
Juni 2000
80. årgang
side 97-120

Vejregler og vejplantning

Vejtræernes fremtid?'

Jord- & lysskulptur i Østrq Kjersing

Haveh véå årtusindskiftet

Summarv



wpF

KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
TELEFON 43 63 01 22
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt LDA

Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand

Ring og få vor referenceliste på tlf. 5819 6005

Skælskør Planteskole & Anlægsgartnere A/S
I ANDSKABSENTREPRENORER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør. - Tlf. 5819 6005 - Fax 5819 0081

Anlæg med grøn garanti

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
n 48 18 33 18 Fax 48 18 33 98

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

(O. yew

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt 7fX
vedligeholdelse af enhver art. i£L

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

BIRK

Aflæg planteskolen
et besøg

HOLM
Farremosen 4 • 3450 Allerod ■ Tlf. 48 17 31 26* • Fax 48 14 09 86 • E-mail: birk-holm@internet.dk



LA.NDS.KAB 4/00
Landscape

Juni 2000

Redaktør

Annemarie Lund, ansv.
landskabsarkitekt MDL
Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
DK-1401 København K
Tel. +45 32 83 69 00
Fax +45 32 83 69 40
e-mail landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Jeppe Aagaard Andersen
Søren Bøgeskov
Susanne Guldager
Steen Høyer
Rita Larsen

Jens Balsby Nielsen
Lulu Salto Stephensen

Ekspedition og annonceafdeling
Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 København K

Tel. 32 83 69 00
Fax 32 83 69 41
e-mail eksp@arkitektens-forlag.dk
Giro 9 00 31 34
www.arkfo.dk

Abonnementspriser for 2000
Danmark 575 kr. inkl. moms. og forsendelse.
Resten af verden ekskl. forsendelse 460 kr.
Forsendelse B-post ekskl. moms: Norge, Sverige,
Finland, Island og Færøerne 35 kr.;
Europa 60 kr.; øvrige udland 120 kr.
Forsendelse A-post ekskl. moms;
Grønland 160 kr.; Europa 75 kr.,
øvrige udland 130 kr.
Løssalgspris pr. hæfte 80 kr. inkl. moms.
Landskab udkommer med 8 numre om året.

Landskab udgives af
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med
Arkitektens Forlag. Landskab udgives med støtte
fra Statens Kunstfond og Kulturministeriets bevil¬
ling til almenkulturelle tidsskrifter.

Danske Landskabsarkitekter

Wesselsgade 2 st. 2200 København N
Tel. +45 35 34 68 33

Landskabs artikler og illustrationer må ikke gen¬
gives helt eller delvis i andre blade og tidsskrifter
uden tilladelse.

Repro F. Hendriksens Eftf. A/S
Tryk P. J. Schmidt, Vojens
Forside Land art projekt i True Skov
ISSN 0023-8066

y///

Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

Vejregler og vejplantning, 97
Poul Børge Pedersen

Vejtræernes fremtid?, 98
Jens Balsby Nielsen

Jord- & lysskulptur i Østre Kjersing, 105
Steen Høyer

Land art projekt i True Skov, 112
Jørn Rønnau

Haven ved årtusindskiftet

Summary, 120
Martha Gaber Abrahamsen

Diverse, A26, A27 A29, A30, A31, A32

A25



STUDIETUR TIL HAVER
I HOLLAND OG BELGIEN
Haveselskabets konsulenter har
arrangeret en studietur til Antwerpen,
Zeeland, Rotterdam og Zwolle, hvor
man vil besøge arkitektoniske og
naturprægede haver, arboret, parker
og pladser.
Der er stadig ledige pladser for
interesserede.

Rejsen foregår med nattog og bus.
Pris: 7.500-8.000 kr.
Tid: Søndag 13. august til
lørdag 19. august.
Nærmere oplysninger:
Det Danske Haveselskab,
tel. 45 93 60 00.
Eller e-mail til Birgit Lindskov:
bls@haveselskab.dk

HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB
EKSKURSION TIL LOLLAND

Lørdag den 2. september afholdes
ekskursion til Lolland.
Først skal vi se Søholt ved Maribo
Sø, et haveanlæg fra baroktiden
med grundtræk fra 1690erne.
Haven er inddelt i mindre rum af
klippede hække,bøg, lind, naur og
avnbøg, formet som en halvcirkel,
en cirkel og et kvadrat omkring en
midterakse.
Derefter besøges Knuthenborg Park,
hvor Lensgrevinde Charlotte Knuth
vil være guide på en tur rundt i par¬
ken, som omfatter 400 ha. Den er

anlagt 1862-74 af E.C. Knuth og den
engelske landskabsgartener Milner.
Parken er omgivet af en 7 km lang
og 2 m høj mur.
Afgang kl. 8.00 med bus fra Landbo¬
højskolens parkeringsplads ved
Højhuset, Thorvaldsensvej 40.
Pris for turen 250-300 kr. inkl. trans¬
port og entre til Knuthenborg Park.
Prisen afhænger af antallet af
deltagerantal. Tilmelding er nødven¬
dig af hensyn til busbestilling.
Kontakt venligst Jane Schul på
tel. 45 42 50 90, senest 16. juli.

Havebrugshistorisk Selskab:
Dokumentationsafdelingen, DVJB.
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C.

37TH IFLA WORLD CONGRESS
2000 I COSTA RICA
The 37th IFLA World Congress, the
Millennium Congress, will be held in
Costa Rica, from September 30th to
October 3rd, 2000.

International student competition
organised by IFLA/UNESCO
The theme of the international stu¬
dent competition organised by
IFLA/UNESCO is 'archaeological
sites and their surroundings, includ¬
ing facilities for ecotourism'.
Information: magistra@sol.racsa.co.cr

Calendar
25-29 Sept.: IFLA World Council,
regional meetings, etc.
30 Sept.-3 Oct. 37th World Congress
Full Day of Sessions, Sept. 30 and
Oct. 3. Technical Visits, October 1-2:
Centra Neotropico Sarapiquis
www.sarapiquis.org
Parque Nacional Volcån
Poås/INBioparque
www.minae.go.cr and
www.inbio.co.cr
The Rainforest Aerial Tram
www.rainforest.co.cr
Marriott Los Suedos Beach Resort
www.marriott.com
E.A.R.T.H./Costa Floras
www.earth.ac.cr

Organizers
Landscape Foundation Belgium,
P.O. Box 661-4005,
San Antonio de Belén, Costa Rica
Tel.+ 506 761 1004.
Fax+ 506 761 1415

magistra@sol.racsa.co.cr
www.sarapiquis.org
in co-operation with
Association Costarricense de

Arquitectos Paisajistas -
ASOPAISSAJE
Fax.+ 506 233 1479/+ 506 255 2811

Congress Secretariat
Horizontes Nature Tours

P.O. Box 1780-1002 P.E. San José,
Costa Rica
Tel.+ 506 222 2022/+ 506 255 4513
horizont@sol.racsa.co.cr
www.horizontes.com
www.horizontes.com/ifla2000
Se også LANDSKAB 2-00

PRAGA 2000
NATURA MEGAPOLIS
The conference is held in framework
of the 'Europe a Common Heritage'
campaign organised by Council of
Europe and is involved also in a pro¬
ject Prague European City of Culture
of 2000.
The conference will be held in
English with simultaneous transla¬
tion into Czech.
Date: 27 August-1 September 2000,
Prague with pre- and post confer¬
ence excursions: 24 to 26 August
and 2 to 4 September
Secretariat of the conference:
Magistråt hl. M. Prahy,
odbor zivotniho prostredi,
Råsnovka 8,110 00 Praha 1 ,

Tel. +422 24484437
Fax:+422 2491 1381

praga2000@imip.mepnet.cz
Se også LANDSKAB 2-00

DANSK BYPLANLABORATORIUM
5.-6. oktober.
Det 50. danske byplanmøde.
Øresundsregionen.
5 forelæsninger, 12 delmøder, 14
udflugter samt aftenarrangement
med uddeling af ByplanPrisen 2000.
Afholdes i Malmø.

Kursus 6.-7. september, Vejle
•Planlægning af nye boligområder
Evaluering af nyere eksempler på by-
boliger, parcelhusområder og ældre¬
egnede boliger skal give inspiration
til, hvordan nye boliger og boligom¬
råder skal se ud, og hvilke behov de
skal dække. Hvordan kan kommuner¬
ne bedst ruste sig til de kommende
års bolig efterspørgsel? I kurset ind¬
går en ekskursion til 90'er byggerier.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM

Skapande uterum
25. august på Skansen i Stockholm.
Konferenceleder: Petter Åkerblom.

Komponera med sommarblommor
29.-31. august. Kursus i Alnarp.
Kursusledere: Eva Jansson og
Barbara Johnson.

Hedens lustgård
Seminar i tilknytning til udstillingen
'Gdteborg Trådgårdsstaden år 2000'.
14. september i Goteborg.
Seminarleder: Sten Goransson.

Val av stadstrad
19.-20. september. Kursus i Alnarp.
Kursusleder: Rune Bengtsson.

Sjuka trad och buskar
27.-28. september. Kursus i Ultuna.
Kursusleder: Petra Bengtsson.

Bella Toscana

Studierejse til Norditalien med
besøg i parke og haver med kultur¬
historisk dignitet samt botaniske
haver m.m.
30. september - 4. oktober.
Rejseleder: Rachel Pots.

Avlopp for kretslopp
10.-11. oktober. Kursus i Stockholm.
Kursusleder: Goran Nilsson.

Bådda for vaxter
17.-18. oktober. Kursus i Alnarp.
Kursledare: Pia Schmidtbauer.

Bekåmpa ogrås på ratt satt
Kursus i tilknytning til messen
PARK 2000, arrangeret af STAF, i
Goteborg 24.-26. oktober.
24.-25. oktober i Goteborg.
Kursusleder: Håkan Schroeder.

Rum for regn
- om ekologisk dagvattenhantering
Seminar og studiebesøg 31. oktober
i Goteborg og 1. november i Alnarp.
Seminarleder: Gabriella LBnngren.

IT i mark- och landskapsplanering
Del 1:7.-8. november,
del 2: 5.-6. december i Ultuna.
Kursleder: Klas Eckerberg.

Traddagen
I samarbejde med Svenska Trådfor¬
eningen. 30. november. Seminar i
Alnarp.
Seminarleder: Sten Goransson og
Staffan Lundstedt.

»

Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

LAUSANNE - JARDINS 2000
Lausanne Jardins 2000 finder sted
indtil 17. oktober.
Yderligere oplysninger:
Association Jardin urbain,
Avenue de Villamont 4
CH-1005 Lausanne, Schweiz
Tel. + 41 21 323 07 57



MUNCHENER PROJEKTE

Udstillingen Munchener Projekte,
der blandt andet omfatter Parkstadt

Schwabing v. André Perret og Rainer
Schmidt og Landschaftspark
Miinchen Riem v. Gillles Vexlard,
vises indtil 15. juli i Herzog-Wilhelm
Strasse 15, Miinchen.
Mandag til lørdag 12-18.

Information: Mail@Schmidt-
Landschaftsarchitekten.de

UDSTILLINGER I

MELDAHLS SMEDIE
Indtil 17. juli:
Afgangsprojekter

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

UDSTILLINGER I
GAMMEL. DOK
Til 7.dugust vises udstillingen
Parasites, der omhandler individuelt
udviklede boenheder skabt af 25

unge, europæiske tegnestuer og
arkitektskoler.
Til 25. september vises udstillingen-
Paradisdrømme - historiske danske
énfamiliehuse fra Samlingen af
Arkitekturtegninger

Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

København og en i Kungs- og Slotts-
parken, Malmo.
I Kungs- og Slottsparken i Malmo
udstilles fra 7. juni til 1.august.
I Kongens Have i København udstil¬
les fra 12. august til 8. oktober.
De to billedhuggersamfund udstille¬
de for første gang sammen i Kon¬
gens Have i 1998, hvor der for 25.
gang, der blev afholdt skulpturbien¬
nale der.

Kongens Have er stillet til rådighed
for billedhuggerne af Slots- og Ejen¬
domsstyrelsen, ligesom Malmo
Bystyre har åbnet Kungs- og Slotts¬
parken for arrangementet.
Fra Skånska Skulptorsamfundet del¬
tager 22 billedhuggere og fra Dansk
Billedhuggersamfund 35 billedhug¬
gere.
De udstillede værker kan ses på
internettet på:
www.skulpturskane.se
eller

www.skulptur.dk.
Et katalog over de udstillede værker
kan i udstillingsperioderne købes i
Malmo Stadsbibliotek, Malmo
Konsthall, Malmo Museum og i
Rosenborg Slots billetkontor eller
bestilles hos Dansk Billedhugger¬
samfunds Sekretariatet,
Høgstedgård, Hyrup 7140 Stouby.
Tel. 75 89 74 33, fax: 75 89 71 71.
E-mail: advokat@mogens-n-lund.dk

UDSTILLINGER I
I DANSK DESIGN CENTER
Indtil 16. juli vises udstilingen
Industriel design - motivation og
proces udarbejdet af Christian Bjørn
Design.
Indtil 20. juli vises udstillingen
The World Heritage of Japanese
Graphic Design Posters.
Indtil 23. juli vises udstillingen
Den Danske Designpris.
Indtil 17.september vises udstillingen
Vision & Legende - Bang& Olufsen
gennem 75 år.

Dansk Design Center
H.C. Andersens Boulevard 27, Kbh. K

TO SKULPTURUDSTILLINGER
I anledning af Øresundsbroens åb¬
ning har Dansk Billedhuggersamfund
og Skånska Skulptorsamfundet
arrangeret to på hinanden følgende
udstillinger, en i Kongens Have,

GALABAU 2000

20.-23. september afholdes den 14.
europæiske fagmesse for have og
landskab, GaLaBau 2000, i Nurn-
berg.
Skandinavien er i år udpeget som
'partner-region' for GaLaBau 2000,
og der bliver udstillinger, mm. herfra.
På messen uddeles GaLaBau Inno¬
vation Medal for nye løsninger til
produkter og deres brug under
udførelse af landskabsprojekter.
For anden gang uddeles på GaLaBau
2000 desuden prisen 'International
Trend Prize for Ecological Construction
& Landscaping'.
Information: NiirnbergMesse GmbH
Messezentrum; D-90471 Nurnberg
Tel.+49 9 11 86 06 0

info@nuernbergmesse.de
www.galabau.de

GaLaBou'2000

Højt udviklede pro¬
dukter for urban

udvikling, lege- og
sportspladser-
fritidsanlæg

Partnerregion
Skandinavien

Nurnberg, Tyskland
20 - 23 9. 2000

GaLaBau på Internet:
www.galabau.info-web.de

JBXk
▲TATA
TOØTMESSE

Information

Dan Trading
Ole Olsens Allé 10

DK-2900 Hellerup
•ET39/62 69 37

B 39 / 32 98 32

14.-europæiske fagmesse
have, landskab og

sportsplads indretning

■ Alle typer maskiner
og udstyr

■ En hel verden af

„grønne" bygge¬
materialer.

Stauder og buskvækster
fra europæiske
kvalitetscentre



DANMARKS
HAVEKUNST BIND MII

BREGENTVED HAVE, N.Eigtved, N.-H.Jardin, Rudolph Rothe, H.A. Flindt oml.

Pragtværket på ca. 1200 sider er første sammenhængende frem¬

stilling af dansk havekunsts historie. Hvert afsnit suppleres med

dybtgående analyser af væsentlige værker, som er nyfotografe-

ret af Keld Helmer-Petersen.

Indbundet i helshirting, 34 x 24,5 cm.

BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præro¬

mantisk tid.

Udkommer november 2000

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den

romantiske haves gennembrud i begyndelsen af 1800-tallet og

til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th. Sørensens tidlige

værker.

Udkommer april 2001 .

Bestillingskupon til DANMARKS HAVEKUNST BIND l-lll
Undertegnede bestiller hermed eksemplarer af DANMARKS HAVEKUNST I-III

□ Pris: DKK 1.800 (3 rater, opkræves ved hver udgivelse)

Navn:.

Gade/vej:

Postnr.: _

Stilling:
/

Tlf:

By:

Evt. gennem boghandler:

Ved betaling med kreditkort
□ American Express □ Eurocard □Mastercard □Visa/Dankort □ Girokort

Udløbsdato:Kortnummer

Dato: Underskrift:.

x*7 POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG

+++ 0110 +++

Strandgade 27 A

DK-1045 København K



VEJREGLER OG VEJPLANTNING
Poul Børge Pedersen

Vejdirektoratet har udsendt Forslag til vejreglerfor beplantning i det
åbne land til høring. Det kræver en reaktion, både til indholdet set
fra en landskabsfaglig vinkel og til det faktum, at arkitektoniske syns¬

punkter ikke længere er repræsenteret i vejregelrådet.
Veje er vigtige elementer i vores,kul turlandskab, og vejes beplant¬

ning har stor betydning for oplevelsen af vejene og resten af landskabet.
Vejdirektoratet har med det nye vejregelforslag prioriteret trafiksikker¬
hed og høj hastighed frem for hensynet til vejtræer som elementer i
kulturlandskabet. Afstanden til træerne er blevet en funktion af

hastigheden. Vedtages det fremlagte forslag som norm, vil det fa kolos¬
sale landskabelige konsekvenser, hvis afstandskravene følges punktligt,
og træer inden for afstandskravet fjernes.
Samtidig er der ikke sikret ressourcer til en genplantning i større

afstand. På den anden side kan det også få den modsatte konsekvens,
idet vejreglerne åbner for nytænkning og udvilding af samlede plant-
ningsstrategier for vejene. Men det kræver, at politikere og embeds¬
mænd er bevidste om nødvendigheden af øgede ressourcer.
Problemet med vejreglerne er, at vi ikke på det nuværende grund¬

lag kan være sikre på, hvilke konsekvenser rpglerne far. Det vil i høj
grad blive op de enkelte vejmyndigheder i amter og kommuner, som
far ansvaret for implementeringen. Når vurderingen af de enkelte
vejplantninger skal foretages, kan man frygte, at den landskabsarki-
tektoniske vurdering ikke sker eller prioriteres meget lavt.
Landskabsarkitektoniske synspunkter har' tidligere været repræsen¬

teret i Vejregelrådet, der er det sted, hvor de overordnede målsætnin¬
ger for vejreglerne fastlægges. Men Danske Landskabsarkitekter, DL,
har mistet denne plads, da Vejregélrådet er omdannet til næsten ude¬
lukkende at repræsentere den sikkerhedsmæssige, trafiktekniske side

og 'dem på 4 hjul'. DL er stadig repræsenteret i en række underudvalg,
som arbejder med vejregler om mange forskellige emner, der hver
især vil få en landskabelig konsekvens, hvis de gennemføres. Men DL
har i praksis ikke mulighed for repræsentation i alle disse underudvalg
og har derfor reelt mistet muligheden for at fremføre landskabsarki¬
tektoniske interesser i en større sammenhæng.
Som faggruppe må vi gennem et stadigt engagement sikre, at der

træffes de fornødne hensyn til landskabet. DL har som høringspartner
i denne sag en forpligtelse til at reagere. Men også det enkelte med¬
lem kan ved stillingtagen til og indlæg i konkrete sager fremme land¬
skabelige interesser og fagområdets profil over for både de beslutten¬
de myndigheder, offentligheden generelt og samarbejdspartnere i
særdeleshed.

Hvis forslaget vedtages — dog forhåbentlig med større respekt for
eksisterende vejplantninger — rejser der sig en ny række spørgsmål:
Dels hvordan landskabsarkitekter kan være med til at vurdere eksiste¬

rende og nye vejplantninger og få en konstruktiv dialog med vejbe¬
styrelserne, dels spørgsmålet om, hvordan fremtidens vejplantninger
skal sikres tilstrækkelige ressourcer til arealerhvervelse, anlæg og pleje
af nye 'sikre' vejplantninger i større afstand til kørebanen. Vi kan
frygte en gentagelse af 50ernes massive fældninger af værdifulde vej¬
plantninger på sikkerhedens alter.
Vi tror dog, der findes en anden måde. Vi mener, at ministeren og

trafikministeriet må komme med et bud på en politik, som både til¬
godeser beskyttelse af landskabet og de sikkerhedsmæssige aspekter.
Og ikke mindst må det - og før vejregelforslaget vedtages som norm
— dokumenteres, hvordan ressourcer til en sådan politik skaffes.
Poul Børge Pedersen, formandfor Danske Landskabsarkitekter

Landskab 4/00 97



VEJTRÆERNES FREMTID?
Kommentar til Vejdirektoratets vejregelforslagfor beplantning — konsekvenser og muligheder? Jens Balsby Nielsen

Figur 1. Afstandskravet til beplant- ■

ning med stammediameter større
end 10 cm er i forslaget gjort til en .

funktion af den ønskede hastighed.
Fra Vejdirektoratet, 2000, s. 38
• Figure 1. The distance to trees
with a trunk diameter of more than
10 cm was made a function of the
desired speed in the proposal. (From
the Road Directorate, 2000, p. 38)

Vejdirektoratet har dette forår udsendt Forslag til vej¬
reglerfor beplantning i det åbne land. Disse vejregler
skal erstatte dem, som har været gældende siden 1980.
Vejregelforslaget er til offentlig høring, og kritik kan
fremsættes indtil 1. august 2000, hvorefter den ende¬
lige behandling foretages. Hvis de vedtages i den fore¬
liggende form, kan de få alvorlig betydning, både for
den måde beplantning kan anvendes ved nye veje og
langs eksisterende. Derfor er en nærmere diskussion
af forslaget nødvendigt, specielt set fra en landskabe¬
lig vinkel, hvor konsekvenserne kan blive store.
Det nye vejregelforslag skal erstatte de nuværende

vejregler for beplantning, der blev udsendt i 1980.
I 1980-udgaven blev fokus lagt på at sikre muligheder¬
ne for at plante nye træer ud fra en argumentation
om træernes betydning for trafiksikkerhed, når de
markerer vejens forløb i landskabet og krydsninger
med andre veje. Heri blev afstanden mellem kørebane¬
kant og træer fastsat til 3 meter, og der blev anbefalet
en meget stor afstand på 40-60 meter mellem de
enkelte træer i rækken. Resultatet blev en lang række
nye vejplantninger, og før træerne fra denne beplant-
ningsstrategi når at få deres fulde størrelse, iværksæt¬
tes en ny strategi på baggrund af strammede krav til
trafiksikkerheden. Det sker uden, at resultatet fra den

tidligere strategi er evalueret ordentligt.

Baggrund
Baggrunden for vejregelforslaget er alvorligt nok. An¬
tallet af dræbte ved påkørsler af træer har været kon¬
stant gennem de seneste år, hvor antallet af alle trafik¬
dræbte har været faldende. Der er altså et særligt
problem, som blev påpeget i den store undersøgelse

fra 1996, der dokumenterede problematikken om¬

kring ulykker med faste genstande, hvor træ var impli¬
ceret i 20 % af ulykkerne og 30 % af personskaderne.
Naturligvis må der gøres noget, specielt hvis trafiksik-
kerhedskommissionens mål, at antallet af dræbte og

svært tilskadekomne skal reduceres med 40 % i for¬

hold til 1986-87, skal nås.
Senest har også dagspressen taget trafiksikkerheden

op som et alvorligt problem, hvor overskrifter om tra¬
giske trafikulykker med dræbte ses oftere. Her er det
specielt ulykker, der opstår i en farlig kombination med
høj hastighed, lav alder, alkohol og vejtræer. Ulykker

. som kunne have været undgået, hvis gældende trafik¬
love var blevet overholdt, men hvor overtrædelse har
fået fatale konsekvenser ved mødet med et træ.

Samtidig med den øgede fokusering på trafiksik¬
kerheden har erfaringerne fra praksis vist, at der også
er vækstmæssige problemer. Mange vejplantninger
har ikke fået den tiltænkte vækst, når de plantes nær

vejen, hvor jordkomprimering og saltskadér påvirker
vækstvilkårene således, at de ikke har kunnet indfri

forventningerne.

Vejregelforslagets indhold
Indholdet af Forslag til vejreglerfor beplantning i det
åbne land er fordelt på to hæfter, hvor det første be¬
skriver forudsætninger og strategi, mens det andet er
rettet mod planlægning og projektering. Derudover
er planlagt yderligere tre hæfter, som skal rumme ud¬
buds- og anlægsforskrifter, en driftsmanual og en ek¬
sempelsamling. Af de to, der er sendt til høring, er det
klart den første, som giver anledning til størst diskus¬
sion, da det er heri, at midlet til at øge sikkerheden
og sikre bedre vækstvilkår beskrives: nemlig større
afstand mellem vejtræerne og køresporskant i åbent
land fra de nuværende 3 meter til 6 meter for en lan¬

devej med 80 km/t hastighedsgrænse.
I forslaget gøres afstande afhængig af den ønskede

hastighed på vejen, sådan at der med en ønsket hastig¬
hed op til 50 km/time skal være 1 meter. For den øn¬
skede hastighed på 60 km/t skal afstanden være 4 meter

og, derefter stiger den ønskede afstand som angivet i
figur 1, med 1 meter for hver 10 km/time op til den
maksimale hastighedsgrænse på 110 km/time på mo¬

torveje, hvor afstandskravet skal være 9 meter.
Ud over sikkerhedsafstanden skal der sikres yderli¬

gere afstand mod skellet til naboerne for at beskytte
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rødder mod beskadigelse fra markredskaber. Med det¬
te sikres træerne en bedre beskyttelse mod saltskader

Hovedsituation Afstandsregel
og far samtidig bedre vækstbetingelser. Man kan sige,
at kravene til større sikkerhed og bedre vækstbetingel¬
ser her trækker i samme retning.
I vejregelforslaget er der lagt op til, at disse regler

skal være norm for ny beplantning ved både eksiste¬
rende og nye veje, samt for eksisterende beplantning,
når nye veje planlægges. Med norm forstås, at kravene
har en form, der altid skal følges, og kun ved dispen¬
sation fra Vejdirektoratet eller Trafikministeriet kan
man undgå at følge afstandskravet. Derudover skal
afstandskravene danne retningslinier for eksisterende
vejtræer ved veje under udvidelse eller ombygning
samt ved eksisterende veje. Hvor kravene er retnings¬
linie, bør de så vidt muligt følges, og det anbefales, at
der ikke ikke findes farlige træer inden for afstands¬
kravene, eller at der etableres afværgeforanstaltninger,
som skal sikre, at træerne ikke er en risiko for bilister¬
ne. (Vejdirektoratet, 2000)

Konsekvenser for eksisterende vejtræer?
Betænkningen fra 1952 om beplantning langs veje
førte til en omfattende fældning af vejtræer (Sørensen,
1965). Denne betænkning var, som den nu udsendte,
baseret på et simpelt afstandskrav fra kørebanekant til
vejtræerne. Det kan frygtes, at det foreliggende forslag
kan føre til en tilsvarende 'fældningsbølge', selv om
der åbnes for et større brug af afværgeforstaltninger,
f.eks. i form af autoværn til øgning af trafiksikkerhe¬
den på strækninger med vejtræer.
Vejregelforslaget beskriver, hvordan vejmyndigheder¬

ne, ved eksisterende vejplantninger placeret inden for
afstandskravene, skal gennemføre en konkret vurdering
af beplantningernes arkitektoniske værdi, sundheds¬
mæssige tilstand, sammenhæng med en overordnet
beplantningsplan samt den trafiksikkerhedsmæssige
risiko.

Der lægges op til en faglig vurdering, hvor træets

bevaringsværdi afvejes med den sikkerhedsmæssige
risiko, og hvor afværgeforanstaltningerne skal overvejes
før der evt. træffes beslutning om fældning. Man må
da håbe, at vejmyndighederne vil ofre denne faglige
bedømmelse, der er nødvendig for at sikre en forsvar¬
lig vurdering af træernes landskabelige værdi, og at
der bliver opsat og vedligeholdt de mange kilometer
autoværn, der skal til for at for at sikre vejen og

A. Ny beplantning ved ny vej norm

B. Ny beplantning ved ny vej under ombygning/udvidelse norm

C. Ny beplantning ved eksisterende vej norm

D. Eksisterende beplantning ved ny vej norm

E. Eksisterende beplantning ved vej under ombygning eller udvidelse retningslinie

F. Eksisterende beplantning ved eksisterende vej retningslinie

hindre en gentagelse af de omfattende fældninger i
1950erne.

For trafikanten kan en efterlevelse af vejregelforsla¬
gets afstandskrav medføre nye vejudtryk. Eksisterende
vejtræer kan forsvinde, og langs eksisterende veje vil
der kun sjældent været tilstrækkelig plads inden for
vejskellet til at plante erstatningstræer. Dertil kommer
en større anvendelse af autoværn til at øge sikkerheden
langs bevaringsværdige træer, som også vil påvirke op¬

levelsen af både landskabet og vejtræerne, idet træernes
basis bliver skjult bag det langsgående autoværn.
Der er i vejregelforslaget ikke lavet opgørelser over,

hvor mange eksisterende vejtræer der i dag findes in¬
den for afstandskravet, og som derved skal vurderes.
Disse træer er i risiko for at blive fældet eller skulle

beskyttes ved andre foranstaltninger for at øge trafik¬
sikkerheden. Der er ikke offentliggjort nogen opgørel¬
se af vejregelforslagets konsekvenser hverken for vej¬
træerne eller økonomisk for de vejmyndigheder, der
skal gennemføre vurderingerne af de konkrete be¬
plantninger og eventuelt opsætte og vedligeholde store

mængder af afværgeforanstaltninger. Specielt de kom¬
munale vejmyndigheder, der allerede nu er økonomisk
trængt, kan have vanskeligt ved at skulle påtage sig
opgaven med opsætning og vedligehold af autoværn

og Ian alene af økonomiske årsager være tilbøjelige til
at vælge fjernelse af eksisterende træer inden for de
nye afstandskrav, hvis de skønnes farlige.

Figur 2. Vejregelforslagets forslag til
gyldighed for afstandsreglerne ved
seks hovedsituationer for beplant¬
ning i forhold til en vej.
I situationer, hvor afstandsreglen er
angivet som 'norm', skal kravet altid
følges, og evt. fravigelse kræver
dispensation. I situationer angivet
som 'retningslinie', anbefaler vej¬
regelrådet, at afstandskravet så vidt
muligt bør følges, med mindre om¬
stændigheder i konkrete tilfælde gør
det nødvendigt eller fordelagtigt at
fravige dem. Fra Vejdirektoratet,
2000, s. 39
• Figure 2. The Road Directorate's
proposal for the validity of rules on
distance in six main situations in
which roads have plantings. In situ¬
ations where the rule on distance is
a norm, the requirement must be
followed, while it is recommended
that it be followed in other situa¬
tions. JFrom the Road Directorate,
2000, p. 39)

Vejene er også kulturmiljø
Vejene er med deres vejplantninger også kulturmiljøer.
Der er ingen tvivl om bevaringsværdien af de gamle
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turmiljøer, der kræver særlig beskyttelse og omsorg
ved forandringer. Men også langs mindre veje, som
f.eks på Møn, er alléplantningerne langs landevejene
vigtige og bevaringsværdige elementer i landskabet.
Også motorvejen på Lolland påkalder sig værdi som
et arkitektonisk kulturmiljø. Flere af C.Th. Sørensens
karakterfulde beplantninger står i dag inden for de
afstandskrav, som vejregelforslaget opstiller, og vej¬
strækningen skal derved underkastes en nærmere trafik¬
sikkerhedsmæssig vurdering.

Alternativer?

Fokusering på afstandskravet alene kan være farligt.
I Forslag til vejreglerfor beplantning i det åbne land
gøres afstandskravene til retningslinie for eksisterende
træer. Det bygger på et mål, om at vejens fremkomme¬
lighed er det primære, og derfor gøres den ønskede
hastighed til bestemmende for den mulige afstand til
vejtræerne. En anden synsvinkel, som kan lægges for
eksisterende vejstrækninger med værdifulde vejtræer,
kunne være, at træerne betyder så meget, at afstanden
burde blive bestemmende for den mulige hastighed,
bilisterne kan have på den pågældende strækning.
Det er en tankegang, hvor vejen og dets træer er en
del af landskabet, og man kunne foreslå, at den til¬
ladte hastighed på vejen afpasses efter stedets kapaci¬
tet for trafik.

I det tidligere Østtyskland findes der stadig mange

gamle og værdifulde alléplantninger langs vejene, og
her søger de tyske vejmyndigheder både at opsætte

afværgeforanstaltninger, men også at nedsætte hastig¬
heden på strækninger med træer. Det nedsætter risi¬
koen, men erfaringen er, at det samtidig kræver en
politimæssig opfølgning for at sikre, at den ønskede
lavere hastighed også bliver fulgt.
I de amerikanske vejregler er sikkerhedsafstandene

generelt større end de foreslåede danske. Det skyldes
en anden tradition, idet vejnettet hovedsagelig er an¬
lagt i nyere tid og alene til biltrafik. Afstandskravene i
de amerikanske vejregler er ikke bare en funktion af
den ønskede hastighed, men der tages også hensyn til
skråningsanlæggenes hældning, og hvad der især er
interessant for os, også til trafikmængderne. Her øges
afstandskravet med stigende trafikmængder, sådan at
hvor riskoen er stor med mange biler, er afstandskra¬
vene også større, end hvor trafikmængden er lille.
(Washington State Department ofTransportation, 1997).

alléer ved herregårdene. Men også kongevejene er
unikke med deres lineære linieføring, som er i kon¬
trast til de ofte kuperede landskaber, de fører igennem.
Også mindre landeveje med en linieføring, der følger
landskabets konturer, og hvor linieføringen understøt¬
tes af enkeltstående vejtræer eller trærækker, bør anses
som bevaringsværdige kulturmiljøer. Disse kan meget
let ødelægges ved fjernelse af vejtræerne og ved even¬
tuelle ændringer i både den horisontale og vertikale
linieføring, hvis man ikke er opmærksom på vejenes
kulturelle værdi. I USA er der kommet fokus på, hvor
let de historiske veje kan ødelægges, og der gøres stor
indsats for at beskytte kulturelt værdifulde veje, idet
der tages store hensyn ved opsætning af skilte og an¬
det udstyr. (Marriot, 1998)
I Danmark er det kun på unikke steder som ved

herregårdene, at vejene i det åbne land anses som kul¬

Tune Landevej, syd for Greve Landsby. Gråpopler plantet i ydersiden af kurven med ca 60 meters afstand.
Træerne står 3 meter fra kørebanen. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t, og der er rimelig stor trafik.
Træerne har nu fået en størrelse, hvor de begynder at definere et præcist vejrum, svarende til intentio¬
nerne om at danne 'punktskulpturer' i landskabet. (Struch, S. 1989). Træerne er plantet efter afstandskra¬
vene fra sidste vejregler fra 1980, men kommer til at stå inden for afstandskravene i det nye vejregelfor¬
slag, som her vil være 6 meter. Genplantning af erstatningstræer vil her ikke være muligt inden for
vejskellet, men vil kræve erhvervelse af landbrugsjord. Alternativet kan være en beskyttelse med auto¬
værn, men hvad vil de visuelle konsekvenser være af dette?

• Tune Landsvej, south of Greve
Landsby. The gray poplars were
planted on the outer edge of the
curve at a distance of c. 60 meters.

The trees stand 3 meters from the
road. The speed limit is 80 kph and
there is considerable traffic. The
trees have reached the size at
which they begin to define a precise
space, corresponding to the inten¬
tions of creating 'point sculptures' in
the landscape (Struch, S. 1989). The
trees were planted according to the
norms for distance in the last regu¬
lations from 1989, but will not meet
the requirement of 6 meters in the
new regulations. It would not be
possible to plant trees to replace
these along the road, so it would be
necessary to acquire agricultural
land. The alternative would be to
protect the trees with a crash barrier.

Gråpoppel plantet i
yderside af kurve
med ca 60 m afstand
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Køgevej syd for Ishøj Landsby. Asketræerne er plantet som en allé, hvor træerne står mellem cykelsti og
kørebanen, 2 meter fra asfaltkanten. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t, og der er rimelig stor trafik.
Træerne står med en afstand på 25-30 meter og er ved at få en størrelse, hvor de danner et rimelig
præcis vejrum. Her betyder vejregelforslaget at træerne kommer til at stå inden for afstandskravet på 6
meter for denne hastighed. Skal træernes trafiksikkerhedsmæssige risiko nedsættes kan autoværn være
en mulighed, hastigheden kan sættes ned, eller erstatningstræer kan plantes uden for cykelstien.

Måske kunne et tilsvarende synspunkt være interessant
at anlægge for det danske vejnet, da vi har mange
mindre trafikerede landeveje - med store landskabelige
værdier. Her er det måske ikke rimeligt at anvende
samme afstandskrav som de steder, hvor trafikmæng¬
den er meget stor?
Det er også et åbent spørgsmål, om de generelle

afstandskrav er nødvendige for eksisterende vejtræer,
når Vejdirektoratets egne undersøgelser peger på, at
det ofte er de samme træer, som påkøres gang på gang.
Måske var en kritisk gennemgang af vejnettet, med
fokus på de farlige enkelttræer tilstrækkelig. Mange
træer har skader efter påkørsler, og en registrering af
disse ville muligvis kunne give et godt supplement til
bedømmelse af risici.

Konsekvenser for planlægning af ny vejplantning
Afstandskravet foreslås at blive gældende for nyanlæg,
udvidelse af eksisterende veje og ny beplantning ved
eksisterende veje. Her kommer de større afstande til
at betyde, at fremtidens vejtræer får større afstand til
kørebanen med mulighed for bedre vækstbetingelser
til følge. Men er det også realistisk?
I'forhold til de nuværende vejregler med afstands¬

krav på 3 meter kommer det til at betyde yderligere
arealerhvervelse ved nyanlæg plus det areal, der skal
til for at beskytte rodzonen. Det er muligt, at det kan
argumenteres igennem ved nye anlæg i det åbne land,
men omkostningerne stiger både til arealerhvervelse
og til den løbende vedligeholdelse af de større rabat¬
arealer.

Ved nyplantninger langs eksisterende veje vil det
ofte være vanskeligt at få den fornødne plads inden
for vejskellet. Skal der da plantes træer, skal det ske
på det tilstødende areal. Det kan muligvis gennem¬
føres ved frivillige aftaler med landmanden eller gen¬
nem ekspropriation af naboarealer for at få den for¬
nødne plads til plantning af nye vejtræer. 1 praksis vil
det blive tidskrævende og uden tvivl blive meget yan-

skeligt at gennemføre, og det kan få den konsekvens,
at der i fremtiden vil blive plantet langt færre vejtræer.
Muligvis kan andre beplantningstyper, der ikke får

en stammediameter over 10 cm, i højere grad kunne
tages i anvendelse. Der peges også på brug af hække',
som er meget anvendt i England, og syrenhegn, som
traditionelt har været brugt til hegnsplantninger på
Fyn. Men hvad bliver den landskabelige konsekvens

af dette? Det kræver en alvorlig overvejelse af, hvad
det vil betyde for landskabet at få introduceret en
udbredt anvendelse af nye beplantningselementer
langs vores veje, både fra en visuel, plejemæssig og
kulturhistorisk synsvinkel.

I vejregelforslaget lægges der op til, at vejmyndig¬
hederne udarbejder strategier for den fremtidige be¬
plantning langs vejene. Disse strategier bliver en ud¬
fordring, både ved bevaring af egnskarakteristiske
beplantningselementer og ved udvikling af nye plant-
ningstyper, som er sikre. Det er en alvorlig opgave at

udarbejde disse strategier, da de principper, der læg¬
ges, får konsekvenser mange år frem i tiden, på sam¬

me måde som de landskabelige konsekvenser af vej¬
plantningerne fra 1980erne er ved at blive tydelige i
landskabet i dag.
Hvordan de skal udformes, er vanskeligt at svare

entydigt på. For som C.Th. Sørensen skriver i 1950

• Køgevej south of Ishøj Landsby.
The ashes were planted as an ave¬
nue, with the trees between the
cycle path and the road, 2 meters
from the edge of the asphalt. The
speed limit is 80 kph, and there is
considerable traffic. The trees stand
at intervals of 25-30 meters and are

reaching the size at which they cre¬
ate a fairly precise space. The pro¬
posals mean that the trees would
stand within the requirement of 6
meters for this speed. If the traffic
risk posed by the trees is to be
reduced, crash barriers could be one

possibility, as could reducing speed,
or replacing trees with others out¬
side the cycle path.
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Allévej, adgangsvej til Benzonsdal syd for Torslunde. En gammel lindeallé med 1,5-2 meter fra vejkanten til træerne.
Alléen har stor landskabelig betydning, men der er kun lidt trafik. Her burde vejregelforslaget betyde at hastigheden ikke bør være mere end 50 km i timen.
• Allévej, access road to Benzonsdal south of Torslunde. An old linden avenue with 1.5-2 meters from the road to the trees. The avenue is of great significance
for the landscape, but there is little traffic. The regulations should mean that speeds here must not exceed 50 kph.

ringer og bedømmelse af løsningernes langsigtede kon¬
sekvenser, inden løsningerne anbefales til anvendelse
over hele landet.

Konsekvensbedømmelse savnes

Vejregelforslagets andet hæfte indeholder et tænkt ek¬
sempel på en vurdering af eksisterende beplantning.
Eksemplet er angivet som en diagrammatisk planteg¬
ning, der viser arbejdsmetoden ved vurderingen, men
eksemplet giver ingen grundlag for at bedømme om¬

fanget og konsekvenserne af fældning, opsætning af
afværgeforanstaltning eller nyplantninger.
Ifølge vejregelforslagets noter er der udarbejdet et

notat om de trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige,
energimæssige og økonomiske konsekvenser, men det
er ikke offentligjort. For en vejregel, som kan fa så
stor betydning for vores fælles kulturlandskab, bør
der foretages og offentliggøres en konsekvensanalyse,
der ikke bare giver svar på de positive effekter i form
af forventede færre trafikdræbte, men også om de øv¬

rige konsekvenser for kulturlandskab, miljø, økologi,
pleje og ressourcebehov. Vejdirektoratet er underka¬
stet reglerne omWM ved større vej- og anlægsarbej¬
der, men dette vejregelforslag, der får en langt større
geografisk betydning, mangler en redegørelse for kon¬
sekvenserne, især for det visuelle miljø og relationen
til kulturlandskabet.

'Det kan være meget betænkeligt at opstille regler afaste¬
risk art. Sådanne er unødvendigefor den dygtige, og den,
der er uden æstetiske fornemmelse, vil alligevel ikke kunne
gøre det rigtige efter dem. Reglerne kan endog være ska¬
delige, fordi de giver den usikre en falsk sikkerhed.'
(Sørensen, 1965). Her fortsætter Sørensen med at ar¬

gumentere for, at der bør være tale om en faglig vur¬

dering af landskabet, som bør være grundlæggende
for valget af ny beplantnings form, placering og art.

Skal intentionerne om udarbejdelse af samlede strate¬

gier følges, ligger mange opgaver og venter. Men der
venter også et stort udviklingsarbejde med en praktisk
afprøvning af forslagene med pilotprojekter, gerne kom¬
bineret med en forskningsmæssig indsamling af •erfa-
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Ishøj Bygade, øst for Ishøj Landsby. Syrenhegn plantet i grupper på begge side af vejen med enkelte asketræer. Syrenerne er plantet 2,5 meter fra asfaltkanten, mens de
enkeltstående asketræer står 2 meter fra asfaltkanten. Syrenhegnene danner et præcist vejrum, hvorfra der er vekslende kig til landskabet på begge sider. I forhold til
vejregelforslaget udgør syrenhegnene ingen risiko for bilisterne, mens asketræerne står for tæt på kørebanen.
Syrenhegnet udgør i sig selv et attraktiv landskabselement, men i forhold til kulturlandskabet i egnen mellem Taastrup og Køge er det et nyt element,
der ikke har haft en traditionel anvendelse her.

Fra en økologisk synsvinkel vil en øgning af rabat-
arealet være en fordel. I Holland ses de tørre skrånin¬

ger og brede næringsfattige vejrabatter som økologiske
værdifulde lokaliteter, som med den rette pleje kan
blive til værdifulde levesteder for flora og insektarter,
som ellers har trange kår i det dyrkede landbrugs¬
landskab. Tilsvarende vil kunne ske i Danmark, hvor

udarbejdelse og anvendelsen af biologiske vejkort er
et skridt i denne retning. Men da hverken de trafik¬
sikkerhedsmæssige, økologiske, landskabelige eller
økonomiske konsekvenser af de foreliggende forslag er

kortlagt, må det på det foreliggende grundlag betrag¬
tes som et åbnet spørgsmål, om vejregelforslaget vil fa
den tilsigtede effekt.

Grundlaget for udsendelse af vejregelforslaget
I forbindelse med udarbejdelse af vejregelforslaget er
der udført undersøgelser af enkelte sammenhænge
mellem trafiksikkerhed og anvendelse af vejtræer.
Undersøgelsen blev baseret på en detaljeret under¬
søgelse af 69 uheld, hvor beplantning har været im¬
pliceret. Denne undersøgelse giver mere forståelse for
ulykker med træer, men undersøgelsen lægger også
sammei) med andre undersøgelse af ulykker med faste
genstande stor vægt på vejtræernes negative betydning.
En tilsvarende veldokumenteret undersøgelse af vej¬

træernes økologiske, landskabelige og kulturelle be¬
tydning savnes for at få en afbalanceret bedømmelse
af træernes samlede betydning i forbindelse med vej¬
anlæg.

Scenarier for vejtræernes fremtid
Arbejdsgruppen bag vejreglerne lægger op til kreati¬
vitet og idérigdom hos de enkelte vejbestyrelser, og
arbejdsgruppen har med de første hæfter givet en in¬
spirerende opfordring til også at supplere anvendelsen
af vejtræer med andre beplantningselemen^er, såsom
buske og hække langs vejene. Det er prisværdigt, og
det kan blive en stor udfordring for landskabsarkitek¬
ter at få udtænkt nye sikre vejplantninger, hvis opfor-

• Ishøj Bygade, east of Ishøj Lands¬
by. The lilac hedge on both sides of
the road, with, a few ash trees, was
planted 2.5 meters from the edge of
the asphalt, while the ashes stand 2
meters from it. The lilac hedges cre¬
ate a precise space from which
there are views of the landscape on
both sides. According to the propo¬
sal, the hedges pose no risk to traf¬
fic, while the ashes are too close to
the road. The lilacs themselves cre¬

ate an attractive landscape element,
but they are a new element that
was not traditionally used in the
cultural landscape in the district
between Taastrup and Køge.

Kørebane

6,5 +

Ask.
Enkeltstående træer
plantet med varierende
afstand

Syren i hegnsplantning
af varierende længde

1:250
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Kappelev Landevej ligger i forlængelse af Køgevej, blot syd for amtsgrænsen mellem Københavns og
Roskilde amter. Asketræer er plantet i forskudt forbandt med ca. 50 meter mellem træerne. Træerne står
på ydersiden af cykelstien 6 meter fra kørebanen. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t, og der er rime¬
lig stor trafik. Træerne har samme størrelse som for Køgevej, men på grund af den store afstand mellem
træerne og til kørebanen danner de endnu ikke et præcist vejrum. Disse træer overholder afstandskravet
i Vejregelforslaget, mens belysningsmasterne 2 meter fra kørebanen udgør en sikkerhedsrisiko. Det vil
tage lang tid før træerne for en visuel betydning for vejen.

Med denne kommentar opfordres til en nærmere

gennemlæsning af det foreliggende vejregelforslag
inden udløbet af høringsperioden den 1. august.
Jens Balsby Nielsen, landskabsarkitekt mdl,
lektor ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole,
Sektion for Landskab

*
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Ask, plantet i.forskudt
forbandt med ca. 50 m.
mellem træerne I hver
række

• Kappelev Landsvej is an extension
of Køgevej, but south of the border
between Copenhagen and Roskilde
counties. The ash trees were plant¬
ed in a staggered pattern at inter¬
vals of c. 50 meters. The trees stand
on the outer side of the cycle path 6
meters from the road. The speed
limit is 80 kph, and there is consid¬
erable traffic. The trees have the
same size as those on Køgevej, but
because of the great distance be¬
tween trees and to the road, they do
not yet create a precise space.
These trees meet the distance re¬

quirements in the proposal, but the
lamp poles 2 meters from the road
pose a safety risk. It would take a
long time before the trees take on
visual importance for the road.

'; v i * ■ i ■ ■' i

dringen også følges med tildeling af de nødvendige
ressourcer. Men det modsatte scenario kan også op¬

stilles, hvor det er vejreglernes 'minimumskrav', der
følges, og hvor der ikke afsættes tilstrækkelige ressour¬
cer til faglig vurdering ;(f eksisterende vejtræer, afvær¬
geforanstaltninger, nyplantning og nødvendig pleje.
Vejtræerne har stor betydning for vores kulturland¬

skab, så hvilket scenario, der bliver til virkelighed, er
et spørgsmål, som må diskuteres ordentligt, inden det
foreliggende vejregelforslag vedtages som en vejregel.
På det nuværende grundlag mangler Forslag til vej¬
reglerfor beplantning i det åbne land en troværdig
konsekvensbedømmelse, som kan give et solidt grund¬
lag for at vurdere, om det foreliggende forslag kan
indfri målet om mere sikre veje med de ressourcer, der
er til rådighed i de enkelte vejbestyrelser.
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JORD- & LYSSKULPTUR I ØSTRE KJERSING
Steen Høyer

Jord- og lysskulpturen set fra fly i
Esbjerg Lufthavn mod Esbjerg by og
Vesterhavet. Skitse, 1995.
• The earth-and-light sculpture
seen from the air at Esbjerg airport
looking towards the town of Esbjerg
and the North Sea. Sketch, 1995.

I 1994 blev billedkunstneren Eva Koch og jeg kon¬
taktet af Udsmykningsudvalget i Statens Kunstfond.
De spurgte, om vi sammen ville udarbejde et skitse¬
forslag til en jordskulptur i forbindelse med anlæg af
motorvejen fra Kolding til Esbjerg. Ved Esbjerg ville
der fremkomme en mængde overskudsjord på ca. en

million kubikmeter, som følge af den nødvendige ned¬
gravning af vejen ved indføringen gennem det eksiste¬
rende byområde.
Inden da havde Ribe Amt og Esbjerg Kommune

fået den idé, at jorden måske kunne bruges til en sær¬

lig markering - eller moderne byport - der kunne ty¬

deliggøre indfarten og løfte stedet ud afmotorvejenes
anonymitet. Statens Kunstfond reagerede positivt på
forslaget fra amtet og kommunen, fordi der i opgaven
lå en generel problemstilling omkring en kunstnerisk
udsmyknings relation til stedet, og det anonyme vej¬
billedes kobling til sin særlige lokalitet.
Efter skitseforslagets godkendelse kunne arbejdet -

gå i gang. Esbjerg Kommune bidrog med grundareal,
løbende tilsyn og senere vedligeholdelse, Ribe Amt
bidrog med anlægsarbejdet, samt en deponeringsafgift
til særlig kunstnerisk udsmykning. Efter en intens
projekteringsperiode fulgte anlægsarbejdet, hvor over

Jordskulptur indtegnet på kort fra
1870. Mål ca. 1:100.000
• The earth sculpture drawn on a
map from 1870. Scale c. 1:100,000.

10.000 vognladninger jord, dozere og scrapere forme¬
de det store anlæg. Et gigantisk jordprojekt, der med
militærisk præcision skød op på det flade vestjyske
landskab. En præstation som hele arbejdsteamet kun¬
ne være stolte af ved den officielle indvielse 6. juni
1997. Arbejdet modtog da også Arkitekturårets pris af
kulturministeren senere samme år.

Indvielsen var at sammenligne med et rejsegilde, og
dele af projektet er stadig under udførelse, men forven¬
tes at være færdige i år. Herefter mangler kun tilgro¬
ning og justeringer, som tilfældet er i alle landskabe¬
lige arbejder.
Samarbejdet omkring hele projektet har været.beri¬

gende.på grund af energien og de mange positive
kræfter, der har virket sammen fra første færd. Humor,
med alvor og respekt som forudsætning, har gjort
arbejdet levende.
En særlig iagttagelse gjorde jeg dog på en vandring

gennem anlægget i en tidlig aftentime. Nok handlede
det om form og rum, sammenhæng og skala - men

bevidstheden om tyngde og tid - og samspillet mel¬
lem voldens, kuplens og byens horisonter blev tilbage
i bevidstheden. Stedet var blevet sin egen verden, der
spejlede sig i den vestjyske horisont.

Landskab 4/00 105



Bygherre: Statens Kunstfond, Vejdirektoratet v. Ribe Amt samt Esbjerg Kommune.
Idé ogprojekt: Eva Koch & Steen Høyer - i samarbejde med Esbjerg Kommune ogMotorvejskonsortiet.
Præmieret afKulturministeriet iArkitekturåret 1997.
Indviet officielt 6. juni 1997

danne en karakteristisk og identitetsgivende form af
cirka 800.000 kubikmeter overskudsjord fra motor¬

vejsbyggeriet fra Esbjerg til Skads. Projektet skal være
en karakterfuld markering set fra den nye motorvej
ved indkørslen til Esbjerg. Det skal fungere lokalt og
i relation til byens overordnede grønne stræk samt
være bemærkelsesværdig både for den gennemkøren¬
de trafik på Vestkystvej, samt fra indflyvningen til
Esbjerg Lufthavn.

Forslaget
Forslaget gik ud på at etablere de omtalte tre rumdan-
nende elementer: bunken, volden og hegnene samt

bruge lyngen som et historisk signal, til beklædning
af de to jordelementer, fordi området ligger helt cen¬
tralt på den store gamle Kjærsing Hede. Principielt er
idéen en bevidst skabt natur, hvoraf teknologien er en

uløselig del.
Det cirka 30 hektar store areal er udlagt som kom¬

munalt parkområde. Det afslutter Esbjergs sammen¬

hængende grønne sti- og parkstruktur mod nord og

Modsatte side. Volden gennemskæ¬
res af vej med spunsvægge for at
dramatisere oplevelsen rumligt. For
at forstærke forsnævringen yderlige¬
re er vejen hævet 1 meter i spun¬
sens 50 meters længde. Juli 1997.
• Opposite page: The embankment
is transsected by roads with sheet
piling to dramatize the experience ,

spatially. In order to further rein-,
force the narrowing, the road is
raised 1 meter along the 50-meter
length of the piling. July 1997

Projektets idé
Projektet består af en kuppelform med en højde på
ca. 30 m og en diameter på ca. 280 m. I bunken er
sat 19 kuppelformede lysarmaturer i overfladeniveau,
hver med en diameter på 2,6 m.

Syd for bunken, der ligger tæt på Vestkystvej, spæn¬
der en jordvold ved vandret krone på tværs af det
svagt skålformede terræn. Volden gennemskæres af
Østre Kjersingvej. Hvor vejen skærer volden er den
6 m høj, og den 900m lange, vandrette vold går lang¬
somt mod 0, på grund'af terrænstigningen.
Nord-sydgående egehegn mod Kjersing Ringvej

danner skel i det nye erhvervsområde, der er udlagt
inden for jordskulpturens lokalplanområde. Egeræk-
kerne danner helhed og giver identitet til erhvervs¬
området og forstærker overgangen og oplevelsen af
jordskulpturen fra syd.

Opgaven
Projektet, der er et samarbejde mellem Esbjerg Kom¬
mune, Ribe Amt og Statens Kunstfond, består i at
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Den store jordkuppel er presset frem mod motorvejen, muldlaget er sikret med rug - betonringene til lysbrøndene er placeret. September 1996.
• The large mound is pressed forward toward the freeway, the soil is held by rye, and the cement rings for the "light wells" have been sunk. September 1996

skaber både mulighed for større arrangementer og
individuelle ture med udsigt helt til Rømø og Blåvand
Fyr. Parkområdet er ikke et lukket parkrum i traditio¬
nel forstand, men et åbent område afæstetiske, tekni¬

ske, kunstneriske og naturmæssige oplevelser i et ur¬
bant kulturlandskab.

A

Bunken har områdets store skala. Den store spændte
form adskiller sig i sin hyperbelform fra alt andet og
lever sit eget liv i kraft af sit indre, evigt ulmende lys.
Den skiftende lysstyrke, bestemt af trafikforholdene på
Vestkystvej, bliver bunkens lokale forankring. I den
store skala forbinder jordens indre ild, via formen og

lyset, sig med billedet af stjernehimlen. På selve bunken
vil de besøgende opdage de svagt kuplede lysbrønde
enkeltvis og i kontrast til fareflokkene på den lyngbe¬
voksede bakkeform. Denne kontrastoplevelse er stedets
mindste og menneskelige skala. Det er projektets tan¬

ke, at forbinde det nære og stoflige med de forskellige
skalaer.
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Plandiagram med den 30 meter høje og 280 meter store kuppel ved motorvejen, den 900 meter lange horisontale vold, gennemskåret af vej og spunsvæg
samt de poppelhegnene i det nye serviceområde. Skitseprojekt, 1995.
• Plan diagram with the mound, 30 meters high and 280 meters wide, by the freeway, the 900-meter-long horizontal embankment, transsected by the road
and sheet piling, and the poplar hedges in the new service area. Sketch project, 1995.

1:8000

Volden er lagt som et selvstændigt element, for at for¬
stærke rummet lokalt og for at dramatisere mødet med
bunken. Den vandrette voldkrone tegner det svagt
skålformede terræn, gør først højen fjern, skjuler den
dernæst, for endelig at frilægge bunken tæt på som

noget overvældende stort.
Selve passagen ved Kjersingvej dannes af to vinkel¬

formede 7 meter høje spunsvægge. Dette 'snit' er som
lyset en vigtig kontrastpointe i projektet. Volden ad¬
skiller sig, ligesom højen, ved at være lyngbevokset og
fremtræder som en stor præcis form i det sammensat¬
te og varierede landskab. Voldens form og vandrette
krone har ligeledes en funktion i relation til det ny¬
etablerede erhvervsområde, idet den sammen med

højen, de store afgræsningsområder og fåreflokkene
udgør et særegent sceneri.
Et 150 meter langt solcelleanlæg på voldkronen vil

kunne forsyne lysanlægget og skabe en synlig energi¬

balance. Dagens lysénergi omsættes til skulpturens
lyspuls, hvor anlægget og jorden så at sige absorberer
og udlader lysenergien.

Hegnene står i de nye skelgrænser for erhvervsgrundene
i syd, men spiller mod øst sammen med voldens af¬
slutning'ved de bevarede flyverskjul, der indgår i den
samlede komposition. Hegnene danner et homogent
filter fra Kjersing Ringvej, og med en 50% bebyggel¬
se af grundene vil højens og voldens form og samspil
afsløres i afbrudte sekvenser som i stumper af en film,
•der danner billeder i det indre. Ved Øste Kjersingvej
danner de port, hvis tunnelvirkning forstærker oplevel¬
sen af volden, ligesom passagen gennem volden drama¬
tiserede oplevelsen af højen. Etableringen af samtlige
hegn indgår i byggemodning i lighed med øvrige ud¬
gifter ved områdets etablering.
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Fåreflok i den svage lavning, der er forudsætningen for den horisontale voldkrone - principielt som en dæmning i en dal. Skitse, 1995.
• A flock of sheep in the gentle hollow that is the prerequisite for the horizontal embankment ridge, in principle like a dam in a valley. Sketch, 1995.

Landskab 4/00



Kuppelen med sit varierende, glø¬
dende lys. De 19 lysbrønde er opdelt
i tre grupper, hvis to lysstyrker akti¬
veres tidsforskudt af de forbipasse¬
rende biler. Juni 1997.
• The mound with its changing,
glowing light. The 19 "light wells"
are divided into 3 groups whose two
strengths are activated at staggered
intervals by the passing cars.
June 1997

Th.Placering af lysbrønde
• The location of the "light wells"
1:2000

Projektets idéer at skabe en tydelig og unik markering,
der respekterer og udnytter de lokale ønsker og for¬
hold ved at danne en syntese af tid, der fungerer i alle
skalaer. Fra den overordnede regionale skala til den
lille lokale og menneskelige skala. Ved at forbinde jor¬
dens indre og ydre rum, via en'kontrast mellem store
ulmende glasfiberskiver, lyng, jernspuns og græssende
får mod administrationsbygningernes neonlogoer,
Esbjergs skyline og Vesterhavets horisont. Et enkelt
samspil mellem en hyperbelformet høj, en vold med
vandret krone, en række egehegn og deres omgivelser,
fra lyngen til motorvejen og Blåvand Fyr.
Men til syvende og sidst udgør disse forhold blot

rammen for den egentlige pointe. Fokus ligger ikke i
selve stedets rum og forrrt, fokus ligger i relationen
mellem tre horisonter: 1) passagen under voldens
horisontale horisont, mod 2) jordkuplens sfæriske
horisont i samspil med 3) by- og kulturlandskabets
flygtige tidshorisont mod Vesterhavet.
Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl,
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Får afgræsser området for at fremme lyngvæks¬
ten, der dækker bunken og volden. Lysbrønden har
samme form som den store kuplede bunke.
Lyngprojektet kan være færdigt om 6-8 år.
Skitse, 1995.
• Sheep graze the area to promote the growth of
heather that covers the mound and the embank¬
ment. The "light wells" have the same shape as
the large mound. The heather project can be com¬
pleted in 6-8 years. Sketch, 1995.

Den konvekse kuppels 'horisont' indrager det totale landskabsrum.
I samspil med den skiftende lysintensitet fra bunkens indre opleves en næsten sfærisk intensitet af abstrakt 'tidsrum'. August 1997.
• The convex mound's "horizon" incorporates the total landscape. In an interplay with the changing intensity of light from the inside of the mound,
there is an almost spherical intensity of an abstract "temporal space." August 1997.
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LAND ART PROJEKT I TRUE SKOV
Jørn Rønnau

Nyplantet område med løvtræer i
True Skov.
Diabasblokken ses i midten.
• An area in True Forest newly
planted with deciduous trees.
The diabase block is in the middle.

I april år 2000 blev et nyt område i True Skov ved
Århus tilplantet med overvejende løvtræer. Skoven er

en del af Danmarks største igangværende skovrejsnings-
projekt. Her er jeg i færd med at realisere mit værk
Vinterens Hjerte- en kæmpe storhjerteform af takstræer.
Takstræerne tegner et mørkegrønt linieforløb gen¬

nem den nyplantede løvskov. Midt i denne mørke¬
grønne hjerteform finder den besøgende en svensk,
sort diabasblok på hvis polerede endeflade, der er gra¬
veret hjerter indeni hinanden.
Udenpå det største af hjerterne kan tegnes endnu

et hjerte, og udenpå det endnu et, osv. På den måde .

kan man nå op på hjerter af en diameter på 10 m,
100 m, 1 km, 10 km osv. indtil Danmark, Europa,
ja, hele kloden er dækket.

Tilbage i skoven danner diabasblokken udgangspunk¬
tet for Vinterens Hjerte. Man står altså ved centrum
for et kunstværk, hvis linier med tiden kan komme
til at brede sig ud over hele jordkloden.
Den grønne hjerteformede streg i True Skov vil

være så stor, at man ikke kan opfatte den i sin helhed,
når man befinder sig i skoven. Om vinteren, når løv¬
træerne har kastet blade, vil formen til gengæld være

synlig i sin helhed fra luften som en mørkegrøn streg
i landskabet. Eksempelvis vil hjertet være synligt på
Danmarks Geodætiske Instituts løbende luftfotogra¬
fering af det danske landskab.
Hvis man om nogen tid går ind på Vinterens Hjertes

kommende hjemmeside wwwKwinterheart.dkvil man
bl.a. finde et geografisk kort, hvor der - ud fra møn-
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steret på stenen — er indtegnet større og større hjerter,
så hele kloden er dækket. Her vil linieforløbet på hele
kloden efterhånden blive tilgængeligt for alle med ko¬
ordinater, billeder og visualiseringer.
Der er tale om en interaktiv hjemmeside, som for

uden dialog og kommentarer, byder på dokumentation
af projektets løbende vækst og deltagernes aktiviteter.
Alle har mulighed for at deltage i opbygningen ud¬
bredelsen af Vinterens Hjerte. Mennesker over hele
verden kan i princippet 'tegne' med disse hjertelinier,
hvis de forløber gennem deres område. Det kan være

folks baghaver, eller parker, skove osv. Det gælder og¬
så firmaer og institutioner, private som offentlige.
Alle kan medvirke ved at plante taks (eller andre for
deres land sjældne og værdifulde træer) på disse linier.
Derved bliver de aktive deltagere i projekt Vinterens
Hjerte. Deres aktiviteter registreres og dokumenteres
med tekst og fotos på hjemmesiden.

'Det er en almindeligjilosofisk iagttagelse, at de mest
elementåre fænomener, der hører vores eksistens til, bliver
vi sidst og vanskeligst opmærksom på.'K.E. Løgstrup.

Jeg har valgt hjerteformen på grund af dens basale og

universelle karakter. Den er både kliche og arketype.

Dette er en ny, hidtil uset tolkning. Dette landskabs-
kunstværk er både usynligt og synligt, håndgribeligt
og ufatteligt. Dets fraktale karakter udvider formens
tolkningsmuligheder. Titlen antyder projektets nordi¬
ske udgangspunkt.
Taksen er et bidrag til mangfoldigheden, biodiver¬

siteten i dyrkningsskoven uden at optage ret megen

plads. Den giver skjulesteder til vildtet og til fuglene
året rundt. Formen er et bidrag til fremtiden, en hil¬
sen fra vores tid til fremtidige skovfolk og nye genera¬

tioner af skovgæster.
Forstmæssigt er det et tegn på langsigtet tænkning

med plantningen af den smukke taks, som af en eller
anden grund er gledet ud af manges bevidsthed som

dansk træsort, og som nok i et vist omfang kan gen¬

gives en plads i de danske skove. Med dette projekt
kan genskabes en egentlig produktion af taks af dansk
proveniens (Taxus baccata), idet der stadig eksisterer
en lille naturlig forekomst i Munkebjerg Skov ved
Vejle. Taksen er jo desuden et træ, som uden besvær
kan blive flere tusinde år gammel, hvis den far lov.

Som land art er dette værk unikt. Inspireret lige
dele afWalther de Marias Lodrette Jordkilometer fra
Dokumenta i Kassel. Af Christos Running Fence i
Californien. Af David Nashs Ash Dorne i Wales.

Forestiller man sig, at de oven¬
for viste hjertelinier vokser, kan
de dække det meste af kloden.
• If we imagine that these
heart outlines grow, they can
cover most of the earth.

Hjertet dannes matematisk set ved
sammenstillingen af to logaritmiske
spiraler.
• The heart is formed mathemati¬

cally by the joining of two loga¬
rithmic spirals.

På diabasblokkens polerede
endeflade er graveret hjerter
indeni hinanden. Nord opad.
• Hearts are engraved inside
one another on the face of the

polished diabase block.
North is up.
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Som billedhugger har jeg altid, som en del af oplevel¬
sen, arbejdet på at involvere beskueren i mine værker
på flere måder end blot med øjnene. Mine offentlige
skulpturer opleves bl. a. ved at berøre, gå rundt om,
langs med, balancere på, gå igennem, sidde på osv.,

og som et foreløbig yderpunkt i dette engagement i
værket har jeg i 1990-91 lavet en skulptur, Hjertetræet,
som opfordrer beskueren til at skære og snitte i mit
værk med skarpe genstande. Her er tale om et inter¬
aktivt kunstværk, som udfolder sig ved at brugerne
skærer initialer i det. Under skabelsen af Hjertetræet
lavede jeg en række variationer: Et hjerte sammensat
af flere hjerter, en hjerteform skabt af en slange, et
stort hjerte med et mindre indeni, et hjerte med et

nøglehul. Hjertetraet &r faktisk en 10 år gammel fore¬
gribelse af Vinterens Hjerte.
Jørn Rønnau, billedkunstner

Jørn Rønnau har arbejdet medflere skulpturparker:
Skovkunst, et skulptur-projekt i Århus, 1990-1998;
Skulpturparken Vokseværket i Skanderborg, 1992-1999;
og Naturkunstparken Krakamarken, 1992-1998 .

Afoffentlige skulpturer 1992-98findes bl.a. skulptur-
træer i Grindsted, Århus, Bergen og i Østre Anlæg,
København. I TICKON, Tranekær Slotspark på Lange¬
landfindes skulpturen Enhjørningen fra 1993.

Jørn Rønnau:

Hjertetræet, 1990-91
• Jørn Rønnau:
Heart Tree, 1990-1991

Af Richard Longs Stone Circles og Walking Lines fra
de sidste årtier. Et værk som heller ikke kunne være

blevet til uden så forskellige personer som Freud, War¬
hol og Mandelbrot. Et værk der både er særdeles
håndgribelig naturkunst med sine takstræer i tusind¬
vis og alligevel usynligt. På samme tid fysisk nærværen¬
de og all in your mind: 100% natur og 99% idé.

Vinterens Hjerte indeholder en række uendeligheder.
Matematiker Hans Anton Salomonsen fundet ud af

at beskrive Vinterens Hjerte på formel. Hjertet dannes
matematisk set ved sammenstillingen af to logaritmiske
spiraler. Hjertets fraktale forløb, mod det uendeligt
små og det uendeligt store. Den tidsmæssige uendelig¬
hed, der udgøres af levende takstræer, som kan blive
mange tusinde år gamle. Endelig er der andre uende¬
ligheder i værkets rækkevidde globalt og i cyberspace.

Vinterens Hjerte er ikke kun grænseoverskridende i
kraft af sin globale og interaktive karakter. Det går i
kraft af sin realisering på tværs af mange faggrænser.
Der må involveres biologer, botanikere, forstfolk, gart¬
nere, matematikere, geodæter, dataloger, IT-folk m.fl.

Vinterens Hjerte er for alle mennesker. Dette kunst¬
værk er offentligt, ukommercielt og til fri aktiv øg
interaktiv medvirken - et demokratisk, globalt kunst¬
projekt med udgangspunkt i hjertet af en dansk løv¬
skov: True Skov ved Århus.
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HAVEN VED ÅRTUSINDSKIFTET

Det Kongelige Danske Haveselskab opfordrede i efteråret 1999
landskabsarkitektstuderendefra de to arkitektskoler og Landbo-
hejskolen til at komme medforslag til udformning afseks små
haver i Det Kgl. Danske Haveselskabs Have. Dommerkomiteen
bestodafJeanette Sporleder Ebbesen, afdelingsleder, cand. polit.,
(find.); Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt maa, mdl, Slots-
og Ejen.domstyrelsen; Annemarie Lund, landskabsarkitekt mdl.,
redaktør, ekstern lektor ved Sektion for Landskab, KVL; Ib Asger
Olsen, landskabsarkitekt mdl, professor ved Sektion for Landskab,
KVL; Ida Varming, landskabsarkitekt mdl.

Dommerkomiteens generelle bemærkninger
De indkomne forslag til udformning af de seks små haver i
Det Kgl. Danske Haveselskabs Have viser en stor spredning i
udtrykket og dermed ideologien bag havernes udformning.
De spænder fra poetiske haverum for fordybelse, dannet af

udvalgte plantearter og plantesammensætninger som stilisere¬
de udtryk for forskellige kulturlandskaber, til urbane rum

med referencer er til byens materialer af stål, sten og beton.
Måske et ganske præcist udtryk for tidens søgen og eksperi¬
menteren i faget ud fra forskellige holdninger. Haven som

balsam for kroppen og intellektet i et støjende og kaotisk
samfund, eller haven som provokerende udfordring i et tra¬
ditionsbundet samfund.

Dommerkomiteen værdsætter meget denne søgen efter nye
udtryk, men finder, at de forslag, der tager udgangspunkt i
stedets havepræg og haven som rekreativt rum, udmærker sig
ved større arkitektonisk styrke end de andre forslag.

I forslaget, der tildeltes 1. præmie, lykkes det således at
koble de seks haver sammen til en større helhed omkring lys¬
ningen, hvorved der dannes et nyt tyngdepunkt i Haveselska¬
bets Have, samtidig med at de enkelte haver fremtræder med
hver sin karakter.

Forslaget, der tildeltes 2. præmie, markerer begrebet have¬
kultur tydeligst ved at udforme haverne, så havedyrkning i
form af drivhuskulturer og espaliering af frugttræer kan op¬
leves.

De to nævnte forslag arbejder mest overbevisende med
planterne som arkitektonisk, æstetisk virkemiddel, og forsla¬
gene er velbegrundede.

Flere af de resterende forslag mangler beskrivelse af bag¬
grund og begrundelse, hvilket gør dem mindre overbevisende.

På trods af den begrænsede deltagelse, i alt seks forslag, er
dommerkomitéen af den opfattelse, at konkurrencen har vist
interessante og markant forskellige holdninger til havens
udformning her omkring årtusindskiftet.

Luftfoto ca. 1980. De seks haver

ligger nederst til venstre. Nord opad.
• Photo c. 1980. North up.

Landskab 4/00 115



Bemærkninger til 1. præmieforslaget
Forslag tildelt 1. præmie på 12.000 kr.
Udarbejdet afPeter Raaschou-Nielsen
Forslaget beskriver - som det eneste af de indleverede
— det sted, de seks haver er placeret i. Der redegøres
kort for stemningen i Det Kgl. Haveselskabs Have og
den fremtidige, ønskede helhed, hvor de seks haver
skal ligge i en lysning og danne nyt tyngdepunkt i
haven. Forslaget viser overbevisende, hvordan de seks
haver kan samles, idet hækforløbene ændres, og haverne
åbnes ud mod en stor, ren flade — en hørmark.

Også stiforløb ændres, så hovedstierne lægges om¬

kring haverne, og disse ligger ubrudte.
Forslaget har efter dommerkomiteens mening ramt

havens skala og stedets ånd, og det er poetisk, bl.a.
ved hegnet af syrener med lyset sivende igennem.
Hovedidéen er at skabe steder til fordybelse, haver

med ro som modsætning til tidens forstyrrede og for¬
travlede liv. Det gøres ved i hver have at anslå ét, me¬
get enkelt tema: levende hegn, slette, lund, skov og sø.

Forslaget lefler ikke for fart og industriprodukter,
men trækker i den modsatte retning.
De enkelte haver er stringent udformet, men har

samtidig faet et plantevalg, der kan gøre dem variere¬
de, poetiske og frodige. Hørmarken vil fint vise årets
gang. De 'døde' materialer kunne med fordel beskrives
nærmere, f.eks. grænsen mellem vand og 'det tørre'.

Forslaget er klart og smukt fremstillet.

Uddrag af forslagets beskrivelse
Forslaget skaber en lysning indeholdende de seks haver.
Oplevelsen af Haveselskabets Have er præget af en
stor, åben lysning i den nordlige ende, ved indgangen
til Frederiksberg Have. Umiddelbart syd for lysningen
findes en meget mørk, tæt, stedsegrøn beplantning
som gradvist aftager i området omkring temahaverne.
Med dette idéforslag ændres disse forhold, så temaha¬
verne kommer til at ligge i en lysning, haven opfattes
hermed som en central mørk plantning omgivet af
lysninger mod syd og mod nord.
Det centrale område i den nye lysning bliver mar¬

ken af almindelig hør, Linum usitatissimum, som
etableres i det aksiale rum, i den nuværende staude¬

rabat, der hermed inddrages. Hørmarkens funktion
er dels at skabe en sammenhæng mellem temahaverne,
dels at understrege det aksiale forløb gennem hele
Haveselskabets Have..

Det gennemgående tema er tiden — tid til fordybel¬
se. Haverne orienteres alle mod det store fællesareal —

hørmarken — som danner den fysiske baggrund for
oplevelserne i haverummene. Haverummene er ud¬
formet på en sådan måde at oplevelsen skabes af de
forskelligartede flader med deres indhold af beplant¬
ning og komponenter, der danner forgrunde og mel¬
lemgrunde.

1 — De levende hegn
De levende hegn, af syren, skaber sammen med de
forskudte, klippede felter af lavendel perspektiviske
linier ud mod den centrale mark af hør.

%

2 — Sletten

Sæsonen på 'sletten' begynder for alvor i marts-april,
hvor magnolie blomstrer før løvspring med store, hvid¬
lyserøde blomster. Fladen på 'sletten får sit højdepunkt
lidt senere på sæsonen, hvor brudeslørs små fine hvid¬
lyserøde blomster vil danne et lyst, let og tæt dække.

3 — Den iscenesatte have

Haven er udlagt som scenen i teateret, med kulisserne,
som her udgøres af klare, transparante glasskærme, der
er trukket ud i scenegulvet. Livet på scenen udgøres af
sommerfuglebuske og hjortetakstræer i hovedrollerne
som de dominerende aktører, med liljer som statister¬
ne i en stedsegrøn bund af Vinca.

4 — Frugtengen
Frugtengen vil hele året stå med sine skulpturelt for¬
mede frugttræer. Frugttræerne skal fra starten formes,
så de får en dekorativ grenbygning. På denne måde
opnås en maksimal lystilgang til bunden, en uklippet

y

græsflade med f.eks. valmue og cikorie.

5 - Vandspejlet
Haven vil med sit spejlbassin være populær hele året,
mest populær dog under blomstring i maj, hvor de
lyse blomster af engforglemmigej vil dominere him¬
len og fladen med de lette, lyse 'fnug'.

6— Skovhaven

Skovhaven er en 'lysskov' skabt af bærmispel i et fast
grid samt en meget varieret skovbundsflora udlagt i
kvadrater, der i udtryk spænder fra det kulturelle til
det naturligt forekommende.
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Forslag tildelt 1. præmie.
Udarbejdet af Peter Raaschou-Nielsen
• First prize, 12,000 DKK, entry
submitted by Peter Raaschou-Nielsen
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Bemærkninger til 2. præmieforslaget
Forslag tildelt 2. præmie på 8.000 kr. Udarbejdet af
Elisabeth Høigaard Rasmussen og Kristian Foss Vilstrup.
Forslaget introducerer to kraftfulde elementer, der skal
binde de enkelte haverum sammen tre og tre. I den
ene side foreslås et langt bassin og i den anden side
en, lidt skævt forløbende, pergola. De seks haver har
fået hver deres særkende og tema:
Inde - ude med drivhuse, Struktur med espalierede

frugttræér, Mørke med stævnede hasler, Farve med to

store, rektangulære staudebede, Form med pil og rødel
på små kokette, buttede jordhøje og sluttelig Bevagelse
med et hav af vindpåvirkelige, svajende græsser.

Forslaget viser, hvordan havekultur kan opnås på et

højt niveau. Hver enkelt haves tema udnytter på bed¬
ste måde det potentiale, der er i brug af planter, og
alle plantesammensætninger er indsigtsfuldt og over¬
bevisende komponeret samt udførligt beskrevet.

Pergolaen og vandbassinet giver sammenhæng, men
ikke enkelhed. Forslaget er meget plejekrævende og

kræver stor viden af personalet. Hele forslaget er meget
smukt fremstillet med modelfotografier og fine skitser.

Uddrag af forslagets beskrivelse
I hverdagen præges vi af utallige nye indtryk og im¬
pulser. Haven er i dag et tilflugtssted — små oaser,
hvor man vil kunne finde ro. Med enkle strukturer,
materialer og planter kan der skabes rum, hvor man
vil kunne få haveoplevelser og genfinde sin balance.
To kraftfulde elementer, et bassin og en pergola,

strækker sig ned gennem de små haver. På denne måde
vil man kunne se de samme elementer blive brugt i
vidt forskellige sammenhænge og stemninger. Bassinet,
der ligger i de tre første haver, indgår som et selvstæn¬
digt element i hver af dem og kan ikke overskues på
en gang, men forsvinder gennem et hul i hækken.
Fælles for de næste tre haver er den gennemgående
pergola, som skiller sig ud fra de enkelte rum ved at
være et element i sig selv. Pergolaen underordner sig
og støtter de enkelte rums stemning med sin egen
variation i beplantningen.

1 — Inde-ude

Er man indenfor, når man er ude i et drivhus? Her er
der valgt tre standarddrivhuse af en størrelse, som er

almindelig på markedet. I drivhusene dyrkes vin m.m.

Indenfor er der et lille bord og et par stole til ophold.

Drivhusene er placeret på en blomstereng med bl.a.
akelejer, valmuesøster og dagpragtstjerne. Smalle stier
fører fra drivhusene til pergolaen, som her er beplan¬
tet med en blå klematis.

2 — Struktur

Denne have viser espalierede træer af forskellige typer.
Træernes struktur ændres og får en næsten absurd
form. Man kan tilpasse næsten alle frugttræer til et
espalier, og denne have giver derfor rig mulighed for

*

at eksperimentere med forskellige arter og sorter. Store,
fyldige roser klatrer på dette stykke af pergolaen.

3 — Mørke

I denne have finder man under nyplantede naur og

eksisterende taks masser af stævnede hasselbuske. Man

bevæger sig rundt på en slyngende sti og kommer frem
til en lille cirkulær plads med bænke. Mellem hassel¬
buskene er bunden dækket af skovjordbær og guld¬
jordbær, og om foråret findes her et tæppe af cyclamen
og vintergækker. Pergolaen beplantes med kaprifolie.

4 - Farve

Haven består af et stort staudebed, omkranset af blom¬
strende træer og buske. Stauderne danner en hvid
baggrund, der brydes af gule, orange og røde, stor¬
blomstrende stauder, som pæon, kæmpevalmue og

Kleopatras nål. Staudebedet står på en mørk flade af
knust skifer og herpå står små træer og buske spredt:
Amelancier, med kraftig efterårsfarve og stjepiemagnolie,
med meget tidlige, hvide blomster. I bassinet er der
gule nøkkeroser.

5 — Form

Rummets flade udgøres af klippet græs, hvorpå der er
forhøjninger med flerstammede el og pil. I bassinet er
der gule sværdliljer. Det vigtigste i dette rum er kon¬
trasten mellem den flade plæne, de pludselige forhøj¬
ninger og sværdliljernes meget lodrette vækst.

6 - Bevagelse
Et stort trædæk udgør rummets flade. Omkring dette
er der en ramme af høje græsser, og her vil man kun¬
ne sidde i læ, mens græsserne bøjer sig for vinden og
hvisler stilfærdigt. Vandet er i bevægelse, da fem små
springvand er fordelt i bassinet. På trædækket er der
placeret stole og krukker med sommerblomster.

Landskab 4/00



Landskab 4/00

Forslag tildelt 2. præmie
Udarbejdet af Elisabeth
Høigaard Rasmussen og
Kristian Foss Vilstrup
• Second prize, 8,000 DKK,
entry submitted by Elisa¬
beth Høigaard Rasmussen
and Kristian Foss Vilstrup
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Road regulations and roadside plantings
Poul Børge Pedersen, p. 97

The Road Directorate has published "pro¬
posals for road regulations for planting in
the open landscape." The regulations give
priority to traffic safety and high speed
limits over preserving roadside trees as ele¬
ments in the cultural landscape. The results
of these regulations are uncertain since it
would be left up to the counties and muni¬
cipalities to implement them. The Associa¬
tion ofDanish Landscape Architects
believes that the Ministry of Transport
must formulate a policy that both protects
the landscape and ensures traffic safety.
Before the regulations are adopted as a
norm, there must be documentation on

how resources for carrying out such policies
can be obtained.

The future of roadside trees

Jens Balsby Nielsen, p. 98

Public criticism of the Road Directorates

"proposals for road regulations for planting
in the open landscape" may be presented
until August 1, 2000. The proposals should
be discussed especially from the point of
view of the landscape, where its conse¬
quences could be considerable.
The regulations were drawn up to allevi¬

ate a serious problem: the number of traffic
deaths resulting from collisions with trees
has remained constant in recent years,
while the number of traffic deaths as a

whole has fallen. While traffic safety has
been the focus of increasing attention, there
are also problems with the growth of road¬
side trees, damage caused by soil compres¬
sion and salt.
The regulations will comprise five book¬

lets, two ofwhich have already been pub¬
lished. The first is the most controversial,
calling for increasing the distance between
trees and the road in the open landscape
from 3 to 6 meters along a highway with a
speed limit of 80 kph. These regulations
would hold true for both existing and new
roads. Regulations from 1952 resulted in
the widespread felling of roadside trees, and
there is reason to fear that the current pro¬
posals might lead to the same thing. This
could be avoided if crash barriers were set

up where most necessary.
Although roads and roadside plantings

are part of our cultural environment, only
in unique places, such as manor houses, are
roads in the open landscape in Denmark
considered worth special protection, in con¬
trast to the situation in the United States
and Germany, for example. In the former,
the distance between trees and roads is

greater along busy arteries, and in the latter,
crash barriers are installed and speed limits
are lowered along arteries with roadside
trees. A critical review of the road network
could reveal especially dangerous areas
where accidents recur.

Before new regulations are adopted, we
must consider not only the consequences

for traffic safety, but also for our cultural
landscape, the environment, ecology, main¬
tenance, and financial resources. The pro¬
posal lacks a credible evaluation of conse¬
quences to serve as a basis for evaluating
whether it can be used to ensure safer roads
with the resources available to those respon¬
sible for maintaining them.

An earth-and-light sculpture in
Østre Kjersing
Steen Høyer, p. 105

Eva Koch and Steen Høyer were asked by
the Danish Arts Foundation's Committee
for Environmental/Public Art in 1994 to

submit a proposal for an earth sculpture
when the freeway between Kolding and
Esbjerg was being planned, to make use of
nearly a million cubic meters of soil and
create a distinctive edifice. The project was
officially inaugurated on June 6, 1996, but
parts of it are still being carried out and it
is not expected to be completed until later
this year. Then the plantings will only have
to grow and adjustments be made, as is the
case in all such landscape projects.
The project comprises three elements: a

mound, an embankment, and hedges, using
heather to signal that the area is centrally
placed on an old heath. The area, covering
some 30 ha, is a municipal park that termi¬
nates the network of green paths and parks
on the north and can be used both for

large-scale events and individual walks, an
open area that provides aesthetic, artistic,
and natural experiences in an urban cultur¬
al landscape.
The mound is on the large scale of the

area, different from everything else because
of its hyperbola shape and living a life of its
own thanks to the light within it. The
embankment is an independent element to
strengthen the space and dramatize the
meeting with the mound. The hedges stand
along the property line on the south, but
on the east also interact with the end of the
embankment.
The focus of the sculpture lies not on the

space and form of the site but on the rela¬
tionship between three horizons: 1) the pas¬
sage under the embankment's horizontal
horizon, with the 2) spherical horizon of
the mound in an interplay with the 3) fleet¬
ing time horizon of the urban and cultural
landscape along the North Sea.

A land-art project in True Forest
Jørn Rønnau, p. 112

In April 2000, a new area in True Forest
near Århus was planted with mostly decid¬
uous trees as part of Denmark's most com¬
prehensive forestation project. The author
is in the process here of creating Winter
Heart, an enormous heart shape made of
yew. The yews form a dark-green line
through the newly planted fortst. In the '
center the visitor finds a black diabase
block on which an infinite number of
hearts have been engraved. The heart-

shaped outline in True Forest will be so big
that it can only be seen from the air, visible
in winter when the trees have shed their
leaves.
The project's homepage, www.winter-

heart.dk, shows a map with hearts that
increase in size to cover the entire earth,
based on the engravings on the diabase
block in the forest. In principle, everyone is
able to help "draw" these lines if they run
through their area: in backyards, parks,
forests.
The author chose the heart shape

because of its universal character. The work
is unique as land art, 100% nature and
99% idea, and could not have been realized
without inspiration from such different fig¬
ures as Freud, Warhol, and Mandelbrot.

The garden at the turn of the century.
p. 115

Proposals for the design of six small gardens
in the Royal Danish Horticulture Society's
Gardens have a wide range of expression,
reflecting the ideology behind their design.
They cover everything from poetic gardens
for meditation, formed by selected plants
and combinations as a stylized expression of
different cultural landscapes, to urban
spaces with references to the city's materials:
steel, stone, and concrete. This might be a
precise expression of our age's search and
experimentation in the profession based on
different attitudes. Although the jury values
this search, it found that proposals based
on the site's garden character and the gar¬
den as a recreational space have greater
architectural power than the others.
The entry that won first prize was able to

link the six gardens into a whole around a
clearing, creating a new center of gravity in
the Royal Danish Horticulture Society's
Gardens yet giving each garden its own
character. It was the only entry to describe
the location of the six gardens. Its main
concept is to create gardens for meditation,
gardens with calm, in contrast to the age's
confusing and busy life. Each garden has a
theme: the hedge, the plain, the garden as a

stage, the fruit grove, the reflecting pool,
the forest garden.
The second prize was awarded to an

entry that most clearly denotes the term
"horticulture" by designing the gardens to
demonstrate horticulture in the form of

greenhouses and the training of fruit trees.
The themes are inside/outside, structure,
darkness, color, form, and movement.

Despite the limited participation in the
competition, six entries in all, the jury felt
that it showed interesting and markedly
different approaches to garden design at the
turn of the century.
Martha Gaber Abrahamsen
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EXPO - VERDENSUDSTILLING
I HANNOVER
Indtil 31. oktober 2000

Verdensudstilling i Hannover
Landskabsplanen omtales af
Susanne Guldager i et kommende
nummer af LANDSKAB.

NATUR-OG RÅSTOFPRISEN 2000
Hans Kongelige Højhed Prins
Joachim, der er protektor for Natur-
og Råstofprisen, overrakte 9. juni i
år prisen til Hedeland - det store
råstofområde syd-øst for Roskilde.
Prisen gives som en særlig anerken¬
delse for den flotte efterbehandling,
der løbende er foretaget på det
1500 ha store område, hvor der i
årtier har været gravet grus og ler.
Der er nu skabt et enestående
natur- og fritidsområde, og der er
sikret et spændende dyre- og plan¬
teliv. Hedeland forvaltes efter økolo¬

giske principper; der bruges hverken
kunstgødning eller pesticider.
Der er samtidig skabt en række
spændende fritidsaktiviteter: ski- og
kælkebakke, kolonihaver, spejder¬
hytter, veteranjernbane, fiskesøer,
golfbane, ridebane, motorbaner
m.m. samt op mod 100 km gang-,
cykel-, ride-, motions- og naturstier.
Egen vinproduktion fra 3000 vinstok¬
ke fra den største, nordligt beliggen¬
de vinmark er også en del af Hede¬
lands omfattende tilbud.

Indvindingen, der stadig pågår, ud¬
føres af firmaerne Hedeboe Grus,
Nymølle Stenindustrier A/S, NCC
Danmark A/S, Råstoffer samt af
Dansk Grusindustri A/S.
Efterbehandlingen af området fore- .

stås af interessentselskabet l/S
Hedeland bestående af København

og Roskilde Amter og Greve, Høje
Taastrup og Roskilde Kommuner.
Den daglige ledelse forestås af
direktør Erik Juhl, l/S Hedeland.
En folder om Hedeland og Natur- og
Råstofprisen 2000 kan rekvireres.
Endvidere vil der kunne fås supple¬
rende oplysninger på Hedelands
hjemmeside www.hedeland.dk

EUROPEAN PRIZE FOR URBAN
PUBLIC SPACE
The prize jury has resolved, in this
first year of the competition, to
declare winners ex-aequo the spaces:

'Can Mulå' Multifunctional Centre.
Mollet del Valles, Barcelona.
Designers: Serra-Vives-Cartagena,
Arquitectes.
Client: Mollet Town Council.
Promosol, S.A. Societat Municipal.

Smithfield Public Space. Dublin,
Ireland.

Designers: McGarry Niéanaigh
Architects. Client: Dublin Corporation.

Special mention of the jury:
Ter Central park. Girona.
Designers: Francesc Hereu, Joaquim
Espanol, architects.
Client: Girona City Council.

The prize jury was composed of:
Oriol Bohigas, chairman of%the jury,
and Michel Bensa, Jan Gehl, Philip¬
pe Panerai, Pierre Pinon and Manuel
de Solå-Morales.

Information: CCCB Montalegre 5
08001 Barcelona Tel. 933.064.100

ANDRE LE NOTRE MINDES

I år 2000 er det tre hundrede år si¬

den, at den berømte franske have¬
kunstner André le Notre døde - den
15. september 1700 i Tuilerierne og
87 år gammel.
Le Notre er først og fremmest kendt
som skaberen af de enestående
slotshaver ved Vaux-le-Vicomte og
Versailles, men også af mange an¬
dre anlæg, skelsættende hovedvær¬
ker i fransk og europæisk havekunst.
Det mindes i Frankrig og England
ved forskellige arrangementer og
festligheder.
I Frankrig blandt andet ved en stor
udstilling og festligheder i Versailles.
I England genskabes til hans ære i

årets Chelsea Flower Show et typisk
Le Notre-barokbusket en miniature.
Et gammelt manuskript af Pierre
Jacques Fougeroux fra 1728 om Le
Notres besøg i England udgives, og
et særnummer af den engelske
havehistoriske tidsskrift Garden

History helliges tillige Le Notre.
Tidligere, i 1964, fejrede man i Paris
350 året for Le Notres fødsel ved en

udstilling i Bibliotheque Nationale:
Le Notre et l'Art Jardin.
Desværre blev halvdelen af Versail-

lesparkens gamle allétræer væltet
ved orkanen 4. december 1999. De
var plantet i tiden under Marie
Antoinette og Napoleon.
Asger Ørum-Larsen

2000 BLADE

FRA BORN OG UNGE
I anledning af årtusindskiftet har en
halv million børn over hele Danmark
plantet flere tusinde små egetræer
ved institutioner, skoler og højere
læreanstalter. Samtidig blev børne¬
ne opfordret til at skrive et digt eller
tegne en tegning, hvor de gjorde sig
tanker om fremtiden.
Digtene og nogle af tegningerne er nu
samlet i en bog på over 1000 sider,
med forord af Kronprins Frederik.
En mægtig samling. Rigtigt mange
af digtene er virkeligt gode.
F.eks.:

Tidens Kæmpe
Hvor har du været i al denne tid?
Mens bomber faldt,
liv blev revet itu,
skrig og råb.
Hvor var du?
Stod du stadig der i vinden?
Mens engen blev til marker,
Marker til byer
Og byer
efter hundreder af år
til enge igen.
Og stadig stod du der
Rynket hud,
grønne blade,
arret efter børns klatring,
kædesavs ar.'
Men stadig står du der,
i vinden,
i blæsten
midt i en gold ørken.
Men ved du hvad?

Jeg tror du altid vil være der.
Jeg tror du er tiden selv.

Julie Staunsberg Synvis

Det er især børn i fra 3. klasse og
op til 10,, og mange af digtene er
overordentlig modne og eftertænk¬
somme.

Nogle digte står meget stærkt, lige
så tankevækkende som lille Amanda

på fem år, der, adspurgt om, hvad
hun var ked af ved at bo på Blang-

■ stedgård, med henvisning til den
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Skulpturer

Abekatten har udviklet en skulptur, der kombinerer dekorativ klippe¬
formation med den traditionelle klatrevæg. Skulpturerne er håndlavede.
Der er ingen vedligeholdelse og holdbarheden er ubegrænset. Vi kan
designe Deres egen skulptur i den ønskede størrelse.
Ring for yderligere information og uforbindende tilbud. .

Voerbjergvej 35 • 9400 Nørresundby
Tlf. 98 19 39 30 • Fax 9819 39 31 • www.abekatten.dk

Danmarks eneste specialist i klatrevægge.
Alle vore produkter lever op til Dansk Standards krav.

pludseligt og meningsløst fældede
Blangstedgård Allé, svarer: 'At de
har fældet træerne. Jeg vil hele
livet kun gå langsomt.'
Bogen stråler af en ægte kærlighed
til træer.

Husk det, alle I stadsgartnere og
parkforvaltninger, der tit er for hur¬
tigt fremme med motorsaven, i ste¬
det for mere omhu med vejsaltning
og træpleje.
At læse bogen fra en ende af er der
næppe mange der vil finde på.
Snarere vil bogen nok ligge fremme,
og man kan snuppe sig et digt i for¬
bifarten - lige som med Benny
Andersens Samlede digte.
Bogen kan varmt anbefales.
Bjørn Døssing (red.): 2000 blade fra
børn og unge. Plant et træ. Forlaget
Klematis A/S 1999.
1008 sider. 20 x 15 cm
Michael Varming

LEGEPLADSSTANDARDER
Nu foreligger de tre første dele af
standarderne om legepladsindret¬
ning, 2. udg., i dansk oversættelse.
DS/EN 1176-1: 'Legepladsredskaber.
Generelle sikkerhedskrav og prøv¬
ningsmetoder', som erstatter DS/EN
1176-1 og DS/EN 1176-1/AC: 1999.
DS/EN 1176-2: 'Legepladsredskaber.
Del 2: Gynger. Supplerende specifikke
sikkerhedskrav og prøvningsmetoder',
som erstatter DS/EN 1176-2:1999,
og DS/EN 1176-3 'Legepladsredska¬
ber. Del 3: Rutschebaner. Suppleren¬
de specifikke sikkerhedskrav og
prøvningsmetoder', som erstatter
DS/EN 1176-3:1999.
Standarden har nu status som dansk
standard. Den består af i alt 7 dele.
Del 4-7 er under oversættelse.
Standarden bør læses sammen med

DS/EN 1177: 'Stødabsorberende
legepladsunderlag - Sikkerhedskrav
og prøvningsmetoder'.

DS/EN 1176-1+AC Legepladsredska¬
ber. Del I: Generelle sikkerhedskrav

og prøvningsmetoder 2. udg. Dansk

Standard. 1999. 108 s. 656,25 kr.
DS/EN 1176-2 Legepladsredskaber.
Del 2: Gynger. Supplerende specifik¬
ke sikkerhedskrav og prøvningsme¬
toder 2. udg. Dansk Standard. 1999.
19 s. 268,75 kr.
DS/EN 1176-3 Legepladsredskaber.
Del 3: Rutschebaner. Supplerende
specifikke sikkerhedskrav og prøv¬
ningsmetoder. 2. udg. Dansk Stan¬
dard. 1999. 24 s. 321,50 kr.

Fås fra Byggecentrums Boghandel.
Kilde: information om byggeri og
planlægning, marts 2000.

HØRSHOLM KOMMUNEATLAS
Med kommuneatlasset har Skov- og
Naturstyrelsen sammen Hørsholm
Kommune kortlagt de vigtigste by¬
miljøer i Hørsholm Kommune samt
alle bygninger i kommunen opført
før 1960.
Målet med registreringen er ikke
blot at gøre opmærksom på de man¬
gebevaringsværdige bymiljøer og
bygninger i Hørsholm, men nok så
meget at skabe en platform for kom¬
munalbestyrelsens formulering af en
bevaringspolitik før Hørsholm Kom¬
mune.

Skov- og Naturstyrelsen: Hørsholm
kommuneatlas. Byer og bygninger
2000. Miljø- og Energiministeriet.
2000. 52 s., ill. 180 kr.

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNEATLAS
Skov- og Naturstyrelsen har i samar¬
bejde med Lyngby-Taarbæk Kommu¬
ne kortlagt byer og bygninger i hele
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Til grund for kommuneatlasset har
Skov- og Naturstyrelsen sammen
med Lyngby-Taarbæk Kommune
gennemført en registrering af et ud¬
valg af kvarterer, gadestrøg og by¬
samfund samt alle bygninger opført
før 1960. Desuden er deres bevarings¬
mæssige værdi anslået på baggrund
af en vurdering af bl.a. den arkitek¬

toniske og den kulturhistoriske værdi.
Kommuneatlasset rummer også en

gennemgang af de forskellige lokali¬
teters udvikling samt de særegne
bygningsmæssige træk, som afspej¬
ler sig i bygninger i Lyngby-Taarbæk.
Der er Lyngby - slotsbyen, kendt
som Kongens Lyngby - der voksede
fra landsby over slotsby til en by
med et kraftigt købstadspræg med
et udbygget handels- og industriliv.
Historien kan følges fra den velbe¬
varede Bondeby over Sorgenfri Slot,
der trak mange borgerlige lyststeder
med sig, til den by vi ser i dag, med
flere bevarede industrianlæg og et

blomstrende handelsliv.
Der er Taarbæk med havnen og den
karakteristiske fiskerleje- og villabe¬
byggelse.
Der er de tidligere landsbyer Lund¬
tofte og Virum, hvis oprindelige
karakter stadig kan erkendes.
Der er de tidlige industriområder
langs Mølleåen med værkstedsbyg¬
ninger og arbejderboliger, som f.eks.
Raadvad og Brede, og Jægersborg
Dyrehave.
Skov- og Naturstyrelsen: Lyngby-
Taarbæk kommuneatlas. Byer og
bygninger 2000. Miljø- og Energi¬
ministeriet. 2000. 60 s., ili. 180 kr.

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: | ■

ToDdressinaSvær Super-Muld * 1
D-Gro A

Fairway Mix DANSK JORDFORBEDRINGBold-MlX Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene
Green-Mix ' Telefon 43 99 50 20 . Telefax 43 99 52 31



MODTAGNE PUBLIKATIONER

Skov- og Naturstyrelsen: Hørsholm
kommuneatlas. Byer og bygninger
2000. Miljø- og Energiministeriet.
2000. 52 s., ill. 180 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Lyngby-
Taarbæk kommuneatlas. Byer og
bygninger 2000. Miljø- og Energimi¬
nisteriet. 2000. 60 s., ill. 180 kr.
Kell Elgstrøm og Susanne Pouline
Svendsen (red.): Grønne stæder -
en debatbog. Arkitektur Forum 2000.
128 s., ill.
Amterne i Danmark: Amterne i natu¬
ren 1999. 46 s., ill.
Fra Kvangård til Humlekule. Meddel-
ser fra Havebrugshistorisk Selskab
nr. 29.1999. 88 s., ill.
Orter och grås i trafikmiljoer. Grona
fakta 3/2000. Movium. 8 s., ill.
Karl-Dietrich Buhler: The Scandina¬
vian Garden. Introduktion og sam¬
menfatning af Milena Matteini.
Frances Lincoln, London, 2000.192 s.

250 farvefotos af Karl-Dietrich Buhler
samt haveplaner. 30£. Beskriver ca.
danske, norske og svenske haver,
bl.a. haver hos Sven-lngvar Anders¬
son, Karen Blixen Museet, Andreas
Bruun, Erik Heide, Sonja Poll og Tor¬
ben Schønherrs 'Pigen ved søen'.
ISBN 0 7112 1506 5.

ARKITEKTURNET
I juni måned er redaktionen på
ArkitekturNet blevet udvidet med
arkitekt maa Ellen Braae, der i frem¬
tiden vil sørge for, at menupunktet
landskab bliver udbygget og vedlige¬
holdt. Ellen Braae har sammensat

udgaven i juni som et temanummer
om landskab med følgende indlæg:

Kulturlandskaber
af Malene Leerberg
I mange af sine værker er kunstne¬
ren Erik Torp Øckenholt optaget af
forholdet mellem menneske og natur.
http://www.arkitekturnet.dk/
landskab/OOOBml.htm

Hybridparken
af Lars Fleng Vestergaard
I udkanten af Paris ligger en 20 ha
stor multifunktionel.park, hvor hoved¬
vægten er lagt på at formidle en øko¬
logisk tankegang til de besøgende.
http://www.arkitekturnet.dk/
landskab/0006lfv.htm

Villa Tommasi Aliotti
af Ellen Braae

Kortlægningen af de mindre spek¬
takulære norditalienske villaer og
landsteder fra 1700-tallet kaster nyt
lys over forholdet mellem det horti-
kulturelle og det agrare - mellem
det skønne og dét nyttige.
http://www.arkitekturnet.dk/

landskab/0006ebvta.htm
Ej blot til produktion - rapport fra en
samtale helt ude i skoven med forst¬
mand Ebbe Udsen
af Jonna Majgaard Krarup
Det danske skovrejsningsprojekt er
stort anlagt og stiller os over for en
række spørgsmål af holdningsmæs¬
sig og æstetisk karakter.
http://www.arkitekturnet.dk/
landskab/0006jmk.htm

Field-to-Field
af Ellen Braae
En billedmontage, som viser nogle
af den nye planteskole-æstetiks
formmæssige referencer, som stam¬
mer fra flere sammenhænge.
http://www.arkitekturnet.dk/
landskab/0006ebftf.htm

Om det nyttige og det skønne
Lederen i juni er skrevet af Ellen Braae.
http://www.ArkitekturNet.dk/leder

Månedens link er det europæiske
landskabsmagasin Topos:
http://www.ArkitekturNet.dk/links

Man kan få tilsendt ArkitekturNet Nyt
pr. e-mail hver måned ved at skrive til:
mailto:nyhedsbrev@ArkitekturNet.dk

ArkitekturNet er et elektronisk tids¬
skrift på Internettet. Gennem artikler
og debatindlæg skal tidsskriftet
skabe et offentligt debatforum for
arkitekter og alle andre, der lægger
vægt på betydningen af vores fysiske
omgivelser.
Tidsskriftet formidler desuden infor¬
mationer, nyheder og links om arki¬
tektur. ArkitekturNet ér interaktivt

og udvikles og forandres i en dyna¬
misk dialog med læserne.

UTBLICK LANDSKAP
Tiderne ændrer sig, og også det
svenske LAR, Landskapsarkitektern-
as Riksforbund, og deres tidsskrift
Utblick Landskap, der nu er udkom¬
met for allersidste gang under dette
navn.

Samtidig skifter reaktionen, og land¬
skabsarkitekt ThorbjBrn Andersson,
der har været med fra bladets start,

helliger sig tegnestuearbejdet.
Et nyt tidsskrift er undervejs, med
anden form og profil samt også nyt
navn, planlagt til at debutere i for¬
sommeren 2000.
LARs tidskrift vil fortsat være det
eneste tidsskrift i Sverige om emnet
landskabsarkitektur.
Utblick Landskaps afslutningsnum-
mer anmeldes i et senere nummer

af LANDSKAB.

ÅRETS UDELYS

Lysteknisk Selskab og de danske el¬
selskaber beder om forslag til kåring
af 'Årets Udelys'. By- og boligmini¬
ster Jytte Andersen vil overrække
prisen i november måneij 2000.
Konkurrencen fokuserer på byens og
byområdets udendørs belysnings-
anlæg. Anlægget kan være i en hel
by eller i en del af byen f.eks. i en
bykerne, i et boligkvarter, på plad¬
ser, torve og indfaldsveje mv.
En dommerkomite udvælger fem fra
de indsendte forslag, som herefter
vurderes i detaljer og blandt hvilke
den endelige vinder udpeges.
Dommerkomiteen sammensættes

bl.a. med repræsentanter for:
By- og Boligministeriet, Bypuljen,
Vejdirektoratet, Skov og Naturstyrel¬
sen, kommuner og amter, DAL, DL,
FRI, brugerorganisationer som Ældre¬
sagen, Dansk Handel & Service,
Lejernes Landsorganisation, Danmarks
Turistråd, Parcelhusejernes Forening,
desuden samt elselskaberne og
Lysteknisk Selskab.
Forslag med begrundelse inkl. fotos,
tegninger m.m. indsendes senest
15. september til Lysteknisk Selskab.
Engholmvej 19. 3660 Stenløse.
Tel. 47 17 18 00,
fax 47 17 08 32

information@lysteknisk.dk

RETTELSE TIL BOGOMTALE
AF YVES BRUNIER

Der har desværre sneget sig en fejl
ind i boganmeldelsen af Yves Brunier
i Landskab nr. 3-2000.
Illustrationen s. 94 er ikke Bruniers af¬

gangsprojekt, men OMAs konkurren¬
ceforslag til Melun-Senartfra 1987.

TILFØJELSE TIL KONKURRENCE
OM BYNÆRE HAVNEAREALER
I Landskab nr. 2-2000 var vinder¬

projekterne fra konkurrencen 'Århus
-Bynære Havnearealer' beskrevet.
Det blev ikke nævnt, at Frode Birk
Nielsen har deltaget ved udformnin¬
gen af 2. præmieprojektet sammen
med Jan W. Hansen Arkitekter.

AKADEMIRAADETS
SAMMENSÆTNING, NYE ÆRES¬
MEDLEMMER OG MEDALJER
Det Kongelige Akademi for de Skøn¬
ne Kunster er statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål. Akademiet
består af 60 medlemmer, valgt af og
blandt Kunstnersamfundets ca. 1400
medlemmer. Akademiets virksomhed
udøves gennem Akademiraadet, hvis
12 medlemmer vælges af og blandt
Akademiets medlemmer.
Halvdelen af Raadets medlemmer er

på valg hvert år, og efter valgmøde i
Akademiet 15. marts og konstitueren¬
de møde i Akademiraadet 22. marts
2000, hvor maleren Sys Hindsbo
blev genvalgt som Akademiets præ¬
sident, har Akademiraadet pr. 1.
april 2000 følgende sammensætning:

Arkitektfaggruppen:
Jeppe Aagaard Andersen, Boje Lund¬
gaard, Tage Lyneborg, Karen Zahle
(faggruppeformand og vicepræsident).
Suppleanter: Hans Aspock og Bente
Lange.
Billedhuggerfaggruppen:
Ingvar Cronhammar, Kirsten Juste¬
sen (faggruppeformand), Elisabeth
Toubro, Erland Knudssøn Madsen.
Suppleanter: Vibeke Glarbo og
Marianne Hesselbjerg.
Malerfaggruppen:
Merete Barker, Sys Hindsbo (fmd.
for Akademiraadet, præsident for
Akademiet), Finn Mickelborg (fag¬
gruppeformand), Niels Reumert.
Suppleanter: Markan Christensen og
Erik Hagens.
De afgåede medlemmer af Akademi¬
raadet er billedhuggeren Finn Rein-
bothe og maleren Kjeld Heltoft.

Ved årsfesten i marts blev udnævnt

følgende tre æresmedlemmer:
Fhv. overinspektør ved Kobberstik¬
samlingen, dr.phil.h.c. Erik Fischer.
Arkitekten, professor Henning Larsen.
Arkitekten, professor Erik Christian
Sørensen.

C.F. Hansen Medaillen tildeltes:
Arkitekten Nils Fagerholt.
Arkitekten Hans Munk Hansen.
Arkitekten Knud Munk.
Thorvaldsen Medaillen tildeltes:

Billedhuggeren Thomas Bang.
Billedhuggeren Kirsten Lockenwitz.
Maleren Ingålvur av Reyni, Torshavn.
Eckersberg Medaillen tildeltes:
Arkitekten Georg Rotne.
Billedhuggeren Morten Stræde.
Maleren Per Arnoldi.
Maleren Mogens Otto Nielsen.
Maleren Nina Sten-Knudsen.
Thorvald BindesbøllMedaljen tildeltes:
Arkitekten Jens Møller-Jensen.
A/I. Høyen Medaljen tildeltes:
Journalisten Ulla Strømberg.
Arkitekten Kjeld Vindum.
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Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIfOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Pris: 398 kr.
Indb., 180 sider, illustreret

ARKITEKTENS FORLAG

tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Ung dansk arkitektur design

21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en
arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 em, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen
er med dansk og engelsk tekst.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27 A, 1401 København K
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 G9 41 e-mail: eksp@arkfo.dk

bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed eksemplarer
af bogen Ung dansk arkitektur ft design
Pris: 278,- kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.

Navn:

po$2^
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Tlf.:

Gade/vej:
Postnr.:

By:
Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard Mastercard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K



Sølund er

mere, end det du
ser her!

Det er også special
løsninger - efter
Kundens behov.

•■»nu.

SØLUND A/S • Karishøj 14 • 4733 Tappernøje • Tlf. 55 56 51 01

.•••*" .


