plantetromlerne« er

halvcirkulære og har udsparringer til
planter, hulrummet er udfyldt med Gro-
dan, og ved hjælp af et drypvandingsan¬
læg er der sørget for, at planterne kan
udvikle sig til stor frodighed i det stærkt
solreflekterende rum.

Plantematerialet er surbundsplanter.
Arne Jacobsen, der var meget botanisk
interesseret, udførte en akvarelskitse af
sin gårdhaveidé, og der er en forbløffende
overensstemmelse mellem idé og virkelig¬
hed. Er inspirationskilden mon hentet fra
de overgroede søjlestykker, som kan op¬
leves ved middelhavslandenes tempelrui¬
ner?
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Plan over den store gårdhave. 1:300. 1. Vand- ■ Plan of the large courtyard garden. 1:300.
bassin. 2. Stenbund. 3. Bundplanter. 4. Ter- 1. Pool. 2. Stone bottom. 3. Ground cover
rasse. planting. 4. Terrace.

Den anden og mindre gårdhave, der
hører til bygningens 2. etape, er 15x30 m
og ligger i 1. etages højde på taget af
banksalen. Den dybe beliggenhed og
banksalens tagkonstruktion har været
bindende for gårdhavens udformning.
Denne gård er udlagt som en klippehave,
temaet er sten, glas, vand og planter.
Over de udvendige dragere er udlagt gra¬
nitskærver, som danner en bølgende
overflade. Op af bølgerne rejser sig klip¬
per og skær i form af smukke og sælsom¬
me svenske granitsten. På bølgetoppe og
fra klippesprækker myldrer planter frem.
Ovenlysene til banksalen nedenunder er
på en raffineret måde udnyttet skulptu¬
relt i en række tværgående bølgebevægel¬
ser af lodrette trekantede glaslameller.

Al beplantning i denne gård er lavtvok-
sende alpine vækster. De store sten og
beplantninger er koncentreret i et felt
omkring fem cirkulære spejlbassiner med
åkander og guldfisk. Inspirationen er ty¬
delig japansk.

Taghaven over den lave bygningsfløj,
der hører til bygningens 3. etape, er ud¬
lagt med rækker af cylinderiske plante-
kasser-og følger temaet af de mange run¬
de ovenlys. Plantekasserne har vekslende
beplantning af lavt krybende vækster og
højere buske. Et gitternet af aluminium

bryder den store flade, der er grusbelagt
og tilplantet med bundplanter. Fra den
høje bygning opleves taghaven som me¬
get dekorativ og tilpas frodig, den kan
opfattes som et bindeled til det grønne
anlæg omkring Holmens Kirke.

I den lave bygning gemmer sig en gan¬
ske lille atriumgård på ca. 8x8 m; den er
beplantet med rhododendron.

Til ophold og pauser er der på den høje
bygnings tage indrettet terrasser og per¬
golarum for bygningens personale. I tag¬
etagen findes også væksthuse til restitu¬
ering af bygningens mange planter. For
det er ikke kun i gård- og taghaver, der
vokser planter. I banksale, kontorer og
kantiner er der indbygget vitriner til plan¬
ter, der overalt i bygningen udgør en
æstetisk dekoration og indgår som en
levende del af arkitekturen.

At bevæge sig igennem bygningens
grønne rum med udsigt til gård- og tagha¬
ver, hver med sin stemning og karakter,
er en nydelse og en betagende oplevelse.

Omkring Nationalbanken, langs gader
og parkeringspladser er der plantet træer,
hvor det har været teknisk muligt.

Lis Park, arkitekt m.a.a., lektor ved KVL.

Ny Carlsberg Fondet har ydet tilskud til repro¬
duktion afartiklen.
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»Plantetromler« lagt i marmorgrus i den store
gårdhave.

■ "Plant drums" located in white marble gravel
in the large courtyard garden.

Karaktergivende planter i den store gårdhave:
Solitære træer og buske: Acerpalmatum dissec-
tum, japansk løn. Corylopsis pauciflora, has¬
selbror. Enkianthus campanulatus, pagode¬
busk. Juniperus communis 'Hornibrookii«,
ene. Lavere planter: Cotoneaster dammeri, kry¬
bende dværgmispel. Erica i sorter. Euonymus
fortunei Variegatus. Pieris japonica. Rhodo¬
dendron camtschaticum, Rhododendron mu-

cronatum, begge småbladede japanske sorter.
Skimmia japonica. Vilburnum davidii.
Mindreplanter: Haberlea rhodopensis. Lewisia
cotyledon hybr. Ramonda myconi. Saxifraga i
en ca. 30 sorter.
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Øverst: Akvarel afden store gårdhave, udført af
Arne Jacobsen. Nederst: Den store gårdhave,
»plantetromler« og detailudsnit afgårdhaven.

■ Top: Water colour of the large courtyard
garden, painted by Arne Jacobsen.
Bottom: The large courtyard garden, "plant
drums" and detailfrom the courtyard garden.
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Karaktergivende planter i klippehave: Ilex per-
nyi, kristtorn. Arctostaphylos nevadensis, mel-
bærris. Gaultheria cuneata, Gaultheria mique-
liana, Gaultheria procumbens. Euonymus for-
tunei 'Minimus'. Viburnum davidii. Nandina
domestica. Småplanter: Asplenium trichoma-
nes, rundfinnet radeløv i klipperevner. Mini¬
åkander i vand. Ramonda myconi. Saxifraga i
sorter.

Den mindre gårdhave, Stenhaven, over bank¬
salen. 1:300. 1. Vandbassin. 2. Stenbund. 3.

Bundplanter. 4. Ovenlys.

■ The smaller courtyard garden, the stone gar¬
den, above the bank hall, 1:300. 1. Pool.
2. Stone bottom. 3. Ground cover plants. 4.
Roof windows.
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■ Top: Roofgarden over the low building wing
with roof windows and cylindrical planters
planted with low creeping plants and higher
bushes. 1:700. Atrium. 2. Roof windows.
3. Planters. 4. 15 cm. high aluminium grating.
5. Ground coverplants.
■ Bottom: The little atrium courtyard. 1:125.
2. Stone bottom. 3. Ground cover plants.

Øverst: Taghaven over den lave bygningsfløj
med ovenlys og cylindriske plantekasser med
beplantning af lavt krybende vækster og højere
buske. 1:700. 1. Atrium. 2. Ovenlys. 3. Plante¬
kasser. 4. 15 cm højt aluminiumsgitter. 5.
Bundplanter.
Nederst: Den lille atriumgård. 1:125. 2. Sten¬
bund. 3. Bundplanter.
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Øverst: Pauseterrasser på taget af den store
bygning.
Derunder: Plantevitriner i banksalen. Foto:
Steen Rønne ©.

■ Top: Terraces on the roof of the large build¬
ing.
Below: Plant cases in the bank hall.
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Fortovsanlægget mod Holmens Kirke består af
en lav granitmur møbleret med siddepladser,
spejldam, hævede beplantede plateauer med en
række granittrug, der vekselvis er anvendt som
bassiner og plantekummer. Fortovet er udlagt
med chaussébelægning og tre rækker bordur-
sten.

■ The pavement lay-out towards Holmens
Church comprises a low granite wall, furnished
with seating, mirror pool, raised, planted pla¬
teaux with a row of granite troughs which are

alternately used as pools and planters. The
pavement is paved with granite setts and three
rows ofcut granite blocks.

1:600
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Taxfigurer ved Vibedehus
Af I. P. Junggreen Have

For mange år siden spurgte C. Th. Søren¬
sen mig, om jeg ikke kunne forsøge at
klippe og forme nogle tax, som stod i en
have til Vibedehus i nærheden af Vemme¬
tofte ved Fakse. Vibedehus ejes af en
fond oprettet af civilingeniør Carsten
Friis-Jespersen.

Taxene - der var vel ialt en 40-50

stykker - stod indeklemt i et krat af tjørn
og hæg og andet, de havde det ikke godt.
Lange tynde pinde med en lille dusk oppe
i toppen og lidt småkravl ud ad andre små
tynde grene. Sådan så de ud, da der blev
ryddet så meget, at taxene kunne ses. Nu
er det let at skabe fyldighed og former på
et stykke papir, og jeg tegnede mig til en
stor frodighed. Du har en hundestejle,
som skal laves om til en hval, det kan godt
lade sig gøre, men det kræver tålmodig¬
hed, når det er tax, man har med at gøre.
Tjørn, bøg eller næsten hvad som helst
andet havde været lettere og hurtigere at
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arbejde med. Nu var det altså tax, og så
var der ikke andet at gøre end at vente og
se og nappe lidt i dem hist og her.

De fik en ordentlig gang kogødning de
første år. De blev lådne op ad stammen,
farven var smukt mørkegrøn, og jeg teg¬
nede videre på noget, som ikke var der.
Det hele blev ret naivt, og jeg ville nok
ikke have gjort sådan i dag, men jeg
kendte ikke så meget andet til klippede
figurer end de gængse små fugle, pyrami¬
der og lignende og så iøvrigt nogle gamle
engelske topiary works, som nok engang
var startet lige så naivt, og som så lang¬
somt var blevet til skulptur. En overgang
forsøgte jeg at forme dele af dem ved at
binde grene sammen for at få fylde be¬
stemte steder, eller lede skud ud ad svært
ståltråd, men det gav ikke den fasthed og
krop som skal til. Det var bedre at vente,
indtil der kom et lille skud, som jeg kunne
klippe lidt af. Året efter var det blevet til

to eller tre skud. På den måde er der vel
efterhånden gået 30 år med klipning, som¬
metider én gang, sommetider to gange om
året. Færdigt bliver sådan noget aldrig.
De første to hundrede år kan de sagtens
leve, hvis de ellers får lov til det.

For en 7-8 år siden blev området med

figurerne indrammet af en taxhæk som en
cirkelrund form. Det var tanken, at den
skulle vokse op til en meget svær, bulet og
ujævn mur, men iøvrigt fint klippet. Høj¬
den kan godt være mellem 1 og 3 m og
bredden tilsvarende, så kan det måske
lykkes at få en skulptur ud af det hele.

De sidste par år er figurerne blevet
passet og klippet af portneren på stedet,
Kurt Jensen, som gør det med fin fornem¬
melse for formen.

I. P. Junggreen Have, landskabsarkitekt M.D.L., lek¬
tor ved Arkitektskolen i Århus.
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1. Le Clos Normand: a. Bolig,
b. atelier, c. åkande-atelieret,
d. hovedsti.
2. Vandhaven: e. åkandedam¬

men, f. den japanske bro, g.

j] landgangssted.

i

m 5K#

Monets have
Af Charlotte Skibsted

Haven i Giverny er et teaterrum i blom¬
ster og farver. Et slyngende, flydende
paradis i blåregn og åkander, under flod¬
landskabets skarpe lys. Og alene på grund
af disse planter, som er et gennemgående
motiv i den have- og malerkunst Monet
skabte, bør besøget i haven ske i forsom¬
meren.

Haven er under ledelse af l'Academie
des beaux Arts restaureret og indrettet til
museum og åbnet for publikum i 1980.

Monet planlagde haven over en 15-årig
periode. Den første have Le Clos Nor¬
mand er påbegyndt i 1883. Denne have er
udført i fransk havestil, omgivet af høje
mure og låger, og placeret foran huset.
Alle græsfelter, blomsterarrangementer
og grusstier er underkastet en stram præ¬
cis linieføring, kun forstyrret af blomster¬
nes farveskift, der varierer sommeren

igennem.
I denne del af haven er ateliers, boliger

og væksthuse beliggende. Det har ikke
været noget ydmygt sted, Monets familie
var stor, og det vides, at maleren har gjort
brug af egnens dygtige gartnere.

Senere opkøbtes naboarealer, og i 1893
påbegyndtes anlæg af vandhaven. Monet
lod vand fra en af Seinens bifloder føre i
kanaler gennem haven, hvorved den se¬
nere så berømte åkande-dam opstod. For¬
billedet for vandhaven var flodlandskabet
men også japansk havearkitektur har haft
indflydelse. Slyngede stiforløb, vandfla¬
der, eksotiske planter og ikke mindst den
japanske bro vidner om dette. Fra maleri¬
samlingen i Monets bolig ses malerens
store interesse for japansk have- og billed¬
kunst.

Monets have er et overordentligt popu¬
lært turiststed. Ved restaurering af haven
har man tilsyneladende ikke holdt sig
tilbage for med plantevalg at glæde den
besøgende, fremfor at give haven museal
karakter. Men det kan man let abstrahere
fra, og efter besøget på museet, bør man
ikke snyde sig selv for at opleve omegnens
dejlige landskaber, de gamle landsbyer og
deres haver.

Det er ikke uden grund, at så mange
andre franske malere i perioder har valgt
det vestfranske flodlandskab som domi¬
cil. - Ja selv d'Artagnan tog på udflugt
her.

Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt M.D.L.,
M.A.A.

1. Skovsti i vandhaven.
2. Seinen - med dens poppelbevoksninger og
sandbanker.
3. Åkandedammen.

2

■ 1. Forest path in the water garden.
2. The Sein - with its poplaY planting and sand
banks.
3. The water lilly pool.

3
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4. Smal sti mellem lange rækker afstauder. Bag
huset skimtes de store bakkedrag, der mod nord
afgrænser landsbyen Giverny.
5. Pergolastien fra havelåge til hoveddør. Op
ad stativer vokser klatreroser, langs stien taller-
kensmækkere og heliotroper. Monet har malet
dette motiv i et billede fra 1902.
6. Trappe og loggia til Monets bolig. Træværk
og slyngplantestativer er malet i en stærk zink¬
grøn farve, iøvrigt samme farve som klapstole¬
ne i Luxembourghaven.
7. Kik ud over »Le Clos Normand« ned mod
vandhaven. Klatrende planter, frodighed og
fantasi på stativ.
8. Højtvoksende staudearrangement, farverne
er dybt røde, rosa og hvidlige. *

■ 4. Narrow path between long rows of peren¬
nials. The range of large hills, which bound the
village of Giverny to the north, can just be seen
behind the house.
5. The pergola path from garden gate to garden
door. Climbing roses grow up the structures,
nasturtiums and heliotropes along the path.
Monet painted this impression in a picture from
1902.
6. Steps and loggia to Monet's house. The
wood-work and trellis-work are painted in a
strong zinc-green colour - the same colour as
the folding chairs at The Luxembourg Garden.
7. View out over "Le Clos Normand" towards
the water garden. Climbing plants, fertility and
fantasy on a trellis.
8. High growing perennial composition, the
colour are deep red, pink and whitish.

Musée Claude Monet åbent fra 1.4-31.10
fra 10-12 og 14-18.. Ca. 1 times kørsel fra
Paris, metro St. Lazare, eller autoroute
Al3.
»Une visite a Giverny« af Gerald van der
Kemp: 70 sider ill. Udgivet af Museé
Claude Monet. Giverny. 27200 Vernon.
Frankrig. Bogen, der også fås i engelsk
version, købes på museet i Giverny og er et
udmærket og kortfattet museumskatalog
over havens historie, indretning og funk¬
tion idag. Bogen er populært fremstillet
med mange farvefotos af haven samt af
Monets bolig og private malerisamling. Og
så er bogen billig, ca. 25 ffr.
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Bogomtale, indlæg

Plant et Træ

Kampagnen går nu snart ind i sin anden
fase, efterårsplantningen 1983. Første fa¬
se har talmæssigt været en stor succes, idet
der i de 177 kommuner, der er dannet
lokalkomiteer i, er plantet ca. lA million
nye træer.

Der er nu mulighed for alle, der har
faglig indsigt til at involvere sig i projek¬
terne, så der kan findes steder frem, hvor
det rigtige træ vil gøre fyldest i mange år
fremover til glæde for de mennesker, der
lever i dets omgivelser. Og som der står
skrevet i »Stads- og Havneingeniøren«:
»Et forkert valgt eller placeret træ er jo
ingen ulykke, det kan jo enten beskæres,
flyttes eller fældes.« Men I kan jo medvir¬
ke til, at den slags fejltagelser undgås.

Ligeledes vil der blive brug for vejled¬
ning for at få træerne til at lykkes efter
hensigten. Der er i skrivende øjeblik man¬
ge nyplantede træer, der går tørkedøden
imøde, de skal hurtigt hjælpes. Derfor,
alle med interesse for vore omgivelser,
slut positivt op om »Plant et Træ«, der er
jo ikke alene byerne som arbejdsområde,
men sandelig også det åbne land.

Knud Green.

Cykelferie i Danmark
Ivar Tønnesen, 120 sider, gennemillustre¬
ret, 20x21 cm. Cykelferiekortet er indlagt
bag i bogen. Pris 85,- kr. Medlemmer kan
købe bogen med kortpå Cyklistforbundets
kontorer for 60,- kr. Kortet sælges særskilt
for 30,- kr., mens medlemmer kan erhver¬
ve det for 25,- kr.

Cykelferie i Danmark er 3. reviderede
udgave af Dansk Cyklistforbunds hånd¬
bog for cyklister.

Bogen er en generel introduktion til det
at holde ferie på cykel, og rummer dels
praktiske oplysninger om udstyr, overnat¬
ningsmuligheder, transport af cykler med
bus, tog og fly, dels beretninger fra cykli¬

ster, der allerede har været af sted. Bogen
udmærker sig med en oversigt over deci¬
derede cykelveje i Danmark og en lang
række turforslag, der dækker hele landet.

Ruterne er blevet planlagt og gennem-
cyklet af cyklistforbundets afdelinger, og
med dette års udvidelser består nettet af
114 ruter med en samlet længde på over
5000 km. Ruterne leder cyklisterne ad de
særlige cykelveje og fredelige småveje
gennem hele landet. Rutebeskrivelser
mangler enten helt eller er meget kortfat¬
tede - begrænser sig til en enkelt kom¬
mentar i ny og næ, hvilket kan forekomme
noget inkonsekvent.

Selv om rutenettet stort set er lands¬
dækkende, så mangler der dog endnu
mange forbindelser byerne imellem, lige¬
som der ligger mange landskabelige per¬
ler rundt omkring og venter på forbindel¬
sesveje.

Mens det praktiske afsnit er ledsaget af
fotografier - af svingende kvalitet - så er
ruteforslagene forsynet med fine skitser
udført af Phillip Rasmussen.

Bagest i bogen findes Cykelferiekortet i
mål 1:500.000. Kortet indeholder alle
tænkelige oplysninger om ruter, færger,
overnatningsmuligheder, offentlige og
private bane- og busforbindelser m.m.m.
Kortets målforhold gør det velegnet til det
første overblik, men det er ikke tilstræk¬
keligt detaljeret til at cykle efter, hvilket
også understreges i bogen. Mai Scharff.

Fortætning af parcelhusområder.
Miljøministeriet: Fortætning afparcelhus¬
områder. 1983.

Vejledninger og retningslinier om alle
mulige fysiske forhold strømmer fra de
statslige organer i disse år, og de gøres
efterhånden på en effektiv og omhyggelig
måde, hvor det pågældende emne belyses
grundigt fra alle sider, så der ikke kan
handles galt.

Den gennemgående holdning bag rap¬
porterne er en samfundsmæssig ressour¬
cebevidsthed, der skal gøre os alle til
fornuftige normaldanskere, og det er vel
ikke så dumt. Man skal ikke ødelægge en

gruppe træer, når der bygges, og man skal
ikke tænke på fortætning af bebyggelse
langt fra skolen og indkøbscentret, så der
bliver store transportomkostninger.

Den sidste rapport i rækken handler om
»fortætning af parcelhusområder«, og er
udarbejdet af en hurtigt fungerende ar¬
bejdsgruppe (nedsat april 1982).

I arbejdsgruppen har deltaget repræ¬
sentanter fra boligministeriet, skattede¬
partementet, landbrugsministeriet, Amts¬
rådsforeningen, Kommunernes Lands-

Parcelhusbebyggelse i Ribe, bestående af
ældre og nyere huse på smalle, dybe grunde.
På grund af udstykningsformen er der plads
til nye boliger i haverne, men forslaget viser,
at områdets særlige kvalitet - det differen¬
tierede udeareal med vejrum til den ene side
og stort haveareal til den anden - ødelægges
af den nye bebyggelse.

Single-family housing in Ribe comprising
both newer and older houses on narrow,

long plots.
The plot form provides room for new dwell¬
ings in the gardens but the proposal shows
that the special quality of the area - the
differentiated open space with road space to
one side and large gardens to the other - is
ruined by the new development.
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forening og planstyrelsen, der har været
formand for gruppen. Den har som grund¬
lag haft forskellige undersøgelser om par¬
celhusbyggeri, udarbejdet af konsulent¬
firmaer, og disse oplæg indgår som bilag i
rapporten.

Rapporten synes især fremkaldt af pro¬
blemer, der opstår ved forekommende
spontan fortætning, hvilket vil sige private
udstykninger og ejerlejlighedsopdeling af
ejendomme, uden byplanmæssige vurde¬
ringer. Medvirkende har nok også været
overvejelser om de kvaliteter, fortætning i
de åbne parcelhusbebyggelser eventuelt
kunne give, fremmet af tæt-lav ideolo¬
gien.

I rapporten redegøres først for de lov¬
givningsmæssige rammer for fortætning,
de nationale og regionale konsekvenser i
forbindelse med fortætning og de kommu¬
nale hensyn og konsekvenser i forbindelse
med fortætning.

Derefter gennemgås problemet og sty¬
ringsmuligheder for tre forskellige fortæt-
ningsmuligheder:
- Spontan fortætning i eksisterende par¬

celhusområder.
- Planlagt fortætning på ubebyggede

arealer.

-Planlagt fortætning i eksisterende par¬
celhusområder.
Til sidst afsluttes med en kortfattet

indstilling, udformet som en række anbe¬
falinger, både på det planlægningsmæssi¬
ge og det lovgivningsmæssige område.

Rapporten behandler meget nuanceret
de problemer, de opstår ved spontan for¬
tætning, men også de muligheder, der kan
være gennem en planlagt fortætning, for
at afhjælpe trafikproblemer, dårlig fælles
friarealforsyning og manglende service¬
anlæg.

Fortætning i eksisterende parcelhusom¬
råder er dog generelt meget problema¬
tisk. I bilagene vises teoretiske eksempler
på fortætning fra forskellige områdety¬
per, hvoraf nogle tydeligt egner sig min¬
dre til fortætning end andre. F.eks. virker
det helt galt at inddrage de dybe smalle
baghaver i de karrélignende bebyggelser
fra 30'rne og 40'rne for at bygge nye huse
der. Det er bystrukturforvirrende, og
ødelægger definitivt mulighederne for rig¬
tig havedyrkning, som netop er disse om-,
råders fortjeneste, og som grundlæggende
må være ideen med huse i haver.

Havedyrkning er til gengæld ret umu¬
ligt i de strukturløse kvarterer fra 60'erne
med store huse jævnt fordelt på små kva¬
dratgrunde, men det er fortætning også,
iflg. rapporten. Dens vigtigste meddelelse
er advarslen mod den spontane fortæt¬
ning. Ib Asger Olsen.

Have og maleri
Horst Keller og Herbert Keller: Ein Gar¬
ten wird Malerei. Monets Jahre in Giver¬

ny. Du Mont Buchverlag. Koln 1982. 160
sider, mange farveplancher. Pris ca. 355
kr. Kan bestilles gennem Tysk Bogimport.
Bogen beretter om den franske maler
Claude Monet, der i 1883 i en alder af 43
år bosætter sig i den normanniske landsby
Giverny vest for Paris, og om hans liv og
virke her frem til hans død i 1926. •

Og bogen viser, at det blev et overmåde
frodigt liv, der udfoldede sig her. Ud af en
lille frugthave på Seinens bred skabte
Monet et usædvanligt haverum, kompo¬
neret over farverigdom og spejlrefleks, til
inspiration for sit arbejde - maleriet.

Og både have og omliggende landskab
blev udgangspunkt for hans kunst. Snart
er det interieur fra haven, der afbildes -

blomstrende buske, blåregn i mangfoldig¬
hed, veldækkede frokostborde - snart er

motivet hentet udenfor haven - fra pragt¬
fulde valmuemarker, poppeltræer langs
vandkanten, høstakke på marken og Sei¬
nens vandspejl mellem pil og poppel.

Kunsthistorikeren Horst Keller gen¬
nemgår kronologisk i tekst og farveplan¬
cher de mange have- og landskabsmale¬
rier fra perioden i Giverny. Malerier, der
fortæller om et frodigt varieret landskab,
vekslende mellem agerland, vildtvoksen¬
de flodenge og forfinede haverum, ofte
gengivet i en turnerisk belysning.

Bogen fremhæver Monet som have¬
kunstner. Dette beviser også et maleri fra
før Giverny, visende forhaven til Monets
bolig i Veteuil. Billedet er fra 1881, og
viser et eventyragtigt blomstersceneri
med kæmpemæssige bevoksninger af sol¬
sikker underplantet med tallerkensmæk-
kere omkring den lange smalle trappe
foran huset, og hvor solsikkerne holder
op, indrammer blomsterbuketter i store
vaser adgangsstien. Kortvarigt har dette
sceneri været, men uforglemmeligt efter
maleriet at dømme.

Monets have i Giverny er i bogen vist
véd fotos og tegninger i de indledende og
afsluttende kapitler. Disse er forfattet af
havearkitekten Herbert Keller. Her ses

den yngre Montet som gartner i sin nytil-
plantede have. Og senere da alderdom¬
men når ham, ser man haverummet fuldt
udfoldet omkring sin skaber, enten sid¬
dende på en bænk under blåregnens løv¬
tag, stående på den japanske bro mellem
gæster, eller ensomt roende mellem åkan¬
derne ude på den lille sø. Den sø som han
selv lod anlægge, og hvorfra han havde
hentet inspiration til i meget sen alder, at
genskabe de dejlige åkander i ateliet.

Det er ikke mindst bogens mange stem¬
ningsfulde fotos, der er med til at gøre det
dejligt at læse om haven og landskabet i
Giverny.

Charlotte Skibsted.

Claude Monet foran sit hus i 1913.
■ Claude Monet in front ofhis home in 1913.
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Summary

Twenty Five Years as Head of The Parks
Department in Odense. An Interview
with Axel Thomsen, p. 121
By Karen Permin
Axel Thomsen graduated in horticulture
at the same time as S. A. Hansen - Erik
Mygind - Erik Petersen - Knud Preisler -
Edele Erstad and Henning Rasmussen -

an exceptional class, who all distinguished
themselves professionally in later life.

After having worked as a private pract¬
ising landscape architect, in the capital,
for nearly 15 years, Axel Thomsen moved
to his present post with Odense Municipa¬
lity. At that time, the attitude of C. Th.
Sørensen and his set was that councils
ought not to employ landscape architects
as heads of parks departments, but distin¬
guished, good gardeners as they used to
be on the manor-house estates. Landsca¬

pe architects should hover above them as
artistic advisers. That Axel Thomsen did
not share this view is illustrated by an
exchange of letters with C. Th. Sørensen
after having been employed in Odense for
three years. Axel Thomsen wrote "I be¬
lieve that one has to live in the town and
be close to the developments which take
place to form the right impressions of the
park problems at hand and to evaluate the
future needs of recreative areas correctly.
I, also, believe that a gifted but indepen¬
dent landscape architect will often be
suffocated by competence disputes and
local political relationships".

The'idea of the head of the parks de¬
partment as a planner was quite foreign 25
years ago. For many years now, however,
there has been a landscape architect se¬
conded to The Planning Department as
green adviser on planning issues. The
person concerned is responsible for keep¬
ing The Parks Department informed on
what goes on in The Planning Department
and vice versa.

Axel Thomsen has a particular aversion
to the concrete carpentry and over- for-
malistic garden art of the 1960's which he
sees as a poor return for the money squan¬
dered on building the lay-outs. He, also,
dislikes the planners' lack of respect for
the existing landscape forms which
through the onslaught of machinery are
transformed into undramatic and boring
landscapes. He has a wish that preparing
planting plans will be put on the same
level of expertise as the other parts of the
project phase instead of, as in the 1960's,
being secondary work for inexperienced
employees.

MOVIUM - A Link Between Theory and
Practice, p. 127
By Eivor Bucht
MOVIUM operates as a link between
theory/research and practice on questions
which deal with urban, public open-space.
Members include The Agricultural Uni¬
versity of Sweden, The Swedish Municip-
le Association, four housing organisations
which participate on a private basis, co¬
operative and public or social housing
associations, The National Tenants Asso¬
ciation and The Landscape Contractors
Association. Approximately % of the eco¬
nomic resources are used to arrange semi¬
nars and conferences, to popularise re¬
search reports, to prepare study material,
to participate in planning and running of
study courses to prepare brochure materi¬
al and to inform the mass media. The
remaining xh of resources are used to
inform and follow up on research work.

The Gardens at The National Bank of
Denmark, p. 129
By Lis Park
The National Bank of Denmark is situ¬
ated in the heart of Copenhagen with its
front towards the harbour, Holmens
Church as neighbour and Børsen opposi¬
te. The building is a five storey block
which rises above an almost enclosed par¬
terre garden projecting to the west -
towards Holmens Church. From the
street, one notices the simple and clear
building block upon the windowless yet
distinguished and reserved lower floor.
However, the glimpse of planting on the
roof of the low wing and the little, cheer-
full pavement lay-out with pool and a
curving granite wall "the valuta snake",
under the platan trees, is an intentional
and unpretentious greeting to the passer¬
by. The National Bank was designed by
Arne Jacobsen and is executed in three
phases. Arne Jacobsen lived to see com¬
pletion of the first phase before his death
in 1971 and was, also, able to leave his
mark on the large courtyard garden. The
second and third phases are carried out by
the architect firm Dissing and Weitling
who have designed the other courtyard
gardens and the roof terrace. Landscape
Architect Eywin Langkilde has contribut¬
ed and landscape contractor Christian Pe¬
tersen has been responsible for the growth
of the plants. The atrium courtyards of
The National Bank are laid out as courty¬
ard gardens on the roof deck at a height of
1 and 2 storeys. The first and largest
courtyard garden is approx. 15x45 m. and
laid out as a composition of profiled con¬
crete pipes, horizontal "plant drums" pla¬

ced in white marble gravel. They are semi¬
circular with a cavity for plants and a drip
watering system which ensures that the
plants can be vigorous despite the highly
solar-reflecting room.

The second, smaller courtyard garden
built in the second building phase, is
15 x 30 m. and is situated at first floor level
on the roof of the bank hall. The deep
situation and the roof construction have
been binding for the design of the garden.
This courtyard is laid out as a topiary
garden where the theme is stone, glass,
water and plants. The roof garden over
the low building wing, from the third
phase, is designed with rows of cylindrical
plant boxes and follows the theme of the
many round, roof windows. The plant
boxes are planted with low creeping
plants and higher bushes. A little atrium
courtyard, planted with rhododendrons,
is concealed in the low building.

Yew Figures at Vibedehus, p. 137
By I. P. Junggreen Have
Many years ago, C. Th. Sørensen asked
me to try and form some yew trees which
stood in the garden of Vibedehus close to
Vemmetofte at Fakse. The yews - 40-60
in all - were surrounded by a thicket of
thorn, sloe and other things and were in a
bad way. Long, thin stakes with a little
tuft on the top and a tot or two on other
smaller branches. Now, 30 years of clip¬
ping once or twice a year, have gone by. A
thing like this will never be complete as
yew can live for at least 200 years. About
7-8 years ago, the figures were framed by
a yew hedge in a circular form. It is
intended that it should grow to be a thick,
chunky and uneven wall, whilst being
carefully clipped. The height and width
can be anywhere from 1 to 3 m.

Monet's Garden, p. 140
By Charlotte Skibsted
The garden in Giverny is a theatre of
flowers and colour. A winding, flowing
paradise of wisteria and water lillies in the
bright illumination of the river landscape.
Under the leadership of The Academy of
Fine Arts, the garden was restored and
converted to a museum and opened to the
public in 1980. Work on the water garden
started in 1893. Monet led water from one

of the tributaries of The Sein through the
garden via canals which later led to the
establishment of the famous lilly pool.
Inspiration for the water garden came
from the river landscape but the influence
of Japanese landscape architecture is also
prevalent.

Jeremy Dean
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ELCA-kongres 1984 holdes i Malmø,
temaet er friarealforbedring
Sverige - ett land stort till ytan och med få
invånare, var under 60- och 70-talet ett av

byggindustrins centra. Få lander i Europa
byggde så många bostader, en miljon på
10 år. Resultatet blev att bostadsbristen

byggdes bort men också att vi fick nya
bostadsområden med en utemiljo som ut-
sattes for stark kritik.

Resultatet blev att många hyreshusom-
råden i stadens utkanter fick problem med
outhyrda lågenheter. Intresset for månsk-
lig utemiljo steg alltmer och resulterade
bland annat i ett starkt intresse for villor
med egen trådgård. I samband med olje-
krisen med stigande energipriser som
foljd, har kostnaderna for uppvårmning,
transporter mm okat varfor intresset for
andra boendeformer idag stigit.

Landets politiker har vaknat till insikt
om att något måste goras for att få 60- och
70-talens bostadsområden mer attraktiva.
Ett sått år att radikalt forbåttra utemiljon
och erbjuda goda alternativ till villaboen-
det, men i flerfamiljshus!

Detta nya medvetande om utemiljons
betydelse galler också innerstadens går-
dar. Barnfamiljer skall inte vara hånvisa-
de till ytterområden for att barnen skall
kunna vistas ute i en gron och ombonad
utemiljo.

Svenska staten har dårfor sedan ca 5 år
satsat stora summor i form av bidrag och
formånliga lån for att rusta upp den yttre
miljon i såvål yngre som åldre bebyggelse
av flerfamiljshuskaraktår.

Malnjo, platsen for nåsta års ELCA-
kongres, har aktivt deltagit i det arbetet
genom att tillsåtta en sårskild grupp,
»Projekt Båttre Bostadsmiljo«.

Det finns många bra exempel på lycka-
de ombyggnader i Malmo, lyckade dårfor
att de år resultatet av ett givande samar-
bete mellan landskapsarkitekten, kom-
munala tjånstmån och yrkesskickliga
trådgårdsanlåggare.

Kom till Malmo och vi skall visa dig hur
vi i Sverige bår os(s åt, når vi bygger om
utemiljoer på månniskornas villkor.

Kilde: STAF, Box 4268, 20314 Malmø.
Sverige. Telf. 040 -12 41 40.

Fortidsminder - tilgængelige for alle
To amtskommuner, Vestsjælland og
Bornholm, vil udgive oversigter over sær¬
ligt seværdige fortidsminder. I oversigter¬
ne gives oplysning om, hvilke fortidsmin¬
der, der er tilgængelige for handicappede.
Der findes 25-30.000 fortidsminder her i
landet. Det drejer sig f.eks. om skanser,
voldgrave, gravhøje, ruiner og broer, som

er jordfaste og mere end 100 år gammelt.
Ikke alle fortidsminder er lige tilgængeli¬
ge eller for den sags skyld særlig synlige,
fordi buske og træer er vokset op.

Fredningsstyrelsen og amtskommuner¬
ne samarbejder om pleje af fortidsmin¬
der. De enkelte amtskommuner udarbej¬
der plejeplaner, som gennemgås af fred¬
ningsstyrelsen, der yder assistance. Pla¬
nerne omfatter oprydning, fjernelse af
buske og træer, eventuelt etablering af
publikumstoiletter. Som et led i arbejdet
indgår også bestræbelser på at gøre for¬
tidsminderne tilgængelige også for stærkt
handicappede. Fredningsstyrelsen har
øget denne del af arbejdet i samarbejde
med Bolig-, Motor- og Hjælpemiddelud¬
valget. De første resultater er oversigter
over fortidsminder i Sydvestsjælland og
på Bornholm.

Oversigten over Sydvestsjælland består
af et kort over området med angivelse af
seværdigheder. Disse er nærmere beskre¬
vet og tilgængelighed vurderet. I alt er
angivet 30 fortidsminder spændende fra
små gravhøje til 125 m lange dysser. Af
disse er 10 tilgængelige for handicappede
og i beskrivelsen forsynet med signaturen
H for handicapegnethed.

Den bornholmske oversigt omfatter 38
seværdigheder, heraf er foreløbig ni be¬
tegnet som tilgængelige for handicappe¬
de. De tilgængelige fortidsminder består
af et kapel, langhøj, bautastene, skanse
med kanonbænke, runestene, kirkeruiner
og gravhøje. Ved en gennemført besigti-
gelsestur med kørestolsbrugere er for¬
skellige af fortidsminderne blevet gen¬
nemgået, og grundlag for hanclicaptilpas-
ning beskrevet.

For at et fortidsminde kan betegnes
som tilgængeligt for handicappede, skal
en selvhjulpen kørestolsbruger med gode
armkræfter kunne klare adgangsforholde¬
ne. Er den handicappede mindre mobil,
forudsættes det, at man har en hjælper
med. Der er grund til at takke amtskom¬
munerne og fredningsstyrelsen for dette
initiativ. Vore rekreative arealer og kul¬
turgoder bør være tilgængelige. Dan¬
marks fortid er alles fortid.

Kilde: Boligtrivsel i Centrum.

Bøger om have- og landskabskunst fra
The Art Book Company i London
For ca. 20 år siden blev der i London
åbnet en boghandel og et forlag, The Art
Book Company, som blandt andet har
specialiseret sig i litteratur om havekun¬
stens historie og den engelske landskabs-
bevægelses gennembrud og udvikling.
Firmaet udsender med mellemrum fyl¬

dige - ofte illustrerede - kataloger, som
indeholder praktisk talt alt, der udkom¬
mer om disse emner i de store kulturlan¬
de: England - Frankrig - Italien - Tysk¬
land og USA. Blades listerne igennem,
imponeres man over det væld af bøger,
der udkommer om havekunst i disse
lande. Det taler sit tydelige sprog om stor
interesse og stigende forståelse for denne
kunstarts nationale betydning.

Boghandlen er imidlertid ikke en al¬
mindelig forretning, hvor man kan gå ind
fra gaden, udvælge, betale og medtage de
købte bøger, idet der kun sælges fra de
tilsendte kataloger, hvorefter det bestilte
ekspederes pr. post, omhyggeligt embal¬
leret. Men The Art Bok Company har et
udstillingslokale i Covent Garden i Lon¬
don, hvor bøgerne findes til nærmere

gennemsyn for liebhavere.
Virksomheden driver som nævnt også

et forlag. De nu klassiske bøger, som den
engelske låndskabsbevægelses pionerer
udsendte i 17'hundrede-tallet, for eksem¬
pel Horace Walpole, William Shenstone,
Batty Langley og Humprey Repton, kom
i små oplag, og er derfor svære at få til
nærmere studium for studenter og andre
interesserede på bibliotekerne.

The Art Book Company har derfor
følte det som sin naturlige opgave at ud¬
sende disse kulturhistoriske værker igen
som facimileudgaver. Det siger sig selv, at
sådanne genoptryk bliver ganske dyre,
ofte koster mange tusinde kroner. Bøger¬
ne om den engelske landskabs-bevægelses
idé-grundlag er redigeret og forsynet med
noter af John Dixon Hunt, som også i det
første katalog giver en kort introduktion
til emnet. lait har forlaget udsendt 29 bind
af den engelske landskabskunsts grund¬
læggende værker, som således er til at få
igen.

The Art Book Company henvender sig
først og fremmest til de store statslige
biblioteker som kunder,' både de gamle,
men også til de mange nye, som er kom¬
met til ved de nyoprettede universiteter
og læreanstalter for kunst og arkitektur
omkring i landene. Her ønsker man selv¬
følgelig på grund af den stigende interesse
for emnet, at have fyldige samlinger af
bøger om havekunstens historie og den
engelske landskabsparks opståen og ud¬
vikling.

Men boghandlen ønsker selvfølgelig
også at betjene alle enkeltpersoner, som
interesserer sig for disse emner.

Adressen, hvor katalog kan rekvireres,
er: The Art Book Company, 18 Endell
Street, Covent Garden, London WC2,
England.

Asger Ørum-Larsen.
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Nordisk styrelsesmøde 1983
i Stockholm

Dagen før åbningen af den 21. nordiske
landskabsarkitektkongres i Sverige mød¬
tes repræsentanter for de nordiske for¬
eningers styrelser og IFLA-delegater til
nordisk styrelsesmøde i LARs sekretariat
i Stockholm.

Hvad der er sket i det forløbne år
Hvert land havde inden mødes udarbej¬
det en skriftlig redegørelse om forenin¬
gernes virksomhed siden mødet i Reykja¬
vik året før. Fra disse beretninger gives
her et kort resumé.

LAR: Landskapsarkitekternes
Riksforbund
De to vigtigste opgaver for styrelsen har
været planlægningen af den 21. nordiske
landskabsarkitektkongres om »Stadens
framtida uterum« på Håsselby slot samt
forberedelserne til et nyt fagtidsskrift,
som siden samarbejdet om udgivelsen af
»Landskap« bristede, har været stærkt
savnet.

Tanken er, at »utblick-Landskap«, som
tidsskriftet er navngivet, skal udkomme
fire gange årligt og være forum for diskus¬
sioner om udemiljø, planlægnings- og
formgivningsspørgsmål og orientere om
såvel nationale som nordiske og internati¬
onale landskabsarkitektproblemer. Op¬
laget Bliver på 5000 eksemplarer og mål¬
gruppen er nordiske landskabsarkitekter,
arkitekter, boligselskaber, samt statslige,
amtskommunale og kommunale forvalt¬
ninger. Da abonnementprisen foreløbig
er sat til 100 svenske kroner pr. år - vil
tidsskriftets økonomi i stor udstrækning
være afhængig af annonceindtægter.

LARs styrelse har derudover i foråret
1983 undersøgt muligheden for at kunne
styrke landskabsarkitekternes rolle i den
kommunale parksektor. Problemet er de
sidste par år blevet aktuelt, fordi der i
Sverige, af sparehensyn, er en tendens til
at nedlægge selvstændige parkforvaltnin¬
ger - et foruroligende tegn på kommunal¬
politikernes svigtende interesse for kom¬
petent friarealforvaltning.

Om landskabsarkitektuddannelsen ge¬
nerelt og planlægning af kvalificerede ef¬
teruddannelsestilbud for færdige land¬
skabsarkitekter samarbejder styrelsen
med Sveriges Lantbrugsuniversitet.

NLA: Norske Landskapsarkitekters
Forening.
Styrelsen har primært arbejdet med orga¬
nisationsmæssige problemer. Forenin¬
gen, der er medlemsorganisation (kandi¬

datlag) i Norsk Landbrugsakademikerlag
- har på grund af en vis utilfredshed med
den berettigede forhandlingsorganisation
NLF forhandlet med Arkitekternes Fag¬
forbund om en mulig sammenslutning.

Øget informationsvirksomhed, bedre
markedsføring af landskabsarkitektydel¬
ser og oprettelse af en permanent sekre¬
tærordning er nøgleord for styrelsens øje¬
blikkelige arbejdsopgaver.

Den faglige aktivitet manifesteres gen¬
nem vår- og høstkonferencer, fagdage og
lokalafdelingernes særarrangementer. At
Oslo-afdelingen stod fadder til den nordi¬
ske idékonkurrence »Byen og fjorden,
Oslo år 2000« - er rimelig at nævne i
denne sammenhæng.

At nordmændene gør sig internationalt
kendt gennem IFLA er der rige traditio¬
ner for. Elise Sørsdal var i Cambridge
med til at starte organisationen efter kri¬
gen og i 60'erne var Olav Aspesæter
IFLAs præsident og Ingegerd Stenersen
organisationens kasserer. Fra og med
Grand Council mødet i Miinchen nu i
september overtager Sveinung Skjold vi¬
cepræsident embedet for Centralregio¬
nen, som omfatter Europa og Afrika.

Sveinung Skjold er 52 år og har, siden
han blev færdig på Ås i 1959, haft tegne¬
stue i Stavanger. I 70'erne var han et par
år projektleder på et NORAD udvik¬
lingsprojekt i Tanzania med oprettelse af
Kilimanjaro nationalpark.

FLA: Felag Islenskra Landslagsarkitekter
Den islandske landskabsarkitektforening
med kun syv medlemmer en en lille men
særdeles aktiv forening, hvis største pro¬
blem i øjeblikket er at få hævet forenin¬
gens status og landskabsarkitekter accep¬
teret som faggruppe på lige fod med
andre planlæggere. Økonomien er en be¬
grænsende faktor for medlemmernes del¬
tagelse i faglige møder, kongresser og
udstillinger i udlandet, hvilket i nogen
grad forstærker isolationsfølelsen.

På hjemmeplan er mødeaktiviteten høj
og mindst en gang om måneden mødes
medlemmerne og diskuterer hinandens
arbejder.

SMAlFLA: Finlands Landskaps-
arkitekter

Styrelsen har effektiviseret publikations¬
virksomheden og forbedret informations¬
niveauet indad som udadtil i det forløbne
år. I samarbejde me'd museumsfolk prø¬
ver man også med henblik på udstillings-
aktivitet at tage vare på gamle havepla¬
ner. Særlig opmærksom er styrelsen på
medlemmernes løn- og ansættelsesfor¬
hold, som man forsøger at klare for såvel

privat som offentligt ansatte. Med knap
60 medlemmer er det problematisk at
klare efteruddannelse alene, hvorfor for¬
eningen samarbejder med nærbeslægtede
foreningerom kursusplanlægning.

DL: Foreningen afDanske Landskabs¬
arkitekter

Arbejdsløsheden blandt landskabsarki¬
tekter har været markant stigende i de
forløbne år og for de privatpraktiserende
er mængden af opgaver faldet drastisk.
Mange tegnestuer kører således på et
minimum af aktivitet uden udsigter til at
kunne øge beskæftigelsen i den nærmeste
fremtid og indenfor det offentlige ar¬
bejdsområde er anlægsaktiviteten skåret
stærkt ned.

Med det formål at søge landskabsarki¬
tekternes arbejdsområde placeret mere
centralt i forhold til de opgaver, der skal
løses i samfundet og dermed forbedre
fagets muligheder for beskæftigelsen, har
styrelsen nedsat to permanente udvalg
nemlig udviklingsudvalget, der skal af¬
grænse og definere vort fag i forhold til de
opgaver, som skal løses og uddannelses¬
udvalget, der står for tilrettelægning af
fagets efteruddannelse og løbende vurde¬
ring af grunduddannelserne.

Informationsvirksomheden søges ud¬
bygget for at markere faget bedre i den
offentlige debat og udvide informationen
om landskabsarkitekters virkemåde til
andre faggrupper og til den øvrige del af
samfundet.

Landskab vil fortsat være grundstam¬
men i denne informationsvirksomhed,
men for at kunne nå ud til en større kreds
vil det blive nødvendigt også at benytte
andre kanaler.

Som efterdønninger af DLs 50 års jubi¬
læum i 1981 er man i Herning i gang med
at genskabe C. Th. Sørensens geometri¬
ske haver og gennem Dansk Byplanlabo¬
ratorium udgive en ny bog om parkpo¬
litik.

Udstillingsudvalget, der har arbejdet
med en plancheudstilling om landskabs¬
planlægning er nu så langt, at den udlejes
til kommuner, foreninger m.m. Det er en
kærkommen mulighed for at vise, hvor¬
dan landskabsplanlægning indgår i ud¬
formningen og forvaltningen af vores
miljø.

Siden Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter og Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd i 1979 nedsatte ho¬

norarudvalget til at forhandle nye hono¬
rarregler for praktiserende landskabs¬
arkitekter, har dette arbejde beslaglagt
en del af DLs aktivitet. Forhandlingerne
forventes afsluttet i 1984.
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Hvad der arbejdes med i fællesskab

Kongresser
Rækkefølgen af nordiske landskabsarki¬
tektkongresser i 80'erne er aftalt således:
I 1985 er Danmark værtsland - i 1987

Norge og i 1989 er det Finlands tur til at
stå for arrangementet.

Nordisk styrelsesmøde
der ligeledes går på skift landene imel¬
lem, holdes i 1984 i Norge - formodentlig
i Kristiansand.

Haveguide om moderne nordisk
havekunst
For at gøre landskabsarkitekternes ar¬
bejdsområde bedre kendt i samfundet
eksempelvis gennem bedre informations¬
virksomhed drøftede nordisk styrelses¬
møde sidste år på Island mulighederne for
at udgive en fællesnordisk guide om mo¬
derne havekunst rigt illustreret med fotos
og tegninger.

DL har i det forløbne år arbejdet videre
med opgaven og forelagde på mødet i
Stockholm et konkret oplæg til guiden,
der skal give et historisk rids af nordisk
havekunst og landskabsarkitektur med

hovedvægten lagt på tiden efter 1920.
Guiden emneopdeles og hvert eksempel
beskrives i tekst, plan og fotos. Som
supplement bringes oversigten over geo¬
grafisk seværdige haveanlæg - et fyldigt
emneregister - samt geografiske over¬
sigtskort m.m. Skønsmæssigt bliver den
samlede guide på 300 sider trykt på norsk,
svensk, dansk og engelsk. En eventuel
opdeling i tre-fire småbøger efter natio¬
nalitet vil blive overvejet.

Nordisk styrelsesmøde anbefalede, at
DL som hovedredaktør arbejder videre
med guiden og inden 1. januar 1984 have
et færdigt oplæg klar til de nordiske for¬
eningers styrelser.

Når projektet er drøftet og forhåbent¬
lig godkendt i de respektive foreninger
danner hvert land en lokalkomité, som

udvælger, illustrerer og beskriver de øn¬
skede anlæg. Hovedredaktionen, tilrette¬
læggelse og lay-out udføres i Danmark.

Efteruddannelse af landskabsarkitkter
Efter på to nordiske styrelsesmøder at
have drøftet muligheden for i nordisk
regie at tilrettelægge en fælles efterud¬
dannelse for landskabsarkitekter med er¬

hvervserfaring, anbefalede man, at sagen

i første omgang bør drøftes på nordisk
lærermøde i København i oktober.

Kongrespublikationer
Efter forslag fra den finske landskabs¬
arkitektforening anbefalede nordisk sty¬
relsesmøde, at der fremtidigt udgives en
kongrespublikation med fagaktuelle ar¬
tikler, fællesudtalelser og trykning af de
vigtigste kongresindlæg. DL skal som næ¬
ste kongresvært forsøge at bringe SMA/
FLAs visioner ud i livet.

IFLA-News
Nordisk styrelsesmøde anbefalede, at der
til IFLA-News laves et engelsk resumé af
forhandlingerne på nordisk styrelsesmø¬
de, et samarbejde som det kan være rime¬
ligt at informere vore udenlandske kolle¬
ger om.

IFLA-delegaternes rejser
Den norsk-svensk-danske aftale om i fæl¬
lesskab af finansiere delegaternes rejse til
Grand Council møder fjernt fra Europa -

er ikke længere baseret på en tilskudsord¬
ning, men skal fremtidigt dækkes i sin
helhed af NLA, LAR og DL i tre lige
store andele. Karen Permin.

Vedligeholdelse
afvej-,have-
og parkanlæg.
»Når man har at gøre med den daglige pleje og vedligeholdelse af
beplantninger i og omkring park, skov, trafikanlæg, institutioner, indu¬
strier, boliganlæg m.v. • er det rart at vide, at man kan ringe til
Agro-kemi's institutionsafdeling eller et af salgskontorerne og få råd
og vejledning i anvendelsen af jordforbedringsmidler, gødninger og
plantebeskyttelsesmidler.«
Vi udarbejder gerne jordforbedrings- og gødningsplaner samt sprøjte¬
planer for Dem.
Vi anviser nærmeste forhandler.

©Agro kemi a/s Bayer
-der står viden bag navnet.

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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Mit*
Betonbrostenen Classico
Efter overvældende succes i store dele af

Vesteuropa er Classico nu nået Danmark,
hvor en landsdækkende licensproduktion
finder sted af dette mønsterbeskyttede
belægningssystem på fabrikker tilsluttet
Betonvarekontrollen.

Ved anvendelse af fem stenformater

byder Classico på næste ubegrænsede an¬
vendelsesmuligheder, der ikke er bundet
til nogen bestemt form for den færdige
belægning. Fra den monotone betonflade
fører Classico Dem tilbage til en individu¬
el brolægning med naturstenskarakter.
Classico fascinerer gennem samspillet
mellem form og farve. Classico er mere
end kun betonbrostensbelægning. Af¬
grænsning af belægningen foretages uden
brug af specielle kantsten.

Classicos særlige udformning muliggør
lægning af cirkler, cirkelbuer og cirkel¬
mønstre. Ligeledes foretages tilslutning
mellem lige og buede flader lige så godt på
områder med niveauændringer som på
plane flader. Der er intet behov for spe¬
cielle kurvesæt for ændring af læggeret-
ning. Classicos særlige udformning samt, i
ekstreme tilfælde, cirkelstenen løser pro¬
blemet. Plan overflade og smalle fuger
gør Classico fodgængervenlig.

Classico fremstilles i en porfyrbrun far¬
ve med trykstyrke på 600 kg/cm2 i 7 cm
tykkelse, hvilket - med det rette underlag
- gør, at belægningen tåler store belast¬
ninger. Den store trykstyrke giver stor
modstandsdygtighed over for frost og salt¬
påvirkning.

Kilde: Frederikssund Betonvarefabrik,
Nygade 5. 3600 Frederikssund. Telf.: (02)
31 00 75 - (02) 31 02 72 og Betonvarefa-
brikken Løven, Ikast. Tlf. (07) 15 50 00.

Plantekatalog 83-84fra Birkholm
Planteskole
Birkholm Planteskole i Allerød har ud¬
sendt plantekatalog 83-84. Det fyldige
katalog er på mere end 100 sider. Herfra
skal fremhæves det brede og varierede
sortiment af træer i store størrelser.

I kataloget er også medtaget omkring
25 sorter og kloner udsendt fra Klonkilde-
udvalget. Disse 25 er fremhævet forrest i
kataloget, hvor det udviklings- og forsøgs¬
arbejde, som Klonkildeudvalget og Frø-
kildeudvalget udfører, beskrives ganske
kort. Birkholm Planteskole har efterhån¬
den gjort det til en fin tradition hvert år at
lade katalogets omslag vise en type bark i
nærbillede. I år er barken fra Kamtchat-
birk i focus, og det har givet et smukt
flødefarvet omslag.

Monarflex bundmembran og bassinfolie
Monarflex 500 bundmembran er en 0,5
mm tyk polyestermembran, armeret med
polyester-net med en maskevidde på 12
mm og fremstilles i 4 m brede baner.

Monarflex 500 bundmembran er resi¬
stent overfor de almindeligt kendte kemi¬
kalier i de koncentrationer, hvori disse
normalt forekommer i naturen og overfor
almindelige olier. På fabrikken kan Mo¬
narflex 500 banerne præ-konfektioneres i
stykker på op til 100 m2. Monarflex 500
stykkerne leveres på pladsen, klar til af¬
læsning med kran eller gummiged, i pak¬
ker, der vejer ca. 500 kg. På pladsen
sammensvejses de store stykker Monar¬
flex 500 bundmembran til én hel ubrudt
flade. Monarflex 500 svejses med Polys-
heet selvkørende extruder-svejser. Ar¬
bejdsgangen »i marken« er således meget
enkel, hvorfor man er mindre afhængig af
vejrliget.

Svejsningen af Monarflex 500 bund¬
membran foregår, således at svejsninger¬
ne taglægges med overlæg i faldretningen.
På den udlagte Monarflex 500 bundmem¬
bran udlægges harpet grus, i en tykkelse
som foreskrevet; normalt 20-30 cm. På
skråninger eller andre steder som er svært
tilgængelige for den kørende svejsemaski¬
ne, svejses Monarflex 500 med en én-
mandsbetjent håndbåret extruder-svej¬
ser. Monarflex 500 bundmembran kan
således extruder-svejses overalt, for op¬
nåelse af 100% tætte samlinger.

Monarflex 500 anvendes til store som

små bassiner og deponier af enhver art.
Desuden fremstilles Monarflex bassin¬

folie, der også er armeret. Det er et helt
dansk produkt fra A/S Polysheet i Herlev
og fremstilles specielt til havebassiner,

soppebassiner og kunstige søer. Monar¬
flex bassinfolie forhandles af planteskoler
og byggemarkeder og leveres i standard¬
bredde 4 m eller på bestilling i alle for¬
mater.

Brochuren med opbygningsvejledning
kan fås fra Aktieselskabet Polysheet. Ma-
rielundsvej 41-43. 2730 Herlev. Telf. (02)
94 35 55.

Belægningssystem Bueforbandt
Bueforbandt er et nyt belægningssystem,
der forener den klassiske brobelægning i
bueforbandt med betonstenens prisbillig¬
hed og styrke.

Bueforbandtbelægningen består af
bueelementer, der udlægges forskudt.
Hvert bueelement består af ni sten i stør¬

relse afpasset buen. Bueforbandt frem¬
stilles af beton i bedste kvalitet og er
derfor frost- og saltsikker og tåler enhver
form for belastning, som kørearealer nor¬
malt udsættes for.

Tekniske specifikationer: stentykkelse:
7 cm, bueelementets bredde: 98 cm, vægt
pr. m2:150 kg. Stenene lagerføres i grå og
sort.

Kilde: SF-sten K/S. 4000 Roskilde. Tlf.
(02) 75 7788.

Efterlysning
På DL's høstkonference i Herning 1982
fremlagde Eivor Bucht forskellige bøger
og hefter til gennemsyn. Tre af disse,
blandt andet en rapport af Sture Koinberg
forsvandt sporløst på konferencen og er
ikke senere dukket op.

Hvis én af deltagerne ved en fejltagelse
har fået bøgerne, der alle er mærket med
Eivor Buchts navn, ned mellem det uddel¬
te konferencemateriale, bedes de venligst
returnere bøgerne til: Landskapsarkitekt
Eivor Bucht, Movium sekretariatet,
SLU, Box 58, 23053 Alnarp, Sverige.
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DL's høstkonference
- og debatten der blev væk
Et fremmøde på over 100 deltagere i en
forening med ca. 200 medlemmer siger
mere end mange ord, at emnet »udviklin¬
gen i det almennyttige byggeri« næppe
kunne være valgt bedre for årets høstkon¬
ference.

Programmet spændte fra Palle
Schmidts generelle bemærkninger om de
forskellige lovinitiativers indvirken på det
sociale byggeri, v/aAndreas Bruuns tilba¬
geblik på en tegnestues 20 års »produkt¬
udvikling« af friarealplaner, til forskerne
Michael Varming og Jan Gehls spekula¬
tioner over, hvad der idag synes galt med
boligmiljøerne, og hvordan vi kan rette
op på skaden. Som afslutning gav Susan¬
ne Waade Frederiksen et eksempel på en
afgangsopgave fra Akademiet med be-
byggelsesmæssige forbedringer. Et upå¬
klageligt program med tilsyneladende go¬
de muligheder for faglig diskussion. Men
med en lidt uklar tilrettelæggelse og en
noget vag mødestyring galoperede tids¬
planen afsted. Og så havde lørdagens
mandlige indlæg for megen karakter af
belæring, hvad der fik konferencen til at
minde om efteruddannelse - og henlagde
debatten til small-talk i pauser og under
spisningen.

Mange deltagere brændte formodentlig
inde med en del spørgsmål og synspunk¬

ter. For eksempel havde det måske været
rart for de mange yngre landskabsarki¬
tekter, at få Palle Schmidts uddybning af
samspillet mellem rammebeløbenes stør¬
relse, de stereotype montagelejligheder
og de forstenede friarealer, noget der
kendetegner '60ernes større bebyggelser?
Og hvorfor bekom »fast pris og tid«-
udbudsformen arkitekterne så lidet vel

dengang?
Det var usædvanligt men meget kær¬

komment, at Andreas Bruun lagde sine
projekter frem, med alle deres dyder og
mangler. Gavnligt var det at få hans over¬
vejelser om konkrete projekterings-
spørgsmål: grus eller asfalt, klippet eller
fri vækstform, gaderum eller forhaver?
Banalt vil nogen vel sige. Ja,men så kon¬
kret er dagligdagen på tegnstuen, hvis
man altså ikke hører til de arkitekter, som
helst ser alt planlagt, udført og vedlige¬
holdt af beboerne selv.

Men programteksten snød os vist lidt.
Vi hørte ikke meget om »de bestandige
værdier set i forhold til de skiftende vil¬
kår ...«. Var indlægget ikke snarere ud¬
tryk for de skiftende værdier set i lyset af
de stedse ringere vilkår?

Netop de skiftende, eller rettere nye
værdier var Varmings og Gehls budskab:
friarealerne skal have bløde kanter bl.a.
som værn imod vold og vandalisme. Des¬
uden slog de til lyd for, at alt skal bruges,

intet må kun pynte. Hvorfor skal enhver
plan nu om dage gøres op i nyttehaver,
fælleshus, strædefester og beboerkon¬
takt? Er det socialt bedre at dyrke det
tilfældige nabobekendtskab end familie,
venner og kolleger?

Nabokontakt og friarealer kan ikke
tjene som lynafleder for problemer skabt
andre steder i samfundet: arbejdsløshed
for nogle og en for lang arbejdsdag for
andre, hvorved børn får ringe voksenkon¬
takt. Det blev fremført, at kun de, der var

velfungerende kunne formås til at yde en
særlig indsats i et beboersamarbejde.
Derfor virker det tvivlsomt, om manudu-
ceret dyrkning af friarealer vil være nogen
løsning. Derimod vil det være fint, hvis
friarealerne opfattes og benyttes som dy¬
namisk legetøj med mulighed for etable¬
ring af dyrkningslodder og frugthaver.

Susanne Waade Frederiksens indlæg
om bebyggelsesforbedring var mest af alt
fortætning, og kun meget lidt friarealfor¬
bedring. Vi er nok lidt forbeholdne over
for den megen om- og tilbygning. Dels
bliver det altid økonomisk tungt, dels
fratages tresser-byggeriet sin eneste kva¬
litet, nemlig de rigelige udearealer. Kan
det tænkes, at vi stadig er nogle, der nyder
synes af store plæner, og at det bare er
faggruppen, der for tidne vil dem til livs?

Annemarie og Dennis Lund
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krumlf 4rr.mil S
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Planlægning, pleje og drift af
kulturlandskabet
Kursus på Tune Landboskole d. 14.-18.
november 1983

Sidst i 1981 nedsatte kursusinstitutionen
Tune Landboskole arbejdsgrupper inden¬
for forskellige fagområder, for at styrke
den faglige indflydelse på og kontinuite¬
ten i planlægningen af efteruddannelsen.

Således blev der nedsat en arbejdsgrup¬
pe for »Have og landskab« med repræsen¬
tanter fra følgende områder: Østifternes
Haveselskab, Det jyske haveselskab,
Stads- og Kommunegartnerforeningen,
Foreningen af Kirkegårdsledere, Afde¬
ling for Have og Landskab KVL, Forenin¬
gen af Danske Landskabsarkitekter, Sta¬
tens Planteavlscenter og Danske Forst¬
kandidaters Forening.

Arbejdsgruppen har foreslået en kur¬
susrække omhandlende Pleje og planlæg¬
ning af friarealer. Kurserne skal med de¬
res indhold henvende sig til landskabs¬
arkitekter, havebrugskonsulenter, land¬
inspektører, forstfolk m.v.

Kursusrækken vil gennem flere kurser
(1 pr. år) bevæge sig fra det åbne lands
friarealer til byernes friarealer.

Gunver Vestergaard

Pleje af historiske haver- kursus i
Munchen

With the financial support of the Europe¬
an Community the Bavarian Administra¬
tion for National Castles, Gardens and
Lakes in Munich, Castle Nymphenburg,
will again organize a practical course for
landscapers concerning the maintenance
of historical gardens.

This practical course will start on 1.2.84
and will be finished on 30.07.84. During
this course the participants will not have
to attend school but will deal with special
problems of the maintenance of historical
gardens and parks by working in the office
(50%) and in the park (50%). Besides this
the question of maintenance will be dis¬
cussed on the spot when undertaking nu¬
merous study trips to Bavarian historical
gardens.

The European Community offers a
number of scolarships to national subjects
of its member countries who are skilled in
the landscapers profession. The partici¬
pants have not to pay for accommodation
and receive a subsistence allowance of
about 500,- DM per month. A good
knowledge in the English, French or Ger¬
man language are required.

Interested persons please send their
applications as soon as possible to the
ELCA-Sekretariat, Haus der Landschaft,

Plittersdorfer Str. 93, D-5300 Bonn 2.
Tel.: 2 28/35 4036.

Forsøgsprojekter i Lejerbo
Boligselskabet Lejerbo har udsendt en
rapport »Handicapegnede Boliger« med
forslag til to forsøgsprojekter. Rapporten
er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestå¬
ende af forældre til psykisk handicappede
børn, repræsentanter fra Lejerbo og en
teknikergruppe. Forslagene tager først og
fremmest sigte på at tilvejebringe en løs¬
ning på psykisk handicappedes boligpro¬
blemer i forbindelse med almindeligt al¬
mennyttigt boligbyggeri, der i øvrigt plan¬
lægges egnet for såvel fysisk som psykisk
handicappede. Rapporten indeholder
dels en række principielle betragtninger
om de funktionsmæssige krav til boli¬
gerne, dels konkrete forslag til deres ud¬
førelse. Der er tale om projekter med
byggeklare grunde ved henholdsvis Sol¬
bjergvej og Fabriksvej på Frederiksberg.
Byggeriet ved Solbjergvej foreslås opført
i 4 etager med 36 boliger, og byggeriet på
Fabriksvej foreslås med fra 2-5 etager.
Begge projekter virker meget spænden¬
de, og forhåbentlig vil der blive opnået
tilslutning til gennemførelsen. Det vil ha¬
ve den allerstørste værdi at give psykisk
handicappede unge selvstændige bolig i
forbindelse med nødvendige støtteord¬
ninger og fælles faciliteter. Desværre er
der stadig kun få boliger i bycentrene
egnede for handicappede. Værdien af pla¬
cering af egnede boliger i et bymiljø un¬
derstreges i rapporten bl.a. på følgende
måde: »En bebyggelse, der også rummer
handicappede, bør placeres i en by eller
bymæssig bebyggelse, fordi kontakt er
nødvendig, og fordi isolation bør undgås.
Inden for byen vælges en beliggenhed, der
gør det muligt at passe et dagligt arbejde.
Derudover er der et generelt ønske om
adgang til en række af de tilbud, som står
til rådighed for en kommunes borgere,
såsom bibliotek, sportsanlæg, for at ud¬
nytte byens muligheder for uddannelse,
kulturoplevelser og underholdning. Der¬
for må der være adgang til kollektiv trafik.
I Københavnsegnen navnlig S-togs-statio¬
ner, som vel efterhånden alle får elevator
fra gade til perron. Inden for det lokal¬
samfund, som bebyggelsen er en del af, er
adgang til at gøre indkøb af dagligvarer
det vigtigste krav. Der kan tænkes andre
krav af særlig betydning. Således er let
adgang til svømmehal for mange handi¬
cappede et meget stort behov. Herudover
skal der være bekvem adgang tilbyens
grønne områder og til lokale møde- og
samlingssteder.«

Kilde: Boligtrivsel i Centrum.
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Nye landskabsarkitekter fra
Kunstakademiet i København
I 1983 har nedennævnte studerende ved
Kunstakademiet i København, Land-
skabslaboratoriet fået afgang med nævnte
afsluttende opgaver.

Philip Rasmussen: Cykelstiplan for
Nakskov kommune.
Jens Helger: Samlet studieforløb samt
Roskilde stationsplads - Hestetorvet.
Poul Børge Pedersen: Samlet studiefor¬
løb samt Bydelspark i Roskilde.
Torben Zinn: Rekreativ planlægning for
Sydlangeland kommune.

Nye landskabsarkitekter fra Afdeling for
Have og Landskab, KVL
Nedenstående landskabsarkitekter er ud¬

gået fra Landbohøjskolens linie for Have
og Landskab i foråret eller sommeren
1983. Emnet for 8-pointsopgaven er
nævnt efter navnet.

Karen Margrethe Steen Møller: Lom¬
men i Allerød.

Dorrit Grytter, Søren Holgersen, Ian
Jørgensen og Anker Madsen: Parkpro¬
gram for Københavns og Frederiksberg
kommuner.

Birte Utzon og Søren Kastoft: Regn¬
vandsbassiner, en eksempelsamling.

Mette Rønne og Michael Nielsen: Fe¬
rieby på Samsø.

Anne Louise Mortensen og Mette Ma¬
thiasen: Parkplanlægning, proces og be¬
greber.

Årets Gård 1983 i Malmø

Sveriges Trådgårdsanlåggningsforbunds
tåvling om Årets Gård 1983 år avgjord.
Juryn utsåg enhålligt bostadsråttsforenin-
gen Hogaholm i Malmo till innehavere av
Årets Båsta Gård 1982.

Juryns motivering: »Med rimliga eko-
nomiska insatser har man skapat en
månsklig och stimulerande utemiljo for
de boende. Samspelet melian oppna och
slutna ytor fråmjar en mångsidig anvånd-
ning av gårdarna, utformningen år mjuk
utan att vara formlos. Omsorgen i an-

låggningsarbetet har givit gårdarna på
Hogaholm ovanligt goda kvaliteter.«

Miljoforbåttringen oppnade dorren for
en båttre gemenskap mellan oss som bor
på Hogaholm, sager Sten Goransson,
ordforande i foreningen. Det går knap-
past en vecka utan att det arrangeras en
sammankomst på någon av våra gårdar.
Hår fanns tidigare bara asfalt, plattor,
sandlådor och håckar. I dag kånns det
som att bo inbåddad i gronska, ja som

vilket villaområde som helst, menar en

glad Sten Goransson.
Hogaholm byggdes 1971-72. På cirka

100.000 kvm tomtmark byggdes 1000
lågenheter i 18 stycken 3-, 5- och 8-vå-
ningshus. Husen grupperades kring 13
gårdar. Tidigt våcktes tankar om att gora
något åt dem. På medlemsmoten diskute-
rades losningsforslag och 1980 var man
mogen for att realisera forhoppningarna i
anlåggningsarbete. Svenska Landskap
AB ansvarade for projekteringen tillsam-
mans med anlåggningsforetaget AB
ALLT i Schakt AB. De utforde också an-

låggningsarbetet. Gårdarna blev klara ti¬
digt i våran. Den gemensamma utemiljon
kostade totalt 3,6 miljoner, 3.600 kronor/
lågenhet. Med de fordelaktiga bidragen
inråknade stannar hyreshojningen vid 10
kr per månad och lågenhet. Val investe¬
rade pengar, tycker man på Hogaholm.

Årets Gård-priset blev overlåmnat av
bostadsminister Hans Gustavsson den 2.
9. på trådgårdsutstållningen Flora & Po¬
mona i Stockholm.

Kilde: Pressemeddelelse fra STAF,
Malmø.

en god forbindelse..
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Vejbelægning
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belægning
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as Jens Villadsens Fabriker
Øst for Storebælt: (02) 915522
Vest for Storebælt:- (06) 823388
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Bygget i Norge
En arkitekturhistorisk beretning

skrevet og tegnet av Odd Brochmann
Odd Brochmann fortæller i ord og billeder om norsk byggeri, fra de ældste spor
af jernalderens huse, i første bind frem til det 17. århundredes byer og
bygninger, i andet bind frem til nutiden. Det er ikke nogen traditionel
arkitekturhistorie, men snarere en kulturhistorie, fortalt med udgangspunkt i de
menneskeskabte, fysiske omgivelser, hvor mennesker har udfoldet sig i arbejde
og fest.

Livsvilkårene i Norge har været andre end i Danmark', og det afspejles i
bygningernes regionale særpræg. Norsk træarkitektur er enestående i sin
originalitet og rigdom.

Men norsk byggeri afspejler også sine steder det kulturelle samkvem, der i
århundreder har været mellem Norge og Danmark.

Odd Brochmann er lige så kendt af danske som af norske læsere for sin
fortælleevne. Bogen er skrevet på et let læseligt norsk. De flere hundrede
illustrationer er alle tegnet af Odd Brochmann. Der er miljøskildringer,
pålidelige beskrivelser af bygninger og bygningsdetaljer, teknisk betonede
planer og snit, rekonstruktioner og gendigtninger afde oprindelige miljøer. Odd
Brochmann befolker ofte sine tegninger med mennesker i situationer, som de
kunne have fundet sted, da bygningerne blev opførte.

Værket er udgivet med støtte af Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd.
Bygget i Norge - 1. Illustreret. 310 sider. Indbundet, pris kr. 172,45. Bygget i

Norge - 2. Illustreret. .310 sider. Indbundet, pris kr. 185. Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo.

Distribution i Danmark: Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 København K.



Lekparksbyggnaden i Unikko - Vallmon ar en

gammal enfamiljsvilla.

■ The play park building in Unikko - Vallmon
is an old single-family villa.

Lekparken Vallmon i Helsingfors
Af Camilla Rosengren

I Helsingfors finns en kommunalt ledd
lekverksamhet i ett fyrtiotal parker runt¬
om i staden. Parkerna planeras och un-
derhålls av stadens parkavdelning, verk-
samheten Skots av barndagvårdsverket.

Verksamhet

I parkernas dagsprogram ingår lek, sys-
selsåttning av olika slag och om somma-
ren en varm matportion vid lunchtid.
Deltagandet kostar ingenting och ingen
forhandsanmålning behovs. Verksamhe-
ten overvakas och leds av lekledare, som
finns på plats från klockan åtta eller nio
på morgonen till fem eller sex på efter¬
middagen. Verksamheten år avsedd for
barn over fyra år. For mindre barn finns i
många parker »parktanter«, privata per¬
soner, som tar hand om småbarn några
timmar om dagen mot en månatlig avgift.

Utformningen av lekparkerna
Enligt Inrikesministeriets normer borde
lekparkerna ha et yta på 6000-12000 m2
och ligga intill friluftsområde på minst 10
ha. Dessa ytkrav underskrider stadens
parker ofta. Lekparken Vallmon i Bocks-
backa i nordostra Helsingfors har en areal
på 4500 m2 och anknyter sig till ett litet
gronområde.

Utformningen av lekparkerna varierar
mycket, beroende på terrång- och vegeta-
tionsforhållanden och på platsens ålder.
Tidigare betonade man starkt vikten av
oppna fria ytor for bollspel och rorelses-
lek, men efter hand har man lagt storre
vikt vid att gora parkerna mångsidiga och
på att utveckla inomhusutrymmena.

Bocksbacka

Bocksbacka år ett gammalt småhusområ¬
de, som håller på att fortåtas. De gamla
husen, med små och anspråkslosa, men
lummiga trådgårdar, kommer till stor del
att forsvinna och ersåttas med radhus och

våningshus. Invånarna består till stor del
av unga arbetarfamiljer.

Den stadsplanemåssiga parkarealen i
Bocksbacke år stor, 164 m2 per innevåna-
re, medan medeltalet for hela staden år 66
m2 per innevånare. Trots att Bocksbacka
i princip har gott om friytor, år de till
stor del svårtillgångliga. Friarealerna år
ojåmnt fordelade inom området och be¬
står till storsta delen av fortfarande bru-
kad åkermark eller slitna skogsdungar.

Trots allt ger stadsdelen ett gront och
lummigt intryck, dels genom den kupera¬
de terrången och de små bevarade skogs-
backarna, dels genom att man sparat

mycket av de gamla trådgårdarnas tråd
och buskplanteringar.

Lekparken
Vallmon ligger centralt i området med
over 800 barn inom verkningsområdet.
Parken omfattar flera gamla villatomter
och man har sparat både ett av de gamla
husen med tillhorande uthus och mycket
av trådgården. Man når parken långs
fotgångarstigar, som kantas av gamla
bjorkrader och håckar. Pareen har plane¬
rats av stadens parkavdelning.

Hår finns både komunalt anstållda lek¬
ledare och privat parktantsverksamhet.
Om vintern har man tre anstållda och om

sommaren dessutom deltidsanstållda

medhjålpare.
I allmånhet år stadens lekparksbyggna-

der av en enkel, barackliknande modell,
funktionell men tråkig. Någon arkitekto¬
nisk paria år inte Vallmons hus heller,
men i stallet hemtrevligt och har enligt
ledarna fungerat tillfredsstållande, också
om det fortfarande kraver reparationer.

I lekhusen inrymmes hobbyrum, so-
cialutrymmen for personalen, rum for
allmån samvaro, kok, toaletter, forråd
och ouppvårmda lekutrymmen. I Vall¬
mon år forråden i ett gammalt uthus.
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Plan 1:1000. 1. Volleybollplan, grus. 2. Grusplan, skridskobana om vintern. 3. Grås.
4. Plaskdamm. 5. Terrångmodellering. 6. Tråtrall. 7. Lekparkshus. 8. Forråd. 9. Sandlådor
och lekredskap. 10. Bårbuskar.U. Odlingsland for barn. 12. Bevarade frukttråd. 13. Bad¬
minton. 14. Bordtennis. 15. Parktantshdrna. 16. Bevarad granhåck. 17. Fotgångarstig.
■ Plan 1:1000. 1. Volley ball field, gravel. 2. Gravel pitch, skating rink in the winter. 3. Grass.
4. Paddling pool. 5. Grading. 6. Tread rail. 7. Play park house. 8. Tool shed. 9. Sand pit and
play equipment. 10. Berry bushes. 11. Allotments for children. 12. Preserved fruit trees. 13.
Badminton. 14. Table tennis. 15. Park attendants corner. 16. Preservedfir hedge. 17. Footpath.

2

Våxtlighet och rumsindelning
Av de gamla trådgårdarna har man beva-
rat granhåckar, tråd av olika slag: utom
de vanliga bjorkarna och granarna, stora
ekar, silverpilar, lindar och tujor, som ger
platsen en prågel av gammal kulturmiljø.
Också gamla åppeltråd finns kvar, dels
några fritt stående framfor huset, dels i en
frukttrådgård med raka rader. En del av
tråden har gått ut, men tillråckligt många
finns kvar for att ge intrycket av regelbun¬
den frukttrådgård. Odlingslanden med
bårbuskar, koksvåxter och sommarblom-
mor år nyanlagda. Granhåckarna ger en
fin rumskånsla trotts att de år risiga och
glesa och dessutom gallrade, for att un-
derlåtta overvakningen.

For att få en rikare rumsindelning har
man gjort smårre terrångmodelleringar.
J^orelse-, redskaps- och sandlek har in-
retts i parkens olika, av granhåckar inra-
made rum. Det odsliga intryck, som lek-
platser ofta gor, med sina stora, damman-
de grusytor och i rader uppstållda klåtter-
redskap har man undvikit, miljon år intim
och skyddad.

Plaskdammen

Man stråvar till att bygga en plaskdamm i
alla lekparker med lekledare. I Vallmon
år bassången rund, gjuten av betong en¬
ligt parkavdelningens typritningar. Den
runda formen passar bra i den annors
»fyrkantiga« anlåggningen, men år kan¬
ske inte helt lyckad ur leksynpunkt. Den
år djupast i mitten, cirka 80 cm, och
grundare mot kanterna, vilket inte ger en
lika naturlig indelning av bassången i en
småbarns- och en stora barns-sida, som i
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en rektangulår damm. Popular år dam¬
men i alia håndeiser.

Lek enligt årstid
Bygglekverksamhet med tråmaterial,
hammare och spik har man inte åtminsto-
ne tills vidare, men i stallet en stor arsenal
lost material, byggklossar, kårror, kålkar
och redskap, som under dagens lopp de-
las ut av lekledarna från forrådet.

Allt efter årstiden varierar man utrust-

ningen: på vintern har man snorojnings-
redskap, kålkar, pulkor, snoplogar, skov-
lar, lyktor med ljus i, på våren tar man
fram spel, hopprep, sandleksaker och
gungorna kommer upp, på sommaren
fylls bassången, och så vidare. På somma¬
ren samlas man tolvtiden och åter en

gemensam varm måltid, som i allmånhet
består av en soppa.

I sambund med olika hogtider ordnar
man fester och tillstållningar med musik,
teater och program av annat slag. Årsti¬
dernas våxlingar kan man också folja i
skogsbacken dår barnen fritt kan plocka
blommor, kottar och annat naturmate-
rial.

Skall lekplatser planeras?
Robin Moore anser i IPA newsletter no. 5
1983, att det år riskabelt att anvånda
landskapsarkitekter i projektering av
lekplatser på grund av deras ringa forstå¬
else for barns lek. Liknande åsikter hør
man nu och da från lekledarhåll.

Man kan naturligtvis se på saken från
många olika synsvinklar. Sociala forhåll-
anden, boendetyp, naturforhållanden,
mojligheterna att ha många lekledare och
rikligt med lost material for barnen spelar
en stor roll' når det gåller hur lekplatserna
borde utformas. Att det behovs lekplat¬
ser oavsett hur bra boendemiljon i ovrigt
år brukar de fiesta vara ense om.

Vallmon år ett exempel på hur en lyc-
kad plan stoder lekverksamheten genom
en åndamålsenlig rumsindelning och hur
en lekpark får många extradimensioner
genom varierad våxtlighet och en este-
tiskt medveten utformning. Sårskilt i ett
område som Bocksbacka, med bara få
upprustade parker, ganska stora natur-
pråglade områden och många nya kvarter
år en park med småskalig rumsindelning
och minnen av gammal trådgårdskultur
en gemensam samlingspunkt och krydda i
tillvaron.

1. Den ursprungligen helt jåmna terrången har
formats om, med mer spånnande rumsverkan
och mångsidigare lek både vinter och sommar,
som resultat.
2. Bdrbuskarna skots gemensamt.
3. Tråtrallar och tråstaket runt de gamla appel-
tråden ger en skon vistelseplats både for barn
och vuxna.

4. Plaskdammen år parkens medelpunkt om
sommaren.

■ 1. The original quite flat terrain has been
graded to provide a more exciting spacial effect
and varied play, both summer and winter.
2. The berry bushes are carefully maintained.
3. Wooden trellis-work and picket fences
around the old apple orchard provide an attrac¬
tive resting area for both children and adults.
4. The paddlingpool is the main attraction in the
summer.

Camilla Rosengren, landskabsarkitekt SMAFLA, er

privatpraktiserende landskabsarkitekt i Helsing¬
fors.
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Bygherre: Langå kommune.
Arkitekt: A. Monrad Hansen I/S.

Ingeniør: Reeholm og Bredahl AIS.
Landskabsarkitekt: Hans Jørgen Nielsen.

Munkholmskolens friarealer
Af Hans Jørgen Nielsen

1. De store skråninger langs adgangsstierne er
tilplantede med Rosa Carolina, karolinarose,
og omkring gymnastiksalen er der Symphori-
carpus chenaultii, rød snebær. Heri står for¬
skellige højere buske og træer.

■ l. The large slopes bounding the access paths
are planted with Rosa Carolina and around the
gymnasium, Symphoricarpus chenaultii and a
variety ofbushes and trees are used.

Munkholmskolen ligger ca. 7 km sydvest
for Randers i stationsbyen Stevnstrup,
som er en del af Langå kommune. Her
vedtog byrådet i 1973 en dispositionsplan,
som forudsatte en kraftig byudvikling i
Stevnstrup. Centralt placeret i de fremti¬
dige boligområder skulle der bygges en ny
skole. Jordbundsforholdene på det valgte
areal var vanskelige, men efter mange
overvejelser besluttede byrådet alligevel
at følge planen til trods for de komplika¬
tioner og ekstraudgifter, den valgte place¬
ring ville medføre.

Landskab og jordbund
Stevnstrup ligger i et bakket moræne¬
landskab med store skråninger mod de
brede dale langs Gudenåen og Nørreåen.
Skolegrunden, som er på 115.000 m2,
ligger på en åben og vindudsat nordskrå¬
ning med en vid udsigt over Nørreådalen.
Terrænet falder ialt 27 meter fra højeste
til laveste punkt på grunden, men det
største problem var dog jordbunden, som
er meget fed, plastisk ler. På grundens
lavere dele var leret dækket af et lag

smeltevandssand af varierende tykkelse.
Indholdet af ler og silt i muldjorden va¬
rierede helt fra 8% ved nordskellet til
62% på grundens højste del.

Grundens udnyttelse
De geotekniske undersøgelser var i høj
grad bestemmende for hele anlæggets ud¬
formning. Bygningerne er placerede,
hvor funderingsforholdene var bedst, og
de følger i store træk de oprindelige ter¬
rænkurver.

På grund af risiko for skred måtte skrå¬
ninger i det plastiske ler ikke gøres stejle¬
re end 1:8. Store betonstøttemure blev
derfor allerede i forbindelse med bygge¬
modningen udført for at optage en del af
højdeforskellene i terrænet. En mur på
langs gennem hele blok F har en højde på
3,5 meter, svarende til en etagehøjde.
Mellem stien langs blok F og sportsplad¬
sen er der yderligere 3 meters højdefor¬
skel. Heraf optages de 2 meter af en 350
meter lang betonmur og resten af en
skråning. Den eneste vejadgang til skolen
er Bymarksvej, som ender blindt i skolens

parkeringsplads. Herfra fører brede stier
frem til bygningerne. Nogle af stierne kan
forlænges ud i fremtidige boligområder,
og skolen kan med tiden blive et knude¬
punkt for den lette trafik.

Idrætsanlægget
Anlæggene til udendørs idræt ligger højt
placerede på grunden. Hele arealet synes
stort, men på grund af kravene om de
flade skråninger, har kun en begrænset
del kunnet planeres til boldspil Der er
knebent plads til en fodboldbane og et par
håndboldbaner. Græstæppet fortsætter
dog op ad bakken, som måske kan anven¬
des til andre former for træning. I det
plane areals vestlige del er atletikbanerne
placeret. En kombi-bane med Rub-Kor
belægning er anlagt til 100 meter løb,
tilløb for spring og kast samt til håndbold,
baskettball og volley-ball.

Legepladserne
Lege- og opholdsarealer ligger omkring
klassefløjene og langs nordsiden af blok
F. Overdækkede gange fører langs nor-
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2. Foran cykelskurene står Sorbus latifolia,
sølvrøn, som tåler den udsatte plads. Over
kanten af betonmuren mod sportspladsen hæn¬
ger Cotoneaster 'Skogholm'. Bagest ses den
store gavl af gymnastiksalen og varmecen¬
tralen.

3. Munkholmskolens arealer. Mål 1:3000. A

og B: Normalklasser (fremtidige). C, D og E:
Normalklasser. Fl: Fagklasser og administra¬
tion. F2-3: Fagklasser (fremtidige). GI: Var¬
mecentral. G2: Gymnastiksal. G3: Sportshal
(fremtidig). 1. Parkeringsplads, 2. Adgangs-
stier, 3. Fremtidige stier, 4. Cykelskure, 5.
Trapper, 6. Boldbaner, græs, 7. Asfaltbane for
håndbold, basket- og volleyball, 8. Løbebane,
9. Springgrave, 10. Kuglestødsbane, 11. Red-
skabshus, 12. Græsareal (flad skråning), 13.
Kratplantninger, 14. Beplantet jordvold oven¬

for betonstøttemur, 15. Skråninger med rosen¬
krat, 16. Overdækkede gangstier, 17. Asfalte¬
rede legepladser, 18. Græsarealer, 19. Ældre,
blandet bevoksning, 20. Ny kratplantning, 21.
Landbrugsarealer, 22. Projekteret parcelhus¬
område.

■ 2. Sorbus latifolia is planted in front of the
cycle sheds and can survive in this exposed
location. Cotoneaster 'Skogholm' hangs over
the edge of the concrete wall. The large gable of
the gymnasium and the boiler room can be seen
in the background.
3. The grounds of Munkholm School. Scale
1:3000.
A and B: Class rooms (planned). C, D and E:
Class rooms. Fl: Subject class rooms and admi¬
nistration. F2-3: Subject class rooms (plann¬
ed). Gl: Boiler house. G2: Gymnasium. G3:
Sports hall (planned). 1. Car park, 2. Access
paths, 3. Future paths, 4. Cycle sheds, 5. Steps,
6. Ball field, grass, 7. Tarmac pitch for hand
ball, basket ball and volley ball, 8. Running
track, 9. Jumping pit, 10. Shot field, 11. Appa¬
ratus shed, 12. Grass area (soft slope), 13.
Scrub planting, 14. Planted earth mound above
retaining wall, 15. Slopes with rose scrub, 16.
Covered foot paths, 17. Tarmac play grounds,
18. Grass areas, 19. Older mixed planting, 20.
New scrub planting, 21. Agricultural areas, 22.
Planned single family housing area.

2

3
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malklassernes facader frem til indgange¬
ne og har forbindelse til trapperummene i
blok F. Gangene er åbne og giver ikke
megen beskyttelse mod blæsten. Ved
hjælp af hegn og plantninger er det til¬
stræbt at skabe rimelig læ på adgangs- og
opholdsarealer, samtidig med at noget af
udsigten over det storslåede landskab be¬
vares. Belægningen i gangene er 30 x 60
cm betonfliser. På de fleste andre arealer
er der asfaltbelægning, som let tilpasses
de runde former og skæve vinkler.

Plantekasser af lodrette, trykimpræg¬
nerede planker hæver sig i forskellig høj¬
de over belægningen. Mange af kasserne
er forsynede med bænke og nogle danner
ramme om runde pladser med træbrolæg¬
ning.

Nord for klassefløjene ligger terrænet
en meter lavere end mellem disse. Højde¬

forskellen optages i støttemure af kampe¬
sten. Ovenpå murene danner et tæt ro¬
senkrat og et bræddehegn rammen om et
stort sandareal med legeudstyr, der er
tegnet specielt til skolen.

Skolens plantninger
Kun få steder er der plantet langs skelle¬
ne. De fleste steder glider skolens græs¬
arealer uden hegning jævnt over i de
omgivende marker. Plantningerne er
samlede omkring legepladser, parkering¬
plads og sportsplads. På bakken syd for
skolen er der spredte plantninger, som
uden at markere skellet alligevel giver en
afskærmning mod det kommende parcel¬
husområde. I en lavning øst for skolen er
bevaret grundens eneste oprindelige be¬
voksning, et krat at slåen, hvidtjørn og
forskellige træer.

Et svagt skålformet græsareal nord for
dette krat er omkranset af en ny plantning
med tilsvarende sammensætning. Om¬
kring parkeringspladsen er plantet Ulmus
carpinifolia 'Hoersholm', elm, i en bund
af Symphoricarpus chenaultii, rød sne¬
bær. Hørsholmelm er også anvendt om¬
kring sandlegepladserne mellem klasse¬
fløjene. Den ydre ramme omkring lege¬
pladserne er Rosa Carolina, som i de
brede arealer mod øst og vest er iblandet
højerevoksende buske og træer, blandt
andet eg og skovfyr. Træerne ved sydgav¬
len af klassefløjene er østrigske fyr, idet
løvfældende træer ifølge geoteknikerne
skulle holdes i mindst otte meters afstand
fra bygningerne!

Arbejdets udførelse
Byggemodning af grunden blev påbe¬
gyndt i 1975 og første del af byggeri og
anlæg blev færdigt det følgende år. Arbej¬
det var således vejrmæssigt begunstiget af
to meget tørre somre. Under normale
vejrforhold ville arbejdet på denne jord
være vanskeligt at udføre tilfredsstillende
og indenfor en rimelig tid.

1. og 2. etape af anlægsgartnerarbej-
det, omfattende langt den største del af
arealerne, er udført af Chr. Hjorth og
Peder Nøhr, medens 3. etape, arealerne
ved blok C, er udført af Essenbækgård
Havecenter.

Situationen i dag
Udviklingen i Stevnstrup er som så mange
andre steder gået næsten i stå og kun
halvdelen af skolen er blevet bygget. Med
resten kan det vel have lange udsigter?
Arealerne til de kommende afsnit ligger
hen som grovplaneret råjord, der er tilså¬
et med græs, hvori selvståede træer så
småt er på vej op. Anlæggets hovedtræk -
de store græsarealer og plantinger - blev
heldigvis etablerede fra starten. Det me¬
ste trives godt, men det har knebet for det
begrænsede mandskab at overkomme
renholdelsen af de store plantearealer.

Den største skavank ved anlægget er
dog placeringen af en børneinstitution,
som nylig er opført nord for skolens par¬
keringsplads. Her er der gjort indgreb i
både gamle og nye bevoksninger og græs¬
arealet imellem disse. Institutionen er

ikke vist på planen af skolens araler. Den
er placeret uden medvirken af skolens
arkitekter og tilsyneladende også uden
forståelse for væsentlige træk i det eksi¬
sterende anlæg.

Hans Jørgen Nielsen, landskabsarkitekt MDL, pri¬
vatpraktiserende landskabsarkitekt i Skanderborg.
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1. Lege- og opholdsarealer ved bygning D, E
og F. Mål 1:1000. 1. Flisebelagte gange, 2.
Ramper, 3. Asfalterede legepladser, 4. Asfalt-
bakke, 5. Sandareal med klatrestativer, 6.
Brceddehegn, 7. Støttemur af kampesten, 8.
Legehus, 9. Sandkasse. 10. Siddepladser med
træbrolægning, 11. Plantekasser med klippet
bøg, 12. Høje plantekasser, 13. Hørsholmelm,
/■4. Plantninger af Rosa Carolina med forskelli¬
ge buske og træer.
2. Pladsen mellem blok D og E set fra legehu¬
sets tag, der er forsynet med klatreribber. Del¬
vis omkranset af den krumme bøgehæk er en
rund plads med belægning af imprægnerede
træklodser. Både her og omkring sandkassen
er der bænke.
3. Forbindelsesgangene har belægning af
betonfliser, medens de øvrige arealer er asfalte¬
rede. Den høje nordfacade af blok F ses bag
plantekasserne, hvori der er Cornus mas, kirse-
bærkornel, og Cotoneaster salicifolius 'Re¬
pens'.
4. Faste bænke beskytter de mest udsatte plan¬
tninger. Her indrammer bænken en lille plads
med træbrolægning.

2. The area between block D and E seen from
the play house roof which is designed with
climbing rungs. Partly surrounded by the wind¬
ing beech hedge, there is a round space paved
with impregnated wooden blocks. There are
benches both here and around the sand pit.
3. The connecting paths are paved with concrete
paving slabs whilst the remaining areas are
surfaced with tarmac. The high north elevation
of block F can be seen behind the planters, in
which Cornus mas and Cotoneaster salicifolius
'Repens' are planted.
4. Fixed benchesprotect the most exposedplant¬
ing. Here, the benches frame a small court
paved with wooden blocks.
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■ 1. Play and sitting area by building D, E and
F. Scale 1:1000. 1. Path paved with concrete
paviers, 2. Ramps, 3. Tarmac play grounds, 4.
Tarmac hill, 5. Sand area with climbing frames,
6. Boarded fence, 7. Stone retaining wall, 8.
Play house, 9. Sand pit, 10. Sitting area with
wooden block paving. 11. Planters with clipped
beech, 12. High plant boxes, 13. Hørsholmelm,
14. Plantations of Rosa Carolina with various
bushes and trees.



Stadens framtida uterum
- Nordisk landskabs¬

arkitektkongres i
Stockholm
Af Susanne Guldager og Charlotte Kamp

Hasselby slot, hvor kongressen skulle fo¬
regå, modtog os med kølig højtidelighed.
Alt ligefra slotspladsen til de højloftede,
smukke rum, hvor lyset blev siet gennem
hvide molsgardiner, varslede distance og
formel skønhed. Øsregn lagde en dæmper
på forventningerne, indtil Sven Olov Ny-
berg med sin vittige og poetiske velkomst
og præsentation af kongressens emne fik
tingene på plads.

»Paradiset er en have, det ved ethvert
barn,« sagde Per Friberg, og paradistan¬
ken afspejler sig i en uendelighed af detal¬
jer i haver kendt af mange eller kun kendt
af få. Paradistanken, med dens indhold af
drømme og følelser, er en nødvendig
reaktion på tidens jag, og et udtryk for
menneskets altid nærværende ønske om

at kunne påvirke det nære miljø - om
individualitet, - om identitet.

»Skønhed er mere end form og fremto¬
ning,« fortsatte Olav Skage og gjorde
opmærksom på, at vores fag såvel som
alle andre fag kræver kundskab, indsigt
og forskning. Betingelserne for udførel¬
sen af landskabsarkitektens arbejde æn¬
dres hele tiden, og både bygherre og
brugere stiller nye krav og vil have mere
for pengene. For at opfylde disse krav har
og vil landskabsarkitekten få brug for
bl.a. teknisk udviklingsarbejde, et arbej¬
de som ikke har fundet sted. Landskabs¬
arkitekterne har altfor dristigt spredt sig i
mange forskellige retninger uden dette
vigtige fundament.

Det må være et mål for landskabsarki¬
tekterne at engagere brugerne i arbejds¬
processen. Formgivning bliver en proces
ikke et færdigt resultat. Landskabsarki¬
tekten er den, der sætter processen igang.
I et samspil mellem brugernes ideer og
interesser og landskabsarkitektens viden
og erfaring kan fantasien blomstre og
sikre friarealerne en form og et indhold,
som er både robust og inspirerende nu og
i fremtiden.

Sture Koinberg fortalte om sit arbejde
gennem mange år med brugerdeltagelse i
planlægningen og ved, hvad han taler om,
når han siger: »Det år mojligt«. Titlen på
en bog han har skrevet om emnet.

I Håbo Tibbie Kyrkby fik vi syn for
sagen. Her har beboere og arkitekter med
Sven Olov Nyberg i spidsen samarbejdet
om at bygge moderne huse i tilknytning til

den gamle landsby. »Et projekt i nuet for
fremtiden,« siger de. Femten nye huse,
flere er planlagte, ligger mellem de eksi¬
sterende ældre huse, tæt sammen om¬

kring middelalderkirken. Alle husene er
forskellige, varieret efter beboernes lyst
og evner, men underlagt den stedlige
byggetraditions strenge krav. Paradistan¬
ken, drømme, fantasier, kundskaber, et
uendeligt antal arbejdstimer, samt evnen
til at formidle dette, er baggrunden for de
detaljer og helheder, der gør Håbo Tibbie
til et paradis på jorden - tilsyneladende
uden slange. Foredrag i forsamlingshu¬
set, koncert i kirken og dans i engen, samt
en utrolig gæstfrihed, anskueliggjorde for
kongresdeltagerne bedre end ord, hvad
nærmiljø, naboskab, sammenhold og kul¬
turfællesskab kan betyde.

Fantasi, inspiration og et fascinerende
engagement i havekulturens historie og
fremtid blev demonstreret af Arne Kling-
borg fra Rudolf Steiner seminariet i Jårna
dels i hans foredrag til kongressen og dels
i udstillingen i Liljevalch konsthall, som
vi besøgte på kongressens 3. dag. På
udstillingen skildres i en billedserie, hvor¬
ledes haven gennem tiderne har udtrykt
menneskets skabende virksomhed. At
kultivere og forme naturen »till noje och
nytta« har fra antikkens hellige lunde og
paradishaven til nutidens kolonihaver gi¬
vet sig vidt forskellige formmæssige ud¬
tryk. Arrangørerne har på denne måde
villet rette opmærksomheden på nutidens
opgaver. Den biologiske nødvendighed
af at passe en fælles mark eller have kan få
sociale konsekvenser. Derfor er have¬
kunstens historie og de nutidige mulighe¬
der vigtige.

Med udgangspunkt i vores historiske
erfaringer må vi finde nye veje, hvor
livskvalitet og social forståelse er nøgle¬
begreber. »Vi må skabe et nyt samfund i
fællesskab«, blev det formuleret af Johan¬
nes Olivegren.

Kongressen var en stor oplevelse. Vo¬
res forventninger blev, hvad det faglige
indhold angår, i overmål indfriet. Men
arrangørerne havde disponeret tiden så
hårdt, at vi fik problemer med vores
faglige fordøjelse. Teorierne om proces,
alternativer og brugerdeltagelse, forblev
teori i kongressammenhæng. Den viden
og fantasi, som de ca. 100 kongresdelta¬
gere sad inde med, blev ikke nyttiggjort i
diskussioner og faglig erfaringsudveks¬
ling. Det var en skam, og virkede helt
forkert, kongressens emner taget i be¬
tragtning. Men tak alligevel for en flot
kongres.
Charlotte Kamp, Susanne Guldager, landskabsarki¬
tekter, M.D.L.

TILL NOJEJ|OCH

Udstillingen i Liljevalchs Konsthall samt det
tilhørende katalog gav et utraditionelt resumé af
havekunstens historie.

■ Exhibition in Liljevalchs Art Gallery, with its
special brochure, provided an untraditional
summary of the history ofgarden art.

it •?

Dans - og spillemandsmusik i Håbo Tibbie
Kyrkby.

■ Dance and fiddle music in Håbo Tibbie
Kyrkby.
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Grønningen med Herstedvester landsby i bag¬
grunden.
■ The green with the village ofHerstedvester in
the background.

Galgebakken
en boligbebyggelse og dens friarealer gennem 10 år
Af Jørgen Vesterholt

Vridsløselille Andelsboligforening, VA,
har forlængst markeret sig som et af lan¬
dets mest eksperimenterende og fornyen¬
de boligforetagender.

Stiftet i 1947 af tidligere borgmester
Hans Nielsen har VA så at sige været
grundstammen i den enorme vækst - om¬
trent en tidobling - som den gamle Her¬
stedernes kommune gennemgik i efter¬
krigsårene for at blive en af de mest
systematisk planlagte kommuner i Dan¬
mark, det nuværende Albertslund.

Foruden at drive aktiv boligpolitik er
det et erklæret mål for VA at bevare den
lokale befolknings indflydelse på kom¬
munens udvikling.

Med hjælp af mange gode kræfter, frem
for alt den navnkundige, nu afdøde,
stadsingeniør Chr. Høgh, er det lykkedes
at menneskeliggøre denne ekspansion og
at bevare en stedlig individualitet, præget
af de gamle landsbyer og de landskabelige
omgivelser i Kongsholms mose, Store
Vejleådalen og Vestskoven. Altsammen
udviklet og bevaret gennem fremsynet
planlægning og kunstnerisk udvikling af
de givne muligheder.

Da VA havde medvirket til bebyggel¬
sen Albertslund Syd og bevist, at tæt, lavt
boligbyggeri kunne konkurrere prismæs¬
sigt med etagelejligheder, var boligfor¬
eningen overbevist om det lave byggeris

fortrin og de værdier, det frembød for
menneskeligt samkvem. Imidlertid var
man betænkelig ved de industrialiserede
boligkvarterers stereotype karakter og
store udstrækning.

Efter opførelsen af gårdhusene i Al¬
bertslund Nord frygtede man i kommu¬
nen, at den unuancerede monotoni ville
brede sig, og det besluttedes da i 1968 at
udskrive en arkitektkonkurrence om en

bebyggelsesplan og nye boligtyper på det
højtliggende areal i kommunens nord¬
vestlige boligzone, kun adskilt af GI. Lan¬
devej og. Herstedvestervej fra henholds¬
vis Vestskoven og idrætsområdet ved
Herstedvester.
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1. Bebyggelsesplan mål 1:3.200. 1. Gårdhuse. 2.
Rækkehuse (store) 3. Rækkehuse (små). 4.
Supplementrum. 5. Bilvaskeplads. 6. Daginsti¬
tutioner. 7 Beboerlokaler. 8. Parkeringsplad¬
ser. 9. Butik. 10. Vaskeri. 11. Torvet. 12.
Grønningen.
2. Plan afkonkurrenceprojektet.

■ 1. Master plan scale 1:3.200. 1. Courtyard
housing. 2. Terraced housing (large). 3. Terrac¬
ed housing (small). 4 Supplementary room. 5.
Car wash area. 6. Day institutions. 7. Residents
accomodation. 8. Car parks. 9. Shop. 10.
Laundry. 11. The square. 12. The green.
2. Plan ofcompetition project.
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3. Geodætisk Instituts 4 cm kort nedfotograferet
til 1:50.000. Gengivet med instituttets tilladelse
(A. 444/83).
■ 3.4 cm. Ordnance Survey map photo-re¬
duced to 1:50.000. Reproduced with permis¬
sion of The Danish Geodaetic Institute.

Boligbebyggelsen Galgebakken
Adresse: GI. Landevej, Albertslund
Bygherre: Vridsløselille Andelsboligfor¬
ening
Opførelsesår: 1973-74
Arkitekt: Jens Peter Storgård & Jørn
Ørum Nielsen, Hanne Marcussen og An¬
ne Ørum-Nielsen, MAA
Ingeniør: P. E. Malmstrøm
Landskabsarkitekt: Jørgen Vesterholt,
MAA, MDL
Hovedentreprenør: A. Jespersen & Søn
A/S

Anlægsgartnermester: Erik Rasmussen
Fotografier: Jørgen Vesterholt.

Konkurrencen

Det var konkurrenceudskriverens ønske
at bebyggelsen »med henblik på miljø og
sociale kontaktmuligheder kan stå som
inspiration for andet boligbyggeri i Dan¬
mark«, hvilket må siges at være en pas¬
sende motivation for en idealistisk bolig¬
forening. Konkurrencedeltagerne kunne
se bort fra dispositionsplanens sondring
mellem række- og parcelhuse, for at udar¬
bejde en bebyggelsesplan som kunne for¬
ene parcelhuskvarterets særlige værdier
med andre bebyggelsesformers.

Konkurrencen blev vundet af arkitek¬
terne Jens Peter Storgård & Jørn Ørum-
Nielsen i samarbejde med Hanne Mar¬
cussen og Anne Ørum-Nielsen. Vinder¬
projektet omfattede ialt 300 boliger,
heraf nogle i tilknytning til et værksteds-
kvarter, desuden en lilleskole, klubhuse
og børneinstitutioner. Bebyggelsens tra¬
fiksystem var disponeret efter Radburn-
princippet, således at man ad vejene kun¬
ne køre frem til hver enkelt bolig, medens
man ad stinettet havde bilfri adgang til
boligerne og fællesarealerne.

Denne struktur og de mange kvaliteter,
som i detailler var gennemtænkt, blev
grundlaget for den videre bearbejdelse af
konkurrenceprojektet, hvortil underteg¬
nede knyttedes som landskabsarkitekt.

Bebyggelsesplanen
En del modifikationer af grundgrænser,
stiforbindelser og tilkørselsforhold fandt
sted under forprojekteringen. Kommu¬
nen forlangte de offentlige stier over
grunden suppleret med en sti på tværs og
en langs østskellet samt et stiudlæg langs
Herstedvestervej. Da disse stier har ni¬
veaufri skæringer medførte de to uforud¬
sete tunneller og to broer, tilligemed et
betydeligt arealforbrug. Hertil kom de
stærke bindinger, som et ledningsareal til
Københavns Vandforsyning lagde på så¬
vel terrænbehandlingen som bebyggelig-
heden.

Kalkulationerne viste, at byggemod-
ningsudgifterne pr. bolig blev fordyret så
meget, at man for at holde huslejen nede
måtte forøge boligtætheden. Dette kunne
ikke gøres uden at ændre bilbetjeningen,
således at tilkørsel til den enkelte bolig
blev opgivet og parkering i stedet indret¬
tet på fire store parkeringsarealer med
ialt 1140 bilpladser.

Gennem mere end 20 mellemstadier
blev bebyggelsen og dens friarealer bear¬
bejdet til den nuværende skikkelse med
ialt 414 rækkehuse, 156 gårdhuse og 74 ét-
rums boliger, ialt 644 boliger. Hertil kom¬
mer at de store hustyper har kunnet deles
til fremlejemål, så Galgebakken omfatter

idag ca. 800 individuelle boliger, altså
næsten tre gange så mange som forudsat i
konkurrencen.

En sådan fortætning er givetvis ikke
sket uden reduktion af friarealer. Men

bebyggelsens bymæssige tæthed har mil¬
jømæssige fordele, som forstærkes ved at
de indre stier og pladser holdes bilfri.
Desuden er der små havearealer efter
forbilledet Lægeforeningens Boliger eller
»Brumleby«, tegnet 1854 af M. G. Bin-
desbøll.

Bebyggelsen er anlagt med 1-etages
gårdhuse omgivet af en rand af to-etages
rækkehuse. Planen er så at sige skåret på
gehring omkring ledningsarealet, fulgt af
en sti. Herved får Galgebakken en nord¬
lig og en østlig hovedgruppering omkring
hver sit fælles hovedstrøg, som mødes på
torvet. Det indre stinet i den såkaldte

»optrappede« struktur er i princippet bi¬
beholdt fra konkurrenceprojektet og vi¬
derebearbejdet til den realiserede bebyg¬
gelsesplan.

Det skal understreges, at det har været
en uvurderlig fordel at projekteringspro-
cessen har været så åben og omfattende,
hvorved de oprindelige ideer har kunnet
bearbejdes og realiseres i et organisk hele
af boliger, forarealer, haver og friarealer.

Boligtyperne
Husene har været beskrevet andetsteds

(se lit. 4), men de skal nævnes her fordi de
danne udgangspunkterne for bebyggel¬
sens rumlige forløb, især fordi de er for¬
met med en stor åbenhed og med sam¬
menkoblingsmuligheder.

De lave gårdhuse har en korsformet
plan som åbner sig imod omgivelserne
med fire favnende vinkler. I forskellige
kombinationer muliggør de private, dob¬
belte eller firedobbelte gårdhaver, firklø¬
vergårdene. De danner afvekslende for¬
arealer.

Rækkehusene findes i en større og en
mindre grundtype, begge med forskudte
etager og et ateliervindue, som beriger
interiøret og forbinder det med boligstræ¬
det og dets planterigdom.

Den mindste type, de ét-værelses boli¬
ger, var tænkt som supplementrum til
familieboligerne, men anvendes mest
som selvstændige lejemål for både unge
og ældre.

Boligtypernes differentiering giver
ikke, som tidligere antaget, en social op¬
deling af beboerne men bidrager snarere
til at samle flest mulige familietyper in¬
denfor bebyggelsen. Af endnu større be¬
tydning for bekendtskabet og samarbej¬
det er muligheden for beboernes egne
ændringer af boligernes indretning.
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7. Boligstræde mellem rækkehuse.
2. Udeplads i rækkehusstræde.
3. Trappe til rækkehusstræde.
4. Boligstræde i gårdhuskvarter
5. Privat have.

■ 1. Housing street between the terraced
houses.
2. Open space in the terraced housing street.
3. Steps to the terraced house street.
4. Housing street in the courtyard housing area.
5. Private garden.
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6. Havestræde.
7. Havefacade - ifølge beboernævnets beslut¬
ning må græssetførstslås, når mælkebøtterne er
afblomstrede.
■ 6. Garden street.

7. Garden front- the residents association have
decided that grass can only be cut after the
dandelions have flowered.

Haverne

Havearealerne er minimale. Det var fra
starten ikke hensigten, at Galgebakken
skulle være en haveby, de private grønne
rum blev betegnet som »en altan ved
jorden«. Et stort antal af haverne er
anlagt som fælleshaver til ophold. Allige¬
vel dyrkes mange haver med grønsager og
blomster. Den oprindelige tilplantning
med et frugttræ pr. have, hække af avn-
bøg og slyngplanter på læhegnene er i vid
udstrækning blevet ændret og suppleret.
Husenes omgivelser kan have en stem¬
ning af kolonihave.

Boligstræderne
Den mindste enhed i bebyggelsens fælles
uderum er boligstræderne. Der findes 54
af dem og de samler typisk 8-10 boliger i
grupper om det fælles forareal.

Gårdhusenes boligstræder danner rum¬
melige og meget anvendelige uderum,
hvilket fremgår af de mangfoldige måder,
beboerne har indrettet dem på.

I rækkehusstræderne er forarealerne
noget smallere men med en særlig scenisk
charme ved at være hævet nogle trin over
kvarterstræderne. Alle boligstræder er
forsynet med en grundkonstruktion til
pergolaer, som i rigt mål er videreudbyg¬
get af beboerne. Fra starten var pergo¬
laer, udhuse og facader tilplantet med en
halv snes forskellige arter af slyng- og
klatrevækster, som på et minimum af
grundareal gjorde det hele grønt og fro¬
digt. Der blev plantet hurtigtvoksende
overstandere af hybridasp som skulle op¬
hjælpe den permanente bevoksning af eg,
fuglekirsebær og frugttræer.
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1+2. Kvarterstræde.
3 + 4. Kvarterlegeplads.
5. Legeplads i kvarterstræde.
6. Legeplads 1975, med vand i bassinet.

*1+2. District street.

3 + 4. Districtplay ground.
5. Play area in district street.
6. Play area 1975, with water in the pool.

Kvarterstræderne

Galgebakken er opdelt i ni benævnte
kvarterer, som betjenes af kvarterstræ¬
derne. Her findes legepladser, mødeste¬
der og små reservearealer til fælles brug.

Intentionerne var at samkvemmet skul¬
le intensiveres gennem det optrappede
system og give sig udslag i opførelse af
saunaer, klubhuse osv. Men foreløbig er
det nu kun blevet til legehuse og ændrin¬
ger af legepladserne, økonomien har lagt
begrænsninger. Man får det indtryk, at
den trafikale funktion i kvarterstræderne
dominerer på bekostning af den sociale,
at pladsen er for kneben.

De små pladser bruges til samvær for
større børn og beplantningen som er til¬
tænkt hulebyggeri bruges og får skiftende
udtryk.

Legepladserne
Vi forudsagde før Galgebakkens ibrugta¬
gelse, at den ville blive én stor legeplads.
Og det har holdt stik. Selv om de decide¬
rede legepladser er lokaliseret efter Hans
Wohlins og Stina Sandels kriterier, fær¬
des selv små børn langt videre omkring
her end i andre bebyggelser. Hele bebyg¬
gelsen er blevet børnenes domæne, be¬
gunstiget givetvis af de bilfri stræder og
deres mangfoldighed. Leg er først og
fremmest fri udfoldelse, ikke ufravendt
beskæftigelse med faste installationer.
Hvad vi indrettede var udgangspunkter,
som tåler slid, passende enkle til at stå for
klimaet.
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1. Kollektivstrøg.
2. Hovedsti.
3 + 4. Torvet til daglig - og til fest.
5. Foran Bakkens Købmand.
6. Sti mellem rækkehuse og parkeringsplads
1983.
7. Indkørsel til parkeringsplads 1983.
8. Parkeringsplads 1975.
■ /. Center.
2. Main path.
3 + 4. The square by day and on special
occasions.

5. In front ofBakken's grocer.
6. Path between terraced housing and car park,
1983.
7. Entrance to the car park, 1983.
8. Carpark, 1975.

5
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Fællesfunktioner

Kollektivstrøgene var tiltrænkt en ek¬
spansiv vækst af fælles frembringelser
omkring lokalvaskerier, legestuer og
klubhuse. Men her nåede sparekniven at
bremse eventyret. Galgebakkens over¬
ordnede fællesanlæg er samlet omkring
torvet. Her ligger det eneste, meget over¬
belastede vaskeri med legestue, Bakkens
købmand, og de tre store familieinstitu¬
tioner, hvilket står for integrerede vugge¬
stuer,. børnehaver og fritidshjem, i tre
»spor«. I samme bygnings organisme
rummes beboerklubben med pub, pejse¬
stue og vinterhave. Et stort antal klubber
og udvalg har til huse her. En større
beboersal hørte til de oprindelige spare¬
objekter, den er først opført i 1982. En
lilleskole skulle have sluttet torvet imod

syd, men arealet ligger endnu ubebygget.
Torvet bærer præg af, at bebyggelsen er

så stor, at den fælles omsorg for disse
friarealer næppe slår til. Torvet var tænkt
som samlingssted, det bruges men ned¬
slides.

Grønningen
Det store friareal er beregnet til boldspil
og skrammellegepladser. lait fungerer på
Galgebakken over en halv snes forskel¬
lige boldbaner. Men behovet for skram¬
melleg - byggeleg som det skal hedde
blandt konstruktive medborgere - er først
ved at vise sig. En del af den sydlige
parkeringsplads er nylig indrettet til byg¬
geleg. Så er den vist sat i bås. Den ligger
da i hvert fald hverken charmerende eller
centralt. Grønningen startede med det
vanheld at være oplagsplads for bygge-
komponenter og aflæsningsplads for op¬
blødt lerfyld. Dermed var den som vækst¬
grundlag sat langt tilbage, og det mærkes
stadig. Træerne vil ikke gro. Derimod er
randbeplantningen af eg og hvidtjørn vel¬
etableret og de canadiske popler på par¬
keringspladserne har trivedes hele tiden
trods umotiverede styninger.
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Grønningen.
■ The green.

Hvordan fungerer det så?
Galgebakken er en levende og aktiv bo-
ligby. Den er såvidst ingen soveby, selv¬
om den ikke måtte få erhverv, og den
fornemmes som helt sin egen, næppe på
nogen måde som en passiv satellit til
Storkøbenhavn.

Erik Agger, mangeårig direktør for
VA, har betegnet Galgebakken som den
mest vellykkede bebyggelse fra de senere
år. Og her sammenlignes med Gadekæ¬
ret, Askerød, Hyldespjældet og andre
friske eksperimenter. Trods problemer
med byggefejl, utætte tage og dårlige var¬
merør, og heraf følgende øgede husleje¬
udgifter, trods afviklingen af rentesikrin¬
gen, som førte til en langvarig huslejeboy¬
kot, er beboernes holdning positiv, de
føler sig som »Galgebakkere«, lidt præget
af pionerånd, noget bevidste om en sær¬

stilling, som de selv har kæmpet for.
Såvidt de har råd til at blive boende, for
huslejerne har tvunget mange til at flytte.

VA er en boligforening med et gen¬
nemført beboerdemokrati og meget frie
vedtægter. Der kommunikeres livligt bå¬
de gennem foreningens blad VIiVA og
gennem Galgebakkeposten, som nu er
kommet i 100 numre, trykt at beboerne
selv. Disse publikationer vidner om me¬

get aktive beboere, men er jo ikke hele
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grundlaget for det egentlige boligmiljø.
Der er utvivlsomt tale om vekselvirknin¬
ger og selvforstærkende tendenser, og
Galgebakkens beboere er nok en slags
udvalgte, som trækker ligesindede til.

Når man som landskabsarkitekt har
medvirket til at forme en bebyggelse og
dens uderum i nøglefærdig totalentrepri¬
se, så er man ved afleveringen pludselig
sat udenfor, anmodet om at lade de
egentlige miljøskabere komme til.

Derfor har det været spændende at se
hvordan beboerne har taget uderummene
til sig. Om materialerne og plantningerne
har været robuste.

Subjektivt betragtet har rammerne
været stærke og rummelige nok til en
betydelig aktivitet og udfoldelse, langt
over forventning.

Boligstræderne er den basis som har
appelleret stærkest til samarbejde om
indretning og fælles virksomhed. Nabo-
skabsenheden på den halve snes boliger
er overskuelig, overkommelig, traditio¬
nel dansk idyl ville nogle sige.

Videnskabeligt kommer man til samme
konklusioner. Bundgård-Gehl-Skoven
har studeret forarealer ved forskellige
rækkehusbebygelser (lit. nr. 6). Galge¬
bakkens menneskelige relationer frem¬
hæves. SB1 har i rapport 145 fra 1983 (lit.

Litteraturhenvisninger
1. Program for konkurrence om bebyg¬
gelsesplan og boligtyper i Herstedernes
kommune, Albertslund, november 1968
2. Konkurrence om bebyggelsesplan og
boligtyper i Herstedernes kommune
Arkitekten nr. 14, 1969, s. 317-333 (kon¬
kurrenceresultatet)
3. Beboervejledning
4. Boligbebyggelsen Galgebakken
Arkitektur nr. 3, 1974, s. 81-91
5. Lejer. Resultatet af en spørgeske¬
maundersøgelse i VA's afdelinger5, 8,9 &
10 udarbejdet af en RUC-gruppe for VA,
1977
6. Brug af udearealer i Hyldespjældet og
Galgebakken. Undersøgelse ved Aase
Bundgaard, Jan Gehl og Erik Skoven
Arkitekten nr. 21, 1982, s. 430—435
7. Galgebakken - en boligmiljøundersø¬
gelse SBI rapport 145
Statens Byggeforskningsinstitut 1983 v.
Finn Vedel-Petersen og Ole Jensen i sam¬
arbejde med Jens Peter Storgaard

nr. 7) redegjort for en grundig undersø¬
gelse af brugen af huse og friarealer. Her
kommer man til, at gårdhusstræderne
fungerer mest tilfredsstillende, tryghed
og skala spiller ind. Man betvivler værdi¬
en af det optrappede system, allerede
havestræderne betragtes så småt som bar¬
rierer, og på kvarterniveau indtræder
fremmetheden, på torvet endda en vis
konfrontation mellem aldersgrupperne.

Konklusionerne forekommer overor¬

dentlig præcise og velbetænkte, men er
vel nok påvirkede af undersøgelsens form
og målgrupper. Børnenes forhold får po¬
sitive ord med på vejen, men idag ville
man sikkert registrere, at børn og unge
færdes vidt og frit, uafhængig af normer
og skemaer.

Undersøgelserne synes at dvæle med
en antydning af moralsk beskæmmelse
ved de manglende aktiviteter på de grønne
arealer. Men er det nu ikke at drive en vis
form for funktionsanalyse for vidt, en
slags frekvenstyrani? Kan man måle den
urbane tætheds fortræffelighed ved sam¬
menligninger med de grønne områders
lave effektivitet? Der er jo dog rytmiske
forløb i naturen såvel som i samfundsli¬
vet, kvaliteter som ikke kan kvantifi¬
ceres.

Jørgen Vesterholt, landskabsarkitekt MAA, MDL.
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Almennyttigt bolig¬
byggeri i 70'erne
Af Kirsten Lund-Andersen

Tresserne blev præget af det rationelle
boligbyggeri i etager. Montagebyggerier i
kæmpeformater med rigelig lys og luft
mellem husene. Med huse, der i deres grå
og kedsommelige udformning på én gang
udtrykte anonymitet og dræbende ensfor¬
mighed og dog var rammen om menne¬
skeliv. Frodigheden og livet mellem huse¬
ne udeblev, de fysiske rammer blev ikke
brugt, som de var tænkt. Værst var det for
menneskene, der skulle leve livet der, og
trist for de politikere og planlæggere, der
måtte bære de bristede visioner.

Eftervirkningerne og erfaringerne
60'ernes fejltagelser blev årsagen til
forskning omkring det fysiske miljøs på¬
virkning på menneskers adfærd og deres
følelsesmæssige oplevelser. Nye tenden¬
ser opstod. Brug af materialer skiftede.
Enheder og formater blev igen mindre og
mere menneskelige. Variationen og de¬
taljerne blev dyrket. Bebyggelsesplaner¬
nes udformning blev taget op til revision.
Forsøg med at skabe oplevelsesrige, har¬
moniske og frodige boligområder for alle
blev gjort, og anstrengelserne viste, at det
lod sig gøre bedre.

Den tætte/lave boligform
Den tæt/lave boligform i kæde, i klynge
eller på række, vandt indpas som lejebo¬
lig. Denne nye boligform gav andre og
bedre muligheder for nærkontakt og sam¬
vær på tværs af generationerne. Mulighe¬
den for at børn og voksne kunne gøre ting
i fællesskab. Meningsfyldte oplevelser
som f.eks. det at dyrke et stykke jord var
tilstede. Beboernes bevidsthed om, at
områdets udtryk, delvis var afhængigt af
en personlig indsats fra deres side, blev
styrket. Tilfredsheden og glæden over
miljøet blev større. Beboerdemokratiet
voksede i takt hermed. Integration af
handicappede blev en selvfølge og ind¬
pasning af pensionist- og ungdomsboliger
var krav i samfundet. Trafikdifferen¬
tieringen gik af mode og § 40-veje blev
løsningen. Lege-opholdsarealer var ikke
mere hvor som helst og ikke mere opbyg¬
get af hvad som helst.

Planlagte områder for ejerboliger skif¬
tede status til lejeboliger. Alternative og
utraditionelle boformer opstod. 60'ernes
mange fejltagelser udløste en bølge af nye

og udfordrende krav til politikere og
planlæggere. Der var brug for eksperi¬
menter. Det blev morsommere.

De følgende fem projekter er medta¬
get, for at vise et udpluk eller en mindre
del af de udfordringer, 70'ernes almen¬
nyttige boligbyggeri gav os.

Landskabsarkitekters rolle i

bebyggelsesplanen
Spørges landskabsarkitekten, om det er
af betydning at være med fra starten af
bebyggelsesplanens tilblivelse, vil svaret
være et klart: »ja«. Spørges der, om det
altid er tilfældet, vil svaret ofte blive:
»nej, desværre«. Desværre, fordi det er i
denne fase, at grundlaget for ideen, hold¬
ningen og visionerne om hele bebyggel¬
sens fremtidige funktion og menneskelige
udtryk, bliver lagt. I de situationer, hvor
landskabsarkitekten træder senere ind i

projekteringsfasen, starter problemerne
omgående med tilpasning af terræn og
bygninger til hinanden, besvær med at
opnå balance i jordmængder og økonomi,
integration af handicappede og svage,
fremme af de gode intentioner »om at
komme hinanden ved« o.s.v., o.s.v. Re¬
sultatet bliver sjældent en løsning, men
måske en forbedring. Er forbedringer
gode nok, når det gælder om at bo.

Slagelse, Holbækvej
Det tætte/lave boligbyggeri, i 1, 1, 5 og 2 etager.
I mindre grupper, med huse i mindre formater,
med detaljerede facader og udtryk. § 40 veje,
mindre private haver, udhuse og adgang til
store, grønne fællesarealer.

Boligen som livsgrundlag
For nogle mennesker er boligen livs¬
grundlaget, deres eneste mulighed for
oplevelser og omgang med andre menne¬
sker. Mærker vi ikke hinanden, er det
svært at fastholde sit eget værd. For ofte
må vi erkende, at vore boligformer for¬
hindrer de umiddelbare og tilfældige mø¬
der. De halvprivate forarealer er gode
påskud til en uforpligtende kontakt med
naboer og nærmeste omgivelser. Børn og
dyr er gode kontaktskabere, og den uund¬
gåelige forbindelse mellem bil og bolig, er
oplagt. Men et af de allermest indlysende
påskud - vort fælles behov for dagligvarer
- turen til købmanden - mangler. Boenk-
laverne byder heller ikke på nogen form
for tilvirkning af produkter eller én eller
anden form for kreativ udfoldelse med

nødvendigt sigte. Ejendomsmesteren kan
betragtes, når græsset slås og skraldebøt¬
terne tømmes, altsammen yderst nødven¬
dige handlinger, men undertiden kan det
virke som om, beboerne er tilskuere i et
teaterstykke, hvor de få aktive roller alle¬
rede er besat.

»Det er godt at bo godt« er mange
boligforeningers slogan, men er det også
»godt nok« kun at bo? Vil vi i fremtiden
også komme til »at leve«, hvor vi bor?
Eller er det to forskellige begreber?

■ Slagelse, Holbækvej. High density -low level
housing development with 1, 1.5 and 2 storey
dwellings. In smaller groups with houses on a
lesser scale and with detailed elevations and

expressions. § 40 roads, smaller private gar¬
dens, out-houses and access to large communal
open spaces.
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Boligbebyggelse på Ærøvej i Slagelse
Sydby
Første etape blev påbegyndt i 1974, tredie
og sidste etape i 1978. De 500 lejligheder
er fordelt på 23 boligblokke i tre etager.
Der er udlagt 750 parkeringspladser, det
var dengang, der skulle være 1,5 parke¬
ringsplads pr. lejlighed. Der blev anlagt
0,75 parkeringsplads pr. lejlighed, og det
er stadig nok. Placeringen af parkerings¬
pladser midt i bebyggelsen lå fast. Det
gjorde blokkenes indbyrdes placering og¬
så. Det skulle være således, at opholds¬
stuerne vendte mod vest. At terrænet

faldt kraftigt (ni meter fra syd til nord) og
vinkelret på blokkenes længderetning,
var der ikke noget at gøre ved - eller var
der? Her kom landskabsarkitekten ind i
billedet: »Værs'god, skab et frodigt og
oplevelsesrigt boligmiljø, et godt sted at
bo. Ikke for kostbart i anlægsudgifter og
endelig ikke for dyrt at vedligeholde. Nok
er det montagebyggeri, men d.et skal mu¬
res i mørkerøde sten. Der er store velind¬
rettede lejligheder med altaner og hårde
hvidevarer. Bygherrer og teknikere har
gjort, hvad de kan, nu er resten dit ... Vi
skal her vise, at vi kan bygge bedre end i
60'erne.«

Vi gjorde, hvad vi kunne, men de lange
lige adgangsstier og veje var uundgåelige.

Problemerne med at tilpasse den stive
bebyggelsesplan til det stærkt kuperede
terræn, vil altid være at se. Livet i de
manglende grønne rum mellem husene,
mangler deres intimitet og vil til stadighed
bære præg af offentlighed.

Administrator: Dansk Almennyttigt Boligsel¬
skab, København. Bygherre: Slagelse Sociale
Boligselskab og Fællesorganisationens Bolig¬
forening i Slagelse. Arkitekter: Tage Corfitsen,
Slagelse og H. Steudel & Knudsen Pedersen,
Slagelse. Landskabsarkitekt: Kirsten Lund-
Andersens tegnestue, Gørlev. Hovedentrepre¬
nør: Larsen & Nielsen, Birkerød.

Slagelse Sydby
Lange lige adgangsstier mellem mange og ens
huse. Træer og buske har vanskeligt ved at
blødgøre stivheden - mennesker og børn endnu

■ Slagelse Sydby. Long straight access paths
between many, identical houses. Trees and bus¬
hes have difficul(y in softening the rigidity -and
children even more so.
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Boligbebyggelse ved Stokkebjergvej i
Jyderup
Bebyggelsen blev påbegyndt i 1973. Der
er 53 lejligheder, hvoraf 12 er mindre
pensionistboliger. Den tæt/lave bebyggel¬
se er udformet som klynge/rækkehuse.
Dengang skulle der være 2 parkeringplad¬
ser pr. hus, hvilket gav 106 parkerings¬
pladser.

Der er en god sammenhæng mellem
bebyggelsesplan og terræn. Planen blev
udarbejdet i teknikersamarbejde og med
hensyntagen til udnyttelse og fremhæv¬
ning af terrænets bevægelser. Desuden
rummer bebyggelsen korte og blinde bo¬
ligveje, halvprivate forarealer, lukkede
og private gårdhaver samt store, velind¬
rettede friarealer. Nyttehaver blev etab¬
leret på beboernes eget initiativ. Bebyg¬
gelsen fremstår i dag som et livligt, frodigt
og velstruktureret boligområde, opbyg¬
get på grundlag af tidløse idealer.

Bygherre: Vestsjællands Amts Boligselskab,
Jyderup. Arkitekt: Karl Sørensen & Leif Bahn,
Holbæk. Landskabsarkitekt: Kirsten Lund-
Andersens tegnestue, Gørlev. Anlægsgartner:
A. Kjærsgård Jørgensen, Svinninge.

Jyderup
Interesse og opmærksomhed for hinanden un¬
derstreges ved tilfældige møder på vejen.

■ Jyderup. Interest and awareness for each
other - underlined by random contact along the
way.
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Boligbebyggelsen Bandholmvænge i
Bandholm by på Lolland
Bandholmvænge blev påbegyndt i 1978.
Der er 54 lejligheder fordelt i 2- og 3
familiers huse i en etage, ialt 21 huse, lagt
med henholdsvis gavl og facade på hver
side af den smalle og krogede adgangsvej:
landsbygaden. Parkeringspladserne 1,5
pr. bolig er anlagt langs husgavle eller på
mindre pladser i form af gadeudvidelser.

Bebyggelsen rummer ret store private
haver, halvprivate forarealer og store go¬
de friarealer. Detaljerne omkring »ga¬
den« og fællesarealerne blev dyrket grun¬
digt. Privathaverne blev overdraget be¬
boerne muldpålagte med hække, frugt¬
træer og slyngplanter. Terrasserne måtte
udgå på bekostning af gadens og fælles-
arealernes detailudformning. Alle har al¬
ligevel terrasser idag. Lige der, hvor man
ønsker den og netop så stor, som behovet
er, men betalt af egen lomme.

Måske var det de ikke planlagte ting,
der fik beboerne til at fornemme, at her
havde de mulighed for at få deres eget
personlige udtryk frem. Kartoflerne blev
næsten lagt, før gartneren havde flyttet
sin trillebør; iver, frodighed og blomster
er der overalt. Den indlysende mulighed
for kontakt og samvær bliver flittigt
brugt. Det er en af de få bebyggelse, hvor
legepladsen også fungerer for omkring- ,

boende børn, og hvor Dannebrog hejses,
når der er noget at fejre. Afstanden til
»moderbyens« detailhandel og øvrige by¬
liv er rimelig, og bebyggelsens størrelse er
ligeledes rimelig i forhold til den eksiste¬
rende bebyggelse.

Administrator: Dansk almennyttigt boligsel¬
skab. Bygherre: Maribo Almennyttige Bolig¬
selskab. Arkitekt: N. J. Holm, København.
Anlægsgartner: H. J. Larsen, Å vang, Nak¬
skov. Byplanlægger: Scheming Dybbro.
Landskabsarkitekt: Kirsten Lund-Andersens

tegnestue, Gørlev.

Bandholm
1. Lave klippede hække giver mulighed for
kontaktpå tværs afoffentlige, halv-offentlige og
private friarealer
2. Spontane behov for besøg hos naboer og

legekammerater kan let opfyldes.
3. Til fods, eller på cykel eller ude for at lufte
hund - altsammen gode påskud til at opnå
kontakt.
■ Bandholm
1. Low clipped hedges provide the framework
for contact over public, half-public and private
open spaces.
2. The spontaneous need for visits to neigh¬
bours and play-mates can be easily fullfilled.
3. On foot, on a bike or walking the dog - all
good reasons for making contacts.
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Boligbebyggelse på Irisvej i Eskilstrup
på Falster
Området var planlagt og byggemodnet
som en del af et større parcelhusområde
sidst i 70'erne. Den politiske situation
udløste stagnation i byggeri af ejerboli¬
ger. Det derpå følgende store rentetab til
byggemodningsudgifter og de svigtende
indtægter fra de manglende skatteydere,
var årsag til, at Irisvej med otte omkring¬
liggende parcelhusgrunde, inklusive in¬
stallationer og en 15 m bred vej, blev
overdraget det lokale boligselskab til byg¬
geri af almennyttige boliger.

Med det som udgangspunkt blev der i
1981 påbegyndt 14 lejligheder fordelt i
seks dobbelthuse. Husene blev placeret
omkring et adgangstorv (den tidligere
asfaltvej). Torvets udformning giver mu¬
lighed for leg og ophold, og syd for torvet
er der yderligere et græsklædt fællesareal,
som giver beboerne mulighed for alterna¬
tive fællesarrangementer. De beskedne
elementer - hække, træer og fællesarea¬
ler, er med til at give bebyggelsen et
samlet udtryk udadtil og samtidig under¬
strege beboernes forskelligartede og indi¬
viduelle præg. Havde området idag været
ejerboliger, ville det individuelle præg
også have været fremtrædende, men
sandsynligvis uden de samlende elemen¬
ter, som hække og træer udgør. Under
alle omstændigheder ville det have taget
længere tid, inden frodigheden var blevet
det fremherskende og inspirerende ele¬
ment i bebyggelsen. Bebyggelsen ligger i
umiddelbar nærhed af byen, og området
er ikke større, end det falder naturligt ind
i byens struktur.

Administrator: Dansk almennyttigt boligsel¬
skab. Bygherre: Nr. Alslev kommunes Almen¬
nyttige Boligselskab. Arkitekt: N. J. Holm,
København.- Landskabsarkitekt: Kirsten Lund-
Andersens tegnestue, Gørlev. Anlægsgartner:
Per Hansen Nysted.

Boligbebyggelse på Holbækvej i
Slagelse
Første etape blev påbegyndt i 1980, fjerde
og sidsteetape i 1982. De ialt 305 lejlighe¬
der er fordelt med 180 i otte 3-etages
blokke og 125 tæt/lave boliger, udformet
som 2- og 3-familiers huse i to etager.
Husene er placeret skiftevis gavl-facade
omkring korte, blinde boligveje med min¬
dre parkeringspladser udformet som lege/
opholdsarealer. Stamvejen er klassifice¬
ret som stillevej. Der er en parkerings¬
plads pr. tæt/lav bolig, og 0,75 parkerings¬
plads pr. etagebolig. Den fjerde og sidste
etape på 85 boliger var oprindelig plan¬
lagt som ejerboliger, men den politiske
situation påvirkede udviklingen, så også
her blev det til almennyttige boliger. Ud¬
formningen af bebyggelsesplanen blev til
i et nært samarbejde mellem DAB, byg¬
herre, kommunens byplanafdeling, arki¬
tekt, ingeniør og landskabsarkitekt. Øn¬
sket om at få bygningskroppe, vejforløb,
parkeringspladser, opholds- og friarealer
tilpasset grundens størrelse og spænden¬
de terrænform, så ud til at blive opfyldt.
Utrolig mange forhold skal koordineres
og planlægges i en sådan sag, og naturlig¬
vis er der svipsere. Her var det f.eks. en
uheldig placering af en vandledning, der
forhindrede plantning af en værdifuld

trærække. I det store og hele fremtræder
bebyggelsen venlig, varieret og levende.
Boligerne ligger tæt på skole og sports¬
plads, men afstanden til byens centrum og
den nærmeste dagligvarebutik er stor.
Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt M.D.L.,
privatpraktiserende med tegnestue i Gørlev.

Administration: DAB. Bygherre: Fællesorga¬
nisationens Boligforening i Slagelse og Slagelse
Sociale Boligselskab. Arkitekt: H. Steudel &
Knudsen Pedersen og Tage Corfitsen, Slagelse.
Landskabsarkitekt: Kirsten Lund-Andersens

tegnestue, Gørlev. Anlægsgartnere: A 76,
Høng, P. Malmos, Ubby. Foldagers Plante¬
skole, Hillerød.
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Summary
The Vallmon Play Park in Helsingfors,
p. 145.
By Camilla Rosengren
In Helsingfors, the council leads forty
play groups in different parts of the city.
Vallmon is located in the center of an area

with over 800 children in its catchment
zone. The park comprises several old
housing plots where the gardens have
been preserved including fir hedges and
many tree species. These include, not
only the usual birches and firs but large
oaks, silver willows, limes and thujas
which produce an atmosphere of old gar¬
den culture. There are also old apple trees
- some as solitary trees in front of the
house and some in an orchard planted in
rows. The allotment with berry bushes,
vegetables and flowers is one of the new
layouts where the fir hedges provide a fine
space division. To improve the spacial
relationships, minor terrain grading has
also been carried out. Vallmon is an ex¬

ample of how a fortunate location helps
the play function through a practical spa¬
cial division and how a play park gains
many extra dimensions through a varied
vegetation and an aesthetically determin¬
ed design.

The Open.Space at Munkholm School,
p. 148.
By Hans Jørgen Nielsen
Stevnstrup is situated in an undulating
moraine landscape with high slopes to¬
wards the wide valleys along Gudenåen
and Nørreåen.

The geotechnical tests were decisive for
the design of the entire lay-out. The build¬
ings are located where the foundation
conditions were best whilst following the
original terrain contours where possible.
The sports area has a high location on the
site. It seems large but the prescribed flat
slopes confine ball games to a limited
area.

The play and sitting areas are located
around the class wings. With the help of
hedges and planting, the designers have
attempted to create reasonable shelter for
these areas whilst preserving a part of the
view over the magnificent landscape.

There is little planting along the site
boundary. Most places, the grass areas
run out from the school to the surround¬

ing fields without interruption. Planting is
concentrated around the play areas, car
park and sports ground.

Only half of the school has been built,
but fortunately the large grass areas and
planting were established from the start.

Future Open Space in The City - Nordic
Landscape Architects Congress
in Stockholm, p. 152.
By Susanne Guldager and
Charlotte Kamp.
"Paradise is a garden - every child knows
that" said Per Friberg and this vision of
paradise is reflected in inumerable details
recognized by many or. just a few. This
vision of paradise with its content of
dreams and feelings is a necessary reac¬
tion to the present race and is an express¬
ion of the human desire to be able to

influence the near environment - for
these sake of individuality and identity.
"Beauty is more than form and appear¬
ance" said Olav Skage and told us that our
profession, like all other professions,
demands ability, insight and research.
Sture Koinberg told us about his work
over many years with user-participation in
planning. Fantasy, inspiration and a
fascinating engagement with the history
of garden art was demonstrated by Arne
Klingborg from The Rudolf Steiner
Teacher's Training School in Jårna.

Galgebakken - A Housing Development
and Its Open Space Over Ten Years,
p. 153
By Jørgen Vesterholt
The Vridsløselille Co-operative Housing
Association, VA, has long been regarded
as one of Denmark's most experiment
orientated and outward going' housing
institutions.

After building the courtyard houses at
Albertslund North, The Council feared
that the monotonous indifference would

spread so, in 1968, an architecture compe¬
tition was arranged for a development
plan and new housing types on the elevat¬
ed area in the northern part of the munici¬
pality. The competition was won by archi¬
tects Jens Peter Storgård and Jørn Ørum-
Nielsen in collaboration with Hanne Mar¬
cussen and Anne Ørum-Nielsen. The win¬
ner project comprised a total of 300 dwell¬
ings. Through more than 20 intermediate
stages, the development and its open spa¬
ce areas were worked on until the present
form was reached. 414 terraced houses,
156 courtyard houses and 74 one room
dwellings - 644 dwellings in all. It has also
been possible to divide the large housing
types so that Galgebakken today compri¬
ses 800 individual dwellings - three times
as many as originally planned. This in¬
creased density has quite naturally led to a
reduction of open space but the condensa¬
tion has environmental advantages which
are strengthened by keeping the internal
paths and spaces free of traffic. The smal¬

lest units of communal open spaces are
the residential streets. There are 54 of
them used to concentrate an average of 8-
10 dwellings, in groups, around the com¬
munal open space. The garden space is
minimal. It was never intended that Gal¬

gebakken should be a garden city. The
private green areas were described as »a

balcony at ground level«. The large num¬
ber of gardens are laid out as communal
gardens for outdoor relaxation. Many
gardens are, however, cultivated with ve¬

getables and flowers. Galgebakken is di¬
vided into nine definite districts which are

served by the district streets. Along these
are play grounds, meeting places and re¬
serve areas for communal use. The small

places are used for fellowship by elder
children and the planting, intended for
cave building, is used and takes on a

changing character. Before Galgebakken
was taken into use we predicted that there
would be one large play ground and this
has now come true.

Galgebakken's major communal facili¬
ties are concentrated around the square.
The large open space is intended for ball
games and activity play areas. About a
dozen ball fields are in use at Galgebak¬
ken. Galgebakken is a living and active
housing area. Despite the fact that com¬
mercial activity is prohibited, it is certain¬
ly no dormitory town and has little re¬
semblance to a passive satellite to greater
Copenhagen.

Public Housing Development in the 70's,
p. 163
By Kirsten Lund-Andersen
The 60's era was characterized by rational
multi-storey housing development. Prefa¬
bricated housing on a gigantic scale with
copious light and air between the build¬
ings. The failures of the 60's led to rese¬
arch into the effects of the physical envi¬
ronment on human behaviour. New
trends arose - units and sales became
smaller and more human again. The form
of development plans was taken up to
revision. The high-density, low level
building form, in groups, chains or rows
became popular as rented accommoda¬
tion. The new housing form provided
better possibilities for closer contact. In¬
tegration of the handicapped became a
matter of course and the inclusion of

housing for the aged and young were
demanded by society. Traffic segregation
went out of fashion to be replaced by the
integrated system.

The 5 projects are included to illutrate
some of the challenges presented to the
drawing office in the 1970's. Jeremy Dean
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LIVET MELLEM HUSENE
udeaktiviteter og udemiljøer

Samspil mellem mennesker og omgivelser beror på en række forhold som vi
ikke altid er opmærksomme på. Jan Gehl åbner vores øjne for denne verden
mellem husene, så vi bliver mere bevidste - som brugere og som planlæggere.
Bogen udkom første gang i 1971. Den nu foreliggende udgave er nyskrevet og
hovedparten af illustrationerne er nye.
192 sider, format 14,7x21 cm, illustreret, hæftet. Pris incl. moms kr. 98,00.

ARKITEKTENS FORLAG NYHAVN 43 1051 KØBENHAVN K
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Parkkongres med mennesket i centrum
Den 6. nordiske parkkongres afholdtes i
Gøteborg den 10.-12. august 1983. Park¬
chefer med politikere og ledsagere fra
Sverige, Norge, Finland og Danmark del¬
tog i kongressen; ialt mere end 200 per¬
soner.

Temaet var: »Vad vill månniskorna ha
ut av parken och vad ger den for mojlig-
heter«.

Kommunfullmåktiges ordforande
(borgmester) Gunnar Larsson bød vel¬
kommen til Gøteborg og fremhævede, at
parker og politik bør høre sammen, såle¬
des at parkerne ikke komme til at fungere
som budgetregulator i sparetider.

På vegne af de fire deltagende forenin¬
ger - Foreningen for Park- och Natur-
vård, Sverige, Stadstrådgårdsmåstare-
foreningen i Finland, Landsforeningen
for Parker og Rekreation, Norge, Stads-
og kommunegartnerforeningen i Dan¬
mark - udtalte stadsgartner P. C. Morten¬
sen, Silkeborg en tak til Gøteborg fritids¬
forvaltning for den generøse indbydelse
og,nævnte, at ved tidligere nordiske kon¬
gresser har hovedtemaet været den fysi¬
ske planlægning og økonomiske proble¬
mer, men denne kongres har for første
gang sat mennesket i centrum.

For at understrege det nordiske samar¬
bejde blev åbningen af kongressen foreta¬
get af generalsekretær i Nordisk Minister¬
råd, Ragnar Sohlman, Oslo der bl.a. sag¬
de: »Hver faktor, der øger menneskelig
trivsel er en økonomisk faktor.«

Dette er et argument, der kan bruges i
de hårde budgettider, der råder i dag.

Det første indlæg om kongressens tema
blev holdt af doktor i arkitektur, Lena
Jarlov, Gøteborg med emnet: »Parken -

landstållet for stadsbor«. Der kan ønskes
mere fantasi og flere muligheder for den
enkelte, når det gælder brugen af vore
parker og grønne områder, sagde Lena
Jarlov, og mener hermed, at folk selv skal
have lov til at tage vare på parkerne og
andre grønne områder især i byernes
yderdistrikter, således at der opstår en
slags kolonihavepark. Her vil blive et
myldrende liv af folk - såvel voksne som
børn - der bygger og dyrker og har det
hyggeligt, og der vil være kålhoveder,
blomster og høns i en skøn blanding mel¬
lem husene-, der har tårne og tinder.

At det kan realiseres, viste Lena Jarlov
eksempler på bl.a. fra et fritidsområde
»Klondyke i Ystad«.

»Hvis vi flyver på fantasiens vinger,
plejer det at koste penge« således indledte
civiløkonom Gunnar Westermark sit ind¬
læg med titlen: »Alt i spartider frigora
resurser for utveckling.«

I dag må vi bruge fantasien, så det ikke
koster penge. Dette kræver en gennem¬
gribende strukturændring f.eks.:

Blomsterenge i stedet for græsklipning
eller måske fårehold. Flere arealer udlagt
som kolonihaver. Lad den blomsterel-
skende almenhed hjælpe aktivt med ved
pasningen af de grønne områder, således
at de ansatte ved parkforvaltningen bliver
rådgivere.

Det er sparetider, fortsatte Gunnar
Westermark, og der er to traditionelle
sparemetoder gnetmetoden og ostehøvl-
metoden, men jeg vil foretrække en tredie
metode - omlægning. Lad personalet ud¬
vikle idéer i grupper på tværs af organisa-
tionsgrænser, så vil der frigøres en uventet
idérigdom - en uudnyttet ressours.

Professor, landskabsarkitekt Sven Ing¬
var Andersson, København, ville i sit
indlæg - »Parken - hverdagens paradis« -

gerne se parkerne som hverdagens para¬
dis og mener, at det nyttige ved parkerne
er, at de er unyttige. Parkerne er en pause
i produktionen, et alternativ til et mono¬
tont arbejde i et tætbefolket støjfyldt mil¬
jø. Derfor er parkpolitik en alvorlig sag -
det gælder samfundets mentale sundhed.

Efter indlæggene var der en velarrange¬
ret diskussion i forskellige grupper.

Den anden dag på kongressen var afsat
til en møderække med mange aktuelle
emner: Parken og skolen i samarbejde om
naturundervisning. Mark, skov og eng i
byområder. Parksektorens muligheder
for sociale arbejdsindsatser. Nordiske
indsatser for forbedring af sortimentet af
prydvækster.

Besigtigelsesture på den tredie dag gik
til naturparker, cityparker, grønne områ¬
der ved lav- og høj bebyggelse, beplant¬
ninger på gader og torve og ikke mindst
Botaniska Tradgården og Trådgårdsfor-
eningen.

Det var et kig på mange »godbitar«,
men problemerne blev ikke skjult.

Til en god kongres hører også det kolle¬
giale og selskabelige samvær, og også her
havde Gøteborg Fritidsforvaltning sørget

Kongresdeltagere på tur til Ånggårdsbergens
Naturreservat.

for det på bedste måde. Der var kongres¬
middag på »Liseberg« og Gøteborg kom¬
mune inviterede til festmiddag på »Bør¬
sen«, og ikke mindst de små pauser ind¬
imellem gav gode muligheder for værdi¬
fuldt samvær med kolleger fra hele
Norden. P. C. Mortensen

Redaktionssskifte på tidsskriftet Byplan
Byplans mangeårige redaktører Sven Ille-
ris, Frits Larsen og Niels Thougaard har
overgivet hvervet som redaktører til arki¬
tekt Arne Gaardmand, arkitekt Ane Vi¬
um Olesen og geograf Peter Maskell. Der
er tillige ansat en redaktionssekretær: ar¬
kitekt Steen Allin. Redaktionen har til
huse hos Dansk Byplanlaboratorium.

Publikation fra Dansk Vandrelaug
Hvor må vi gå? Vi er mange, der holder af
at trave ture eller cykle ud i Guds fri
natur. Men hvor »fri« er naturen, når det
kommer til stykket? Dette spørgsmål gi¬
ver Dansk Vandrelaug svaret på i denne
publikation.

Den indeholder en gennemgang af de
centrale bestemmelse i lovgivningen om
færdsel og ophold på fremmed grund i
almindelighed - samt på strande og ky¬
ster, i skove og på udyrkede arealer i
særdeleshed, som traditionelt har størst
betydning for friluftslivet.

Hvis kendskabet til disse bestemmelser
var almindeligt udbredt, kunne ikke så få
misforståelser sikkert undgås mellem
dem, der kommer som gæster i det, vi
kalder naturen, og dem, der bor i denne
natur og skal have deres udkomme af den.
»Hvor må vi gå?« henVender sig til alle,
der gerne vil vide mere om færdselsregler¬
ne i det grønne. Dansk Vandrelaug går
ind for, at enkeltpersoner og smågrupper
skal have lov til at færdes til fods overalt i

landskabet, hvor dette kan lade sig gøre
uden skade og uden gener af betydning
for beboerne på egnen.

Der er tale om en pjece på 20 sider. Det
er første gang, der udgives en samlet og let
tilgængelig oversigt over de »grønne færd¬
selsregler«. Et nyttigt stykke værktøj for
alle, der færdes i det danske landskab til
fods, eller for den sags skyld på cykel.

Publikationen er et led i Dansk Vandre-

laugs arbejde for at bevare og gerne for¬
bedre mulighederne for færdsel til fods i
naturen.

Interesserede kan bestille enkeltek¬

semplarer af pjecen ved at indsende 3,-
kr. i frimærker til Dansk Vandrelaug,
Kultorvet 7, 1175 København K. Telefon
(01) 12 11 65.
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Efterlysning af »Havekunst«
Til brug for indbinding af ældre årgange
af Havekunst ønskes nr. 2/1965 og nr.
3/1969.

Henvendelse: Landskabsarkitekt Kir¬
sten Lund-Andersen, telf. (03) 55 91 86.

Munksgaard Tidsskriftservice
Munksgaard har udsendt et katalog over
miljøtidsskrifter for perioden 1983-84.
Kataloget indeholder titler på 460 fagtids¬
skrifter fra hele verden. Munksgaard for¬
midler også abonnementer på alle tids¬
skrifter, der findes. Herved kan man und¬
gå besvær med bestilling, fornyelse, valu¬
ta, reklamationer m.v., lige som ældre
numre kan bestilles.

Kataloget er gratis og fremsendes på
forlangende.

Henvendelse: Munksgaard. Export- og
tidsskriftsservice A/S. Nørre Søgade 35.
1370 Kbh. K. Telf. (01) 12 85 70.

Ejerskifte i SCM-Bolagen AB, Motala,
Sverige
Hexagon AB har gennem sit udviklings¬
selskab Hexagon Development AB er¬
hvervet samtlige aktier i SCM-Bolagen
AB i Motala med tilhørende koncern-
bolag. .

Overtagelsen løser hermed genera¬
tionsskiftet for sælgerne Ingmar Ternberg
og Arne Wahll.

SCM får gennem Hexagon Develop¬
ment tilgang til kapital og virksomheds-
ressourcer, som kan tegne foretagendets
fremtidige udvikling.

Udviklingen for SCM-Bolagen AB har
været positiv, fabrikken påregner.en om¬
sætning på ca. 35 mill. kr. i 1983 og
beskæftiger på nuværende tidspunkt ca.
105 mand.

Produkterne markedsføres hovedsage¬

lig til arkitekter, kommuner, anlægsgart¬
nere, entreprenører, boligforeninger etc.
Også eksporten har udviklet sig positivt
med bl.a. forhandlere i Skandinavien,
Holland, Belgien, Frankrig og Schweiz.
Direktør bliver Alf Anderson, tidligere
vicedirektør, og ansat i firmaet siden
1974.

SCM-Bolagen AB (Svenska Cykelstall-
fabriken AB) er en af branchens største
producenter af udrustning til udemiljø.

Programmet omfatter: Legepladsud¬
styr, parkmøbler, papirkurve, hegn, per¬
gola, pavilloner, cykelstativer, cykelgara¬
ger m.m.

Af produktnyheder kan nævnes en
vindbeskyttet, sekskantet bænk og legese¬
rien Blåklint (foto). Blåklint opbygges af
modulenheder af 53x53 cm og stolper.
Modulenhederne i grønne, gule og røde
farver er f.eks. platform, skærm, bro,
stige, tag, tavle. Alle hjørner er afrunde¬
de. Stolperne har forborede huller i mo¬
dulsystemets mål, for at systemet let kan
samles med bolte.

Produkterne forhandles i Danmark af:
Fa. Helge Elkrog ApS, Ingasvej 62, 8220
Brabrand, tlf. (06) 25 23 11. Sjcellandsaf-
deling: Sylevænget 2, Snoldelev, 4621
Gadstrup, telf. (02) 39 10 68.

KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91, 2950 Vedbæk
Telefon 02-890728

NYANLÆG - VEDLIGEHOLDELSE - GÅRDSANERING L D A

P. MALMOS iSr*""92
Anlægsgartnermester 44 oV-4953 42

Vi udfører anlægsopgaver ved boligbebyggelse, off.
anlæg, parker, institutioner m.v., samt alle vedlige¬
holdelsesarbejder i den grønne sektor. Vor mange¬
årige faste medarbejderstab står til Deres rådighed.

PER HAMSEN
ANLÆGSGARTNER

Fjordvej 4 - 4880 Nysted
Telefon 03-8713 44 LDA

Planter

Fræsning
Flisearbejde
Tilbud på nyanlæg
Vedligeholdelse af
grønne områder

PARKBÆNKEN
den klassiske bænk i støbejern

GULDBORG
MASKINSNEDKERI

v/ snedkermester Preben Jan Pedersen
Tofteager 22 • 4281 Gørlev • Tlf. 03-55 5700
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Udnævnelser hos LDA
Jens Raunkjær, 36 år, civiløkonom, er pr.
1. oktober udnævnt til direktør for Lands¬
foreningen Danske Anlægsgartnerme¬
stre, LDA. Han har været ansat i LDA
som marketingschef i et år. Han afløser
direktør Poul Frøling, der har været
LDA's direktør siden 1958.

Samtidig er merkonom Fl. B. Hansen,
37 år, tiltrådt stillingen som marketing/
økonomikonsulent. Han har tidligere
været ansat som regnskabschef hos A/S
Danco og Vasatronic A/S.

Ligeledes tiltræder cand. hort. Michael
H. Nielsen, 26 år, stillingen som fagkon¬
sulent hos LDA.

Byggeriets Studiearkiv
Byggeriets Studiearkiv, i daglig tale BSA,
åbnede mandag den 17. oktober i nye og
større lokaler: Peder Skramsgade 2D, st.
1054 København K. Lokalerne er en del
af Kunstakademiets bygninger bag Char¬
lottenborg. BSA har måttet fraflytte sit
hidtidige domicil i Tordenskjoldsgade på
grund af Det kongelige Teaters ombyg¬
ning. I de nye lokaler er stueetagen nu
indrettet med store og lyse udlån/læsesale
for bøger og tidsskrifter om byggeri og

planlægning. På 1. sal findes dokumenta-

tionsafdeling, fotolaboratorium og admi¬
nistration. Desuden varetager BSA den
daglige ledelse af Arkiték, Arkiv for mo¬
derne dansk Arkitektur. Arkiték står bag
dannelsen af et nyt dansk arkitekturcen¬
ter ved Udenrigsministeriet på Christians¬
havn. I forbindelse med flytningen til de
nye lokaler, skifter BSA navn fra Byg¬
ningsteknisk Studiearkiv til Byggeriets
Studiearkiv, BSA.

Parkbænken i støbejern
Guldborg Maskinsnedkeri i Gørlev på
Sjælland har genoptaget produktionen af
den klassiske bænk i støbejern. Bænken
er fremstillet i støbejern efter de gamle
forme, sæde og ryg er i malet fyrretræ.
Byvåben eller bomærke kan indføjes på
bænkens sider på bestilling.

Brochure kan rekvireres ved henven¬
delse til: Guldborg Maskinsnedkeri v/
snedkermester Preben Pedersen. Tofte¬

ager 22. 4281 Gørlev Sjælland. Telf. (03)
55 57 00.

Nyt stakit med to forsider
Kåhrs nye komplette, prefabrikerede sta¬
kitprogram har set dagens lys. Kåhrs nye
stakit er både smukt, praktisk og økono¬
misk, samt enkelt at montere.

Kåhrs nye systemstakit er en nyskabel¬
se. Konstruktionen er udformet således,
at stakittet er ens på begge sider og er
derfor lige pænt udefra som indefra. Sta¬
kittet består af et komplet byttesæt med
stakitstolper, lågestolper, låsesæt, låger
og stakitsektion lige til at opsætte.

Det kan leveres færdigbehandlet og
malet direkte fra fabrik, eller grundet til
maling eller ubehandlet til behandling
med imprægneringsvæske. Selve løshol¬
ten er af galvaniseret stålplade og stolper¬
ne er trykimprægnerede. Farverne er hvid
og rød (svensk rød farve) med hvide
knopper. Stakittet leveres i 3 højder 60,
80 cm og 100 cm. Stakitsektionerne består
af galvaniserede pladeprofiler i over og
underliggere (løsholter) samt af tværstil¬
lede spander.

Monteringen er enkel. Stolperne støbes
fast med cement i jorden. Stakitsektioner¬
ne hægtes på plads sammen med støbnin¬
gen og låses fast i hægterne ved hjælp af en
skruetrækker eller tang. Stakittet har en

lang livslængde og lave vedligeholdelse¬
sudgifter takket være valg af gode materi¬
aler og en genial konstruktionsløsning.

Kilde: Kåhrs Parket AIS. Usserød Kon¬
gevej 16. Box 4. 2970Hørsholm. Telf. (02)
86 17 80.

LDA

ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«

ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

Arne Bøgeskov
ANLÆGSGARTNERMESTER

GRØNDALS PARKVEJ 108
2720 VANLØSE

TELEFON: (01)74 5908

afhentning af planter kl.7-15.30 eller efter aftale.

5 MØLLESTEN SÆLGES
Niels Mogensen

Hjelmerupvej 26, Hjelmerup
09-7510 61

A 52



LANDSKAB 8 • 1983
Redaktør: Annemarie Lund, landskabs¬
arkitekt M.D.L. (ansvarh.), Melvillevej
16, 2900 Hellerup. Tlf. 01 -56 3167.
Redaktionsudvalg: Knud Green, Char¬
lotte Skibsted, Jon Pape, Mai Scharff,
Solveig Stenholm.
Ekspedition og annonceafdeling: Arki¬
tektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 Køben¬
havn K. Tlf. 01-136200. Giro 9003134.
Abonnementspriser for 1984: Danmark
kr. 285,00 inkl. moms. Finland, Færøer¬
ne, Island, Norge og Sverige d.kr. 240,00.
Grønland d.kr. 365,00 inkl. porto, luft¬
postbrev. Andre lande dkr. 305,00 incl.
porto. Løssalgspris pr. hæfte i Skandina¬
vien d.kr. 36,50, i andre lande d.kr. 40,00.
Landskab udkommer med 8 nr. om året.
Landskab udgives af Arkitektens Forlag
og Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter i samarbejde med Stads- og Kom¬
munegartnerforeningen. DLs adresse er
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter, Gammel Torv 22, 3. Postboks 2172,
1017 København K. Tlf. 01-15 33 66.
Landskabs artikler og illustrationer må
ikke gengives helt eller delvis i andre
blade og tidsskrifter uden tydelig kildean¬
givelse.
ISSN 0023-8066

Landskab- hvorhen?

For Landskab har 1983 - bladets 64. og
redaktør Annemarie Lunds 1. år - bragt
en afklaring af de praktiske forhold, som i
den senere tid har belastet arbejdet. Ud¬
givelsen sker nu regelmæssigt, samarbej¬
det med forlaget fungerer godt. Land¬
skabs standard er høj - både når det
gælder det grafiske og selve indholdet.

Selv om årets artikler spænder bredt,
ligger tyngden i formgivning. Denne prio¬
ritering kan spores til Landskabs forgæn¬
ger Havekunst, og afspejler, hvad land¬
skabsarkitekter traditionelt har betragtet
som deres vigtigste arbejdsfelt.

Gennem de sidste 10-15 år er der sket
en betydningsfuld udvikling i fagområ¬
det. Flertallet af landskabsarkitekter ar¬

bejder ikke længere med projektering på
private tegnestuer, men i kommunerne,
hvor de vigtigste arbejdsopgaver er plan¬
lægning, forvaltning, drift. Flere er med
til at præge udviklingen af forholdsvis nye
områder, som det åbne lands planlæg¬
ning, fredning og naturbeskyttelse, natur¬
formidling, landskabspleje.

Indhold

Have i Lund på Stevns ..

Af Andreas Bruun

Friarealer ved Fredericia

Bryggeri A/S
Af Ole Klaaborg

Huelsbjerggård
Af Birgitte Fink

Summary
Jeremy Dean
Landskab-hvorhen? ...

Af Jon Pape

Diverse

Det ville være en enorm styrke for både
bladet og fagområdet, hvis Landskab i
højere grad kunne bringe indlæg om disse
utraditionelle emner og fungere som
igangsætter og støtte for den faglige ud¬
vikling. Men det forudsætter i hvert fald
to ting - læserne skal være mere aktive, og
vi skal åbne Landskab mere for'diskus¬
sion, kritik og debat.

Landskab er i virkeligheden ret afhæn¬
gig af frivillig og idealistisk arbejdskraft.
Sagen er, at bladets økonomi kun i be¬
grænset omfang giver mulighed for at
udbetale forfatterhonorar. Hvis der skal
komme mere aktualitet og liv i bladet, er
det i høj grad op til læserne at fare i
blækhuset.

Der har vel altid være diskussion om,

hvorvidt Landskab skal være et blad, der
formidler landskabsarkitekters arbejde
og tanker ud til en bredere kreds eller et
blad, som er et forum for diskussion og
faglig udvikling blandt landskabsarkitek¬
ter, stads- og kommunegartnere, andre
læsere. Begge funktioner er vigtige, men
Landskab har tendens til at forsømme
den sidste. Hvorfor?

Bladets læsere er ikke enige om deres
holdning til faget - om projektløsninger,
stilretninger, opfattelsen' af deres egen
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rolle m.m. Hvorfor kommer disse uenig¬
heder ikke frem, så vi kan afprøve hinan¬
dens holdninger og lære af hinandens fejl
og succes'er? Svaret skal nok søges i den
almindelige holdning til kritik hos mange
faggrupper: vi må for alt i verden ikke
kritisere hinanden indbyrdes, i hvert fald
ikke offentligt. Uenighed inden for stan¬
den giver et dårligt indtryk udadtil (opfat¬
tes som et svaghedstegn) - i værste fald er
det at tage brødet ud af munden på en
uheldig kollega.

Der findes ellers eksempler på grup¬
per, hvor kritik indgår som en uundværlig
del af fagets udøvelse - kunstnere, skue¬
spillere, forfattere, filmfolk. Hvorvidt
kritikken kan bruges, afhænger selvfølge¬
lig af dens form. Konstruktiv og positiv
kritik er nøgleord.

Landskab kunne få en helt ny dimen¬
sion, hvis planer, projekter, anlæg m.m.
fik en anmeldelse med på vejen. Om ikke
andet, ville traditionelle projektbeskri¬
velser vinde ved, at forfattere i højere
grad selv beskrev eventuelle problemer,
fejltagelser, uoverensstemmelser, tvivl,
selvkritik o.s.v. En sådan åbenhed ville
være udtryk for styrke og udvikling i
fagområdet - og gøre Landskab til endnu
mere spændende læsning. Jon Pape.
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llNllllIt IriMlllil "
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Seminar om landskabets økologi på
RUC

IALE, The International Association for
Landscape Ecology afholder sit første
skandinaviske seminar i perioden 15.10-
19.10 1984 på RUC. Titlen på seminaret
er: Methodology in Landscape Ecological
Research and Planning. Seminaret vil bli¬
ve holdt på engelsk. For tilrettelæggelsen
står bl.a. lektor Peder Agger og lektor
Jesper Brandt.

Yderligere oplysninger om seminarets
indhold, afgift, ophold m.v.: Inge Birke¬
lund, Geografisk Inst. Hus 19.2. Postbox
260. RUC. 4000 Roskilde. Tlf. (02)
75 77 11. Tilmelding inden 15.1.84.

International legepladskonference i
Jugoslavien
IPA - International Association for the
Childs Right to Play - afholder sin 9.
Verdenskonference den 5.-11. august
1984 i Ljubljana i Jugoslavien. Konferen¬
cetema, afgifter, registrering m.m. frem¬
går af preprogram, der kan rekvireres fra
Dansk Legeplads Selskab. Et detaljeret
program vil foreligge i løbet af december
måned 1983.

Henvendelse: Dansk Legeplads Sel¬
skab. Virkefeltet 2, 2700 Brønshøj. Telf.
(01)28 84 84.

Træerne, tiden - og saven
I perioden 3. til 30. december vises en
fotoudstilling med titlen: »Træerne, tiden
- og saven« af forh. distriktsgartner Willy
F. Hansen på Gladsaxe Hovedbibliotek.
Udstillingen er åben alle hverdage fra 10
til 20 samt lørdage 10 til 15.

Gladsaxe Hovedbibliotek. Søborg Ho¬
vedgade 220. 2840 Søborg.

Bygherrevejledning 1983
Boligministeriets byggestyrelse har ud¬
sendt Bygherrevejledning 1983. Vejled¬
ningen skal hjælpe statsstyreiserne til at
tilrettelægge og gennemføre deres bygge¬
opgaver med størst mulig effektivitet.

Under udarbejdelsen har der været af¬
holdt en »emnedag« med byggeriets par¬
ter, som har vist stor interesse for vejled¬
ningen. Et stort antal af ændringsforslag,
som fremkom ved den lejlighed, er blevet
fulgt. Det er boligministeriets håb, at den
nye udgave vil få samme vide udbredelse
som 1974-udgaven, der er blevet meget
anvendt også i kommunalt og andet byg¬
geri. Vejledningen er et samlet udtryk for
statens byggepolitik, hvad angår planlæg¬
ning og gennemførelse af den enkelte

byggeopgave. Vejledningen afløser 1974-
udgaven og nogle andre vejledninger og
er som følge af udviklingen og indvundne
erfaringer ændret på mange felter.

I forhold til 1974-udgaven er de væsent¬
ligste ændringer følgende:

Vejledningens hovedbudskab er blevet
forstærket: Bygherren har den centrale
placering i byggeprocessen og har ansva¬
ret for, at byggeriet bliver vellykket. Han
må træffe en række afgørende valg og
beslutninger, men skal overlade meget til
rådgiverne, entreprenørerne. En klar ar¬
bejdsfordeling mellem byggeriets parter
er et af midlerne til at undgå byggeskader.

Der gøres mere ud af den økonomiske
styring. Det nævnes også, at statsbygher-
rerne gerne må løbe økonomisk risici,
hvis de er velovervejede - f.eks. i retning
af forsøgsbyggeri og udviklingskontrak¬
ter. Der lægges yderligere vægt på kon¬
kurrencen om byggeopgaverne.

Som led i sikringen af byggeriets kvali¬
tet trækkes bygningsbrugernes med¬
indflydelse frem, og det fremhæves, at
udgifter til drift og vedligehold er lige så
vigtige som byggeudgiften.

Teksten i den nye udgave er gjort så
overskuelig som mulig ved hjælp af sti¬
kordsregister, udførlig indholdsfortegnel¬
se, marginhenvisninger og trykt i forskellig
farve efter stoffets vigtighed, alt med sigte
på at gøre vejledningen brugbar som en

håndbog i rollen som bygherre.
Bygherrevejledning 1983 kan købes

gennem Direktoratet for Statens Indkøb
eller i boghandelen for en pris af 55 kr.
incl. moms.

Bymønster, trafik og energiforbrug
Hovedresultater fra et forskningsprojekt
(Rapport 4). 47 sider, ill. med diagrammer
(format: 16,5x24 cm).

Samspillet mellem bymønster, trafik og
energiforbrug. Rapport 3: Persontrafik¬
ken og dens energiforbrug i forskellige
centertyper. (Teknisk slutrapport.) 176 si¬
der ill. med diagrammer (format: A4).

Begge udgivet af: Ministeriet for Offent¬
lige Arbejder, Planlægningsafdelingen og
Miljøministeriet, Planstyrelsen 1982.

Rapporterne er resultatet af et projekt
startet i 1978, med det formål at bistå
regionplanlægningens arbejde. (Rappor¬
terne 1 og 2 indeholder en række mellem¬
resultater, og blev udsendt i juni 1980).
Forfatterne mener, at projektet har af¬
dækket nogle sammenhænge mellem fy¬
sisk planlægning, persontransportarbejde
og energiforbrug, som burde indgå i de¬
batten om fremtidens Danmark, foruden
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at kunne bruges i den nationale og især
regionale og kommunale politik. Rapport
4 (Hovedresultater) er absolut bedst eg¬
net til at skaffe sig et overblik over pro¬
blemstillinger, resultater og konklu¬
sioner. I Rapport 3 findes den egentlige
dokumentation og overvejelser over me¬

todespørgsmål.
Projektets konklusion handler først og

fremmest om de trafikale og energimæssi¬
ge fordele og ulemper ved forskellige
centertyper (forstået i bymønstersam¬
menhæng). Desuden diskuteres sandsyn¬
lige og mulige energibesparelser omkring
trafik og transport. Jon Pape.

SBI-rapport 145: Galgebakken en

bomiljøundersøgelse
Mange arkitekter og andre planlæggere
kan bygge smukke boligområder. Det er
straks sværere at give dem liv, dvs. få
beboerne til at trives og føle et ægte
tilhørsforhold til bebyggelsen.

Meget tyder på, at det er lykkedes i
Galgebakken, en stor tæt-lav bebyggelse
med 644 boliger i Albertslund ved Køben¬
havn. En ny undersøgelser viser nemlig,
at beboerne er glade for at bo i Galgebak¬
ken, hvor de i høj grad dyrker fællesska¬

bet, snakker sammen, fester sammen og
løser en række fælles problemer sammen.

Undersøgelsens resultater fremgår af
en rapport fra Statens Byggeforsknings¬
institut (SBI), der fremhæver at det so¬
ciale liv i Galgebakken er mere omfatten¬
de og indholdsrigt end almindeligt i nyere
boligbebygelser (SBI-rapport 145: Galge¬
bakken - en bomiljøundersøgelse). Som
en vigtig årsag til de mange aktiviteter og
den levende kontakt beboerne imellem,
angiver rapporten en »samspilseffekt«
mellem den fysiske udformning af bebyg¬
gelsen, den administrative struktur og -
ikke mindst - beboernes holdninger.

Rapporten belyser, hvorfor det er lyk¬
kedes at skabe noget, som må betragtes
som en vigtig strømpil for planlægningen
af tæt-lav bebyggelser fremover. Nævnte
samspilseffekt sættes i fokus og det frem¬
hæves at de fysiske forhold omfatter små
boliggrupper, halvoffentlige adgangsstræ-
der, halvprivate forarealer, god mulighed
for også at opholde sig »privat« i haven og
at alle husene er orienteret mod boligstræ¬
det. Hvad angår de organisatoriske for¬
hold er det af vigtighed, at andelsboligfo¬
reningen giver beboerne en reel indflydel¬
se på beslutninger, der vedrører deres
egen boliggruppe og bebyggelsen som

helhed. Rapporten fremhæver ligeledes,
at Galgebakken er beboet af familier, der
er indstillet på fællesskab, kontakt og
aktivitet.

Det er især mennesker med forventnin¬

ger om at være aktive og at kunne få
indflydelse på egne boligforhold, der er
flyttet til Galgebakken. Omvendt er der
også beboere, der flytter fra Galgebak¬
ken, fordi de ikke kan forliges med de
andre beboeres holdninger og måde at bo
på. Der synes derfor at ske en udvikling i
retning af at beboerne i Galgebakken
bliver mennesker med stærkt beslægtede
interesser, holdninger og normer.

Nyttehave eller græsplæne
Dette kan give anledning til at rejse
spørgsmålet, om det ikke har været for¬
kert generelt at stile efter at alle slags
mennesker skal bo sammen - dør om dør
- når de nu engang ikke har ret meget
tilfælles. Rapporten nævner ganske kort,
at der måske fremover bør planlægges og
byges mere bevidst for udvalgte befolk¬
ningsgrupper, f.eks. for de, der hellere vil
have nyttehave end græsplæne.

Rapporten koster kr. 116,50 inkl.
moms. Den kan købes hos boghandleren
eller direkte fra SBI, tlf. (02) 86 55 33.

HOLBÆK PLANTESKOLE y
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HENNING NIELSEN

OMFARTSVEJEN 34 . 4300 HOLBÆK

TELF. (03)43 3278 oc 430945 M

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877
2660 BRØNDBY STRAND g4 til den faguddannede
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KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91,2950 Vedbæk
Telefon 02-890728

NYANLÆG - VEDLIGEHOLDELSE - GÅRDSANERING
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LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
KOLLERUPLUND 30
2660 BRØNDBY STRAND
TELEFON 02-735015
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DERES TOTALE TEGLLEVERANDØR
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Luftfoto af landsbyen Lund ved Fakse Bugt.
Maj 1973. Gengivet med tilladelse A 525-83 (g)
fra Geodætisk Institut.
■ Air photo of the village of Lund by Fakse
Bight, taken in May 1973.

Ejendommens front mod bygaden.
■ The front of the property facing the town
street.

Have i Lund på Stevns
Af Andreas Bruun

Konklusioner- Introduktion
Hvis dette er arkitektur, så er det af den
anonyme selvgroede slags. Hvis det er en
have, så er en gårdsplads og en hønsegård
også »have«. Det, der med sikkerhed kan
kaldes have her, er arealerne bag husene.
Husene vender ryggen mod havearealer¬
ne og åbner sig mod gårdspladsen. Gårds¬
pladsen samler husene og åbner sig mod
gaden. Det er hele kernen i projektet,
som har været et par hundrede år under¬
vejs.

Indtil for tyve år siden var det smedens
ejendom, og alle hans forgængeres. Det
er dem, vi kan laste for den afvisende
holdning til haven, eller prise for den
enkle plan. Den daglige dont i årti efter
årti har formet og raffineret den lille
gårdsplads - ejendommens hjerte. Af¬
grænsningen mod gaden måtte blive åben
og indbydende. Smedien var jo en del af
byens daglige liv, et offentligt sted.

I dag er det arkitektens ejendom. Han
forsøger efter bedste evne at forvalte de
værdier, han har overtaget, og som måtte
overleve den ændrede funktion. Det han
har tilført situationen er blot understreg-
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ninger og udfyldninger af et smukt møn¬
ster, vævet i generationer.

Landskabet-Landsbyen
Landsbyen Lund ligger på Sydstevns ud
mod Fakse Bugt. To rækker huse og gårde
ligger på hver sin side af bygaden, som
ligger tydeligt forsænket i terrænet og
følger en nu rørlagt bæk. Gaden slutter
ved stranden med et lille landingssted for
bundgarnsfiskere. Engang lå husene så
tæt, at man kunne gå fra tag til tag igen¬
nem hele byen. Så blev nogle af gårdene
flyttet ud på marken - Lund var den sidste
landsby, som gav sig for udflytteriet - og
idag ligger der 50 ejendomme tilbage. De
ligger efter nutidig opfattelse stadig tæt og
danner et klart afgrænset bysamfund om¬
kring den svage slugt. Byen fremtræder
som en selvfølgelig del af landskabet.
Man kan direkte aflæse, at her måtte der
bo mennesker - i læ og med adgang til
havet.

Smedien - Tegnestuen
Smedien, eller nu tegnestuen, ligger i den
nordlige del af byen med bygaden mod

vest, markvej og frie marker mod øst,
tømreren mod nord og jordmoderen mod
syd. Terrænet faldet 2,5 m fra øst mod
vest. Ejendommen består af fire små huse
forbundet med hegn og halvtage omkring
en brolagt gårdsplads. Husene er bygget
af landskabets materialer: kridtsten, træ
og langhalm. De stadige til- og ombygnin¬
ger har dog tilført nye materialer som pap,
eternit og gasbeton. Alt murværk forsø¬
ges holdt hvidt, og træværket gråt og
grønt.

Det beskedne stuehus blev mildt mo¬

derniseret i 66, muren i syd og vestskel
blev opført i 67 og tegnestuen blev bygget
ud af en gammel lo i 76. Vores ven
specialisten Karsten Vibild hjalp os hel¬
skindet igennem balanceakten: at bygge
et nyt tidssvarende hus over et skelet af
eksisterende bindingsværk. Den gamle
smedie er nu blot udhus, men et rumme¬

ligt et, hvor der spilles bordtennis i ny og
næ. Den lille stald har stadig sin funktion,
men nu kun for høns og kaniner. Et lille
rum med et stort vindue ud til gaden
fungerer som vinteropbevaringsrum for
vores middelhavsplanter - et såkaldt
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1. En bænk og et formklippet tjørnetræ i den Fotografier: Andreas Bruun,
»bløde zone«.

■ 1. A bench and a clipped thorn tree in the
»soft zone«.

orangeri - tidligere udstillede smeden det
sidste nye i dynamolygter og cykeltilbehør
i vinduet.

Hele ejendommen virker stor og mang¬
foldig. Reelt er der kun ca. 1500 kvm
grund, hvoraf de 260 kvm er bebygget.
Det er de mange små elementer, og den
måde, de er sat sammen på, som gør det så
righoldigt. Alt dette er arvegods, og hvor¬
dan er det så blevet forvaltet?

Gadebilledet

Afgrænsningen mod gaden er gjort tydeli¬
gere med de hvide mure, som lukker
haven inde og indrammer husenes åbne
front mod gaden. Arealet mellem den
asfalterede vej og husene er belagt med
fint perlestensgrus. Det skulle gerne skuf¬
fes og rives en gang hver tredie uge.

Ud mod gaden er plantet lindetræer. Et
i 68, og et i 75. Lige bag havemuren mod
vest blev i foråret 81 plantet to gange to
lindetræer, samtidig med at jordemode¬

ren tæt på gaden plantede fire i række og
tømreren to mere spredt. Denne mani
bredte sig, så vi i efteråret 81 måtte hjælpe
naboen efter jordmoderen med at plante
to lind som værnetræer ud mod gaden.
Om nogle år vil det med sikkerhed blive
en flot byport, vi fik plantet det år. Byens
karaktertræer er ellers kastanier og selv¬
såede ahorn.

Gårdspladsen
Knoldebrolægningen på gårdspladsen
blev lagt om i 77. Det blev gjort professio¬
nelt og kostede dyrt. Men de penge blev
givet godt ud. Mange gange hver dag
færdes vi over pladsen og gtedes over det
smukke gulv.

Hønsegården blev lagt ind i et hjørne af
gårdspladsen, så hønsene bedre kunne
følge med i vores liv og færden - eller også
er det omvendt.

Fra arvegodset ligger en gammel mølle¬
sten nu i belægningen som en platform til

potteplanter og leg. Tidligere har smeden
brugt den som skabelon for ringe til vogn¬
hjul og endnu tidligere malede den korn i
Lund mølle.

Et tostammet asketræ er plantet ved
hønsegården, og op mod tegnestuen to
solbærbuske i vedbend.

Den daglige adgang til stuehuset sker
over den lille bryggersgård, som er af¬
grænset med et let tremmehegn. Belæg¬
ningen er her røde murstensklinker på
fladen.

Havens disposition
Så er der tilbage at berette om de egentli¬
ge havearealer. Det er den bræmme, som
omkranser husene og som oprindeligt kun
har været anvendt til nytteformål. Area¬
lerne har en sådan form og placering, at
man kun kommer derud, hvis man har et
bestemt gøremål derude. Ved ombygnin¬
gerne var det derfor vigtigt at få døre ud til
disse arealer.
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2. Haveplan. 1. Lund Gade. 2. Markvej. 3.
Stuehus. 4. Tegnestue. 5. Gamle smedie. 6.
Hønsehus. 7. Planterum. 8. Brolagt gårds¬
plads. 9. Bryggersgård. 10. Hønsegård. 11.
Terrasse. 12. Blomsterhave. 13. Staudebed. 14.
Gammelt æbletræ. 15. Bænk og sandkasse
(under gammelt blommetræ). 16. Tjørnehegn.
3. Haven vestfor stuehuset set udefra.
Et kvadrat af lave Buxus, lidt Eremurus,
Rheum og en Viburnum rhytidophyllum.
4. Den brolagte gårdsplads.

■ 2. Masterplan.
1. Lund Gade. 2. Farm track. 3. Main house. 4.

Drawing office. 5. Old smithy. 6. Chicken
coop. 7. Plant room. 8. Granite-paved court¬
yard. 9. Scullery yard. 10. Chicken run. 11.
Terrace. 12. Flower garden. 13. Perennial bed.
14. Old apple tree. 15. Bench and sand pit
(under old plum tree). 16. Thorn hedge.
3. The garden west ofthe main house, seen from
the outside.
4. The granite-paved courtyard.

2
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Langs stuehusets sydfacade blev anlagt
en smal klinkebelagt terrasse med fast
bord og bænke lige under køkkenvinduet.
Udfor tegnestuens østfacade blev anlagt
en lille blomsterhave, bygget ind i det
skrånende terræn med trin af tømmer.
Disse to pladser er havens faste opholds¬
steder, men de tre andre bænkepladser i
havens hjørner bliver brugt næsten lige så
hyppigt.

Stræbet i havens udformning har, helt
banalt, været at skabe enkel sammenhæng
hele vejen rundt, og dog få en rig variation
fra hjørne til hjørne. Et ubrudt græstæppe
og en dominans af få bestemte plantearter

overalt i haven er det samlende element.
Variationen ses tydeligst i udformningen
af de to faste opholdspladser. Ved stuehu¬
set åbner terrassen sig mod den omgiven¬
de have. Ved tegnestuen slutter den lille
have sig til huset og viser den store have
ryggen.

Hegnet mod øst
Den gamle mirabellehæk mod markvejen
i øst var så hullet og udslidt, at den i 81
blev erstattet af en ny hæk. Denne gang
faldt valget på hvidtjørn, hvori indplante¬
des en vintereg for hver tre meter. Så får
vi se hvordan det udvikler sig.

1. Haven sydfor stuehuset. Et gammelt Stevns-
bærtrce i blomst.
2. Den skyggetålende plantning langs den hvide
mur.

3. Den møblerede terrasse syd for stuehuset.

■ 1. The garden seen from the main house. An
old Stevnsberry tree in flower.
2. The shade-tolerant planting along the white
wall.
3. The furnished terrace south of the main
house.

2

Tanken er, at hækken skal vokse sig ret
mægtig for at skærme mod den kolde
østenvind. Hækken har fået megen plads
at udvikle sig på og skal kun klippes på
den indvendige side. •

I forbindelse med nyplantningen blev
den gamle havelåge til markvejen udbyg¬
get som en »overgangens markering«. Bu¬
erne skal ikke idylliseres med en slyngrose
eller lignende, blot tjene som skabelon for
klipning af tjørnekronernes underside -

en gang med tiden.

Havens træer

I mange år henlå haven kun med græs og
fritstående træer: almindelig røn, fugle¬
kirsebær og skovfyr. De blev plantet i 70
og de fleste er nu ryddet, efterhånden som
de og haven udviklede sig. Af skovfyrrene
er kun en enkelt tilbage, som nok fældes
til næste vinter. Fuglekirsebærtræerne får
lov at stå nogle år endnu, og rønnebærtræ¬
erne skal blive stående, så længe de kan.
De blev suppleret med enkelte nye af
slagsen i 81.

Havens dekorationer

Langs den lange mur i sydskellet er nu
plantet taks, kirsebærkornel, fjeldribs og
syv forskellige Viburnum, altsammen
spredt i en bund af småbladet vedbend.
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4. Blomsterhavens terrasser set fra tegnestuens
sydgavl.
5. Nellike, salvie, lavendel og rose omkring
blomsterhavens trin.
6. Tegnestuens blomsterhave, fotograferet fra
stige.

■ 4. The terraces of theflower garden seen from
the southern gable of the drawing office.
5. Carnations, sage, lavender and roses around
the steps in the flower garden.
6. The drawing office flower garden, photo¬
graphed from ladder.

i
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1. Buerne skal ikke idylliseres - blot tjene som
skabelon for klipning af tjørnekronernes un¬
derside en gang med tiden.
2. De frie marker mod øst og »overgangens
markering«.
3. Foran bænken i det syd-østlige hjørne står i
en klump Maclaya frit i græsset.
4. Det østlige haveareal set fra bænkepladsen
bag staudebedet.

■ 1. The curves are not idyllic - only to serve as
a shape for clipping the underside of the thorn
crowns, at some time in the future.
2. The open fields to the east and »the indication
of transition«.
3. A clump ofMaclaya is planted in the grass in
front of the bench in the south-eastern corner.
4. The eastern part of the garden seen from the
sitting area behind the perennial bed.

Postludium

»Haven, det langsomme skuespil« siger
man godt nok, men af og til går det meget
stærkt.

Det er krævende at være aktør i det spil.
Man skal kende sin rolle til bunds og følge
med i spillet hele tiden. Akterne skifter
hurtigt og sceneriet bliver forvandlet. Ha¬
ven, som vises her i dag er noget andet,
end det den var for ti år siden. Om ti år er

det måske blevet en eventyrhave, som
ikke kræver ret megen pleje.
Andreas Bruun, landskabsarkitekt MDL.

3

Tegnestuens terrassehave er omgivet af
buksbom og tilplantet med rose, lilje,
brudeslør, salvie, lavendel og nelliker.
Det lille staudebed som skærmer den

nordlige bænk er forenklet til kun at rum¬
me ridderspore, røllike og viol. Under det
gamle æbletræ bag smedien vokser spansk
kørvel, fingerbøl, forglemmigej, et par
taks og fjeldribs og m.m.m.
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Friarealer ved
Fredericia Bryggeri A/S
AfOleKlaaborg

Modelfoto af det fuldt udbyggede bryggeri,
svarende til en årlig kapacitet på 5 mill, hl øl.
1:6500.

■ Model photo illustrating the completed brew¬
ery with a total production of5 mill hi. of beer
per annum. 1:6500.

Fredericia Bryggeri er et selvstændigt ak¬
tieselskab indenfor De Forenede Brygge¬
rier. Bryggeriet er bygget og indrettet til
specielt at brygge Carlsberg HOF og Tu¬
borg GRØN flaskeøl (1,1 mill, hl årligt),
der kun sælges indenlands. De Forenede
Bryggerier nedsatte i april 1976 en bygge-
komité for projektering og etablering af et
bryggeri i Fredericia.
Byggekomitéens formand: Teknisk direk¬
tør E. Bjerl Nielsen.
Leder afprojektering og projektansvarlig:
Civilingeniør, brygmester Jens Due.
Ansvarlig for æstetisk udformning af byg¬
ningsanlæg, procesanlæg og udenomsan¬
læg: Arkitekt MAA Steen Højby Ras¬
mussen.

Elektriske forsyningsanlæg: Ingeniørfir¬
maet P. A. Pedersen.
Ventilation: Glent og Co.
Øvrige ingeniørarbejder: COWIconsult.
Landskabsarkitekt: Gruppen for by- og
landskabsplanlægning a/s.
Opførelsen startede marts 1977 og afslutte¬
des i maj 1979.

Bryggeriet er opført på en 695.000 kvm
stor grund i Fredericias industriområde i
den nordvestlige bydlel.

Det nuværende bryggeri omfatter
46.600 kvm bebygget areal, på et 180.000
kvm stort grundareal.

Ved udformningen af bygninger og fri¬
arealer skulle følgende krav og målsæt¬
ninger opfyldes:
- Bryggeriet skal i forhold til første etape

kunne udvides til den femdobbelte ka¬

pacitet.
- Indenfor det til enhver tid bestående

bryggerikompleks, skal det være muligt
at ændre og udvide det enkelte produk-
tionsafsnit i overensstemmelse med en

på indeværende tidspunkt ukendt,
fremtidig procesteknologis bygnings¬
mæssige krav.

- Bryggerikomplekset skal, dets størrelse
til trods, til enhver tid fremstå »menne¬

skeligt overskueligt« - og med en æste¬
tisk samt funktionel helhedsvirkning.
Det blev således opgaven at finde en

løsning på byggeriet, der kunne sikre
fremtidige udvidelser med hensyn til or¬
den og funktion, uden dermed at tilside¬
sætte det ønskede element af fleksibilitet.
Anlægget skulle iøvrigt være i besiddelse
af en robusthed, der-kunne magte kom¬
mende tiders vekslende byggeskikke og
dermed varierede arkitektoniske udtryks¬
former. Byggeopgavens løsning indebæ¬

rer yderligere, at hver etape kan gøres
»færdig«, hvorved man undgår at kom¬
plekset fremstår som en »torso« frem til
det tidspunkt, hvor det står fuldt ud¬
bygget.

Idégrundlaget for bygningskomplekset
og friarealernes udformning baserer sig
iøvrigt på følgende grundelementer:

- Hovedfunktionerne i bryggeriet op¬
deles i »byggestene« (brygområde, tap¬
område, etc.).

- En trafikal hovedakse for lastvogns-
trafik gennem anlægget med hoved¬
indkørsel fra Venstre Ringvej og jernba¬
netrafik langs grundens grænser. Om¬
kring hovedaksen placeres brygområder
på den ene side mod nord og tilsvarende
mod syd placeres tap- og lagerområderne.

- En i overensstemmelse med proces¬
sen korrekt opdeling af det enkelte byg¬
ningsområde i »menneskelig overskuelige
enheder«, hvor hver enhed desuden inde¬
holder de for betjeningen af medarbej¬
derne nødvendige faciliteter, d.v.s. va¬
ske-, spise- og opholdsfaciliteter samt
grønne uderum m.m.

- At opdelingen i produktionsenheder
(etaper) giver mulighed for en harmonisk
tilpasning til de naturlige terrænforhold,
hvorved jordarbejdet kan minimeres.
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Fredericia by
Fredericia voksede op yderst på Bersod-
de på Ullerup sogns jorder. Fæstningen,
der fik sine første privilegier i 1650, havde
i 1979 kun 2.813 indbyggere inklusive
garnisonen. Hele arealet indenfor volde¬
ne blev efterhånden udfyldt med bebyg¬
gelse, og efter fæstningens nedlæggelse i
1903 bredte byen sig udenfor voldene.

Topografi
Grunden er beliggende i et typisk østjysk
ungt morænelandskab med små niveau¬
forskelle. Den fremtidige terrænstruktur
omkring bryggeriet tager hensyn til ste¬
dets nuværende topografi og bygninger¬
nes relation til omgivelserne. Jorden fra
afgravningsområderne er formet som små
bakker, der rejser sig fra det eksisterende
terræn, hvor det er naturligt at forstærke
terrænformerne.

Beplantninger
Der er foretaget en omfattende registre¬
ring af den eksisterende træbeplantning.
Dels kunne meget træbeplantning beva¬
res og dels kunne mange store træer an¬
vendes i det fremtidige anlæg.

Trafik/bygningsanlæg
Ved det fuldt udbyggede bryggeri, såvel
som i 1. etape, er lastvognstrafikken og
sportrafikken (jernbane) adskilt. Perso¬
naleparkering foregår udenfor portvagten
ved hovedindgangen. Fodgængertrafik¬
ken foregår på et separat stisystem, der
krydser den kørende trafik i niveau.

1. Fredericia område 1:100.000. Gengivet med
tilladelse fra Geodætisk Inst, a 525-83 (g).
2. Eksisterende terrænstruktur 1:20000.
3. Fremtidig terrænstruktur 1:20000.
4. Eksisterende beplantningsstruktur 1:20000.
5. Fremtidig beplantningsstruktur, første etape
1:20000.
6. Trafikplan, det fuldt udbyggede anlæg
1:20.000.
7. Det fuldt udbyggede bryggeri 1:3000.
8. Situationsplan det nuværende bryggerianlæg
1:3000.

■ 1. Fredericia area 1:100.000.
2. Existing topography 1:20.000.
3. Future topography 1:20.000.
4. Existing planting structure.
5. Future planting structure 1:20.000.
6. Trafficplan, the completed lay-out, 1:20.000.
7. The completed lay-out, 1:20.000.
8. Master plan. The present brewery lay-out,
1:3000.
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1 Maltsilo 8 Medarbejderhus 15

•w

Bryggeri allé
2 Bryghus 9 Tappehal 01-02 16 Parkering (biler)
3 Ølkam 10 Tappehal 03-04 17 Parkering (cykler)
4 Tankpark 11 Lagerbygning 18 Olietanke
5 Kedelbygning 12 Ind/udlevering biler 19 SpiIdevandsbassin
6 Kompressorbygning 13 Ind/udlevering jernbane 20 Reno-pladser
7 Administrationsbygning 14 Portvagt 21 Birum

1 Malt silo 8 Employees house 15 Brewery allé
2 Brewhouse 9 Bottling hall 01-02 16 Parking (cars)
3 Beer processing.room 10 Bottling hall 03-04 17 Parking (bicycles)
4 Tank farm 11 Warehouse 18 Oil tanks
5 Boiler house 12 Loading lorries 19 Waste water basin
6 Compressor building 13 Loading trains 20 Waste containers
7 Administration.building 14 Main gate 21 Auxiliary rooms

fi

FREDERICIA BRYGGERI
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1. Frederiksberg Allé ca.l:7000.
2. Bryggeri allé ca. 1:7000.
3. Tværsnit i bryggeri allé med nyplantede grå¬
popler og 45 år efter træplantning.
4. Gråpopler, Marselis Boulevard, Århus
(plantet 1935).

■ 1. Frederiksberg avenue 1:7000.
2. Brewery-avenue 1:7000.
3. Cross section in the brewery avenue - show¬
ing grey poplars newly planted and 45 years
later.
4. Grey poplar, Marsellis boulevard, Århus
(planted in 1935).

Bryggeriallé
Et dominerende landskabeligt element vil
med tiden blive bryggerialléen, som bin¬
der hele det store anlæg sammen. For at
beskrive bryggerialléen's dimensioner vi¬
ses her Frederiksberg Allé i København,
der ved sin størrelse kan sammenlignes
med alléen ved Fredericia Bryggeri. Bryg¬
gerialléen er opbygget af to dobbelt ræk¬
ker gråpopler.
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5. Bakkeø med 90 m høj bryggeriskorsten.
6. Maltsilo set fra vest med plantede bakkeøer i
baggrund.
7. Bakkeøer ved bygningsanlæg.
8. Landskab Jylland - inspiration til terrænud¬
formning.
■ 5. Hill with 90 m high brewery chimney.
6. Malt silo seen from the west with planted hills
in the background.
7. Hills close to the buildings.
8. Landscape Jutland - inspiration for the
grading.
Bakkeøer og læplantninger
Bryggeriet skal opleves fra de omgivende
veje og DSB's hovedspor som et stramt
anlæg, der er beliggende i et landskab
med bløde terrænformer. Inspirationen til
terrænudformningen omkring bryggeriet
er hentet i det bløde østjyske kulturland¬
skab med sin karakterfulde beplantning.

Bakkeøerne omkring bryggeriet er nø¬
je udformet efter bygningernes placering
og indblik fra omgivelserne, ligesom når
man færdes på bryggeriets areal, skal man
fornemme en afvekslende afgrænsning af
grunden.

Læplantningerne på bakkeøerne er ud¬
formet som gruppeplantninger, der tilla¬
der indblik fra de omkringliggende veje.
Plantningerne skal forstærke terrænfor¬
merne og afskærme mod omgivende gen¬
erende bebyggelse.

8
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1. Udendørs opholdsareal.
2. Medarbejderhave med tappehal, set mod
vest.

3. Planudsnit afmedarbejderhave 1:200.
4.-7. Opholdsarealer i medarbejderhave.
■ 1. Outdoor sitting area.
3. Employee garden and bottling hall, seen
towards the west 1:200.
4-7. Sitting areas in one of the employee
gardens.

Medarbejderhuse/haver
Bryggeriet er opdelt i medarbejdergrup¬
per, som arbejder i henholdsvis admini¬
stration, bryggeri, tapperi, lager o.s.v.
Hver gruppe er tildelt en farve, som er
gennemgående, på gruppens arbejds¬
område og medarbejderhus, ligesom pa¬
pir til intern kommunikation er mærket
med gruppens farve. Der er opført 6
medarbejderhuse, som ligger i de grønne
friarealer, fri af selve bryggerikom¬
plekset.
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1.+2. Opholdshave ved administrationsfløjen.
■ 1+2. Garden adjacent to the administration'
wing.

Idéen i havernes udformning er, at de
skal virke som et »privat« uderum til det
enkelte medarbejderhus, samtidig skal
haverne hænge sammen med de øvrige
friarealer. Dette er opnået ved at omgive
haverne med lave fritstående mure, der
tillader fri færdsel. Haverne er let forsæn¬
ket i forhold til stuegulvet i husene og til
det omgivende terræn, dette af hensyn til
fri udkik fra opholdsgrupperne i husene.

Havernes gulv er et græstæppe, hvori er
nedlagt betonfliser (45x90 cm) i et ure¬
gelmæssigt mønster, der danner opholds-
terrasser og ganglinier. Højdeforskellene
i haverne er optaget af brede betontrin
(45x90 cm). Haverne er tilplantet med
grupper af bundbeplantninger (bl.a. He-
dera, Euonymus, Vinca og Cotoneaster),
hvori forskellige solitærbuske og større
træer er plantet.

Medarbejderne har været rådgivende
ved udformningen og møbleringen af ha¬
verne, ligesom der har været stor interesse
omkring navneskiltning ved alle plante-
og træarter.

Bryggeriet har internt tv, der bl.a. har
udsendelser om årstidernes skiften i med¬

arbejderhaverne.



3. +4+5. Detailudsnit afopholdshave.
■ 3+4+5. Garden details.

4
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1. Under rørbroen.
2. Parkeringspladsen.
3. Hovedindgang/portvagt.
4. Fra DSB's hovedspor.
5+6. Humlegård.
7, 8+9. Bygningsdetaljer.
■ 1. Under the pipeline bridge.
2. The car park.
3. Main entrance.

4. From the main railway line.
5+6. Hop garden.
7,8 + 9. Building details.

HtJMUi(iARI)
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10.+11.+12. Tankparken.
■ 10+11+12. Tank park.
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LANDSKAB 8 -1983



1 +3. Eksisterende beplantning
2+4. Flyttede træer.
■ 1+3. Existing planting.
2+4. Transplanted trees.

Træflytning
En del af den værdifulde eksisterende

træplantning er genanvendt på friarealer¬
ne omkring bryggeriet. De udvalgte træer
blev præparerede gennem en »rodstik-
ningsproces«. Flere smukke kastanietræ¬
er, som voksede ved de eksisterende går¬
de på grunden, blev gravet fri og transpor¬
teret fra det gamle voksested (med rod¬
klump på ca. 35 tons) til deres nuværende
voksested på friarealerne ved bryggeriet.
Flere andre træarter er med samme meto¬

de flyttet ind på bryggeriets friarealer.

Ole Klaaborg, landskabsarkitekt

mrhnhi
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Huelsbjerggård set fra sydsiden.
■ Huelsbjerggård seen from the south side.

Huelsbjerggård Bygherre: Rosktldefonden
Af Birgitte Fink Arkitekt: Erik Arne Bahn MAA

Landskabsarkitekt: Birgitte Fink,
medarbejder Kirsten Thorup.
Anlægsgartner: Helge Hansen, Ringsted.

I 1979 overtog Roskildefonden professor
Erik Chr. Sørensens gård, Huelsbjerg¬
gård. Samme år fik jeg overdraget arbej¬
det med have- og landskabsplanlægning
ved gården, og dette blev starten på et
meget nært og inspirerende samarbejde
mellem Roskildefondens byggeudvalg og
byggeriets arkitekt.

Bygherren, Roskildefonden, er en poli¬
tisk uafhængig, frivillig og ulønnet organi¬
sation, der arbejder for børn og unge.
Midlerne til dette arbejde - herunder
køb, ombygning og tilbygning af Huels¬
bjerggård, kommer som overskud fra
Roskilde Festival, som fonden arran¬

gerer.

Huelsbjerggård, der er ca. 30 tdr. land
stor, er beliggende i et fredet område 10
km syd for Holbæk. Området er præget af
meget dramatiske bakkeformationer og
mange søer (dødishuller). Den mest
kendte af disse søer er Maglesøen. I umid¬
delbar nærhed af Huelsbjerggårds byg¬
ninger findes to mindre søer.

Vores opgave var her at forme rammer¬
ne for et aktivitetscenter for børn og unge.
Et center, hvor der blev taget alle tænkeli¬
ge hensyn til handicappede og til belig¬
genheden i det fredede område.

Et omfattende byggeprogram rumme¬
de dels en næsten total ombygning af
gården, dels nybygningen af en værelses¬

fløj på soklen af en tidligere stald. Hoved¬
parten af dette program blev udført i
1982.

Planlægningen af udearealerne blev na¬
turligt delt i to områder. Den ene er den
meget bygningsnære, hvor vi tilstræbte en
løsning, der dels knyttede sig tæt til de
bygningsmæssige udtryk og skabte præci¬
se afgrænsninger mod den omliggende
natur, dels skulle indeholde en masse
funktioner.

Den anden er den landskabelige, hvor
det stærkt kuperede terræn, eksisterende
plantninger og søerne var et værdifuldt
grundlag for videre udformning og plan¬
lægning af aktiviteter.
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Adgangsgdrden med de store granitsten, den
største, vejer ca. 27 tons.
■ Entrance courtyard with large granite stones,
the largest weights approx. 27 tons.

Man ankommer til gården af en smal
grusvej - en markvej. Parkeringspladsen
er beliggende bag hallen og terrænmæs-
sigt formet, så bilerne er skjult. Pladsen er
asfaltbelagt og fungerer også som boldba¬
ne, idet mange besøgende ankommer
med kollektive trafikmidler.

Gårdrummet mellem bygningerne op¬
deles af en kraftig avnbøghæk i en ad-
gangsgård og en staudehaVe. Adgangs-
gården er belagt med granitskærver, der
gennemskæres af flisebånd. Tre store gra¬
nitsten udgør møbleringen af gårdrummet
og tiltrækker straks børnene, der kommer
til stedet. Man springer, kravler, rutcher
og gemmer sig bag stenene. Klippede
bøgeplantninger og platantræer danner
grønne øer i gården. Staudehaven er op¬
delt i små kvadratiske bede tilplantet med

blå stauder og højstammede stikkelsbær.
Staudehaven og gårdrummet afgrænses
mod landskabet af en meget kraftig per¬
gola, der er beplantet med bl.a. blåregn.

I forlængelse af sovesalsbygningen er
der anlagt en lille gårdhave, begrænset af
teglstenmure og med belægning af røde
tegl. Denne lille have indeholder en me¬
get stor sandkasse med bord for rullestol¬
brugere, og en fritstående pejs/grill. En
sammenhængende plantning af Prunus
laurocerasus samt enkelte slyngplanter
danner grønne flader. Gården bruges flit¬
tigt af både børn og voksne.

Den nye værelsesfløj forbindes med de
øvrige bygninger af brede flisebånd. Et
eksisterende elmetræ samt grupper af
skovplantninger danner i forbindelse med
bygningen et meget veldefineret rum, der

benyttes meget til ophold og boldspil.
Billedhuggeren Jette Wohlert har udfor¬
met en skulptur til Huelsbjerggård. Den¬
ne skulptur vil blive placeret centralt i
dette område.

Syd for gården danner markante græs¬
skråninger overgang mellem bygningerne
og en udstrakt græsplæne. I umiddelbar
tilknytning til bygningerne er der anlagt
en stor træterrasse, en meget lun opholds¬
plads med smuk udsigt over søen og de
græsklædte bakker. I forbindelse med in¬
spektørboligen er der anlagt en lille have.

Som belægning er valgt en forholdsvis
stor, grå betonflise (60x60 cm). Denne
flise brydes af en ru flise (fritlagte grå
granitskærver) på alle steder, der marke¬
rer retningsskift på stierne, indgange
m.m., således at blinde har mulighed for
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1. Værelsesfløj. 2. Konference/spisesal. Inspektørbolig. 3. Sovesal, grupperum. 4. Hal. 5. Værksted, stald. 6. Parkering. 7. Adgangsgård. 8.
Staudehave. 9. Pergola. 10. Lege/opholdsgård. 11. Træterrasse. 12. Bakken »Huelsbjerg«. 13. Legeredskaber i skov. 14. Bålplads. 15. Fold.

■ 1. Dormitory wing. 2. Conference!dining room. Principal's house. 3. Dormitory room, common room. 4. Hall. 5. Workshop, stable. 6.
Parking. 7. Entrance courtyard. 8. Perennial garden. 9. Pergola. 10. Play/activity courtyard. 11. Timber terrace. 12. »Huelsbjerg« hill. 13. Play
equipment in forest. 14. Bonfire area. 15. Pasture.
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1. Pergolaen der afslutter gårdrum og staude¬
have.
2. Lege-opholdsgården med sandkasse og pejs/
grill.
■ 1. The pergola which encloses the courtyard
andperennial garden.
2. Play and activity garden with sand pit andfire
place/grill.
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3. Huelsbjerggård setfra adgangsvejen.
4. Bålpladsen mellem sø og haveareal. I bag¬
grunden den markante bakke.
5. Klippet græssti langs søen. Det lave hegn
markerer stiføringen for blinde.
■ 3. Huelsbjerggård seen from the access road.
4. Bonfire area between the lake and the gar¬
dens. The distinctive hill in the background.
5. Cut grass path beside the lake. The low fence
is a guidefor the blind.

4

at orientere sig. Alle belægninger er ud¬
ført i plan med stuegulv, dette muliggør
uhindret færdsel med kørestol.

Om den landskabelige planlægning skal
anføres: En stor del af området udlægges
med vedvarende græs og indhegnes til
folde for kvæg, får og geder. Klippede
græsstier fører rundt i området. Et udsnit
af stierne er markeret som blindesti. Den
eksisterende plantning består for en stor
del af rødgran. Gennem udtynding og
nyplantning vil denne plantning blive er¬
stattet af løvtræer - specielt bøg. I mindre
lysninger i skovplantningerne er der ble¬
vet opstillet legeredskaber bl.a. en svæve¬
bane. Der er udlagt to bålpladser (med
pigstensbelægninger) i tilknytning med
søerne. En fiskebro vil blive etableret ved
den ene sø. Derudover er der opstillet
bænke, fuglefodringssteder og blindekort
i terrænet.

Birgitte Fink, praktiserende landskabsarkitekt MDL,
MAA, Talløse.

LANDSKAB 8 -1983 191



Summary

Garden in Lund on Stevns, p. 169
By Andreas Bruun
If this is architecture, then it belongs to
the anonymous, indigenous category. If
this is a garden, then a courtyard and a
chicken run is also »garden«. The houses
turn their backs on the garden areas and
open out onto the courtyard. The court¬
yard unites the buildings and opens out
onto the street. This is the essence of the

project which has been under way for a
couple of centuries.

Once a smithy and now a drawing offi¬
ce, the property is located in the northern
part of the village of Lund with the main
street to the west and with a farm track
and fields to the east. The terrain falls 2,5
m. from east to west. The property com¬
prises four small houses connected by
fences and lean-to roofs around a granite
paved courtyard. The houses are built
with natural materials: chalk bricks, tim¬
ber and straw. The entire property ap¬
pears large and diversified. In reality, the
plot is only 1500m2 with a built area of 260
m2. The boundary along the street is made
more pronounced by the white walls
which enclose the garden and frame the
open side of the house, on the street side.
The area between the tarmac road and the
houses is paved with fine pebble gravel.
The cobble paving of the main courtyard
was re-layed in 1977. The daily access to
the main house is across the little scullery
yard which is bounded by a light trellis
fence and paved with red-brick paviers.

The real garden area is a border which
encircles the houses and was originally
used for growing vegetables. The design
objective was, quite simply, to create
coherence all the way round whilst pro¬
viding a rich variation from corner to
corner. The unifying element is an unbro¬
ken grass carpet and a predominance of
specific plant species. The variation can
best be seen in the design of the two fixed
sitting areas. The terrace by the main
house opens out to the surrounding gar¬
den whilst the little garden, for the draw¬
ing office, turns its back on the large
garden.

Open Space Planning at Fredericia
Bryggeri A/S, p. 175
By Ole Klaaborg
Fredericia Brewery is built upon a site
with a total area of 69.5 ha. in the north¬
western, industrial district of Fredericia.

The first two phases, built between March
1977 and May 1979 comprise 46.600 m2
of buildings upon a site area of 18.0 ha.
Basic elements in the design concept de¬
termined: that the main brewery func¬
tions should be divided into units, that
there should be a main traffic axis with
access from Vestre Ringvej, that the
building units should reflect a human sca¬
le and clarity with each unit providing all
staff facilities including emplyee gardens,
that the seperation of production units
would ensure a harmonic transition from

buildings to landscape.
The site is located on a typical, young,

east Jutland morain landscape with little
height variation. The future terrain struc¬
ture respects the existing topography and
the relationship of the buildings to their
surroundings. The earth from excavation
sites is formed into small hills, positioned
where it would be natural to strengthen
the terrain. From surrounding roads and
the railway line, the brewery is experienc¬
ed as a strict lay-out in a landscape of soft
terrain forms. The hills are carefully plac¬
ed in relation to location of buildings and
with respect for views into the brewery
site from outside.

Goods distribution is carried out by a
seperate road and rail traffic system. The
car park for employees is situated outside
the main gate. Pedestrian traffic follows a

segregated path system, crossing the road
lay-out at ground level.

The brewery avenue creates clarity in
the lay-out and binds the different brewe¬
ry units together. The avenue is designed
with double rows of Populus canescens.
The shelter belt planting is planted in
groups which permit views into the brewe¬
ry from the surrounding roads. It also
strengthens the terrain forms and screens
against bordering unattractive develop¬
ment.

The brewery work force is divided into
staff groups from the different depart¬
ments. To cater for these groups, 6 em¬
ployee houses have been built, in the open
space surrounding the brewing complex,
detached from the production buildings.
The employee gardens are intended as
private outdoor rooms connected to each
house whilst still relating to the open
space beyond. This is achieved by border¬
ing the gardens with free-standing brick
walls which allow free movement back
and forth. The gardens are slightly sunken
so that views from sitting areas in the
houses are preserved. The garden floor is
a grass carpet where large paving slabs are
laid out, in an irregular pattern, to form
terraces and paths. The differences in

level are taken up by prefabricated con¬
crete steps. The gardens are planted with
ground cover plants (Hedera, Euonymus,
Vinca, Cotoneaster, etc.) in which solita¬
ry bushes or larger trees are planted. All
plants species have been provided with a
name plate and information about season¬
al changes in the gardens is transmitted
via close-circuit television. Before project
work began, a comprehensive registration
of existing tree planting was carried out.
Many of these trees could be preserved
and others root-pruned and replanted in
the future lay-out.

Huelsbjerggård, p. 187
By Birgitte Fink
The Roskilde Fund took over Professor
Erik Chr. Sørensen's farm, Huelsbjerg¬
gård, in 1979. The Roskilde Fund is a
politically independent, voluntary and
non-profit making organisation which
works for the welfare of children and the

young. Funds for this work, including the
purchase, re-building and extension of
Huelsbjerggård, are raised through the
Roskilde Festival which is arranged by the
fund.

Huelsbjerggård, which has an area of
approx. 40 acres, is located in a conserva¬
tion area 10 km. south of Holbæk. The

landscape is characterized by dramatic hill
formations and a great many lakes (dead
ice holes). The best known of these lakes
is Maglesøen. In the immediate proximity
of Huelsbjerggård there are two smaller
lakes.

The designers task was to create the
framework for an activities center for
children and the young. A center where
every possible attention is paid to the
handicapped and to the special location in
a conservation area. Open space planning
could be easily dealt into two areas: The
zone close to the buildings where we
attempted to find a solution which related
to the built forms whilst creating a well-
defined boundary to the surrounding
landscape. The landscape zone where the
strongly undulating terrain, existing
planting and the lakes were a valuable
basis for the future design and planning of
activities.

A large part of the grounds is sowed
with perennial grasses and fenced in as

pasture for cattle, sheep and goats. Cut
grass paths traverse the area. Some of the
paths are also laid out with blind ends.
Through thinning-out and new planting,
the existing conifers will be replaced with
deciduous trees - primarily beech.

Jeremy Dean
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Udendørsbænk præsenteret på
Snedkernes Efterårsudstilling 1983
Bænken er konstrueret på en sådan måde,
at den tilgodeser de krav, der stilles til
træsamlinger til udendørs anvendelse. Så¬
ledes er der taget hensyn til træets naturli¬
ge svind og bulning ved skiftende påvirk¬
ninger i vind og vejr.

Stål og sten er stabile materialer, hvori¬
mod træ lader sig påvirke af svingende
luftfugtighed; derfor er samlingen mellem
træemnerne udformet således, at en di-
mensionsændring ikke påvirker konstruk¬
tionens stabilitet.

Der er søgt en så ukompliceret løsning
af dette problem som muligt, men en
videreudvikling vil medføre en yderligere
forenkling. Der anvendes samme emner

og produktionsgang i lige såvel som rund
bænk og denne udformning er valgt ud fra
tanken om at anvende bænken i uden-

dørsrum, hvor denne form falder naturligt
ind og kan være med til at understrege den
ydre formgivning. Den runde bænk er et
cirkeludsnit på 260° og tænkes fremstilles i
diametre på 3,4 eller 5 meter.

Trævalget vil være teak eller lærk, som
opfylder udendørskravene, herunder og¬
så vedligeholdelse; stål og sten er kon¬
struktive materialer, der skal danne en

naturlig overgang til det underliggende
fundament af beton eller granit, asfalt
eller græs.

Yderligere oplysninger hos arkitekt
Gorm Lindum, Flagsøhus, 3520 Farum.
Tlf. (02) 95 49 26 eller Wørtz møbelsned¬
keri. Hadsundvej 7. Rødovre. Tlf. (02)
84 01 78.

Modtagne rapporter
Modtagne rapporter, hefter o.l., der er
videresendt til studiesamlingen på afde¬
ling for Have og Landskab, KVL:

Planstyrelsen: Kommuneplanoriente¬
ring nr. 7, Eksempel på fornyelse i eksi¬
sterende byområder. 1983.

Planstyrelsen: Vejledning i kommune¬
planlægning nr. 7. Grundejerforeninger
og lokalplanlægning. 1983.

Vejdirektoratet; Resultater af manuel¬
le trafiktællinger 1982 i faste punkter på
vejnettet. 1983.

Domånverket. Dalby plantskola: Na-
turlårafor miljomakare. 1983.

Friluftsrådet og Danmarks Naturfred¬
ningsforening: Vestamager Kalvebodki¬
len, et idéoplæg.

Hovedstadsrådet: Sådan får vi fisk i

fjorden, ørreder i åerne og klart vand i
søerne ... Meddelelser nr. 17.1983.

Kongobro-
stcnon

Kongebrosten forener naturstenenes
klassiske elegance med fordelene ved den
helt problemløse lægning af betonbrosten.
Kongebrostenen findes i forskellige former,
der giver næsten ubegrænsede kunstneriske
muligheder, og Kongebrosten egner sig for
enhver form for brolægning - uanset om det
drejer sig om simple brolagte rækker eller
om kombinationer med lige linier, buede
linier, cirkler eller cirkeludsnit.

Farver:
Leveres som lagervare i grå og lysebrun.
Andre farver efter nærmere aftale.

RMC

I - kvalitet i beton

Rekvirer specialbrochure.

Betoovarør
Betonvarer
Betonvarer
Betonvarer
Betonvarer

Stegshavevej Østergårdsvej Industrivej Falstervej GI. Skårupvej Vranderupvej
5750 Ringe 8740 Brædstrup 7000 Fredericia 5500 Middelfart 5700 Svendborg 6000 Kolding
09/621309 05/751588 05/920499 09/410477 09/210926 05/521577

A 57



Legepladskonference 1983
Boligselskabernes landsforening og
Dansk legeplads selskab har afholdt årets
legepladskonference fra d. 20.-23. no¬
vember 1983. Kurset har siden 1974 været

afholdt på boligselskabernes kursusejen¬
dom Haraldskær ved Vejle. Årets emne
var bredt formuleret: »Hvad gør miljøet
ved os - hvad gør vi ved miljøet?«

Konferencen henvender sig til alle, der
planlægger, indretter og administrerer fri¬
arealer. Af de 42 deltagere var ca. halvde¬
len beboerrepræsentanter indvalgt i afde¬
lingsbestyrelser, legepladsudvalg m.v.
Den anden halvdel bestod af pædagoger,
legepladsproducenter, medarbejdere i
kommuner og i almennyttigt boligbyg¬
geri.

Hovedvægten i konferencen var de 6
foredrag. I gruppediskussionerne sidst på
dagen prøvede vi at omsætte de ofte teo¬
retiske og idealistiske tanker til den virke¬
lighed, vi hver især kender. Tiden var
knap - vi nåede sjældent længere end til at
forstå hinandens baggrund og erfaringer.
Diskussionen om friarealernes betydning
og udformning afhænger af, om man taler
om HØJE GLADSAXE's højhusbyggeri
eller HUMLEVÆNGET's rækkehusbe¬

byggelse. En af grupperne fik formuleret

et præcist ønske om, at kunne henvende
sig til en faguddannet person, for dér at få
hjælp til at realisere børns og voksnes
tanker og ønsker om indretning af friarea¬
lerne. Det er gennemgående ikke økono¬
mien, der bremser initiativerne fra en

afdelingsbestyrelse eller et legepladsud¬
valg, men manglende viden, mod og op¬
bakning.

Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB)
og Dansk almennyttigt boligselskab
(DAB) er de to eneste almennyttige bo¬
ligselskaber, der har ansat landskabsarki¬
tekter eller tilsvarende fagfolk til at sam¬
arbejde med beboerforeningerne om fria¬
realerne. Der er helt sikkert et arbejds¬
område her for flere landskabsarkitekter.

Jeg synes ikke konferencen afklarede pro¬
blemerne omkring miljø, selvforvaltning,
friarealudformning eller leg, men det var
opmuntrende at være blandt mennesker,
der alle sætter disse værdier højt og godt
vil gøre et stykke arbejde for at virkelig¬
gøre dem.

Følgende er de 6 foredrag meget kort
beskrevet:

Socialrådgiver Knud Dynnes Hansen ind¬
ledte konferencen med at causere over

begreberne miljø, miljømartyrer, sund¬
hed og fattigdom. KDH er blandt prista-
gerne i lægeforeningens konkurrence
»Bomiljø og sundhed«. Arkitekt Morten
Gunge fortalte i et meget personligt ind¬
læg om det arkitektoniske miljøs betyd¬
ning for menneskets udvikling set ud fra

den antroposofiske arbejdsmetode. Arki¬
tekt Peter Rasmussen, KPP (Kooperativ
projektering og planlægning) arbejder på
3 fronter: Som beboer i almennyttigt bo¬
ligbyggeri i Farum Midtpunkt, som politi¬
ker (socialdemokratisk medlem af Farum
kommunalbestyrelse) og som arkitekt i
KPP. Han fortalte om sine erfaringer med
udarbejdelsen af rapporterne »Børns op¬
vækst i Farum« 1982. Som arkitekt har
han været med til at udarbejde rapporter¬
ne, og som politiker prøver han at gen¬
nemføre nogle af ideerne. Forstander Jør¬
gen Andersen fra Foreningen Socialt Bo¬
ligbyggeris børne- og ungdomsklubber
(SBBU) talte om mulighederne for at
skabe friarealer til de 10-14 årige.

Pædagog og konsulent for legepladsfir¬
maet Kompan, Mogens Jensen fortalte
om børns udvikling gennem leg. Han viste
grusomme eksempler på, hvordan vi gem¬
mer legepladserne væk, og hvor mislig¬
holdte de kan være. Byplanlægger Kristi¬
an Larsen, Danmarks tekniske højskole
fortalte om sine erfaringer med stilleveje
og lege/opholdsområder. Der er endnu
kun ganske få eksempler på lege/opholds¬
områder selvom det kan være en måde at

få en slags friareal i tæt begyggede
områder.

Kursusafgift: kr. 920,- incl. ophold
(eneværelse med bad), kost og lidt kom-
pendiemateriale. Kurset afholdes hvert
år, men på forskellige tider af året. Kurset
bliver hver gang hurtigt overtegnet.

Ulla Larsen

HARNDRUP BETONVAREFABRIK A/S

Vi fremstiller alt indenfor:

Brøndgods - Byggeblokke - Fliser - Belægningssten - Græsarmerings-
sten - Rensningsanlæg - Landbrugsrør - G.T. Mufferør - Falsrør med fod.

Tilbud gives uden forbindende.

Leverandør til Fredericia Bryggeri

mr HARNDRUP BETONVAREFABRIK A/S • 5463 HARNORUP TLF. (09) 88 13 86
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Leif Andersen Eftf. ApS
Som det vil være bekendt, har firmaet
gennem de sidste fire år været drevet som
en del af dødsboet efter tømrermester
Leif Andersen. Dette har betydet stor
usikkerhed om muligheden for firmaets
fortsatte eksistens - og dermed også for de
ansattes dagligdag.

Kompan Multikunst Design A/S har
overtaget firmaet Leif Andersen med den
hensigt at videreføre det som en selvstæn¬
dig virksomhed indenfor de hidtidige akti¬
vitetsrammer.

De gode håndværkstraditioner vil blive
videreført, som eksempel på produkterne
kan nævnes: LA-hegn og bord-/bænke-
sæt, LA-legepladsredskaber, Kompan-le¬
gepladsredskaber, opstilling og vedlige¬
hold af legepladsredskaber, specialopga¬
ver, reparationer og vedligehold indenfor
fagområderne tømrer- og snedkerar¬
bejde.

Firmaets daglige leder vil fortsat være
Jørgen Christensen, som gennem mange
år har bestridt denne post.

Firmaet fortsætter under navnet: Leif
Andersens Eftf. ApS, Tigervej 9, 4600
Køge. Tlf. (03) 66 10 11.

Industrihegn er mere end
net, stolper og porte
Dansk Søm og Traadfabrik A/S, der er et
selskab i NKT koncernen, har indgået
aftale med den svenske Gunnebo koncern
om eneforhandling for Danmark af Gun-
nebo's industrihegnssystemer. Dansk
Søm- og Traadfabrik har samtidig indgået
aftale med fem danske hegnsvirksomhe-
der om lagerføring, salg, opstilling og
service om Gunnebo-systemerne, således
at forhandlingen og servicen er effektivt
landsdækkende fra starten.

Aftalerne omfatter hegnssystemer i bå¬
de varmforzinket og plastbelagt udførelse
og, til steder, som er særligt udsat for
korrosion eller hvor der ønskes særlig lang
levetid, hegnssystemet Montal, som er
udført helt i aluminium. Aftalerne omfat¬
ter desuden Gunnebo's patenterede elek¬
troniske hegnsalarmer.

Selskabet påtager sig levering og opstil¬
ling af hegn, port og låger i forbindelse
med indhegningsentrepriser. Herudover
specialgrossist i alle former for net, hegn,
gitre samt tilbehør hertil. Selskabet har
eneforhandling i Danmark af Gunnebo's
industrihegn og -porte.

DST/Gunnebo-forhandlere i Dan¬
mark: Esbjerg Trådvarefabrik, tlf. (05)
13 36 16, Hildebrandts Trådvarefabrik,
tlf. (02) 85 51 48, Kibo Hegn, tlf. (07)
19 13 30. I. L. Moosdorf, Aalborg Tråd¬
varefabrik og Smedeværksted, tlf. (08)
15 94 44. Odense Traadvarefabrik, tlf.
(09) 15 15 15.

Kilde: Dansk Søm- og Traadfabrik AlS,
Vibeholms Allé 22, 2600 Glostrup. Tlf.
(02) 96 14 63.

• Fliselægning
• Brolægning
• Kampestensmure L D A
• Jordarbejde
• Græsplæner
• Græsslåning
• Plantning
• Beskæring
• Sprøjtning
• Vedligeholdelse
• Vedligeholdelse af friarealerne

ved Fredericia Bryggeri

Bramdrupdam
Anlægsgartneri aps

Eltangvej 227 . 6000 Kolding . Telf. 05 - 56 15 45 • Leverandør af borde - bænke - cykelstativer til Fredericia Bryggeri

VEKSØ-TAULOV ApS
Taulov Kirkevej 60

7000 Fredericia
Tlf. 05-56 22 99

Foto: Ole Klaaborg
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Drænoplast drænstave og drænrør
Drænoplast-drænstave er et effektivt pro¬
dukt til afvanding af våde pletter, som
opstår på steder, hvor en ødelæggende
komprimering af overfladen hindrer van¬
det i at trænge ned i jorden.

Drænoplast-drænstave sikrer, at det
overflødige vand hurtigt ledes igennem
overfladen og ned til undergrunden.

Den cylindriske drænstav er nem at
tilskære, og kan placeres ved hjælp af et
pælebord eller almindelig nedgravning.

Drænoplast-drænstaven er fremstillet
af styroporkugler med et porevolumen på
28,9%, der sikrer en gennemstrømnings-
hastighed på ca. V2 cm/sek.

Drænstavene er også effektive som
vandledere til træer og andre plantninger,
hvor overfladevandet normale ikke får

mulighed for at trænge ned til planternes
rodnet. Specielt ved plantning på bytorve,
pladser m.m., hvor belægningen går tæt
ind til træernes stamme, er Drænoplast-
drænstavene nyttige.

Drænoplast-kokos er et af de mest an¬
vendte produkter til drænopgaver af en¬
hver art og størrelse. Drænoplast-kokos
er et kraftivt PVC-rør, som er fuldt om¬

viklet med kokosfibre i en tykkelse på ca.
1 cm.

Forsøg og praktiske afprøvninger har
bevist, at denne specielle bevikling gør

Drænoplast-kokos til et effektivt fuldfilter
med en vandindstrømningshastighed, der
er ca. 6 gange større end ved ubeviklede
rør. Samtidig beholder Drænoplast-kokos
sin effektivitet, fordi beviklingen består af
organiske fibre, der ikke tilstoppes i sam¬
me grad som f.eks. syntetiske beviklinger.

Drænoplast-kokos kan med fordel an¬
vendes overalt, hvor der stilles krav til et
rationelt materiale, med stor effektivitet
og lang holdbarhed, lige fra de store an¬
lægsopgaver til mindre afvandingsar-
bejder.

Drænoplast-kokos fås i dimensioner fra
50-200 mm 0, og leveres i ruller fra 50
meter og op til 200 meters længde.

Samtidig har Drænoplast-kokos en me¬
get lav egenvægt (350 gr. pr. Ib. meter \l
50 mm 0), hvilket gør, at såvel transport
som almindelig håndtering kan ske uden
besvær. Drænoplast rørene kan også leve¬
res som ubeviklede rør eller med en fiber-
tex bevikling.

Kilde: Dybbøl Import & Eksport A/S.
Tværvej 6. 6400 Sønderborg. Tlf. (04)
42 54 38.

L D A

ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«

ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE

fen/

TELEFON 02-188266

Arne Bøgeskov
ANLÆGSGARTNERMESTER

GRØNDALS PARKVEJ 108
2720 VANLØSE

TELEFON: (01)74 5908

PER HANSEN
ANLÆGSGARTNER

Fjordvej 4 - 4880 Nysted
Telefon 03-871344 L D A

Planter

Fræsning
Flisearbejde
Tilbud på nyanlæg
Vedligeholdelse af
grønne områder

Øvej 10, Kappendrup,
5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl.7-15.30 eller efter aftale.

A 60


