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PICTO
FORM

Formålet med konkurrencen er at

skabe aktiviteter og visioner for
fremtidens legepladsindretning og
dermed fremme udviklingen af na¬
turlegepladser. På naturlegepladsen
kan skabes et væld af muligheder,
da der ikke er færdige løsninger for
de enkelte legeaktiviteter. Børnenes
leg styrker således deres fantasi,
nysgerrighed, sanselighed som
opmærksomhed.
Præmiering af forslag kan bestå en¬
ten af tilskud til projektering, med
samlet sum på 250.000 kr., eller af
tilskud til opførelse af forslag, med
samlet sum på op til kr. 800.000.
For forslag til en komplet naturlege¬
plads er 1., 2. og 3. præmien på hhv.
75.000, 50.000 og 25.000 kr. For for¬
slag til enkelte elementer i en natur¬
legeplads er 1., 2. og 3. præmien på
hhv. 50.000, 35.000 og 15.000 kr.
Forslagene vil blive bedømt af Jens
Bilgrav-Nielsen formand for Friluft-
rådet, Hans Ejnar Juulsen, formand
for Friluftrådets oplysningsudvalg,
Børge Clausen, stadsgartner i Aal¬
borg, Benny Skytte, Dansk Lege Plads
Selskab, Else Østergaard, BUPL, Ka¬
ren Skau Meincke, Landsforeningen
Frie Børnehaver og Fritidshjem,
Kjeld Nielsen, Boligselskabernes
Landsforening, Ulla Didriksen, Sko¬
letjenesten i Zoologisk Have, Køben¬
havn, Bente Garbers, Parkafdelingen
i Københavns Kommune.

Forslag skal være Friluftsrådet i
hænde senest 1. september 1997.
Spørgsmål kan rettes til Jan Roger
Christiansen, Friluftsrådet, tlf. 33 79
00 79, fax 33 79 01 79. Konkurren¬
cen er ikke godkendt af DAL/AA.

Studier ved Dumbarton Oaks
Dumbarton Oaks offers residential

fellowships for the academic year
1998-99 to scholars who are com¬

pleting, or have alrefady completed,
terminal degrees in a wide range of
disciplines. Applications are accept¬
ed on any aspect of the history of
landscape architecture (e.g., agrari¬
an, architectural, art historical, bota¬
nical, cultural, economic, geographi¬
cal, horticultural, social, technological).
Grant assistance in studies in land¬

scape architecture is also available
for scholarly projects not associated
with a degree or library research.
Before applying, prospective appli¬
cants should request a brochure
detailing the application procedure.
Applications must be postmarked by
November 1st, 1997.
For further information: Studies in

Landscape Architecture, Dumbarton
Oaks, 1703 32nd St., NW. Wash. DC
20007, USA. Tlf. 202-339-6460,
fax 202-625-0432.
E-mail: landscape@doaks.org

Konkurrence om park ved
Tooldnlahti-bugten
Bystyret i Helsinki har udskrevet en
international konkurrence om en

park for området ved Toolonlahti-
bugten i det sydlige Helsinki.
Konkurrencen er åben for arkitekter

og landskabsarkitekter i EU.
Indleveringsfrist for forslag er 31.
juli 1997. Den samlede præmiesum
er på 440.00 FM, førstepræmien på
160.000 FM.
Nærmere oplysninger: Helsinki City
Planning Department, tlf. +358 (0)9
169 4238, fax +358(0)9 169 4243.

Konkurrence om park i Rom
Bystyret i Flom har udskrevet en
idékonkurrence om en park øst for
byen, på det tidligere Centocelle
lufthavnsareal. Indleveringsfrist for
forslag 27. juni 1997.
Nærmere oplysninger, kontakt RIBA
competitions hotline, tlf. +44 113
234 1335.

Fremtidens legepladser
Statens Kunstfond - Arkitekturud¬

valget og Udvalget for Design og
Kunsthåndværk - har i samarbejde
med DAL/AA udskrevet en åben idé¬
konkurrence om forslag til udform¬
ning af legepladser i København,
Kolding og Flanders. Der ønskes for¬
slag til legepladser med såvel stær¬
ke visuelle kvaliteter som gode lege¬
oplevelser for børn. Legepladsernes
udformning skal tilgodese børns mu¬
ligheder for gennem leg at få de
bedst mulige oplevelser ved sam¬
været med andre og materialer af
forskellig art.
I Kolding skal legepladsen dispone¬
res i tilknytning til et kommende
økologisk byggeri i Bramdrupdam, i
det nordøstlige Kolding.
I København ligger arealet i Kon¬
gens Have.
I Randers skal legepladsen udformes
dels tilhørende en offentlig bypark,
dels tilhørende en integreret børne¬
institution i samme bypark.
Samlet præmiesum er på 750.000
kr. Indlevering af forslag senest 28.
maj 1997.

Legepladser med stort naturind¬
hold og naturudfordringer
Friluftsrådet har udskrevet en idé¬
konkurrence om legepladser med
naturudfordringer og stort naturind¬
hold. Man ønsker forslag til lege¬
pladser eller enkeltdele af legeplad¬
ser, hvor indholdet baserer sig på
naturens elementer.

Forslagene skal indgå i et konkret
areal, en skole, institution eller et
boligområde.

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Tildelt ID Prisen 97

I Al GH Form
II 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5343 0414 Fax. 5343 2221



BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:
24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
"'Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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Landscape Design
and Landscape Design Extra

Landscape Design is the monthly, fully-illustrated
journal of the Landscape Institute in the UK.
Distributed to over 70 countries, it has a broad-
based and well-informed readership which include
landscape architects and town planners as well as
interested laymen. It has published debate and
information about landscape architecture and the
external environment since 1934. In the last few

years we have produced issues with a direct focus on
themes such as urban regeneration, urban parks,
perennials and the biennial Landscape Institute
awards, as well as running a series on sustainability.
Our intention is to provide up-to-date comment and
expert advice; a topical digest of news and critical
activities; draw attention to the issues of the day;
provoke debate and last, but by no means least, to
publish in-depth features on matters both close to
home and far away.

§X":

In 1997, scheduled special features will include,
among others, eastern Europe, countryside
management, the aesthetics of trees, urban spaces,
coastal regeneration and garden design.
Landscape Design Extra, published between issues of
Landscape Design, is free with your 1997 subscription.
Landscape Design Extra is a broadsheet newspaper
which covers news stories relevant to the landscape,
and features spotlights on different subjects each
issue, plus current industry developments. Both of
these publications also carry the latest job oppor¬

tunities, advertising and reader reply service.
Landscape Design Trust now also has a Web site at
http://www.landscape.co.uk
If you would like to subscribe to Landscape Design,
a one-year subscription will bring you 10 issues of
Landscape Design and 11 issues of Landscape
Design Extra.

Subscription details
I wish to subscribe for □ 1 year □ 2 years starting
with the (1997) issue.
■ February ■ March ■ April ■ May ■ June ■ July/August
■ September ■ October ■ November ■ December/
January

□ I wish to pay by Visa/Mastercard; please charge
to my account. My card number is (13 or 16 digits):

Expiry date Signature

UK and Eire □ £39.00 □ £70.00

Europe/USA/Canada □ £48.00 □ £85.00

Rest of the world □ £57.00 □ £100.00
Student (UK/Eire) □ £30.00 n/a

Student (Europe) □ £39.00 n/a

Name

Address
*

.Postcode

Telephone
Fax

□ I enclose a cheque/postal order for £ Occupation
made payable to the 'Landscape Design
Trust journal account'.

Course code or name

(if a student)

Please note that prepayment in sterling is required before the subscription can be started. Please return
the completed form with your payment to: Linda James, Subscriptions Department, Landscape
Design, 13a West Street, Reigate, Surrey RH2 9BL United Kingdom. Tel: (01737) 223294.
Fax: (01737) 224206. Email: LDT@landscape.co.uk

Please remember to tell us where you saw this advert.

Landscape Design is published by the Landscape
Design Trust, a registered charity in the UK.



HEDELAND
PeterJuhl Chr.

I/S Hedeland har siden 1987 kun været sparsomt be¬
skrevet fagtidsskrifterne. Ikke desto mindre har det
1.500 ha store interesseområde fortsat udviklingen
mod et samlet rekreativt landskab og er blevet kendt
og taget til sig af offentligheden.

På baggrund af tidligere artikler i Landskab 8-1986
skrevet af Jørgen Vesterholt og Landskab 1-1987 af

Edith Nørgård og Erik Juhl følges her op på artikler¬
ne og udviklingen af Hedeland. Artiklen er tildels
skrevet ud fra et interview med Hedelands direktør

Erik Juhl.

Resumé

Hedeland er beliggende i Roskilde, Greve og Høje-
Taastrup kommuner hvor man siden slutningen af
forrige århundrede har indvundet grus. Især i 1960-
erne og 70erne blev der gjort store indhug i de grus-

og stenforekomster, som isen efterlod, da den smelte¬
de bort for cirka 10.000 år siden. Med en udvidelse

af råstofloven fra 1973 blev der i 1977 vedtaget en ny

råstoflov, der medtog planlægningsmæssige aspekter,
herunder råstofkortlægning, råstofafgift og en tilladel¬
se bl.a. på vilkår af en efterbehandlingsplan for grus-
gravsområdet.
Hedeland blev dannet som et interessentselskab

imellem Roskilde- og Københavns amter og Roskilde,
Greve og Taastrup kommuner 1. april 1977 ud fra en

idé om et styret samlet grønt rekreativt område til
brug for beboerne i byerne syd for København.

Grusgravfront i Hedeland nord • Gravel pit face at Hedeland North
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Edith & Ole Nørgårds Tegnestue og Jørgen Vester-
holts Tegnestue blev bedt om at lave en idéskitse sam¬

me år, hvorefter de i fællesskab udarbejdede en struk¬
turplan for et samlet Hedeland i 1979. Edith & Ole
Nørgårds Tegnestue var projekterende for området i
Taastrup og Greve kommuner og Jørgen Vesterholt
for området beliggende i Roskilde Kommune.

Strukturplanen
Strukturplanen redegør for de landskabselementer,
der skal være grundlaget for udviklingen af Hedeland.
Cirka 500 ha er disponeret til skove og lunde og

1.000 ha til sletter, bakkelandskab og søer. Hedeland
er inddelt i zoner, der er reguleret i forhold til brugs¬
intensiteten.

En ydre skovzone skal indramme det indre land-
skabsrum og give plads for de mere intensive aktivite¬
ter som klubber og deres anlæg. Den sydlige zone af
Hedeland er disponeret for de støjende anlæg (tæt på
Roskilde Flyveplads), og her er anlagt et køreteknisk
anlæg, mens motocrossbaner og en go-kartbane er

under planlægning.

Organisation og ledelse
Fra 1977 til 1987 blev Hedeland ledet af en sekreta-

riatssekretær på Høje-Taastrup Kommunes rådhus, og
de to førnævnte landskabsarkitekttegnestuer varetog
efterbehandlingen og tilsynet af Hedeland. I 1987
blev landskabsarkitekt Erik Juhl ansat som sekretari¬
atsleder efter at have haft tilsynet med Hedeland for
Nørgårds tegnestue siden 1977. Sekretariatet blev
placeret selvstændigt på Maglehøjgårdsvej i Hedehu¬
sene, hvor det stadigvæk ligger.
Den daglige ledelse varetages i dag af direktør, land¬

skabsarkitekt Erik Juhl og ekspeditionssekretær Lis
Hansen. Sekretariatet har en bestyrelse på 15 politi¬
kere fra de fem interessenter og et sektionsudvalg be¬
stående af en embedsmand for hver af interessenterne.

Økonomi, anlæg og drift
Hedelands årlige budget er pt. 4,2 mill totalt, hvoraf
cirka 1,8 mill, er afsat til driften og de resterende 2,4
mill, til arealerhvervelse og nyanlæg. Pengene ligger
som indskud fra de fem interessenter, der dog ind
imellem giver ekstrabevillinger til jobtræning og be-
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skæftigelsesprojekter. Udover den daglige ledelse er

kun to fastansat i Hedeland henholdsvis som traktor-

og maskinfører. De fem interessenter stiller arbejds¬
kraft til rådighed som puljejob samt jobtræning/akti-
vering af bistandsklienter og forsikrede. Ifølge aftale
med Naturskolen i Roskilde bliver unge tillærte an¬

lægsgartnere trænet i Hedeland, og Naturskolen stil¬
ler en anlægsgartner-faglærer til rådighed, også for de
cirka 10 jobtræningsstillinger, som Hedeland har fra
interessenterne i øjeblikket.

Landskabelige aktiviteter
Skibakken i Hedeland har siden 1986 været udnyttet
af Roskilde Skiklub med svingende intensitet alt efter
vintrenes snefald og temperaturen. Skibakken er 50
meter høj og når således op i kote 80. I den oprinde¬
lige strukturplan var planlagt to bakker mere, hen¬
holdsvis i 30 og 70 meters højde, men da efterspørg¬
slen på grus i løbet af de sidste 15 år har været langt
under forventet, er det kun blevet til en mindre bak¬
ke syd for skibakken. Der er endnu ikke gravet grus,
hvor den store skibakke skulle have ligget, og da nye

regler om tilførsel af jord sandsynligvis vil bevirke, at
fremtidig efterbehandling skal foregå med eksisteren¬

de overjord fra hedelandsområdet, er det ikke længere
realistisk at bygge 8,5 mio m3 jord ind i en ny bakke.
Det betyder, at alle Hedelands fremtidige arealer skal
planlægges, så efterbehandlingen kan udføres, uden at

ny jord bliver tilkørt udefra.

Amfiteater
Som en ny attraktion er indbygget et amfiteater ved
foden af skibakken. Teatret er 17 meter højt fra sce¬

negulvet til øverste terrasse og har en scenediameter
på 30 meter og en udvendig diameter på 175 meter.
Der er to kilometer terrasser og plads til op til 4.000
tilskuere.

Vest for amfiteateret er dannet to nyreformede op¬

holdspladser af jordvolde til at optage det ventende
og pauserende publikum samt tekniske anlæg ved
store arrangementer for teatret. Fire toiletbygninger,
der er udformet som lanterner, er placeret to og to på
opholdspladserne, således at de markerer en direkte
gang- og sigtelinie mod porthusene og centrum af
amfiteatret. 'Lanternerne' er bygget som græstørvshu-
se med en smalt vinduesparti, der giver et lanterneag¬
tigt lys om aftenen. Porthusene danner indgangen og
indretter sig under teatrets cirkelslag og skråningernes

1:5000
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Kanalerne, der skal danne sammen¬

hæng mellem søerne, er først og
fremmest gravet for at skabe biolo¬
giske spredningskorridorer og for at
kunne regulere vandstanden inden
for de'enkelte delområder.
De 4,5 km kanaler vil bl.a.kunne
udnyttes til kanosejlads;
• The canals uniting lakes have
been created in order chiefly to
provide biological dispersion
corridors and to regulate water
heights within single sections.
These 4.5 km canals will be used
for canooing.

hældning, så de fra scenen er meget lidt synlige. Fra
indgangssiden markerer husene sig tydeligt og står
med stor tyngde, da de er bygget af lodretstående
jernbanesveller og -dækbrædt som 1 på 2. Porthusene
har ligesom 'lanternerne' græstørv på taget. Farverne
er, som på alle Hedelands bygninger, sort med svensk¬
røde vinduesrammer.

Belægningen på scenen er skakternet med indfarve¬
de betonsten, bestemt og tilnærmet de farver, der fin¬
des i grusgravene. Den cirkulære scene er konveks og

reflekterer derfor lyden op- og udad i teaterrummet,
hvilket forstærker lyden, inden efterklangen hurtigt
absorberes af de græsklædte skråninger.

Terrasserne er opbygget af råjord med minigraver
og håndkraft, og alle skråningerne er bygget 1:1,5,
hvilket er bemærkelsesværdigt for så stort et anlæg.
Skråningerne har man da også måtte retablere efter
store regnskyl, og pileflethegn er nedgravet på de sto¬
re udvendige skråninger for at holde på jorden, indtil
græsset er veletableret. De fire trappeløb som stråler
ud fra centrum af anlægget, er bygget af en træramme,

ifyldt genbrugsasfalt.
Efter tre års arbejde blev amfiteatret, indviet 7. august

1996 med Verdis 'Requiem' opført afMaggio Musica-
le Fiorentino under ledelse af dirigent Zubin Mehta.

Teater, porthuse og toiletter er tegnet af Erik Juhl,
der efterfølgende har modtaget Høje-Taastrup Kom¬

munes Bygningspris og Greve Kommunes Kulturpris
for sit arbejde.

Søer og kanaler
Amfiteateret åbner sig mod Flintesø, som færdigt ud¬
gravet bliver 12 ha stor. Som en tilføjelse til den op¬

rindelige plan er kommet flere kanaler, som med ti¬
den skal danne sammenhæng imellem Flintesø, Nymølle
Sø og Fladesø. Kanalerne er først og fremmest gravet
for at skabe biologiske spredningskorridorer og for at
kunne regulere vandstanden jnden for de enkelte del¬
områder. Dertil kommer den landskabelige og rekrea¬
tive kvalitet ved 4,5 km kanaler, der bl.a. vil kunne

udnyttes til kanosejlads.
De store søer ligger alle med en vandspejlskote om¬

kring 31,50, som er det sekundære grundvandsspejl.
Det primære grundvandsspejl ligger 15-16 meter dy¬
bere. Søerne er kalkpåvirkede og rene, da bunden og

bredderne er blottet råjord af kalkholdigt grus. Søer¬
nes grusbrinker er yngleplads for mange fuglearter,
deriblandt den sjældne Lille Præstekrave.

Lergraven
Sydvest for skibakken ligger 'Lergraven', som en hul¬
ning og grøn oase i landskabet. Lergravningen stop¬

pede i begyndelsen af 1960erne, og siden har den na¬

turlige succession udviklet området til et spændende
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plante- og dyresamfund omkring lergravens sø. Der
findes bl.a. en stor bestand af Kødfarvet Gøgeurt.
Der er indrettet opholdspladser med borde-bænke

og bålpladser, og der vil i løbet at 1997 tillige blive
opført et bål-grillhus i lergravsområdet.

Vinterrasserne

Den største nordligt beliggende vinmark er placeret i
Hedeland. Der blev i 1984 plantet 1.000 vinstokke
på sydvendte terrasser ned til en sø. Siden da er ter¬

rasserne plantet helt til med i alt 3.000 vinstokke,
hvoraf 1.500 er af sorten Marechal Foch og 1.500
sorten Leon Millot. Vinhybriderne er en krydsning
imellem henholdsvis Pinot Noir og Merlot - med det
faderlige ophav i den vildtvoksende nordamerikanske
skovdrue Vitis riparia.

Syd for Vinterrasserne er udgravet et søområde,
som via genspejling forøger lysets styrke med op til
40% som diffus belysning, hvilket har stor betydning
for druernes udvikling og modning. På den nederste
skråning af vinterrasserne er udført et stenglacis af
granitmarksten. Stenglaciet kan betragtes som et var¬

melager, idet dagens solvarme akkumuleres i stenene.
•Varmen afgives over en lang periode og holder derfor
en større gennemsnitlig temperatur på vinterrasserne.
Den årlige vinproduktion er gennemsnitligt på 300
flasker idet der stadigvæk kun høstes på de ældste

JÉfcw.C
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Omkring Lergraven er ved naturlig
succession udviklet et område med
et spændende plante- og dyresam¬
fund. Der findes bl.a. en stor

bestand af Kødfarvet Gøgeurt.
• Around the Lergraven (Clay Pit),
natural succession has made for a
site accommodating interesting
animals as well as plants, among
them many specimens of a rare
member of the Orchis family.

vinstokke. Der er et meget svingende udbytte på vin¬
stokkene og kvaliteten af druerne, da man må erken¬
de, at vi befinder os på vindyrkningens absolutte
nordgrænse. Vinfremstillingen foregår på Hedelands
sekretariat både med hensyn til presning, gæring, lag¬
ring og propning.

Frøhaverne

Hedeland har siden 1989 produceret vildflorafrø, idet
der har været en stor efterspørgsel på danske frø til
blomstereng-blandinger. Erik Juhl startede en frøpro¬
duktion af de naturligt forekommende arter i Hede-
landsområdet, da det grundlæggende er forkert, at
man i Danmark sår vildflorablandinger, der stammer
fra England og Tyskland.
Hedeland har et godt grundlag for en alsidig frø¬

produktion med mere en 350 registrerede arter. Der
produceres i øjeblikket ca. 52 arter, som afsættes som

rene frø eller blandinger til frøfirmaer og private kø¬
bere. Erik Juhl har gennem tiden udviklet maskiner
til tærskning, tørring og sortering afmange af arterne,
der alle skal behandles specielt. Der foregår dog sta¬

digvæk et stort manuelt arbejde ved såning henholds¬
vis plantning, vedligeholdelse og høstning, da der

selvfølgelig ikke anvendes nogen form for kemisk
ukrudtsbekæmpelse.
En stor del af frøproduktionen foregår i frøhaverne

og udstillingshaverne ved Herredsfogedhuse. Ved ud¬
stillingshaverne er en naturhytte bygget op på en gam¬

mel staldbygning, og et spændende foderhus med tag

og udvendig beklædning af dansk thujatræ ligger op
til en fårefold. Indhegningen af folden er lavet i pile¬
flethegn, der er en af Hedelands forekommende res¬

sourcer i forbindelse med foryngelse af pil ved 3-årig
stævning.
Der er tilknyttet en bigård til frøhaverne af hensyn

til bestøvningen af blomsterne. Med 12 bistader pro¬
duceres der en stor.mængde god honning om året.
Slyngningen, røringen og tapningen af honning fore¬
går på sekretariatet, hvor det også sælges.

Hasselplantage
En del af Hedelands landskabelige ramme er skov¬
plantninger ved ydergrænserne. Som en del af skov¬
rejsningen er plantet en kombineret lyst- og produk¬
tionsskov af storfrugtede hasselnødder og Stilkeg som

et karakteristisk indslag. Som et forsøg er alle træer
bestandtræer. De er plantet, så de kan udvikle sig
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Vinterrasserne er plantet helt til med i alt 3.000 vinstokke af sorterne Marechal Foch og Leon Millot. Syd for Vinterrasserne er udgra¬
vet et søområde, som via genspejling giver en diffus belysning, som har stor betydning for druernes udvikling og modning. På den
nederste skråning er et stenglacis af granitmarksten,, der fungerer som et varmelager.
• The vine terraces have been amply planted with no less than 3,000 vines of the Marechal Foch and Leon Millot genera.
A lake has been dug to their immediate south to make for a degree of diffuse lighting, which serves to improve the guality of grape
development and maturity. On the nethernmost slope, a strip paved with boulders preserves heat.
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solitært, uden tynding. Stilkeg er plantet med 18x18
meter, og sorterne Cosford, Lambert Filbert og Lang
Tidlig Zellernød er plantet på en afstand af 6 meter

imellem rækkerne og 3 meter imellem planterne. Som
et karakteristika opstammes haslerne med få stammer

og en regulær krone, der skal tyndes i som andre
frugttræer.

Arrangementsparkeringsplads og materialegård
En ny såkaldt arrangementsparkeringsplads ved mate¬

rialegården og mandskabsbygningerne er under anlæg
på Vindingevej. Pladsen får en aflang ægform, der er
funktionelt opdelt af jordvolde, beplantet med lcarak-
tergivende danske træer og buske. Parkeringen bliver
en skovparkering, hvor eg og mange frugtbærende
træer bliver hovedbestandstræer. Hovedaksen i plad¬
sen fører ad en grussti med falsk perspektivvirkning
over en høj dæmning imellem to søer ud i et drama¬
tisk kuperet småbakkelandskab. Nogle cirkulære rum,

anlægges til forskellige aktiviteter. De forbindes af en
anden sti, der ligger på tværs af hovedaksen.

Materialegården omgives af en jordvold, der har ind¬
bygget plads til materialeopbevaring. I forbindelse
med jordvolden laves en overdækning med afbarkede
granrafter fra egen produktion. Der lægges græstørv

på overdækningen, og materialeopbevaringen integre¬
res og nedtones derfor i landskabet. Et kendetegn for
Hedeland er, at der anlægges og plejes rationelt og al¬
ligevel fantasifuldt med de forekommende ressourcer

og arbejdskræfter. Med naturressourcer og virkemid¬
ler som planter, sten og jord indgår kultiverede nyan¬

læg naturligt i landskabet uden at virke forfinede.
Hedeland modtog i 1994 Årets grønne Pris, der ud¬

deles af Landsforeningen Danske Anlægsgartnerme- j

stre. I motiveringen for tildelingen nævntes bl.a. He- |
delands økologiske og rationelle syn på driften, samt
de kreative og ressourcebesparende nyanlæg.

Landskabsprojekt 96
Med støtte fra København Kulturby 96 er udviklet et
land art-projekt med kunstneren Mikael Hansen som

kommissær. Mikael Hansen har engageret udvalgte
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Hedeland har et godt grundlag for
en alsidig frøproduktion med mere
en 350 registrerede arter. Der produ¬
ceres i øjeblikket ca. 52 arter, som
afsættes som rene frø eller vildflor-

ablandinger.
• Comprising more than 350
registered species, Hedeland's seed
production is versatile.
Temporarily, some 52 species are
sold, separately or as mixed seeds.

kunstnere til at belyse den problematik, der ligger i
mødet mellem natur og kultur. Fem projekter er be¬
skrevet, hvoraf fire i dag er realiseret i Hedeland.
Kunstnerne er Steen Høyer, Susanne Ussing, Wil¬

liam Louis Sørensen, Hans Hagens med Anders Krti-
ger samt Mikael Hansen, der alle har et pragmatisk¬
filosofisk syn på forholdet mellem natur og kultur
frem for et romantisk nostalgisk natursyn. Projekter¬
ne er grundigt beskrevet i hæftet 'Landskabsprojekt
Hedeland 1996'.

Klubaktiviteter

Mange klubber og foreninger har lejet sig ind på et
areal i Hedeland. Fire rideklubber anvender Hedelands

område og dets 36 km ridestier, der til stadighed for¬
længes. Der er spejdere og sportsfiskere samt en fuldt
udbygget 18 huls golfbane med en 9 hullers par 3
bane. Der findes en modeljernbane, Brandhøjbanen,
hvor minitog trækker op til 20 voksne mennesker
rundt i et minilandskab. Desuden findes Hedelands

Veteranjernbane, der er anlagt fra Hedehusene til
Lergraven, og som i løbet af de næste par år vil nå til
Vinterrasserne og senere til Tune by. Jernbanen kører
hver weekend i perioden maj til og med september
samt ved særarrangementer. Udover at være en fami¬
lieattraktion i sig selv er jernbanen et effektivt og

skånsomt transportmiddel, der fordeler de besøgende
rundt i Hedeland. Når banen er fuldt udbygget for¬
binder den Hedeland nord med Hedeland syd - i alt
en strækning på 9,5 km.

Planteforsøg
Der er siden 1982 lavet planteforsøg i Hedeland. I
grusgravsarboretet, der også rummer et pomet, er 12
ha med forsøgsplantninger etableret på råjord. Arbo¬
retet har været registreret og fulgt nøje indtil 1987,
men mangel på ressourcer har ført til, at man nu kun
plejer og ikke skriftligt registrerer udviklingen. Gene¬
relt trives forædlede kirsebær og blommer dårligt i
den hårdt komprimerede jord med en Ph-værdi på
over 8. Pærer, æbler, røn og tjørn klarer sig rimeligt
godt, og Stilkeg af især østjydske provinienser som
Munkebjerg og Marselisborg tåler jordbund og klima.
De fleste etablerede skove er plantet med Stilkeg

og Fuglekirsebær som bestandtræer og Rødel som
kvælstoffikserende ammetræ. Fuglekirsebær skal dri¬
ves med en omdrift på ca. 50 år og Stilkegen det dob¬
belte. Der plantes med plantemaskine, da det giver
de bedste resultater på grund af en samtidig grubning
i 40 cm's dybde i renden, hvor plantemaskinen kører.
Der plantes med 3 meter imellem rækker og 1 meter
imellem planter. I fire-rækkede skovbryn plantes arter
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på Galloway kvæg, der er en hårdfør skotsk højlands-
race, som også er anvendt i Mols Bjerge, men ikke i
større stil på Sjælland. Fåregræsning sker med Gute¬
far, der for få år siden var en udryddelsestruet race.
Racen er hårdfør og tilpasset det nordiske klima, og
fårene skulle være direkte efterkommere efter vikin¬

gernes far. Fårene har et græsningsmønster, der ligner
gedens, hvilket betyder, at havtorn, roser og andre
tornede buske kan holdes i ave. I øjeblikket er der i
Hedeland 28 køer og kalve samt 90 får, der alle går
ude hele året. På græsenge, der ikke afgræsses, slås hø
en gang om året, og på Hedelands landbrugsjorder
dyrkes havre, byg og andre foderafgrøder som ærter

og hør, der bruges til vinterfoder for hele dyrebestan¬
den. Landbrugsjorderne og græsengene dyrkes uden
brug af kunstgødning og pesticider.

1 Hedeland nord omkring ridebanen ligger et af de
mest spændende botaniske lokaliteter, et kalkkær,
hvor seks forskellige orkidéer er registreret. Dele af
området er et overgangsrigkær, da næringsholdigt
vand siver ud fra randarealerne, og de tørreste partier
er at betegne som kalkoverdrevsagtige områder. Kalk¬
kæret gror ret hurtigt til med birkearter, pilearter og
Engriflet Hvidtjørn, så det er nødvendigt at foretage
rydninger med cirka 2 års intervaller for at bevare de
lysåbne arealer, som mange af orkidéerne foretrækker.

som tjørn, Slåen, Hæg, Aim. Røn, Hunderose og

, Skovhassel, og mange arter indvandrer naturligt i de
kun ca 12 år gamle skovplantninger.

Landskabspleje og dyrehold
1 Hedeland er etableret store sletter, med inspiration
fra de oprindelige hedesletter, der dog fortrinsvis var

opdyrkede. Da en stor del af sletterne var ved at gro
til med pil og havtorn forekom det naturligt at bruge
dyrehold som landskabsplejere. Valget af kvæg faldt
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Det er naturligt at bruge dyrehold som landskabsplejere. Kvæget er Galloway, der er en hårdfør skotsk højlandsrace.
Fåregræsning sker med Gutefår, der er hårdføre og tilpasset det nordiske klima.
• Domestic animals are natural caretakers. The cattle is Galloway, a sturdy Scottish highland breed.
Sheep are of the genus Gutefår, until recently thought to be endangered but also sturdy, and adapted to the northern climate.

Der er endnu ikke afprøvet landskabspleje med dyre¬
hold på disse områder, da det kræver en omfattende
hegning og nøje overvågninger af de sjældne plante¬
arter under græsningstryk. På grund af det store slid,
der er ved at komme på Hedelands arealer, vil man
nu omlægge den sti, som løber tæt forbi de store be¬
stande af orkidéer.

Skiltning og tekniske anlæg
Hedeland er, udover at være tilholdssted for klubber

og foreninger, blevet et attraktivt sted at rekreere sig
med sports-, natur- og kulturoplevelser. Der er endnu
ingen optælling af de besøgende i Hedeland, men
Friluftsrådet har sat 'Projekt Friluftliv 98' i værk, så
en optælling vil foreligge i 1998. Det er dog hurtigt
at konkludere, at der er mange besøgende i Hedeland,
når man ser på den slitage, der forekommer i området.
Hedeland er fra at være et rekreativt område under

anlæg, nu blevet et rekreativt område i brug. Det be¬
tyder, at der skal være klare regler for publikums fær¬
den, at der skal være tydelig information om regler og
muligheder, og at der skal laves publikumfaciliteter
som parkeringspladser, opholdspladser, toiletter, in¬
formationstavler m.m. Der arbejdes i øjeblikket på at

lave en effektiv skiltepolitik, dels for at kunne orien¬
tere sig i Hedeland og dels for at kunne signalere om¬

rådeanvendelsen og dermed regelsættet.
Hedeland har valgt at markerer sig med rødmalede

porte og granit-navnesten ved hver hovedindgang til
området. Ved alle de store parkeringspladser skal pla¬
ceres en informationsstander og en granit-navnesten.
Informationsstanderne er p.t. under udførelse som en

enkel trækonstruktion med to stolper og en informa-
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Vindmøller på skråning.
Susanne Ussing. 1996.
Vindmøllerne trækker vand opad
skråningen, hvorefter det løber ned
igen og derved ilter vandet.
• Windmills on a slope.
Susanne Ussing 1996
The mills draw water up the slope
to let it return for oxydation.

tionstavle under et kobbertag med 30 graders hæld¬
ning. Stednavne og henvisninger indhugges i natur¬
sten, der placeres strategiske steder på stierne. Der er
samtidig tegnet bål-grillhuse og toiletbygninger, som
skal integreres i landskabet. Et fugletårn er tillige på
tegnebordet.
Da der stadigvæk graves grus i store dele af Hede-

landsområdet, er der konflikter imellem publikum og

grusentreprenører. Derfor er der projekteret en min¬
dre domænemarkering i form af tre fag pileflethegn
på hver side af vejen, hvor der er en overgang fra
Hedelands område til entreprenørområde.
Der er fire rideskoler i Hedelandsområdet, og der

er store problemer med ryttere, der rider uden for
ridestierne på grusstier og græsarealer, som det deref¬
ter koster mange penge at retablere. Løse hunde, 4-
hjulstrækkere, motocrosscykler og mountainbikes
skaber også konflikter og slid på området. Skiltepoli¬
tiken og de rekreative anlæg skal, sammen med flere
brugere, være med til at give Hedeland en status, der
ikke opfordrer til den uønskede anvendelse. Det er
Hedelands formodning og håb, at vandalisme og

hærværk på inventar vil nedtones, efterhånden som

en bredt publikum færdes på og værner om Hede¬
lands områder.

I/S Hedeland vil til stadighed forandre sig. Langt ind
i det næste århundrede vil Hedeland ligge som grus¬

grav og naturområde, og det skal blive spændende at

følge grusindvindingen, den rullende efterbehandling
samt naturens og kulturens udvikling på det 21.
århundredes hedelandskab.

PeterJuhl Chr., landskabsarkitekt mdl

Hansen, P. Evald: Botaniske interesser i Hedeland 1994.

Rapport nr. 17. Københavns Amts Naturforvaltning.
1994.

Holgersen, Søren: Kunsten atfa meget ud afLidt. Grønt
Miljø. 6-1994.
Petersen, Bent: Landskabsprojekt Hedeland. North-
Information no 250. 1996. ISSN 0105 2624.

Domænemarkering i form af pile¬
flethegn ved overgang fra Hedeland
til entreprenørområde.
• Sections are marked by willow
trellis at the transition from Hede-
land to the working pit.
1:150
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MINE SKULPTURER
Ole Videbak

Menneskemuren i Århus

I foråret 1988 skulle jeg undervise tre uger i landskabs-
skulptur ved Landskabsafdelingen på Arkitektskolen i
Aarhus. Tre uger er for længe til snak og lysbilleder
og for kort tid til at gøre fuldskalaarbejde i tunge ma¬

terialer. Problemet løstes ved at anvende studerende

fra andre af skolens afdelinger og klæde dem i sort
plastic. Vi så og analyserede fire landskaber: strand,
skov, mark og havn. Derefter skrev vi en drejebog,
hvor relationerne mellem landskab, figurer og betrag¬
tere (fotografer) var fastlagte. Endelig gik vi ud og le¬
gede og fotograferede. Og lyset og blæsten var med os.

De Fem Norner ved Randers

Krakamarken er et åbent, jydsk landskab. Et bakke¬
drag ned mod en lille bæk. Med græs og unge krat

Teglskulpturer i Millesgården.
Stockholm. 1996
• Tile sculptures in Millesgården,
Stockholm. 1996

Flyvekoner og Menneskemuren.
Skitser på mark. 1988
• Flying Women and Human Wall.
Sketches in a field, 1988

med løv og fyrretræer. På Krakamarken er der siden
1992 opført skulpturer i naturmaterialer, især jord,
træ og sten.
Mit bidrag er fem kegler i ler, brændt på stedet.

Fra det meste af Krakamarken ses keglerne som en

række figurer på synsranden. De markerer Krakamar-
kens grænse mod nord, mod himlen. De er grænsepo¬

ster mod landet bagved.
I mytologien er der kun tre norner. Men her er der

fem. Dels for at fa den rigtige virkning af kædedans
på synsranden, dels fordi der er stor efterspørgsel efter
norner, efter udsagn om vores skæbne. Under bræn¬
dingen blev der på den ene af nornerne dannet et ty¬
deligt billede af Europa.
Det var mellem de to afstemninger om Marstrict-

traktaten.
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Havets fugle ligner ikke skovens fugle, men dog er de falles i det at vare fugle. Mine skulpturer er knyttet til højst uens steder og ligner derfor heller ikke
umiddelbart hinanden. Men de er falles i deres trang til både at blive et med stedet og at give stedet nye perspektiver. De her visteprojekterfalder i tre
par. Millesgården/Haderslev er teglskulpturer, Ild og vand/ Stammenlap som brandt tra og Krakamarken/Menneskemuren har tematisk fallesskab.
Disse og andre skulpturer eryderligere beskrevet i North-Information no 187-1990, Hrymfaxe 1-1997 samt Landskab 1985-4, 1988-1 og 1994-8.

Keglerne er modelleret stort set ens, men gennem en

problemfyldt tørring og en usikker brænding har de
faet forskellige karakterer og uens styrke. De er blevet
nedbrudt i uens tempo, og derved er også deres uens

karakter trådt tydeligere frem. De er blevet nedbrudt
hurtigere end ventet. Jeg tror, at ikke kun naturen,

men også besøgende har taget del i nedbrydningen.
Måske fordi vores tolerance for det ufærdige er lille.
Ruiner har ringe autoritet. I dag er der kun fem skær¬
vebunker tilbage i græsset.

To Teglskulpturer Millesgården i Stockholm
På Lidingo ved Stockholm ligger Millesgården, muse¬
um for den svenske billedhugger Carl Milles (1875-
1955). Museet er anlagt af Milles selv. På toppen af
en klippeknude byggede han hus og atelier, og ned
over klippesiden mod fjorden anlagde han en italiensk
inspireret park på terrasser kantede af søjler og for¬
bundne med stejle trapper.

Parken er fyldt med Milles' skulpturer: Væsener fra
havets dyb og himlens hvælv gør parken til et drøm¬
mende Olympos, hvor hverken Newtons eller Darwins
love gælder. På figurernes overflader lever poesien.
Mod det mørke letsind i Milles bronze stiller jeg

teglskulpturerne med lys alvor. De er lyse for at skille
sig ud fra den dunkle sandsten og bronze. De er stram¬

me i formerne for at skabe faste holdepunkter midt i
Milles' udsvævende univers. De er telte i sten.

Den ene teglskulptur stiller jeg ved foden af den stør¬
ste trappe, så den forstærker trappens perspektiv, både
når man går ned ad trappen og ser ud mod fjorden,
og når man står ved trappens fod og ser op mod him¬
len. I udsigten gennem trappens teglskulptur er den
anden teglskulptur indfattet som et kontrapunkt, der
leder en længere frem mod og selv understreger den
store udsigt mod havn og by.
Billedet af det jordiske Stockholm bringer et salt af

nutid ind i Milles hængende haver. Den dybe brum¬
men fra byens maskineri møder fontænernes sorgløse
plasken. Duft af tang blæser fra fjorden ind mellem
blomster og pinjer. Og synet af Eustonis tomme kaj¬
plads fanger Milles' kæmpe poseidonfigur med det
grumme fjæs ind i et nyt perspektiv.

Pennetegning. 1990
• Penned drawing, 1990

De Fem Norner.
Krakamarken. 1992
• The Five Norns.
Krakamarken, 1992
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Tre Byporte ved Haderslev
I Haderslev er der handel og fabrikation, hær og kir¬
ke. Bymidten er gammel, tæt og velbevaret. Bygræn¬
sen er moderne, grøn og diffus. Ved byens 700-års ju¬
bilæum ønskede man byens begyndelse markeret ved
indfaldsvejene et sted i det diffuse.
Jeg har arbejdet med bastionen som motiv. Mod

nord og syd tårnagtige bastioner, mod vest en lavere,
langstrakt bastion, næsten skibsagtig. Forsvarsværker.
Velkomstmærker. Alle 'porte ligger frit. Man kan gå
omkring dem. Først og fremmest ligger de, så de fal¬
der trafikanterne i øjnene.
Skulpturerne er muret op af slidte klinker fra byens

fortove. De er altså dele af byens gamle krop. Afdæk¬
ninger og gesimser er støbt i beton og malet ultrama¬
rinblå. I tårnene er der redehuller til ugler og falke. I
den lave bastions jordfyldte midte vokser der græs og

vilde blomster.

Ild og Vand i Visby
Gotland er en fladhøvlet kalkhclle Østersøen. Længe
lå den i jerntæppets skygge, men er nu igen et natur¬

ligt punkt for færdslen over havet. Visby er øens gå
stenøje mod verden.

For at fejre, at havet igen blev åbent, afholdtes i
1993 udstillingen Baltic Sculpture med kunstnere ind¬
budt fra alle landene rundt omkring Østersøen. Tyve
var vi. Hver skulle vi finde et sted i Visby og gøre en

skulptur til netop det sted. I september 1992 var vi
alle på Gotland. Jeg kørte til Østkysten, hvor der hav¬
de været en stor skovbrand. Fyrrestammerne strakte
sig fra den hvide kalkgrund sorte, nøgne mod himlen.

Nørreport og Vesterport.
Haderslev.'1992
• Haderslev North Gate and
South Gate.1992

Ild og Vand.
Sankt Lars kirkeruin. Visby. 1993
• Fire and Water.
St Lars's Church Ruin, Visby. 1993
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I Visby fandt jeg Sankt Lars kirkeruin. En romansk,
byzantinsk kirke formet over et græsk kors. Hvælvet
over korsets midte er borte, og fra det store hul strøm¬
mer lyset ned i det dybe rum. Murene står i rå kalk-
stensblokke, grånede af støv og sod. At kirken er ruin,
betyder to ting: Det guddommelige er nu ikke længe¬
re lænket til bestemte dogmer i dette rum. Og rum¬

mets egne grænser åbner også op: Gennem taget ses

himlen, gennem portalen høres havet. Grænsen mel¬
lem inde og ude, mellem det hellige og det profane,
er åben.

I dette rum rejste jeg otte skulpturer. Hver skulptur
har to søjler på en fælles base. Søjlerne er forkullede
stammer fra den brændte skov. Baserne er skinnende

hvide kalksten fundet nedenfor Visby. Glatslebne af
havets bølger og strandens sand. Fra kalkfliserne stræk¬
ker de sorte stammer sig mod lyset, som ses gennem

ruinens himmelvendte øje. De røde bånd, som binder
de brændte stammer sammen, er menneskets blod og

liv, lidelse og kærlighed.
Ild og Vand er en skulptur for det åbnes mulighed,

for håbet. Uden håb kan vi ikke leve. Et lukket land¬

skab, et landskab uden håb, er helvedes forgård.

Stammenlagt i Herning
Ved Herning Kunstmuseum findes en skulpturgård

tegnet af C.Th. Sørensen. Stedet har en astronomisk
geometri af koncentriske cirkler: Inderst en vældig
klodeskive af græs. Udenom en vold med skulpturer i
stabile, veldefinerede positioner: Planetens måner. Og
yderst en fladt udstrakt egelund, en saturnring.

Ved en udtynding i denne egebevoksning blev et
stort antal egestammer disponible. Sven-Ingvar An¬
dersson, som har ansvaret for anlæggets renovering,
foreslog stammerne anvendt som skulpturer på stedet.
De levende træer står. De fældede, døde træer lig¬

ger. Og jeg lader dem ligge. Har bundtet dem sam¬

men i otte knipper, som ligger, hvor de fældede træer

lå tættest. Knippet er et magtsymbol. Det liggende
knippe er afmagten. Knipperne peger alle mod det
punkt syd for skulpturgården, hvorfra alle radiære
linjer i den lokale byplan udstråler. Fire knipper er
bundet sammen af svedne stammer om en rødmalet

kernestamme. Fire andre knipper er bundet sammen
af rødmalede stammer om en svedet kerne. Røde reb

på sort. Sorte reb på rødt. Når stammerne svinder,
slækkes rebene, og knippernes stramme geometri op¬
løses. Stammerne synker mod jorden og nedbrydes.
Rebene ligger slappe tilbage.
Ole Videbak, billedhugger, landskabsarkitekt
fra Kunstakademiets Arkitektskole

Stammenlagt.
Herning Kunstmuseum. 1995
• Stems Altogether.
Herning Museum of Modern Art,
1995
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RIDDARPARKEN I JÅRFÅLLA

Elisabeth Elfstrom och UlfNordjjell

Riddarparken år en park i omedelbar anslutning till
Jakobsbergs centrum, en av Stockholms miljonpro-
gramsfdrorter. Under en foljd av år har en omfattande
stadsfornyelse skett i jakobsberg och då har parken
fungerat som upplag och byggarbetsplats. Scandia-
consult och UlfNordfjell fick 1994 i uppdrag att pro-

jektera den nya stadsparken. Stora befintliga tråd hade
dessbåttre kunnat skyddas under byggtiden och var

vid skapandet av den nya parken mycket vårdefulla.
Grundidéen var att skapa en parkmiljo med beto¬

ning på lust och fågring. Det skulle bli en park med
doft och fårg, med ljus och skugga, vatten, grås och
plats for lek. En park som åndrar skepnad efter dyg-
nets timmar och årstidernas våxlingar, en park som

lockar till återkommande besok.

Gestaltningen år strikt med lågmålda och sparsma-

kade material. Tillsammans med de befintliga tråden
ger det parken en karaktår som den också ska kunna
utvecklas och åldras med.
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En stor oppen gråsyta kring en vattendamm, formad
som en vattenpuss, ger en oppenhet och rymd med
plats for lek, plask och stoj. Varma sommardagar ba-
dar alia traktens barn till foraldrarnas fasa. En stram

idegranshack år ram och fond for en boljande perenn-

plantering, bankar placerade i grus inbjuder till vila
och samvaro. En pergolagång ar stod for doftande ro-

sor och klangvaxter. Perenner med ett fargtema som i
parkens sydostra entré borjar i vitt, overgår i grålila
och blått och morkblått i skuggan av hacken for att
explodera i solens varma gula och rodgula nyanser i
de soderexponerade lagena.

Fårgskalan lyfts fram med blomning och bladverk.
Karaktarsvaxterna ar hoga perenner och grås som an¬

drar karaktår och uttryck beroende på årstiderna. Det-
ta omfattande arbete med perenner har mojliggjorts
tack vare en intresserad och kunnig bestållare i stads-
tradgårdsmåstare Kerstin Fogelberg samt genom till-
gång till kompetent skotsel och kunnig personal.

I de nybyggda bodarna ligger foreningen Verdandis
barnverksamhet och ett enkelt café. Parkleken ingår
till stora delar i parkens gestaltning. Lekplatsen har
ett strandtema med stenbumlingar att hoppa på och
tråbryggor att meta från.
Elisabeth Elfstrom, landskapsarkitekt LAR och
UlfNordfiell, landskapsarkitekt LAR

Parken byggdes 1994-95 och invigdes juni 1995.
I april 1997 tildeltes parken Siena priset 1996
Byggherre: Jakobsbergs kommun, Park- och naturavde-
lingen gn Kerstin Fogelberg
Konsulter : Scandiaconsult AB gn UlfNordfiell arkitekt
LAR

Mark/La: Elisabet Elfitrom landskapsarkitekt, Jan Lund,
Karin Lemon

Vattenkonst: Henrik Bergstrom. K: Torbjorn Martinsson
El: Bjarne Nivén. A: bodar: ArkitektmagasinetAB gn

Lars Vretblad arkitekt SAR
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Vaxtforteckning, perenner, grds, lokvdxter
Achillea f.h 'Coronation Gold', Praktrdllika, gul
Achillea m.h. 'Hoffnung', Rollika, graddgul
Aconitum camichaelii 'Arendsii', Oktoberstormhatt, blågrå
Alchemilla episita, Daggkåpa, grongul,
Allium giganteum
Anaphalis triplinervis, Ulleternell, vit
Anemore hepatica, Blåsippa, blå
Anemone h. 'Honorine Jobert', Hostanemon, vit
Anemone h. 'Konigin 'Charlotte', Hostanemon, rosa
Artemisia 'Lambrtick Silver', Åbrodd, grå
Aquilegia flabellata 'Alba', Jap. akleja, vit
Artemisia Lambriick Silver', Åbrodd, grå
Aruncus dioicus, Plymspirea, vit
Aster n. b. 'Blomingdal White', Hostaster, vit
Astilbe h. 'Brautschleier', Astilbe, vit

Astrantia major Ruby Red', Stjiirnflocka, morkrod
Bergenia cordifoila Vinterglod, Hjdrtbergenia, rod
Brunnera macrophylla, Kaukasisk fdrgåtmigej, blå
Campanula lactiflora, Mjolkklocka, ljusviolett
Carex buchananii, Kopparstar, koppar
Cimicifuga simplex Brunette', Silverax, rodsvart
Coreopsis verticillata 'Moon Beam', Hostoga, citrongul
Delphinium p.h. 'Galahead', Riddarsporre, vit
Deschampsia c. Goldschleier', Tuvtåtel, gulbladig
Digitalisferr. 'Gelbe Hero', Fingerborgsblomma, grongul
Echinacea 'Monksilver', Rudbeckia, silver

Vaxtforteckning, buskar
Acer japonicum 'Aureum
Aronia prunifolia 'Hugin'
Azalea 'Golden Eagle'
Azalea 'Krdpp Hill'
Azalea luteum

Chaenomeles japonica
Euonymus europaeus 'Evert'
Malus sargentii
Malus royalty
Pyracantha coccinea 'Anatolia
Rosa moyesii
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Echinacea p. 'Magnus, Rod Rudbeckia, rodviolet
Echinops ritro, Blå Bolltistel
Eryngium giganteum, Alpmarton, morkt blåviolett
Eupatorium 'Atropurpureum', Rosenflockel, morkrodviolett
Gentiana 'Makinoi\ Kungsgenua, morkblå
Geranium macrorrhizum, Flocknava, rosa

Geranium macrorrhizum Album', Flocknava, vit

Geum chiloense 'Mrs Bradshaw', Nejlikrot, tomterod
Geum m.h. 'Diana', Hybridnejlikrot, morkgul
Gillenia trifoliata, Trebladspirea, vit
Helenium bigelovii 'The Bishop', Solbrud, morkgulbrun
Helenium h. 'Moerheim Beauty', Solbrud, rodbrun
Helianthus 'Lemon Queen', citrongul
Hemerocallis h. 'Sammy Russel', Daglilja, brunrod
Hemerocallis h. 'Sovereign', Daglilja, markgul
Hemerocallis flava, Daglilja, klargul
Heuchera m. 'Palace Purple', Rodbladig alunrot
Hosta sieboldiana, Daggfunkia, ljusviolett
Iris barbata 'Eleanor Roosevelt', Tradgårdsiris, purpur
Iris barbata 'God Hope', Tradgårdsiris, gråddvit
Iris barbata 'Maori King, Iris, brunrod
Lavandula a. 'Hidcote Blue', Lavendel, blålila
Lilium martagon 'Album', Krollilja, vit
Lilium x 'Enchantment', orange
Luzula nivea, Silverfiytle, grongul
Lysimachia punctata, Praktlysning, varmgul
Miscanthus s. 'Gracillimus', Japanskt grås, smalstråigt

Miscanthus s. 'Poseidon', Japanskt grås, råda stjålkar
Molinia a. 'WindspielBlåtåtel
Nepeta faasenii 'Six Hills Gigant', Kantnepeta, violett
Origanum laev. Herrenhausen, Kungsmynta, violettrod
Pachysandra terminalis, Skugggrona
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', Perovskia, blålila
Phlox maculata 'Omega', Prickflox, vit
Phlox p. 'Spitfire', Hostflox, orangerod
Phlox p. 'Starfire', Hostflox, morkrod
Polygonatum hybridum, Stor rams, vit
Polygonum amplexicaule 'Roseum, Ormrot, rosarod
Primula veris, Gullviva, gul
Rudbeckia f.s. 'Goldsturm, Strålrudbeckia, orangegul
Salvia h. 'BlauhugeT, ljus violett, Salvia
Salvia h. 'Blaukonigin, morkviolett
Salvia h. 'Ostfriesland', morkviolett
Sedum telephium 'Herbstfreude', Kdrleksort, morkrod
Solidago c. 'Citronella', Hostgullris, citrongul
Solidago h. 'Friihgold', Hostgulliris, varmgul
Solidago h. 'Strahlenkrone', Hostgullris, varmgul
Stipa gigantea, Stortflådergrås
Thalictrum deleavayi 'Album', Aklejruta, vit
Verbascum album, Fransk kungsljus, vit

$ "M§
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BOGOMTALE

København — forsvar og kultur
Peter Thorning Christensen, Bjørn Westerbeck Dahl og
Bi Skårup: Guide til Københavns Befostning. Miljø- og
Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 19%.
240 s., ill.

Blandt utrolig mange spændende aktiviteter og publi¬
kationer, som så dagens lys i 1996 i anledning af, at
København var europæisk kulturby, er der vel intet
mere selvfølgeligt end en publikation, der beskæftiger
sig med selve byens eksistens. Forsvaret af byen gen¬

nem tiderne er i den forbindelse af afgørende betyd¬
ning, og der er i Guide til Københavns Befæstning,
udgivet af Miljø-og Energiministeriet, Skov- og Na¬
turstyrelsen fokuseret på 900 års befæstningshistorie.
Som det siges i forordet af miljø-og energiminister
Svend Auken, så har København haft fem forskellige
befæstninger siden byen opstod i 1100-tallet, og af
disse er de to nyeste velbevarede. I europæisk sam¬

menhæng er det enestående at finde så store dele af
en hovedstads befæstning bevaret i så god stand.

Bogen er klart inddelt, således at de 900 år deles
op i tre perioder, de middelalderlige befæstninger fra
1100-1600, de bastionære fæstninger fra 1600-1870
samt endelig betonfæstningen fra 1858-1996.
Hvert afsnit er dernæst opdelt i to sektioner, det

første indeholder en fortløbende tekst om fæstninger¬
ne inden for den pågældende tidsperiode og det an¬
det et befæstningsleksikon alfabetisk ordnet. Dertil
føjer sig en liste over fagudtryk, et indblik i Dan¬
markshistorien ved en gennemgang af konger og kri¬
ge samt en oversigt over adgangsforholdene til befæst¬
ningsanlæggene, kaldet På opdagelse på Københavns
Befostning.
Hver periode har sin forfatter, Bi Skårup står for

middelalderen, Bjørn Westerbeck Dahl for de bastio¬
nære fæstninger og Peter Thorning Christensen for
betonfæstningen. Alle tre formår på fortræffelig vis at

København i 1500-tallet. København
set fra vest omgivet af den middel¬
alderlige befæstningsmur og tårne,
opført 1510-30. Tv. Nørreport, th.
Københavns Slot. I forgrunden Skt.
Jørgens Sø med udløb i stranden.
Braunius og Hogenberg: Theatrum
Urbium, ca. 1587.
• 16th century Copenhagen. Copen¬
hagen seen from the west, surroun¬
ded by its medieval walls and tur¬
rets erected in 1510-30. Left,
Nørreport (gate); right, Copenhagen
Castle. In the foreground, St Jørgen's
Lake, which opens into the harbour.
Braunius and Hogenberg. Theatrum
Urbium, c. 1587.

Herover. Botanisk Have udformet af
H.A. Flindt, der udnyttede mulighe¬
derne i det tidligere fæstningster-
ræn. Kort fra 1879.

. Th. Prospekt af København ca. 1855.
Byen ses fra nord med volde, grave
og et næsten ubebygget demarkati-
onsterræn uden for portene.
• Above. H.A. Flindt in designing
the Botanical Garden used the

potential inherent in the old fortified
area. A map of 1879.
Right. Prospect of Copenhagen,
c. 1855. The metropolis with its
ramparts and moat and almost
untouched exterior demarcation

grounds is seen from the north.

.i. :,,:■»/« atii « •:**.
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De bastionære fæstninger bestod af
Christianhavns Vold, Københavns
Vold og Kastellet.
Christian IV's Nyværk, en udvidelse
af Christianshavns Vold anlagt
1682-92, fik hurtigt sin ilddåb, idet
den svenske kong Karl XII i 1700
belejrede København, som så blev
bombarderet af en svensk-hollandsk-

engelsk flådestyrke.
• The Bastion included Christians¬
havn Rampart, Copenhagen Rampart,
and the Citadel.

King Christian IV's Nyværk, an
extension of his Christianshavn
section, established in 1682-92,
soon stood its test, in that King Karl
XII with his Swedish troops in 1700
besieged Copenhagen, laying her
bare to bombardment by a Swedish-
Dutch-English naval fleet.

beskrive historien omkring Københavns befæstning
inden for hver periode. Hvert afsnit er rigt illustreret
med gengivelse af gamle kort og tegninger, billeder
og fotografier samt endelig en del forenklende og der¬
med forklarende oversigtsplaner.
Det er måske ikke overraskende, at afsnittet om de

bastionære fæstninger er mest omfangsrigt, her er me¬
get at fortælle og gengive. Den samlede Københavns
befæstning bestående af Christianhavns Vold, Køben¬
havns Vold og Kastellet behandles grundigt.
Opmærksomheden henledes retteligt på det ønskelige
i at fortsætte restaureringen af Kastellets udenværker
med fjernelse af Langlinievejen og retablering af Gre¬
vens Bastion og Sjællands ravelin. Jeg kunne også øn¬

ske mig en nedrivning af Langeliniepavillonen, der
ifølge pressen er nedslidt og har økonomiske vanske¬
ligheder. En retablering af Pinneberg Reduit ville væ¬

re en væsentlig forbedring af oplevelsen af Kastellets
forsvar mod vandsiden.

Overraskende er måske den relative korte behand¬

ling af middelalderen og den udførlige beretning om

betonfæstningen. Denne sene del af Københavns be¬
fæstning bestod af seks søforter, heriblandt Trekroner
og Middelgrunden, fire kystforter, et søbatteri og seks
kystbatterier samt seks landforter, ni landbatterier, to
sammenhængende enceinter, også kaldet Vestvolden,
samt tre oversvømmelsesområder. Intet mindre.

Den er sikkert ikke kendt af mange i sin fulde ud¬
strækning og sindrige konstruktion, så det er fuldt ud
berettiget, at der gøres en del ud af omtalen.

Sø- og Landbefæstningens oversvømmelsessystem,
hvis kanaler og søer blandt andet omfattede Furesøen
og Lyngby Sø kunne måske havde været endnu mere

detaljeret forklaret, især med hensyn til hvordan det

fungerede. Oversvømmelsessystemet kom aldrig i an- •

vendelse, og en del af dæmninger, bassin, stemmeværk
og kanaler eksisterer ikke længere eller er tildækkede.
Imidlertid er det vigtigt at sikre alt, hvad der resterer
fra dette usædvanlige anlæg, herunder Fæstningskana¬
len, der går fra Furesøen til Ermelunden, og drage
omsorg for den nødvendige lovmæssige beskyttelse og

bevaring.
Bogens format og typografi er velvalgt og overbevi¬

sende. Derimod forekommer den sorte farve på om¬

slag og opslag for dyster og bliver ikke tilstrækkelig
lettet ved den gule farve der er anvendt til størstede¬
len af teksten på omslaget. Den sneklædte Kongens
Bastion fra Kastellet set fra luften på bogens bagside
illustrerer fint bastionens skarpe profil og spidsens
tegning.
Det er prisværdigt at Skov-og Naturstyrelsen har

taget dette initiativ og udsendt bogen. Peter Thor¬
ning Christensen har redigeret den på udmærket vis

og har formået i sin beherskelse af stoffet at gøre den
på en gang saglig og lettilgængelig. Der er derfor in¬
gen tvivl om, at bogen vil komme til at fungere som

en god guide til Københavns befæstning også i de
kommende år.

Lisbeth Saaby

Den sene del af Københavns befæst¬

ning, betonfæstningen, bestod af
seks søforter, heriblandt Trekroner
(herover) og Prøvestenen (tv.), fire
kystforter, et søbatteri og seks kyst¬
batterier samt seks landforter, ni
landbatterier, to sammenhængende
enceinter, også kaldet Vestvolden,
samt tre oversvømmelsesområder.
• The most modern outwork, the one
made of concrete, consisted of six
naval fortresses, among them Trekro¬
ner (above), and Prøvestenen (left),
four coastal bases, one naval and
six coastal batteries, two consecutive
enceites, known as the Vestvolden
(Western Rampart), and three areas
which were kept clear for flooding.

Landskab 2/97 45



Haven ved Neuwerk.

Farvelagt tegning af
H.C. Lonborg 1732.
• Garden at Neuwerk
Colour drawing by H.C. Lonborg,
1732.

Den landskabelige have Louisen-
lund. Akvareller malet af prinsesse
Friederike 1830 afbildende frimurer¬
tårn, nordisk hus med vandfald og
fuglevoliere.
• Landscape garden of Louisenlund.
Watercolours made by Princess Frie¬
derike in 1830 depict the Masonic
Tower, Nordic House with Waterfall,
and Aviary.

Slesvigs og Holstens historiske haver
Adrian von Buttlar ogMargita Marion Meyer m. fl.:
Historische Garten in Schleswig-Holstein. Verlag Doyens
& Co, Heide, 19%. 748 s., ill. 148 DM 148.

I oktober 1996 blev et længe ventet værk om historiske
haver i Slesvig og Holsten præsenteret for en indbudt
kreds i det Kunsthistoriske Institut ved Kiel Universi¬

tet. Værkets titel er Historische Garten in Schleswig-
Holstein, og hovedforfattererne er den tyske kunsthi¬
storiker, professor, dr. Adrian von Buttlar og Margita
Marion Meyer. En femårig kollektiv forskning, der be¬
gyndte i 1991, er hermed afsluttet med et imponeren¬
de resultat. De historiske haver og parker i den tyske
delstat Slesvig-Holsten har ikke tidligere været for
godt beskrevet. I alt har 36 kunsthistorikere, doktorer,
magistre og studerende samt haveeksperter og fotogra¬
fer deltaget i det omfattende projekt.

Værket er en mastodont af en uhåndterlig håndbog,
der grundigt beskriver 100 haveanlæg fra middelalderen
og op til vor tid, ordnet alfabetisk efter deres navne.

Bogen er tæt pakket med oplysninger om billeder og
planer af de mange kendte og tidligere ukendte haver.
Der fortælles om Rantzaus italienske have og om

store, nu forsvundne barokhaver, Jersbek med flere.
Barokhaverne kulminerede i Slesvig ved Gottorp Slot
med den storslåede italiensk-franske have, Neuwerk
med terrasser, kaskader og statuer. Nordens største

have af sin art, der inspirerede Krieger ved Frederiks¬
borg Slot.
Der berettes om Hirschfelds store betydning for den

landskabelige haves indførelse i Norden. Også den dan¬
ske prinsesse Louises have, Louisenlund, ved Slien og

Christiansens Have med Den Gamle Kirkegård i Flens¬
borg tillægges stor betydning på grund deres esoteri¬
ske indhold.

En sådan samlet fremstilling af alle oplysninger om
et lands historiske haver ejer vi endnu ikke i Danmark.
Bogen har i høj grad interesse for os, når der tænkes
på den tætte forbindelse gennem århundreder, som
vort land havde med Slesvig og Holsten, hvor Norge
også var med. Og derefter til 1864, hvor Holsten og
hele Slesvig kom under Prøjsen. Der skete en rig, øko¬
nomisk politisk og kulturel udveksling mellem de tre

nært beslægtede lande, som har sat sine tydelige spor,
ikke mindst i landvæsenet og havekulturen.

Professor Adrian von Buttlar indleder bogen med
en sammenfattende afhandling om den historiske ud¬
vikling af havekunsten i Slesvig og Holsten, set i for¬
hold til de sydlige lande. Adrian von Buttlar konklu¬
derer, at havekunsten ikke i Slesvig og Holsten, har
spillet en ledende rolle i Europa, som i Italien, Fran¬
krig og senere England, ja at den også overgås af Dan¬
mark med sine storslåede, kongelige haveanlæg. Men
der er dog gennem århundrederne skabt kulturværdier
i form af haver, parker og landskaber, som der er grund
til at værne om. Som et andet indledningskapitel i
bogen findes en afhandling om de historiske pryd¬
planter, som gennem tiderne har præget haverne og

parkerne i Slesvig-Holsten.
Endelig er der et afsnit, der behandler de mange

problemer, der er ved bevaring og vedligeholdelse af
de historiske haveanlæg og parker i Slesvig-Holsten,
både som de historiske kulturmindesmærker de er,

men også af turistmæssige grunde. Det er navnlig de
historiske haver i Slesvig-Holsten, som har haft til-

46 Landskab 2/97



knytning til det danske kongehus, har tilhørt danske
embedsmænd eller er anlagt af holstensk-danske adels¬
slægter (for eksempel Ahlefeldt eller Reventlow m.fl.)>
der er af interesse for os. Noget af forskningen er sket
i danske arkiver. Det var på sit gods, Ascheberg, at en
vis grev Hans Rantzau i 1739 begyndte med land¬
brugsreformerne og gjorde sine bønder fri efter en¬
gelsk mønster. Hvilket hurtigt bredte sig til kongeriget.
Her på Ascheberg var der en dengang berømt barokha¬
ve, men også en kendt eremithytte på en bakketop
som den danske kong Frederik V besøgte.
Her må også nævnes herregårdene Traventhai ved

Lybæk og Wandsbæk ved Altona, der begge tilhørte
danske embedsmænd og havde store haveanlæg. Det
smukke renæssanceslot Glyksborg ved Flensborg Fjord
har jo en særlig historisk interesse for os, men haver¬
ne her er ikke af betydning. Residensslottene Eutin
og Pløn havde begge store, franske haveanlæg. Hof¬
gartner Georg Tschierscke ved Pløn virkede også i
Danmark, og Eutinsparken har i dag stor havehistorisk
interesse. Da statsministerJ.H.E. Bernstorrfmåtte
forlade København på grund af Struenses dominans,
lod han sin arkitekt N.-H. Jardin bygge lystejendom¬
men Wotersen i Lauenborg. Jardin tegnede her en for¬
finet have i senbarokstil, ligesom ved Bernstorff Slot i
Gentofte.
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De to danske arkitekter C.F. Hansen og Axel Bundsen,
begge fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i Køben¬
havn og elever af Harsdorff, satte deres præg på den
tids arkitektur i Slesvig-Holsten. C.F. Hansen var land¬
bygmester i Altona, helstatens næststørste by efter
København. Han byggede i den driftige handelsby en

række rigmandspalæer i klassicistisk stil ved Palmail-
len langs Elben. For øvrigt som modstykke til nabo¬
byen Hamborgs Jungfernstieg. Fem-seks af palæerne
findes stadig og er nu turistseværdigheder. Haverne
blev ofte tegnet af den franske arkitekt Joseph-Jacques
Ramée, der også tegnede lystejendommene Øregård

og Sophienholm nord for København, inden han for
en tid fortsatte sit aktive liv i Amerika.

Arkitekt Axel Bundsen tegnede en ny herregårds-
bygning Knoop for grev Bauditz. Og meget andet,
stort og småt. I parken ved Louisenlund lod prins Carl
af Hessen, der var dansk statsholder i Slesvig, Bund¬
sen opføre forskelligt staffagebyggeri med frimurer¬
symbolik. Og ligeledes i Andreas Christiansens forun¬
derlige have i Flensborg med de to enestående mumie-
og spejlgrotter og med gave- til byen, en ny begravel¬
sesplads, nu kaldet Den gamle Kirkegård, som Bund¬
sen anlagde i form af en sarkofag, inspireret af den
nye franske revolutionsarkitektur.

I bogen fortælles endvidere om den gamle botani¬
ske have i Kiel og dens arboret i Lehmhuhlen. Ligele¬
des om Kiels slotshave og Hirschfelds frugttræsplan-
teskole. Så er der de offentlige byparker i Lybæk og

Glykstad, hvor voldanlæggene spillede en særlig rolle.
Den smukke grænseby Flensborg har fine offentlige
parker, der er af interesse. Det samme gælder Altona
og Husum. Sin særlige historie har Kurparken Wyk
på øen Føhr, hvor kong Christian VIII ofte opholdt
sig og derfor lod bygge et særligt 'Kongehus' med et

beplantet område.
Kunstnerparret Adda og Emil Noldes ekspressioni¬

stiske blomsterhave ved museet i Seebiill har også vor
naturlige interesse.
De historiske haver ved Augustenborg Slot på Als,

Gråsten, Gram og Schackenborg, der ligger nord for
1920-grænsen, har man afstået fra at behandle.
To af de banebrydende tyske havearkitekter fra ny¬

ere tid, Leberecht Migge og Harry Maasz, der begge
var socialt engagerede, havde tegnestuer i henholdsvis
Lybæk og Hamborg og tegnede mange offentlige an¬

læg i området. Men man far alligevel det indtryk, at
den rige kunstneriske udvikling af demokratisk have¬
kultur, som vi her oplevet i Danmark, ikke helt har
gentaget sig i Slesvig og Holsten. ,

Efter gennemgangen af de hundrede havers historie
slutter bogen med et 26 siders biografisk leksikon over

de personer, som var knyttet til de omtalte haver. Der¬
efter følger 29 sider med en meget omfattende littera¬
turliste. Oplysninger om de 36 forfattere savnes heller
ikke, og endelig er der person- og stedregistre, som er

nødvendige i en sådan stor håndbog.
Dette storværk om de historiske haver i vort nære

naboland Slesvig-Holsten, kan ikke undgå at vække
stor interesse og beundring i Danmark.
Asger Ørum-Larsen

Andreas Christiansens Have og Den Gamle Kirkegård i
Flensborg er beskrevet i Havebrugshistorisk Tidsskrift
nr. 18 fra 1988 og nr. 23 fra 1993.

N.-H. Jardins haveplan til
Wotersen, 1771.
• N.-H. Jardin's plan for the
Wotersen garden, 1771.

Tv. Haven ved Plon.
Kobberstik af C.F. Fritzsch efter for¬

læg af G.D. Tschierske 1749.
• Left. Garden at Plon.
Print by C.F. Fritzsch based on
G.D. Tschierske's sketch, 1749.

Neumiihlen ved Altona.
Plan af Joseph-Jacques Ramée
1796.
• Neumiihlen at Altona.
Plan by Joseph-Jacques Ramée,
1796.
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Hedeland, p. 25
PeterJuel Chr.
Hedeland extends across areas managed by
the three municipal councils of Roskilde,
Greve, and Høje-Taastrup; since the end of
the 19th century, extensive digging for
gravel has taken place here. Especially in
the 1960s and 70s, extensive use has been
made of the residue left by retracting ice
some 10,000 years ago. Hedeland on April
1 1977 became a partnership, members
being Copenhagen County, Roskilde
County, and Roskilde, Greve and Taastrup
local councils, whose representatives all
wished to create a huge green recreative
area which would serve the inhabitants of
towns south of Copenhagen. The office of
Edith & Ole Nørgård, and that of Jørgen
Vesterholt, were asked, also in 1977, to
produce preliminary drafts, and together in
1979 presented master plans for the entire
area. The master plan accounts for all ele¬
ments upon which to build Hedeland's
development. Some 500 hectares were
reserved for woodland, and 1,000 ha for
plains, lakes, and hillocked parts. Hedeland
was divided into zones defined in terms of

intensity of use.
An exterior woodland zone will frame

the space within and leave room for inten¬
sive activity such as various types of sport.

Hedeland from 1977 to 1987 was super¬
vised by a managerial secretary employed
by Høje-Taastrup Council, and the practic¬
es mentioned above then took over its com¬

pletion and subsequent care. Erik Juhl, for¬
merly a member of Nørgård's practice,
having supervised the work during inter¬
vening years, in 1987 was appointed direc¬
tor of the secretariat.
A ski-run since 1986 has been used by

Roskilde Skiing Club, more or less inten¬
sively according to actual temperature and
snowfall. At 50 metres, the slope has been
classified as level 80.
An amphitheatre has been built at the

base of the slope. Its height from floor to
upper terrace is 17 metres and its scenic
diameter 175 m. Comprising two km of
terrace, it seats up to 4,000 spectators.

West of the amphitheatre are two kid¬
ney-shaped spaces enclosed by earthbanks,
where spectators may wait and rest during
intermissions, and where technical equip¬
ment is kept at hand for particularly
demanding performances. Four toilet build¬
ings, shaped like lantern's, have been placed
in pairs so as to mark a sightline and path
leading towards the gates and the theatre's
centre. Each lantern is a turf hut, whose
narrow windows in the evening produce a
lantern-like impression. The huts that form
the gate lean against the theatre's circle and
the slopes so as to be almost invisible from
the stage. If seen from the entrance, howev¬
er, they are quite conspicuous since they
were built with vertical railway sleepers and
coping. Gates, like the lanterns, are roofed
with turf. The colour throughout is black,
with 'Swedish' red window frames. Follow¬

ing three years' work, the amphitheatre was

opened in 1996, Verdi's Requiem being
performed by the Maggio Musical Fiorenti-
no Orchestra conducted by Zubin Mehta.
All buildings were designed by Erik Juhl,
who later received awards from two of the
councils involved.
The amphitheatre opens towards

Flintesøen (Flint Lake), which, when com¬

pleted, will cover 12 ha. Several canals,
which will eventually unite Flintesø,
Nymølle Lake and Fladesø, have been add¬
ed to the original design. Canals serve
chiefly to create biological diversity and to
regulate water heights within separate parts.
Southwest of the ski-run is Lergraven, a

landscape depression and a green oasis.
This green oasis boasts, among other pre¬
cious items, a population of a rare member
of the Orchis family.
The largest vinyard in Northern Europe

is found in Hedeland. 1984 saw the intro¬
duction of 1,000 vines onto terraces facing
an artificial lake. Since then, another 2,000
have been added. The artificial lake, situat¬
ed south of the terraces, adds diffuse light'
ing, whose additional 40% are of great
importance in plant development. By day,
heat is accumulated by the granite glacis
covering the nethermost slope.

Hedeland since 1989 has produced wild
seeds, blends of which are presently much
in demand. Its outer rim is defined in part
by strips ofwoodland. An afforestation pro¬
ject, a leisure and production combo con¬

sisting of hazel and common oak, is a dis¬
tinct feature here. By way of experiment, all
trees are stand trees. A land-art project
supervised by artist Mikael Hansen and
sponsored by Cultural Copenhagen of 96,
casts light on the nature vs. culture encoun¬
ter. Five artists take part.
Many clubs and organisations have rent¬

ed land. Since 1982, a certain amount of
plant nursing has taken place. The gravel
pit arboretum, which also boasts a pome-
tum, includes 12 hectares of experimental
planting on virgin soil. Hedeland also holds
large plains inspired by the original ones
which, however, were largely cultivated.
Since a great part of the plains were over¬
grown with willow and hawthorn, the use
of animals as 'caretakers' felt natural.

Hedeland will continue to change. The
next century for a long time will see both a
working gravel pit and a natural expanse.

My Sculptures, p. 36
Ole Videbak
Sea birds do not look like birds of the
woods but they do share their birdhood.
My sculptures were made for very different
locations, and therefore seem dissimilar at
first. They do, however, share the tendency
to become one with their sites, and to add
new perspectives to these sites. The projects
shown here come in three pairs.
Millesgården and Haderslev are made of tile
representing fire and water. Together with
Stammenlagt (a pun; 'the stem' and
'together', except for a't', are the same word

in Danish: 'Stembined') and the Human
Wall in Krakamarken they form a theme.

The Haderslev Tiles: Haderslev is all
commerce and manufacture, Army and
Church. The city centre is ancient, narrow,
and well-preserved. Its fringe is modern,
green and diffuse. I have indicated the
beginnings of the city by placing sculptures
along access roads somewhere in midst of
the diffuse fringe. The bastion was my
motif. Towards the north and south, pseu¬
do-turrets, and, facing west, a long and low
fortress, almost like s ship. Defenceworks.
Openings. All 'Gates' are free-standing. The
sculptures were made with worn pavers
from the city's walkways, so they are part of
its ancient body.
Stammenlagt, from 1996, has the follow¬

ing history. Herning Museum of Modern
Art has an adjoining 'sculpture yard'
designed by C.Th. Sørensen. When oaks
were felled selectively, a large number of
trunks were left over. Live trees stand.
Felled ones rest. And I left them to rest,
bound together as eight bundles lying
where the tallest trees came to lie. Four
bundles are scorched trunks bound round a

red painted core. Four others, painted red,
are clutching a scorched core. When the
trunks erode, the ropes will slacken, and
the structure's strict geometry dissolve. The
stems will sink towards the ground and
decompose.

Riddarparken at Jarfålla, p. 40
Elisabeth Elfstrom and UlfNordjjell
Riddarparken is a park adjoining central
Jakobsberg, a Stockholm suburb which is
being extensively renovated and refur¬
bished. Scandiaconsult with UlfNordfjell i
1994 were commissioned to project
Jakobsberg's new community park. The
basic idea was to create a space fit for lei¬
sure and festivals. It would exude colour
and fragrance, light and shadow, and boast
water, grass, and plenty of room to play in.
A park which was to change its character
throughout the day and the year, a park
which would invite one to return again and
again. >

The completed whole is stern, having
been made with soft-spoken, modest mate¬
rials. Local trees having been preserved, the
park now has features that will allow it to
develop and age.
A large open grassy plane embracing a

pond makes for visual openness and actual
room for noisy play. On hot summer days,
all neighbourhood children play in the
pond, while anxious parents attend. A
starkly pruned yew hedge provides the
framework and base for a population of
perennials, while benches standing on grav¬
el encourage rest and talk. A pergola sup¬
ports fragrant roses and creepers.
Ellen Miriam Pedersen
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Topos
euro i'han
Landscape
Magazine

Yes. I would like to subscribe to Topos (four
issues) from issue on. I understand that
the subscription applies for an initial period of
twelve months and can be cancelled at any time.
The twelve-month subscription costs DM 210,-
Students pay DM 164,- on provision of proof of

student status. All prices applicable for
subscriptions taken out in 1997.

Landscape architecture is an art form, and as
such is a cultural undertaking. The journal
Topos is devoted to the field and features

contemporary projects, concepts and ideas from
all over Europe as well as essays on landscape
design. The quarterly magazine displays a

quality of design that can be expected in view of
the subject matter. Topos is not only unique -

it is also bilingual, english and german.

Company

Surname, forename

Country/postal code/city

Date/signature

Right of Revocation
I understand that I have the right to revoke this
agreement within 14 days of the date stated
above. It is sufficient if I send in my written
notice to Callwey Verlag, Streitfeldstr. 35,

81673 Munich, Germany.

Callwey Verlag
Streitfeldstrafie 35

81673 Munchen
Tel. 0 89/43 60 05-0

Fax 0 89/43 6005-64

Date/Signature
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Vedligehold

Vi har været i
branchen siden 1921
- og vi dækker hele

området.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655 - Fax. 3968 1127

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 30 42 83 02

GÅRDANLÆG
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

Sommerakademi 'Lys og rum' i
Zurich
Fra 6.-11. juli. arrangeres i Rappers-
wil det 4. internationale someraka-
demi som en uges undervisning med
konferencer, ekskursioner og ekspe¬
rimentelle designøvelser. Temaet er
'Lys og rum', og opgavens udgangs¬
punktet bliver pladsen foran opera¬
en i Zurich.
Lærere er Michel Corajoud, land¬
skabsarkitekt, Paris; Georges
Descombes, arkitekt, Genf; Peter A.
Balla, lysingeniør, Zurich. Seminaret
ledes af Christian Stern, landskabs¬
arkitekt, Zurich.
Sted: Ingenieurschule ITR. Afdeling
for landskabsarkitektur. NDS-Assi-
stenz. Oberseestrasse 10. CH-8640

Rapperswil, Switzerland, beliggende
direkte ved bredden af Zurichsee og
med udsigt til Alperne.
Pris for undervisning CHF 500, der
betales inden 15. juni.
Yderligere information: Tlf. +41-55-
2224-557, fax.+41-55-2224-400.
E-mail: andreas.lienhard@itr.ch

Lausanne Jardins '97
Fra juni til sidst i oktober afholder
byen Lausanne i Schweiz, hvad de
kalder Lausanne Jardins. Arrange¬
mentet, der ledes af landskabsarki¬
tekt og parkdirektør Klaus Holzhau-
sen, omfatter flere konferencer,
rundvisninger og udstillinger samt
omkring 40 nyanlagte haver, pladser
og promenader i bymidten.
På Musée des Arts Décoratifs er

udstillingerne L'Artiste et le Végétal
og Le Jardin Contemporain med
fotografier af Karl Dietrich Buhler.
Anlæggene er dels projekteret af
byens parkvæsen, dels af en række
internationale landskabsarkitekter.
Bl.a. kan nævnes: Gilles Clement,
Paris; Jean-Jacques Borgeaud, Lau¬
sanne; Atelier Ryffel + Ryffel, Uster;
Milena Matteini, Genoa; Katryn
Gustafson, Seattle et Frangois Paris,
Paris; Eric Ossart, Conservatoire des
jardins, Chaumont-sur-Loire; Setsuko
Nagasawa, F. Neau et Atelier 89,
Geneve; F. Marty; Paolo Biirgi, Ca-
morino; C. Chevalier et J.-F. Fourtou,
Paris og Andreas Bruun, København.
Yderligere oplysninger: Festival in¬
ternational du jardin urbain. 4, Avenue
de Villamont. 1005 Lausanne,
Schweiz. Tlf. 41'21 323 07 56,
fax 41 21 323 07 21.

Nordisk kongres i Trondheim
De nordiske landskabsarkitektfore¬

ninger arrangerer hvert andet år nor¬
diske kongresser. 28.-30. august
1997 afholder NLA den 25. i Trond¬
heim med titlen 'By i 1000 år og
1000 til.

Program:
Introduktion v. kulturminister Turid
Birkeland samt landskabsarkitekt
Mike Fuller-Gee, Norge.
Visioner for Trondheim v. dir.

Magnus H. Westerberg, Norge.
Forudsætninger for byens fysiske
udtryk v. landskabsarkitekt Ola Bet-
tum, historiker Anna E. Trytt og soci¬
olog Per M. Schiefloe, Norge.
Modstand og modtagelighed, urba¬
nismens aktuelle tema v. arkitekt
Jens Kvorning, Danmark.
Bjørvika, Oslo - et byplanprojekt i
europæisk målestok v. civ.ing, Tore
Landgaard, Norge.
Kampen om tætheden i byen v.
landskabsarkitekt Anne-Karine Hal¬
vorsen Thorén, Norge.
Massiv pluralisme - urbanisme og
landskab v. landskabsarkitekt Winy
Maas, Holland.
Landskab, mønster og arkitekt v.
prof., arkitekt Kai Wartianen, Fin¬
land.

Vestfrontplassen og Ærkebispegår¬
den v. landskabsarkitekt Bjarne
Aasen, Norge.
Tøyen kulturpark i Oslo v. arkitekt
Gisle Løken, Norge.
Hændelser v. landskabsarkitekt v.
landskabsarkitekt Monika Gora, Sve¬
rige.
Hafnarfjordur v. landskabsarkitekt
Reynir Vilhjalmsson, Island.
Pare Citroen v. landskabsarkitekt Gil¬
les Clement, Frankrig.
Forelæsningerne afholdes på hhv.
norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Desuden er der arrangeret byvan¬
dringer og postkongresture.
Registrering inden 15.6.97. Kongres¬
gebyr for medlemmer af de nordiske
landskabsarkitektforeninger 3.200
Nkr., andre 3.800 Nkr„ studerende
800 Nkr.
Information og tilmelding: Trondheim
Arrangement/Tvete 47 73 66 66,
fax 47 73 50 94 00.

Yderligere faglig information:
Gunnar Tørud 47 73 96 91 11,
fax 47 73 96 92 80.

Nordisk kongres om

kirkegårdskultur
Nordisk Forbund for Kirkegårdskultur
afholder sin 4. kongres, Fremtidens
grønne kirkegård, i København fra
2.-4. september 1997.
Forbundet, der består af en række
organisationer fra Danmark, Finland,
Norge og Sverige, afholdes hvert
fjerde år. De arrangerende forenin¬
ger er Foreningen af Danske Kirke¬
gårdsledere og Foreningen for Kirke¬
gårdskultur. Arbejdsgruppen, der
står for den praktiske tilrettelæggel¬
se, består af kirkegårdsinspektør
Morten Falmer-Nielsen, provst Leif
Arffmann, kirkegårdsleder Kåare

Rud Nielsen, fhv. kirkegårdsleder
Hans Larsen og kirkegårdsleder Bir¬
gitte Foghmoes.
Som en konsekvens af samfundsud¬

viklingen oplever vi i disse år en kir¬
kegårdskultur i stadig forandring, da
flere og flere indbyggere i de nordi¬
ske lande har med en fremmed kul¬
turel oprindelse. Gennem foredrag,
udstillinger og ekskursioner belyser
kongressen, hvordan den nuværende
kirkegårdskultur kan videreføres.

Foredrag:
Den skandinaviske begravelsesplads
historisk set v. prof. Helge Kling-
berg, Norge.
De fremmede kulturers påvirkning af
udviklingen, I v. docent i religionsso-
ciologi Jørgen Strårup, Sverige.
De fremmede kulturers påvirkning af
udviklingen, II v. professor Sven-lng-
var Andersson, Danmark.
Forventningerne til den grønne kirke¬
gård v. docent i teologi Jyrki Knuuti-
la, Finland.
Fremtidens grønne kirkegård v. land¬
skabsarkitekt og kirkegårdskonsu-
lent Charlotte Skibsted.
Ekskursionerne omfatter besøg på
Assistens Kirkegård i København,
Mosaisk Begravelsesplads i Mølle¬
gade og Mariebjerg Kirkegård.
Desuden vil der på Mariebjerg Kir¬
kegård være arrangeret en maskin-
udstilling.
Registrering inden 1.6.97. Gebyr ind¬
til 1.6.97 2.550 kr„ derefter 2.750 kr.
ekskl. festmiddag og ophold.
Kongressekretariat: DSB Conference
Services. Grønningen 17,1270 Kbh. K.
Tlf. 45 33 37 78 95,
fax 45 33 37 78 01.

34. IFLA World Congress
i Argentina
Et program, 2. announcement, giver
yderligere oplysninger om IFLAs 34.
World Congress f Argentina 8.-11.
oktober 1997, hvor temaet er 'Recre¬
ational open spaces - essential for
people's welfare'.
Programmet giver oplysninger om
kongresgebyr, hotelmuligheder m.m.
Kongressen omfatter forelæsninger,
præsentationer, ekskursioner, før- og
efterkongresture.
Følgende forelæsere har pt. givet til¬
sagn Shodo Suzuki, Japan; Fernando
Mahalgåes Chacel, Brasilien; Mario
Schjtenan, Mexico; Peter Walker,
USA; Alain J.M. Provost, Frankrig.
Arrangørerne er ved at analysere de
indkomne forslag til præsentationer.
En udstilling om store latinameri¬
kanske landskabsarkitekter, bl.a.
Barragån fra Mexico, Burle Marx fra
Brasilien og Charles Thays fra
Argentina er under udarbejdelse.
Kongressens ekskursioner omfatter
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besøg i flere former for parker og
landskaber, bl.a. Paranaflodens del¬
ta, et fuglereservat i Magdalena, en
restaureret park af Charles Thays
samt Pereyra Iraola Park og 3 de
Febrero Park.
Turene er planlagt til fire national¬
parker: Iguazu, Nathuel Huapi, Glaci-
ar Perito Moreno og Tiera del Fuego.
Yderligere oplysninger: Marcelo T.
de Alvear 624. Piso 2. Of. 6. 1058
Buenos Aires, Argentina.
Fax+541 315 1455.
E-mail artesi@overnet.com.ar

Program for kongressen kan fås fra
Maria Miret, DL.
Hauser Plads 32, 3. sal.
1127 København K. Tlf. 33 33 82 10.

Rejse til Egypten
DAL/AA arrangerer igen i år i sam¬
arbejde med IDA Byg en rejse til
Egypten fra 25. oktober til 3. novem¬
ber. Det bliver en rundrejse i Faraos
fodspor til de betydeligste bebyggel¬
ser fra det antikke Egypten og desu¬
den til det moderne Egypten, hvor
værker af arkjtekten Hassan Fathy
besøges.
Rejseledere er arkitekterne Lotte
Bech og Peder Boas Jensen.
Pris 11.800 kr. i delt dobbeltværelse,
13.500 kr i enkeltværelse.
Informationsmøder afholdes i Arki¬
tekternes Hus, Strandgade 27A 29.5
og 2.9, begge dage kl. 19.
Program kan fås fra Hans 0. Poulsen,
DAL, tlf. 32 83 69 01.

Dansk Byplanlaboratorium
13.-14. maj. Planlægning af kyst¬
områder. Grenå.
2.-3. juni. Hvad er bæredygtig plan¬
lægning? Seminar i Århus.
16. juni. Byrum i den nye by. Studie¬
tur i Hovedstadsområdet.
6.-16. oktober. Studierejse til USA.
Chicago, Boston, NYC, Washington
D.C. og Charlotteville.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.

Konferencer, messer m.m.
19. april-5. oktober. BUGA 97. Gel-
senkirchen, Tyskland.
8.-10. juni. I Sven-lngvar Anderssons
fodspor. Studierejse til Danmark og
Sydsverige. Arr. Movium.
6.-11. juli. Sommerakademi 'Light
and Space' i Zurich. Arr. Dept. of
Landscape Architecture, Interkanto-
nales Technikum Rapperswil.
25.-26. august. Trafikdage på Aal¬
borg Universitet. Tlf. 96 35 80 80.
Se også trafikdagenes homepage:
http://www.i4.auc.dkATRG/TD
27.-28. august. Have & Landskab

1997. Arbejdende fagudstilling i
Marienlystparken i Århus. Arr. Have
& Landskabsrådet og Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab.
28.-30. august. By i 1000 år. Nordisk
kongres for landskabsarkitekter.
Trondheim. Arr. NLA.
Sommeren 1997. Udstilling om
kunstneren og havearkitekten Emma
Lundberg på Millesgården i Stock¬
holm.
Sommeren 1997. Udstillingen
Lausanne jardins 97. International
havefestival med udstillinger og
haveanlæg. Inf. +41 21 323 07 56.
2.-4. september. Fremtidens Grønne
Kirkegård, nordisk kongres i Køben¬
havn. Arr. Nordisk Forbund for Kirke¬

gårdskultur.
8.-11. oktober. The 34th IFLA World

Congress Argentina. Recreational
open spaces - essential for people's
welfare. Fax 541 315 1465.
Oktober 1998. The 35th IFLA World

Congress. Jakarta, Indonesien.
4.-7. november. DreiFachmesse

Koln, fsb, areal og IRW. Tlf. 0221
821 2494, fax 0221 821 2105.

Udstillingen Kolonihaven
Kunstakademiets Arkitektskole viser
fra 3.-20. maj udstillingen Koloniha¬
ven, The International Challenge,
der består af originaltegninger, ar¬
bejdstegninger og modeller samt
fotografier fra byggeriet og arkitek¬
ternes weekend i København. Fra
Kunstakademiets Arkitektskole vises
desuden to projekter, der tager ud¬
gangspunkt i Kolonihaven og dens
arkitekter, Botta, Graves, Isozaki,
Kleihues, Heikkinen-Komonen, Krier,
Larsen, Lund, Meier, Miralles, Per-
rault, Rogers, Rossi og Siza.
I maj fortsættes byggeriet af 3 på¬
begyndte huse samt 2 nye huse i
kolonihaven i Vallensbæk. Til en ud¬

stilling i Stockholm bygges 3-5 huse,
der sidst på sommeren flyttes til
Vallensbæk.

Udstillingen Kolonihaven vises sene¬
re på sommeren på Bornholms
Kunstmuseum.
3.-20.5 1997, hverdag kl.12-18.
Entre kr. 20.
Meldahls Smedie på Holmen.
Danneskiold-Samsøes Allé 51,
1435 Kbh. K. Tlf. 32 68 62 50.

Gammel Dok
Indtil 19. maj vises arbejder af den
tyske tegnestue Behnisch, Behnisch
& Partner Architecten, bl.a. konkur¬
renceprojektet til Rigsarkivet og det
olympiske anlæg i Munchen (1972).
Dansk Arkitektur Center, GL Dok.
Strandgade 27.Kbh. K.
Alle dage 10-17. Entré 30 kr.
Tlf. 31 57 19 30.

INTERKANTONALES TECHNIKUM RAPPERSWIL

Departement of Landscape Architecture

4th international

SUMMER ACADEMY
post-graduate workshop

6-11 july 1997

one-week experimental design,
conferences and visits

"light and space"
interventions on the Opera-Plaza, Zurich

teaching staff:
Michel Corajoud, landscape-architect, Paris
Georges Descombes, architect, Geneva
Peter A. Balla, illumination-ingeneering, Greifensee
Christian Stern, landscape-architect, Zurich

for more information:
ITR, Abt. Landschaftsarchitektur.NDS-Assistenz
Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil
Tel. +41 55 222 45 57,Fax. +41 55 222 44 OO
e-mail: andreas.lienhard@itr.ch

••

PRODANA

PLÆNEBLANDINGER

Professionelle
græsblandinger
og græstørv
til sport, ernverv og privat brug.
Dækafgrøder (færdigblandinger og rene arter)
samt vilde blomster.

i Seeds A/S • Fåborgvej 248 • 5250 Odense SV
Tlf. 6617 0024 -Fax 6617 6969



Modtagne publikationer m.m.
Bucht, Eivor, Ylva Pålstam & Carola
Wingren: Trafikupplevelse på våg.
Stad & Land nr. 142.1996. 82 s.

190 Skr.

Bramryd, Torleif: Parkavfall i ett lo¬
kalt kretslopp. Stad & Land nr. 143.
1996. 42 s. 100 Skr.

Folkeson, Folke: Att utforme ett ri-
kare landskap. Stad & Land nr. 144.
1996. 64 s. 190 Skr.

Lange, Bente: Københavns farver.
Kunstakademiets Arkitektskole.
1996. 224 s., ill. Pris 350 kr. Engelsk
og dansk udgave. Distribueres af
Arkitektens Forlag.
Fra Kvangård til Humlekule. Medde¬
lelser fra Havebrugshistorisk Sel¬
skab nr. 26. 1996. 48 s., ill.
Cerver, Francisco Asensio: World of
Environmental Design. Urban Spa¬
ces I (Streets and Squares). Gan-
duxer 115, 08022 Barcelona.
Fax 93 211 81 39. Arco editorial.
1994. 255 s., ill.
ISBN 84 8185 005 5 (vol. 1).
Cerver, Francisco Asensio: World of
Environmental Design. Landscape
Art. Ganduxer 115, 08022 Barcelo¬
na. Fax 93 211 81 39. Arco edito¬
rial. 1995. 255 s., ill.
ISBN 84 8185 000 4 (vol. 8).
Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Odense I. Bevaringsværdige
sammenhænge 1996. Miljø- og
Energiministeriet, 1996. 76 s., ill.
180 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Bydelsat-
las Nørrebro. Bevaringsværdier i
byer og bygninger 1996. Miljø- og
Energiministeriet, 1996. 52 s., ill.
150 kr.
Skov- og Naturstyrelsen: Bydelsat-
las Indre By/Christianshavn. Beva¬
ringsværdier i byer og bygninger
1996. Miljø- og Energiministeriet,
1996. 80 s., ill. 198 kr.
Frederiksborg Amt: Regionplan
1997. Forslag. 178 s., ill.
Friis Mathiesen, Hans: Træer og
blade - nogle dendromorfologiske
strøtanker. Kunstakademiets Arki¬
tektskoles Forlag. 1997. 99 s., ill.
175 kr. Distribueres af Arkitektens

Forlag.
Landsplanredegørelse fra miljø- og
energiministeren. Danmark og euro¬
pæisk planpolitik. Miljø- og Energi¬
ministeriet, 1997. 86 s., ill.
Arkitekturtidsskriftet B. No. 52/53.
Det imaginære Australien. Nørre¬
port 20. 8000 Århus C. 1995/96.
164 s., ill.
Foreningen for Kirkegårdskultur:
Kirkegårdskultur 1996. 70 s., ill.
Sommerfeldt, Bitten (red.): Åbne
Haver i Danmark 1997. 36 s. ill. 35
kr. Bestilles fra tlf. 45 93 60 00 og
86 49.17 34.
Wescoat Jr., James L. og Joachim
Wolschke-Bulmahn (red.): Mughal

Gardens. Sources, Places, Repres¬
entations, and Prospects. Dum¬
barton Oaks Coloquium on the
History of Landscape Architecture,
16. Dumbarton Oaks, Washington
D.C., 1996. 288 s., ill. 60 $ fra Dum¬
barton Oaks Publishing Service.
P.O.B. 4866 Hampden Station. Balti¬
more, MD 21211, USA.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

HFB28
28. udgave af HFB er gennemgri¬
bende revideret i forhold til tidlige¬
re udgaver, og i nær fremtid vil HFB
blive tilgængelig på såvel CD- ROM
som via internet.
I den nye udgave er byggevare- og
leverandørkataloget forøget i for¬
hold til HFB 27, og flere nye grupper
er blevet optaget eller genindført,
bl.a. gade-, have- & parkudstyr og
udendørs belægninger. Flere eksi¬
sterende grupper er væsentligt ud¬
videt, f.eks. belysning og natursten.
Siden sidste udgave er et nyt byg¬
ningsreglement (BR 95) udkommet,
og artikelafsnittet indledes derfor
med en oversigt over de ganske
omfattende ændringer i dette.
Miljørigtig projektering er et begreb,
som hele bygge- og anlægs- bran¬
chen må tilegne sig, og direktør,
professor Bjarne Chr. Jensen rede¬
gør for det igangværende arbejde
med udarbejdelsen af en håndbog.
Udviklingen inden for CAD-Com-
puter Aided Design går så stærkt,
at hver ny udgave af HFB bør inde¬
holde en orientering om den aktuel¬
le situation. Sekretæren for Abb,
AutoCAD-brugere i byggesektoren,
Svend Erik Jensen beskriver integre¬
ret CAD anvendelse i praksis, og
hvad den nærmeste fremtid vil brin¬

ge-
Afsnittet 'Institutioner, organisatio¬
ner m.m.' er helt omarbejdet og
væsentligt forøget, og den to-spal¬
tede opsætning letter anvendelsen.
De forældede afsnit 'Stikord til

overslag', 'Beskrivelse' og 'Konduk-
tørliste' er udgået og erstattet af en
introduktion til BPS fælles beskrivel-

sesprincipper samt V&S' nye gene-
ralbeskrivelse GB 95.

Også afsnittet 'Rumlig afbildning'
er helt ændret, idet der var behov
for en mere forenklet oversigt end
hidtil, med inddragelse af solhøjde¬
kurver.

Oversigten over kontrol- og godken¬
delsesordninger er ajourført og væ¬
sentlig udbygget, og i hovedafsnit¬
tet 'Beregninger' er emnerne statik,
tyngde af byggematerialer, beton
(miljøklasser m.m.), murmål og mør¬
tel helt eller delvist omarbejdet.

I afsnittet 'Beregninger' er de gam¬
le ydelsestabeller for annuitets-,
serie-, mix- og indekslån erstattet
af tabeller for kontantlån, og Kredit¬
foreningen Danmarks købsprisstati¬
stik erstattet med Realkreditrådets

ejendoms- prisstatistik baseret på
ejerskifter. Bagest i bogen findes et
register over de arkitekter og tegne¬
stuer, der har bidraget med projek¬
ter til den nye udgave.
HFB: Håndbog For Bygningsindustri-
en. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
A/S. 1996. 1060 s. og 89 s. registre,
ill. 528 kr.

ID prisen 1997
Den danske designpris, ID prisen, er
i 1997 tildelt fem jyske og tre sjæl¬
landske virksomheder. Tre virksom¬
heder har selv stået for designud¬
viklingen, og fem har brugt eksterne
designtegnestuer. ID prisen, som
blev indstiftet i 1965, er en aner¬

kendelse for god industriel design.
Formålet med ID prisen er at stimu¬
lere interessen for produktudvikling
og at fremme bestræbelserne i
dansk industri for at markere sig
med et gennemarbejdet og kvali¬
tetspræget design.
Modtagerne af ID prisen 1997 er
Prismodtagerne er:

Crisplant a/s, Århus for et sorte¬
ringsanlæg (til posthus og pakkeri).
Design: Uffe Lykkegaard, Ralph
Kofoed, Crisplant a/s.
Dronningborg Industries a/s, Randers
for Agrivision terminal (styringssy¬
stem til landbruget). Design: Christian
Bjørn Design A/S, Henrik Jeppesen.
Frederiksen Boat Fittings, Vejle for
Orbit blokke (taljeblokke til kapsej¬
lads). Design: Gert Frederiksen.
GHform ApS, Holbæk for Pictoform
ledelinier til blinde. Design: Knud
Holscher Industriel Design og kon¬
sulent: Charlotte Skibsted.

Fritz Hansen A/S, Allerød for SPIN
stoleserie. Design: Burkhard Vogtherr.
R98 - Renovationsteknik A/S,
København for affaldsindkast. Peter

Stephensen, Bente Clemmensen.
A Winther A/S, Them for Dolphin
cykelanhænger. Design: Leif Hage-
rup, konsulent: Hans Hagerup.

Modtageren af ID klassikerprisen er
LEGO Gruppen, Billund for LEGO
klodsen. Design: LEGO Gruppen.

Pictoform ledelinier. GHform Aps
Knud Holscher Industriel Design &
Charlotte Skibsted

Om Pictoform ledelinier til blinde ud¬
talte juryen bl.a.: At færdes i det of¬
fentlige miljø på gader og på pladser
er besværligt og til tider farefuldt
for svagtseende og blinde, selv efter
mange års øvelse. Jens Christian
Larsen fra Holscher Industriel Design
har for GHform på overbevisende
måde skabt serien Pictoform lede¬

sten, der gennem afprøvning med
synshandicappede fra Blindeinstitut¬
tet er blevet optimeret, så stenene i
deres færdige form har de taktile
kvaliteter, der giver optimal guide-
ning gennem byen. Såvel i beton
som i støbejern er ledestenene på
en gang funktionelle og æstetisk
smukke i mønster og materialeka¬
rakter. De er allerede taget i anven¬
delse ved anlægsprojekter i Viborg,
Billund og Københavns Kommune.
De komplette jurykommentarer fin¬
des i Dansk Design Centers tidsskrift
Design DK 1:1997.

Tegnestuenyt
Efter mere end 15 samarbejde med
Knud Lund-Sørensen er landskabsar¬
kitekt Sonja Poll pr. 1. april 1997
indtrådt som medejer af tegnestuen,
der samtidig har skiftet navn til
Sonja Poll & Knud Lund-Sørensen,
Landskabsarkitekter m.d.l.

Ny fagkonsulent i LDA
Landsforeningen Danske Anlægs¬
gartnermestre (LDA) har den 1. april
ansat landskabsarkitekt Kim Tang
Jørgensen som sin anden fagkonsu¬
lent. Dermed styrkes foreningens.
faglige arbejde, således som med¬
lemmerne har ønsket det.
Kim Tang Jørgensen er 35 år og har
de sidste fem år arbejdet som land¬
skabsarkitekt i Ølstykke kommunes
tekniske forvaltning. Han har også i
en årrække arbejdet som anlægs¬
gartner.
Kilde: Pressemeddelse fra LDA
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

Gadeinventar
i støbejern

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

I^edøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 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.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

vi

bygger
grønt

Batzlaff'sStenhuggeGrundlagt
1880

Granit-belægning ude m.

Granit-trapper m..s,v.be,*g.
Vi er fagfolkpå området
og et af landets mest alsidige
granit forarbejdningssteder

fl>" 6300 Gråsten Ulsnæs 30 - 32
tlf. 7465 1034 - 7465 1064- fax. 7465 1043

RUNDBÆNK

Design: Statsarkitektens Direktorat i København

■ GH formGH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 4300 Holbæk Tlf. 53 43 04 13
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