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Vejmiljøprisen til
Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune modtog fre¬
dag den 2.12.1983 vejmiljøprisen. Vej¬
miljøprisen er en pris indstiftet af Nordisk
Vejteknisk Forbund, og Lyngby-Taarbæk
kommune er den første modtager. Prisen
blev overrakt til borgmester Ole Harkjær
af vejdirektør Per Milner, som er formand
for forbundets danske styrelse.
Per Milner motiverede i sin overræk-

kelsestale valget med det kvalitetsniveau,
der i Lyngby-Taarbæk kommune, såvel
nu som tidligere, har været udgangspunk¬
tet for både nyanlæg og forbedringer af
kommunens veje, gader og pladser.
Lyngby-Taarbæk kommune, blev det
fremhævet, har i modsætning til andre
kommuner med lignende landskabelige
og bebyggelsesmæssige værdier ikke sat
disse over styr overfor trafikkens krav.
Man har derimod formået at tilpasse tra¬
fikafviklingen til de eksisterende forhold
på forbilledlig vis.
Træplantning og træpleje var et væsent¬

ligt indslag i såvel vejdirektør Per Milners
som borgmester Harkjærs tale. Der blev
henvist til kommunalbestyrelsens årvå¬
genhed og interesse for dette spørgsmål

og til det gode samarbejde mellem for¬
valtningernes afdelinger (stadsgartnerens
afdeling og projekterings- og anlægsafde¬
lingen), der har resulteret i et frodigt og
grønt vejmiljø.
Afdøde stadsgartner S. A. Hansens

navn blev nævnt i den forbindelse - og
med rette. Hans årelange indsats og inter¬
esse for sagen må tillægges en stor del af
æren for, at Lyngby-Taarbæk kommune
fik tildelt vejmiljøprisen 1983.
Til at beskrive S. A. Hansens holdning

til betydningen af vejmiljøet omtalte
borgmester Harkjær i sin takketale føl¬
gende episode: En ingeniør fra teknisk
forvaltning gjorde S. A. Hansen opmærk¬
som på det problematiske i, at han havde
plantet vejtræer i en rabat, hvor der i
forvejen lå en kloak. Svaret lød: »Nå,
hvad, sådan en kloak er vel til at flytte«.
En udstilling om Lyngby-Taarbæks ve¬

je, stier og pladser var rammen om pris¬
overrækkelsen. Selve udstillingen bestod
af fotos støttet af en kort og enkel tekst.
Udstillingens bagside var forsynet med
festlig supergrafik af vejtavler, afmærk¬
ninger m.v. i rød - blå - hvid på udstil-
lingspladernes grønne baggrund. Udstil¬
lingen var desuden krydret med gadein¬
ventar i form af pullerter, bænke, blom¬

sterkasser o.l. Også en møllesten var med
største forsigtighed transporteret op og
placeret over en bærende bjælke på par¬
ketgulvet i den mødesal på rådhusets 1.
sal, hvor prisoverrækkelsen fandt sted.
Selve prisen bestod i øvrigt af et diplom

og en nydelig efterkommer af Jægerspris¬
egen »plantet« i en til formålet designet
krukke.
Efter opstilling i december måned i

foyeren på Lyngby rådhus vil vejmiljøud¬
stillingen blive vist på kommunens biblio¬
teker.
Indstiftelsen af vejmiljøprisen må ses

som et håndgribeligt bevis på den stigen¬
de forståelse, der i de senere år har været
at spore blandt vejteknikere for, at veje
er andet og mere end køretekniske anlæg.
Der kan siges meget om indstiftelse og

tildeling af priser, der på symbolsk måde
hædrer en speciel indsats. Alt taget i
betragtning er det dog helt sikkert, at det
på en positiv måde opmuntrer - og måske
forpligter - modtageren til at fortsætte i
samme spor. Ikke mindre vigtigt er det, at
man på den måde kan gøre et bredt forum
opmærksom på nogle kvaliteter i vores
hverdag, som tidens sparekrav måske el¬
lers ville overskygge helt.

Karen Margrethe Attwell

A 1



Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprcengsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krmiill IriMinil"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

A 2

Offentlig idékonkurrence om vindmøller
- udskrevet af Teknologirådet, Styre¬
gruppen for vedvarende Energi og Dansk
Designråd. Der ønskes forslag til hvordan
vindmøller kan udformes, så de tager
hensyn til landskabet.
Præmiesum: 150.000 kr., med mini¬

mum 60.000 kr. til 1. præmien. Frist for
forespørgsler udløbet. Indleveringsfrist:
12. marts 1984.

Program om oplysning hos: Dansk De¬
signråd, H. C. Andersens Boulevard 18,
1553 København V, tlf. 01 - 14 66 88.

Sven Hermelin udnævnt til æresdoktor
Landskabsarkitekt Sven A. Hermelin
blev ved Seriges Landbruksuniversitets
årsfest den 30. september 1983 udnævnt
til æresdoktor. Han bliver hermed den
første æresdoktor ikke bare i Sverige men
i Norden indenfor have- og landskabs¬
planlægning.
Sven A. Hermelin har i 60 år virket som

konsulent, lærer, skribent, organisator in¬
denfor svensk havekunst, landskabsplan¬
lægning og naturforvaltning.

Ugekurser på Vilvorde
Havebrugshøjskolen Vilvorde har ud¬
sendt et kursusprogram for foråret 84.
Udførlige programmer kan rekvireres fra
skolen. Blandt de 24 kurser skal her næv¬

nes: Træplantning, Ukrudtsbekæmpelse i
offentlige anlæg, Træpleje, Græsetable¬
ring og -pleje, Landskabspleje.
Kursusafgiften for undervisning og kost

er 1300 kr., og 1600 kr. for undervisning,
kost og logi. Ovennævnte kurser kan der i
visse tilfælde ydes tilskud til fra jordbrugs¬
direktoratet.

Yderligere oplysninger om kurser og
tilskud fås fra Kirsten Hamilton, Vilvorde
Havebrugshøjskole, Tølløse Slot, 4340
Tølløse, på tlf. (03) 48 52 00.
Havebrugshøjskolen Vilvorde er en

selvejende institution, som har til formål
at fremme uddannelse indenfor havebru¬

gets forskellige virkeområder. Skolens
stab af faste lærere har dels udgået fra
Landbohøjskolen og andre læreanstalter.
Desuden er der til skolen knyttet et stort
antal timelærere fra erhvervet med for¬

skellige specialer. Havebrugshøjskolen er
grundlagt i 1875 af Stephan Nyeland. Sko¬
len var indtil 1981 placeret i Charlotten¬
lund. Udviklingen medførte, at rammer¬
ne blev for snævre og en udflytning påkræ¬
vet. Fra foråret 1981 har skolen virket i
Tølløse. De nuværende skolebygninger

består af de nyistandsatte Tølløse Slot,
oprindeligt opført i 1575, samt et nyopført
bygningskompleks i arkitektonisk harmo¬
ni med det gamle slot.
Der findes moderne undervisningsfaci¬

liteter med klasselokaler, grupperum,
tegnesal, laboratorium og bibliotek. Des¬
uden er der en boligafdeling med spisehus
og 80 enkeltværelser, alle med seperat
bad og toilet.

Tværfagligt belægnings- og
befæstelseskursus

Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre arrangerer to éndags kurser om
belægninger og befæstelser.
Kurserne afholdes den 22. februar på

Slagelse Tekniske Skole og den 23. febru¬
ar på Beder Gartnerskole i Århus.
Detaljeret program kan rekvireres hos:
Landsforeningen Danske Anlægsgart¬

nermestre, Linde Allé 16, 2720 Vanløse,
tlf. (01) 74 94 00.

C. Th. Sørensen og G. N. Brandt-
bibliografier
For tiden er Helle Borup på Kunstakade¬
miets Afdeling for By- og Landskab i gang
med at udarbejde en fuldstændig biblio¬
grafi over professor, havearkitekt C. Th.
Sørensens skriftlige arbejder, dvs. - bø¬
ger, tidsskrifts- og avisartikler om have-
og landskabsarkitektur. Helle Borup bli¬
ver ved dette arbejde bistået af landskabs¬
arkitekt A. Ørum-Larsen, som har stillet
sin S. Th. Sørensen-samling til rådighed
for arbejdet.
Desuden arbejder A. Ørum-Larsen

med at udarbejde en fuldstændig biblio¬
grafi over havearkitekt, kommunegartner
G. N. Brandts skriftlige produktion om
samme emne. Dette er et led i studiet af
G. N. Brandts afgørende betydning for
nyere dansk havearkitektur.

Asger Ørum Larsen

GunnarWestman i Nikolaj Kirke
Gunnar Westman er sikkert kendt afman¬

ge for sine legeskulpturer i klare farver,
ikke mindst i Tivoli, hvor der siden 1964
har været opstillet en hel flok. Også rundt
om i landet står andre skulpturer, både
stentøjs-, træ- og granitskulpturer. Som
medlem af Corner har Gunnar Westman
udstillet flittigt i gruppe, mens udstillin¬
gen i Nikolaj Kirke er en stor seperatud-
stilling.
Gunnar Westman. Nikolaj Kirke. Daglig
12-17, indtil 19. februar 1984.



Skulptur i fri luft

1. Barbara Hepworth: The Family of Man.
Yorkshire Sculpture Park, Bretton Hall.
England.

AfGertrud Købke Sutton

Der er bevægelse i skulpturen. Den er
med stigende fart på vej ud i livet. Siden
60'erne har kunstnerne bevidst eller ube¬
vidst skubbet på, ved at lade skalaen
vokse, så almindelige lokaler ikke længe¬
re rækker til. Dertil kommer i dag kun¬
stens udvidede referencerammer og ten¬
denser bort fra det-hermetiske, tidløse og
selvtilstrækkelige til værker baseret på
lån, symboler, metaforer, historie og fæl¬
lesskab med livets gang.
»Skulptur i fri luft« var derfor det aktu¬

elle tema ved et symposium i Yorkshire i
England september 83, hvori deltog et
halvt hundrede billedhuggere, museums¬
folk, akademiprofessorer og skribenter -
ofte repræsenteret i én og samme person -
fra hele verden. Initiativtager var »The
International Sculpture Centre« (ICS) i
Washington, som ledes af David Furch-
gott'\ Årets meget velorganiserede møde
holdtes på Bretton Hall College, som er
hjemsted for »The Yorkshire Sculpture
Park« under ledelse af Peter Murray2'.
Bretton Hall er et palladiansk herresæ¬

de fra det 18. årh. med hovedbygning,
stalde (teater), hundekennel (udstillings¬
bygning), kamelia-hus og en række ny¬
byggede studenterhuse, atelierer, kanti¬
ne osv., alt placeret på en bakkeside ned
mod en lille sø og omgivet af en park

udformet af den legendariske havearki¬
tekt Capability Brown. Søen er fredet og
parken er skulpturreservat. I det åbne
landskab græsser får og kvier og på de
tommedybe plæner flokkes skulpturer,
nogle på besøg, andre permanent.
Til de faste hører Barbara Hepworth's

talrige »Family of Man« og Henry Moo¬
re's »Knife Edge Figure« og blandt som¬
mergæsterne tælles arbejder af Armitage,
Anthony Caro (5 stk.), Philip King, John
Maine, John McEwan fra Canada, Den¬
nis Oppenheim fra USA, og mange flere.
I visse tilfælde arbejder kunstnerne på
stedet med at bygge, skære eller hugge,
og en voldsom septemberstorm, der gik
hårdt ud over de prægtige 200-årige træer
gav frisk materiale til blandt andre David
Nash.
Parken som ramme om vekslende ud¬

stillinger af moderne kunst havde pre¬
miere i 1948 i Battersea, London. 1949
fulgte Arnheim i Holland efter og 1950
åbnedes i Middelheim ved Antwerpen et
friluftsmuseum, som i dag også danner
ramme om væsentlige internationale bi¬
ennaler. I 60'erne skabtes Angli-haven
ved Herning samt Louisiana ved Humle¬
bæk, og i dag er Kroller-Muller-museet i
Holland et af de mest velforsynede skulp¬
turparker.

2

2. Bretton Hall.

3. Anthony Caro: Sculpture 7. Yorkshire Sculp¬
ture Park, Bretton Hall.
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1. Henry Moores arbejdsværelse med modeller
til skulpturer.
2. På marken skulpturen Sheep Piece, i bag¬
grunden bakketoppen.

■ 1. Henry Moore's studio with sculpture
models.
2. The sculpture »Sheep Piece« in the field, the
hill top in the background.

I haven til Much Hadham-huset har

HenryMoore selv opstillet enkelte af sine
ældre arbejder - ikke mange, og alle på en
lav sokkel, så rummet under dem er luk¬
ket. De skyder ikke rødder, men hæver
sig fri af græsset. Kun en enkelt har støtte
af muren til et af de 4-5 atelierer, som

ligger spredt i haven.
Det er i et af disse, at Moore har sin

kurvestol og et lille bord, han han model¬
lerer de maquetter, der siden forstørres
op af hans assistenter. Atelieret har oven¬
lys og alle vægge er dækkede af skabe og
hylder med udkast, små sten, ben og
ubestemmelige fragmenter, og i forværel¬
set, som har vindue mod marken med
hans får, står hovedskallerne af den be¬
rømte elefant - model for en serie rade¬

ringer - og det forsmåede næsehorn, som
rygtet sagde, han havde skilt sig af med.
Men det hele virkede vemodigt og for¬

ladt, da vi var der, for Moore er syg og
svag og kunne ikke som ventet tage imod
os. Der var heller ikke den vældige aktivi¬
tet i ateliererne, som ellers har været
karakteristisk for Much Hadham, og
yderst i horisonten stod bakketoppen bar
- den, der ellers har været brugt af Moo¬
re, når han ville afprøve virkningen af en
af sine store skulpturer i naturen.
Og Moores skulptur spiller fint sam¬

men med naturen - derom er alle enige.
Og hvis man tvivler bør man, som vi,
trave op over Glenkiln's græs- og lyng-
dækkede åse til hans »King and Queen«
og se bakkedragene folde sig mellem de¬
res silhouetter.
Et er at komplettere et landskab ved

opstilling af skulptur - det er en gammel
praksis - et andet, at arbejde ikke blot i
naturen, men med naturen som flere af de
yngre engelske kunstnere gør.

4. Henry Moore: King and Queen. Glenkiln,
Skotland.

David Nash's skulpturer vokser i sko¬
ven eller konstrueres af nedfaldne grene.
Det er »tusmørke-objekter«, næppe gen¬
kendelige som skulptur og med en be¬
grænset levetid. At han også - som Per
Kirkeby før ham - har ophøjet græstørv
til kunst, ved at flytte dem fra Wales til
plænen foran The Serpentine Art Gallery
var en alvorlig historie, som krævede
Dronning Elisabeths tilladelse, for hun
ejer parken. Sammen med andre kunst¬
nere (David Kemp, Richard Harris m.fl.)
arbejder han på at gøre skoven ved Grize-
dale i Cumberland til naturens egen
skulpturpark.
Også stenblokke glider smertefrit ind i

landskabelige omgivelser. Ved mødet
med den nyeste engelske kunst kunne
man fristes til at tro, at 30'rnes sentens om
»True to Materials« stadig havde gyldig¬
hed. Mange arbejder i sten, 'men det er
ikke arbejdsprocessen, der er i fokus, det
er udtrykket og indholdet. Derfor var der
også stor interesse for Eva Sørensens
måde at behandle stenen på, og den psy-

5.Granitskulptur afEva Sørensen.
■ 5. Granite sculpture by Eva Sørensen.

3. Skulptur i haven til Munch Hadman.
■ 3. Sculpture in the garden at Much Hadham.
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kologiske spænding bag den skrællede
overflade.
Men kunst i naturen er én ting, kunst i

byen en anden. Og uden tidligere tiders
fælles begreber og opbakning bag et of¬
fentligt sprog, geråder kunsten i vanske¬
ligheder både i øst og vest. Som digteren
og billedhuggeren Ian Hamilton Finley
sagde, er der ikke længere reel dækning
for brugen af ord som »fædreland«,
»dyd«, »fromhed« osv., ord, hvorpå så
megen offentlig skulptur i århundreder
har været baseret.

Omkring sit husmandssted kaldet
»Little Sparta«, mellem kullede skotske
bakker, har Hamilton Finlay gennem 16
år konstrueret et haveanlæg, hvor gamle
dyder og moderne konflikter konfronte¬
res i indskrifter, skulptur og plantevækst.
I regn og blæst kæmpede vi os frem til
Claude's Arcadien, templet viet »To
Apollo, His Music, His Missiles, His Mu¬
ses«, dammen med små modeller af be¬
rømte krigsskibe og efterkommere efter
Kapitoliums gæs omkring en sten, sort
som tårnet af en u-båd. Alt ledsaget af
indhuggede citater fra St. Just, Kierke¬
gaard, Dada-digterne, Horats, Shakespe¬
are og mange andre. Skørt, skønt og
meget angelsaksisk. Et monument til in¬
dividualismen og en visuel og verbal pro¬
test mod kulturnihilisme og uvidenhed.
Englænderne fandt, at her var en art
slægtskab med Bjørn Nørgaard, hvis ar¬
bejder jeg havde vist, og som man applau¬
derede for deres vid, ironi og histori¬
cisme.
Både symposiet og de udmærkede tek¬

ster i kataloget til den store udstilling
»The Sculpture Show«, som indtil d. 9.
oktober vistes i Hayward Gallery og Ken¬
sington Gardens handlede om proble¬

merne ved anbringelsen af kunst i byen.
Inde er kunsten fri af tid og sted, ude har
den del i livet i én bestemt by hvert sekund
på dagen, i lys og mørke, sol og regn. Den
ældes med byen, og den skal have så
mange berøringsflader med sit miljø som
muligt. Og hvis den ødelægges ved vold
skyldes det, ifølge den almindelige erfa¬
ring, enten at den har haft indbyggede
aggressioner, at dens placering er forkert
eller, at den har behov for en verbal
forklaring. Visse kunstneres arbejder bli¬
ver ofte ødelagt, mens andre f.eks. Du-
senberry, fortalte, at hans søjler aldrig er
blevet beskadiget.
Fra New Zealand til Canada, fra Mexi¬

co til Japan synes man at arbejde med de
samme problemer og overalt ses værker
af de samme kunstnere: Calder, Moore,
Arp, Laurens, David Smith, Caro osv.,
samt de lokale varianter og eftersnakke¬
re. Men samtidig viser den internationalt
anerkendte kunst sig ofte at fungere som
murbrækker og alibi for en større åben¬
hed over for moderne kunst i det hele

taget. Og de kunstnere, der umiddelbart
er bedst egnede til udendørs placering, så
som Calder, Rickie og Nicki de St. Phalle
trækker andre med sig ud.
Men det skal i retfærdighedens navn

siges, at mange af de værker, der vistes,
ikke var andet end vartegn, signaler, de¬
koration eller legetøj. Men overalt arbej¬
des der med harmoni eller kontrast, luk¬
ket rum, åbent rum, skala, intimitet eller
dominans - alt sammen begreber, som er
alment fornemmelige. Vanskeligere bli¬
ver det, når man bevæger sig over i kon¬
ceptkunsten, og man kunne ønske for
alle, at de - som vi - måtte have lejlighed
til at lytte til Alice Aycock og Dennis
Oppenheims forklaringer på deres arbej-

6. David Nash: Standing frame. Yorkshire
Sculpture Park, Bretton Hall.
7. David Nash: Skitser!Sketches.
8. Richard Harris: Birrigai. Canberra. Austra¬
lien.
9. Ian Hamilton Finlay: Rosseau. Kroller-
Mtiller Museum. Holland.
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der og de principper, associationer og
drømme, der ligger bag deres domineren¬
de og til tider nok så ubehagelige kon¬
struktioner.
Andre kunstnere viste projekter, der

aldrig var blevet overført til varige mate¬
rialer eller som blot var indfotograferet i
ønske-positioner; men selv gæstespil på
de rette steder kan have varig effekt.

i *<

, %

3. Cristo: Surrounded Islands. Biscayne Bay.
Florida.

Kultorvet vil aldrig være helt det sam¬
me efter at man har set det mellem Albert
Mertz's stoleben - og Firenze heller ikke,
hvis man har oplevet byens profil bag
Henry Moores skulpturer ved den store
udstilling på Forte di Belvedere 1972.
Midlertidige opstillinger af store ma-

quetter kunne som renaissancens Trionfi
give rige oplevelser og erfaringer og spare
mange ærgrelser.
Man hvad gør man, hvis man skal »mø¬

blere« en park eller en »plaza«? Skal
skulpturen formes, så den passer til sine
omgivelser - eller skal omgivelserne for¬
mes, så de passer til en given skulptur -
begge dele er lige relevant - og lige van¬
skeligt.

I Jerusalem har billedhuggeren Nogu-
chi modelleret en bjergside som indfat¬
ning og afsæt for egne og andres værker
og i Mexico har seks kunstnere, der¬
iblandt Helen Escobedo og Mathias Goe-
ritz, i samarbejde omskabt en vulkansk
slette til skulptur: en cirkelrund, total
nøgen, kæmpestor arena af lava, et arki¬
tektonisk rammeværk af trekantmoduler

og der udenfor en krans af fredet vegeta¬
tion.

I det gamle stenbrug ved Portland Bill i
England gøres selve klippen til skulptur
mellem skulpturer, og det strengt formu¬
lerede anlæg foran Hirschorn-museet i
Washington blødgøres med beplantning
for at skabe kulisser for kunst. Billedhug¬
geren Israel Hedani bygger udsigten, so¬
len og skyggen ind i sine projekter, der
omfatter bjerge, ørken og bredden af Det
røde Hav. Store dele af havnen i Toronto
skal møbleres med skulpturer og det sam¬
me skal Jerusalem, Dallas, Buffalo, osv.
Og hvad blev konklusionen? At hvert

tilfælde må betragtes og vurderes isoleret
- at prøveopstillinger over et længere
tidsrum er ønskeligt - at udendørs skulp¬
tur bør skabes udendørs, idet kunstneren
ubevidst er hæmmet af atelierets mål - at
hårdt underlag er nødvendigt for de fleste
(bl.a. rasede Anthony Caro imod place¬
ringen af hans arbejde på Bretton Hall's
grønsvær, hvor de »mistede deres spænd¬
stighed«) -- at den faktiske og psykologi¬
ske skala er afgørende for et arbejdes
tilpasning til en given placering - at æste¬
tiske og ikke sociale hensyn var de over¬
vejende hos så godt som alle, både muse¬
umsfolk og kunstnere - og at en skulptur¬
park kan være alt fra Brancusi til Disney¬
land.

1. Albert Mertz: Stolepå Kultorvet. København
1983.
2. Hirschorn Museum and Sculpture Garden.
Washington D.C., USA.
■ /. Albert Mertz, chair on Kultorvet, Copen¬
hagen, 1983.

Note 1.
The International Sculpture Centre er en service
institution for professionelle billedhuggere og
andre beskæftiget med skulptur. Centret blev
startet i 1960 og holder hvert andet år en
konference eller et symposium over specielle
emner. Desuden publicerer centret »Sculpture
International« og »PublicArt Connection«.
Note 2.
Bretton Hall som sådan hører under Universi¬
tetet i Leeds. Her undervises i billedkunst,
drama, musik og kunsthåndværk og desuden
tilbydes Fellowships til kunstnere fra ind- og
udland. Yorkshire føler i det hele taget, at det
har et vist patent på skulptur, idet både Henry
Moore og Barbara Hepworth blev født her, og
Leeds Art Gallery har netop åbnet et Henry
Moore Centre med kildemateriale og maquet-
ter.

Rapportfra deltagelse i et internationalt sympo¬
sium om skulptur
Artiklen har tidligere, 27.9.1983, været bragt i
avisen Information og gengives hermed tilladel¬
se afGertrud Købke Sutton.

Gertrud Købke Sutton, kunsthistoriker og kunstkri¬
tiker, var inviteret til at tale om dansk skulptur i fri
luft ved symposiet.
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4. Henry Heerup. Louisiana. Humlebæk.
5. Richard Serra: Spin Out. Kroller-Miiller
Museum. Oterlo Holland.
6. Middelheim Museum. Antwerpen. Belgien.

7+8. Isamu Noguchi: Billy Rose Sculpture
Garden. Israeli Museum. Jerusalem.
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Fotos: Per Stahlschmidt.
Katounishte- brug af landskabet i en landsby i Bulgarien
Af Per Stahlschmidt, Freddy Avnby og Inge Alstrup

Katounishte er en lille landsby i Balkan¬
bjergene, den ligger ca. 300 km fra Sofia
og ca. 100 km fra Sortehavet. Jeg har
været der i 10 dage i juli 1983 som led i en
studierejse i Bulgarien sammen med arki¬
tekterne Inge Alstrup og Freddy Avnby,
deres børn Anne og Tue, Annes veninde
Katinka samt landskabsarkitekt Ulla Lar¬
sen. Bulgarien er et mangfoldigt land
både hvad angår natur og kultur. Katou¬
nishte er derfor kun en lille del af sandhe¬
den om Bulgarien, ligesom man på 10
dage kun kan få fat i en del af sandheden
om Katounishte.
Det er altid interessant at forstå, hvor¬

dan mennesker under forskellige vilkår
kan dække deres fundamentale behov
ved at udnytte det landskab, de bor i.
Men Katounishte får en særlig dimension,
ved at naturbetingelserne er nært sam¬
menlignelige med Danmark (klima, jord¬
bund og vegetation), mens den land¬
brugsmæssige driftsform kan sammenlig¬
nes med den danske for 200 år siden. Som
tidligere i danske landsbyer er der i Ka¬
tounishte i dag en stor grad af selvforsy¬
ning. Det meste arbejde er manuelt, og
biotoper, der kan betegnes som halvkul¬
turer (overdrev, stævningsskove, grøfte¬
kanter, enge m.v.), udgør en væsentlig
del af udnyttelsessystemet. På disse halv¬
kulturer, hvor vegetationen består af vil¬
de planter, er produktionen pr. arealen¬
hed lille i forhold til en kornmark, men
det er den nødvendige energimængde til

driften til gengæld også! Når energifor¬
men er muskelkraft, er man tvunget til at
økonomisere med den. Halvkulturerne er

ikke kun energiøkonomiske, de er også
alsidige, idet mange forskellige slags for¬
nødenheder kommer fra disse biotoper.
Da halvkulturerne har stor rekreativ vær¬

di, fordi de er fremkommelige og oplevel¬
sesrige, er det ofte disse halvkulturer,
man i Danmark søger at bevare eller
skabe ved den amtslige landskabspleje
eller den kommunale friarealforvaltning.
I det officielle bulgarske informations¬

materiale, jeg har set om landbruget,
findes disse naturskånsomme driftsmeto¬
der ikke. Billederne kunne her lige så
godt være taget af industrilandbrug i
USA. Sådan er dele af det bulgarske
landbrug også, og den del, der ikke er det
endnu, skal blive det! Til den tid vil
landskabet i og omkring Katounishte
være meget forskelligt fra i dag.
Katounishte er organiseret som et land-

brugskollektiv. De kollektive stalde, ma¬
skinerne og øvrige driftsbygninger ligger
øst for landsbyen, hvorfra man driver
markerne, fåreholdet og vedproduktio¬
nen i skovene. Bønderne i landsbyen
arbejder dels i kollektivet og dels med
deres private produktion. Den private
produktion foregår i haver og anneksha¬
ver, og består desuden i høhøst til ens eget
æsel og får, brændehugst m.v.
Kollektivet udgør sammen med en snes

andre landsbyer et »landbrugsindustrien

kompleks«. Denne overbygning står for
indkøb og afsætning og har desuden for¬
arbejdningsanlæg som væverier, korntør-
ringsanlæg, bageri o.s.v. Forarbejdnings¬
anlæggene ligger spredt i områdets lands¬
byer, ved Katounishte ligger f.eks. et
korntørreri. Organisationsformen med
kollektiver der er sammensluttet i land¬

brugsindustrielle komplekser, bruges i
hele Bulgarien.
Billedet (1) viser landsbyens beliggen¬

hed på en sydvendt dalside. I dalbunden,
skjult bag avnbøge og egetræer løber
floden og landevejen. Fra landevejen går
smalle stræder op ad dalsiden, og fra
strædet er der gennem en port i havemu¬
ren adgang til have og hus. Højere oppe
ad dalsiden ligger annekshaverne. Til
venstre i billedet ses en annekshave omgi¬
vet af et gærdselshegn, den eneste an¬
nekshave på billedet der ikke er skjult af
mirabelletræer. De hvide længer over an¬
nekshaven er stalde for de får, som ejes af
bønderne individuelt, men passes samlet
af et par fårehyrder.
I hele egnen er stort set den eneste form

for bebyggelse udenfor landsbyerne
staldbygninger af denne type. De hvide
længer ligger her på overdrevet, som
strækker sig langt på den anden side af
bakken. Øverst, i billedets højre side er
der skov. Skoven begynder som et park¬
landskab med spredte trægrupper, men
overgår efterhånden i en sluttet stæv-
ningsskov.
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Plan og opstalt af del af Katounishte. Kroen er det eneste hus der ligger syd for floden. Butikken, torvet, brønden, kirken (græsk-katolsk) og
»rådhuset« danner byens sociale midtpunkt.
■ Plan and elevation of a part of Katounishte. The inn is the only house located south of the river. The shop, square, church (Greek-Catholic) and
»the town hall« are the social heart of the village. .

Dalskråningen har en hældning på omkring 1:8, haverne er derfor
terrasserede, en del af terrænspringene sker i havemure i naboskel.
Oversigtskort over Bulgarien. Hovedlandskabsformerne er Donauslet¬
ten, Balkanbjergene, Den Trakiske Slette og Rhodopebjergene. Katou¬
nishte liggerpå samme breddegrad som Firenze og på samme længdegrad
som Helsingfors. Højden over havet er 400 m.
■ The dale slope has a gradient ofabout 1:8, the gardens are, therefore,
terraced - some of the height difference is taken up by boundary walls.
■ Map of Bulgaria. The main landscape elements are The Donau Plain,
The Balkan Mountains, The Trakik Plain and The Rhodop Mountains.
Katounishte is situated at the same lattitude as Firenze and the same

. Tyrkiet. longitude as Helsingfors. 400 m. over sea level.Grækenland. """
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1. Sofia. 2. Plovdiv. 3. Tirnovo. 4. Katounishte.
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2. Overdrevet.
Der er ikke kun overdrev i billedets forgrund
men også på den modsatte dalside, hvor der
løber et strøg med overdrev i skoven og en
overdrevszone langs dalsidens krone. Det er de
mest ufrugtbare arealer, der bruges til over¬
drev. Den vedvarende tørkeprægede urtevege¬
tation er arts- og blomsterrig. Fårene bliver
passet af hyrder, nogle flokke tilhører kollekti¬
vet, mens andre flokke er bøndernes private.
■ 2. The common.
There is not only common in the foreground of
the picture, but also on the opposite hillside
where a strip ofcommon runs through the wood
as well as along the ridge of the hill. The most
barren areas are used as common land. The

persistent, drought effected, herb-like vegeta¬
tion is rich in species andflowers. The sheep are
watched over by shepherds - some flocks be¬
long to the collective whilst others are privately
owned by the farmers.

3. Skoven.
Skoven består af tyrkisk eg med et islæt på de
fugtige steder af avnbøg, askbladet løn, robinie
m.fl. Billedet er typisk for skovene de nærmeste
kilometer omkring landsbyen: bunden afgræs¬
ses, så der bliver flydende overgange til over¬
drevet. Det er stødskud fra gamle stubbe, der
fældes (stævning), og hugsten sker spredt i
skoven (plukhugst). Tømmer, brænde og op-
bindingsstokke til tomater er de vigtigste pro¬
dukterfra skoven.
■ 3. The woods.
The woods are composed of turkish oak with
portions of hornbeam, Acer negundo, robinia,
etc. in the damp places. The picture is typicalfor
the woods closest to the village: the floor is
grazed so that there is a fluid transition to the
common. There are stump shoots from coppic¬
ing of old stumps and felling takes places all
over the wood. Timber, firewood and stakes for
tomatoes are the most important products from
the woods.

4. Marken.
På de mest frugtbare marker dyrkes majs,
solsikker og som her tobak, mens der på mere
tørre steder dyrkes hvede og havre. Tobaksbla¬
deneplukkes enkeltvis og køres i store kurve på
æselkærre hjem, hvor de tørres på snore. Korn¬
høsten er derimod mekaniseret med mejetær¬
skere. Al markdrift hører under kollektivet.
Bag tobakken ses, hvordan plukhugstskoven
fremtræder med ujævn kronehøjde.
■ 4. The fieids.
Maize, sunflowers and, as shown, tobacco are
grown on the most fertile fields whilst wheat and
oats are grown on more parched areas. The
tobacco leaves are picked individually and dri¬
ven home in donkey carts to be dried on the line,
The corn harvest, on the other hand, ismerchan-
ised using combine harvesters. All field crop
production is run by the collective. The uneven
crown heights of the coppice can be seen behind
the tobacco.
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5. Annekshaven.
Hver annekshave, der er på 1000-4000 m2, er
hegnet af mod overdrevets får af et flettet ris¬
gærde eller levende hegn og tættere på byen af
stablede stengærder. Hver kollektivbonde har
én eller flere annekshaver, hvor han dyrker
bønner, kartofler, vandmelon og andre grønsa¬
ger. Produkterne er dels til eget forbrug, dels til
privat salg. Den intensive, rent manuelle drift
kræver at annekshaverne ligger tæt ved lands¬
byen.
■ 5. The kitchen garden.
Each kitchen garden, between 1000-4000 m2, is
fenced offfrom grazing sheep by a wickerfence
or hedgerow and, closer to the village, by stone
walls. Every collective farmer has one or more
kitchen gardens where he cultivates beans, pota¬
toes, water mellons and other vegetables. Pro¬
duce is partly for own use andpartly forprivate
sale. The intensive, wholly manual production,
necessitates that the gardens be located close to
the village.

6. Landsbyen.
Huse og havemure bærer præg af, at egnen er
rig på tømmer, sandsten og teglværker, der
bliver ikke sparet på materialerne. Der er høje
mure om alle haver, men byen fremtræder
alligevel grøn, mirabelle og valnød er de almin¬
deligste træer i kaverne. Fra hønsegården er der
ofte et hul i havemuren, så høns og gæs kan gå
ud at finde mad i strædet.
■ 6. The village.
The houses and garden walls indicate that the
district is rich in timber, sand stone and brick
works and that there is no saving in materials.
There are high walls around all the gardens but
the village still appears green. Cherry-plum and
walnut are the most common trees in the gar¬
dens. There is often a gap in the wall from the
chicken run so that hens and geese can go out
and forage forfood in the street.

7. Floden.
Floden er børnenes foretrukne legested og heste
og æsler bliver vandet her. Der er mange fugle i
pile- og elletræerne langs floden. Det ses tyde¬
ligt, at floden ikke kun er kloak for de landsby¬
er der ligger langs den, men også deres losse¬
plads for have- og husholdningsaffald. Vi un¬
drede os over, at affaldet ikke istedet blev brugt
til kompost.
■ 7. The river.
The river is the children's chosen play area and
horses and donkeys are watered here. There are
many birds in the willow and alder trees along
the river. It is quite clear that the river functions
not only as a sewer for the villages along its
banks, but also as their rubbish dump for
garden and household garbage. It surprised us
that the rubbish was not used for compost
instead.
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8. Kirkegården.
Familie og venner samles ved gravstedet for at
indtage et måltid, symbolsk er der også en
portion til den afdøde. De bulgarske kirkegår¬
de er ikke så pillent holdt som vores, men de
besøges meget. De døde mindes desuden ved, at
der flere år efter begravelsen hænger et portræt
på porten, hvor den pågældende har boet.
■ 8. The church yard.
Family and friends gather at the grave to eat a
meal - symbolically, there is also a helping for
the deceased. The Bulgarian church yards are
not as meticulously kept as ours but are fre¬
quently visited. The dead are also remembered
long after burial by hanging a portrait on the
gate where the deceased lived.

9. Porten.
I Katounishte er der ingen blød overgangszone
mellem den private have og det offentlige stræ¬
de. Huset ligger i haven, og haven er effektivt
beskyttet af havemur og port. Så hvis man vil
følge med i, hvad derforegår, må man sætte sig
ud i strædet. Porten er åben eller lukket alt
afhængig afhumøret.
■ 9. The gate.
There is no soft transition between the private
garden and thepublic street in Katounishte. The
house is located in the garden and the garden is
effectively protected by a garden wall and gate.
So, if one will participate in life outside, one
must sit out in the street.

10. Torvet.
På torvet, der ligger ved landevejen, centralt i
byen, er der altid selskab. Vi fik ikke lært
mange gloser af det fremmedartede sprog, alli¬
gevel følte vi os ikke isolerede, takket være den
nærmest kærlige måde de gamle mennesker i
Katounishte behandlede os på. Vi blev mange
gange budt indenfor i haven, fik blommebræn¬
devin, tomater og agurk. Uden ord får man
ikke meget at vide, men forståelse kan man få
alligevel.
■ 10. The square.
There is always company in the square which is
situated on the road, in the center of the village.
We did not learn many expressions from the
alien language - all the same, we did not feel
isolated thanks to the almost loving way the old
people in Katounishte treated us. We were often
asked into a garden to be given slivowitz,
tomatoes and cucumbers. Without words, one

cannot learn much but understanding can be
reached, all the same.
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13. Udekøkkenet.
Alle haver i Katounishte har en udendørs va¬

skeplads. Der er stolper til tørresnoren langs
havegangen, og bag lågen for enden af gangen
går hønsene. Brændet langs havemuren til ven¬
stre er hentet med æselkærre i skoven. Den
store grad afselvforsyning skyldes sikkert mere
tradition og et lille vareudvalg i butikkerne end
mangelpå penge.
■ 13. The outside kitchen.
All gardens in Katounishte have an outdoor
washing area. There are posts for the washing
line along the garden path and the chicken run is
located behind a gate at the end of the path. The
firewood, stacked along the garden wall on the
left, is brought by donkey cart from the wood.
The high degree of self-sufficiency is probably
more a result of tradition and goods shortages,
in the shops, than lack ofmoney.

Foran hvert hus er en terrasse overdækket af et
vintag. Terrassen giver adgang til huset, er
arbejdsstedet for huslige sysler og er somme¬
rens opholds- og spisestue. Langs terrassen og
havegangen er der blomster, mens resten af
haven dyrkes intensivt med tomater, agurk,
løg, kartofler og dild. Med omgivende have¬
mur, grønsager i tætte rækker og et islæt af
roser og dahlia kan man ikke tænke sig urfor¬
men af en have tydeligere end den bulgarske
bondehave.
■ 11. The terrace.
The terrace provides access to the house, is the
work place for household chores and is the
sitting and dining room in the summer. There
are flowers along the terrace and garden path
whilst the rest of the garden is intensively culti¬
vated with tomatoes, cucumbers, onions, pota¬
toes and dill. No garden form can be more clear
than the Bulgarian farm garden with its enclo¬
sing garden wall, vegetables in tight rows and a
sprinkling of roses and dahlias.
12. Forrådshuset.
I forrådshuset, der gerne ligger i et hjørne af
haven, gemmes ikke blotæbler, løg og kartofler
fra haven og annekshaven, der tørres også
timian og merian fra overdrevet og svampe fra
skoven. Det er også her mirabellerne til blom-
mebrændevinen'står og gærer. Der er honning
fra bistaderne på overdrevet, nødder og syltetøj
fra frugttræerne i haven og langs landevejen. I
forrådshuset får man et godt indtryk af, hvor
alsidigt de ekstensive dyrkningsarealer som
skov, overdrev og grøftekant bliver udnyttet.
■ 12. The storage house.
The storage house, which is often situated in a
corner of the garden, is not only used to store
apples, onions and potatoes from the garden
and kitchen garden, but also to dry timian and
marjoram from the common and mushrooms
from the woods. The cherry-plums for slivowitz
also ferment here. There is honey from the bee
hives on the common, nuts and jams from the
fruit trees in the garden and along the roads.

11. Terrassen.

.



Arkitektforeningens hus.
Planen er en opmåling Freddy og Inge lavede afdet sted, vi boede i Katounishte. Huset ses også på planudsnittet af landsbyen side 7. Vi fik lov at
låne huset af den bulgarske arkitektforening gennem den kontakt, Freddy skabte ved en studierejse i Bulgarien arrangeret af Danske arkitekters
Landsforbund i sommeren 1982. Den bulgarske arkitektforening har huse forskellige steder i landet til brug for medlemmerne.
■ The architects association house.
Theplan is constructed from measurements which Freddy and Inge took of the house we lived in at Katounishte. The house can also be seen on the
detailplan ofthe village on page 7. We were able to borrow the housefrom Jhe Bulgarian Architects Association through the contact which Freddy
made on a study tour to Bulgaria arranged by The Danish Architects Association in the summerof1982. The Bulgarian Architects Association have
houses in different parts of the country for use by members.
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Grunden, der har et faldfra nord mod syd på ca. 3 meter, er på 730 m2.
Man kommer indfra haven fra strædet vest for grunden.
Det 100 år gamle hus er typisk for egnen med sine tykke stenmure på 3

sider, kun sydfacaden er lavet af træ (15). Træværket er ubehandlet
tyrkisk eg, dermed tiden harfået en gylden lød. Der er 4 værelserpåførste
sal. Interiøret er tyrkisk præget med brikse, lave borde og skamler og
vævede tæpper i kraftige farver på alle gulve. Køkkenet ligger ikke i
hovedhuset men på den anden side af terrasse og pergola, op mod
havemuren.

Pergolaen med vin har udskårne dekorationer, den står som et
selvstændigt element, fri afbygningerne (14).
I det lille hus i havens nordlige hjørne har der været forrådhus og stald.

På terrassen nedenfor dyrkes stadig tomater. I den øvrige del af haven er
der nu græs og buske - i modsætning til landsbyens øvrige haver, hvor
hver en kvadratmeter dyrkes.
■ Theplot, which falls approx. 3 meters from north to south, has an area
ofabout 730m2. Access to the garden is gainedfrom the street, west of the
plot.
The 100 year old house is typical for the district with its thick stone walls
on 3 sides, only the south facade is constructedofwood (15). The timber is
untreated turkish oak which in time has taken on a golden hue. There are 4
rooms on the 1st. floor. The interior has a Turkish character with
couches, low tables and stools as well as strongly coloured woven carpets
on all the floors. The kitchen is not situated in the main house but on the
other side ofthe terrace and pergola, against the garden wall.
The vine pergola has carved decorations and stands as an independent
element, free of the buildings (14).
The little house in the northern cornerof the garden, was once the storage
house and stable. Tomatoes are stll grown on the terrace below. The
remainder of the garden is nowplanted with bushes or sowed with grass-
in contrast to the other gardens in the village where every square metre is
cultivated.

Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt MDL og lektor på KVL.
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1. »En behersket staudepalet i paraplykrans«.
2. Det moderne parterre eller »Farvelade¬
bånd«.
Steen Eiler Rasmussen har i bogen »Dejlige
Stæder« fra 1964 skrevet underfuldt om »Pa¬
raplyer i Munchen«.
■ 1. »A restrained perennial palette in umbrella
garland«.
2. The modernparterre or »Paint-box band«. In
his book »Dejlige Stæder« from 1964, Steen
Eiler Rasmussen has written a wonderfull sec¬
tion about »Umbrellas in Munich«.

Strøtanker ved oplevelsen af IFLA Congres og IGA 83
i Munchen

Af Lars Borgen

Tirsdag den 30. august 1983.
Kører gennem det smukke og hjemligt
kendte morænelandskab, der her i Allgåu
i det sydlige Tyskland bare er lidt højere,
og hvor husene ser lidt anderledes ud. Og
hvor traditionen for at dekorere facader¬
ne med blomsterkasser under vinduerne
skaber en stemning af fuldendt idyl..
Besøger klostret Wieskirche, som har

et af barokkens mest prægtige kirkerum.
Rent hvidt med forgyldte dekorationer.
Bestemt ikke overlæsset, som man ellers
altid forestiller sig de store barokbygnin¬
gers indre. Også udenpå overraskende.
Næsten alle dekorationer er i tonet kalk,
som idelig fornyes efter den gamle hånd¬
værkstradition.
Det at sidde stille og lade de mange

synsindtryk fæstne sig i hukommelsens
vindinger er en stor oplevelse. Rummets
pragt kan næsten få en til at glemme, at
man på alle sider er omgivet af andre
turister, som for det meste vandrer uroligt
rundt for at se mest muligt på kortest
mulig tid.

Derfra går det videre mod Munchen ad
det veludbyggede vejsystem, som for ty¬
skerne synes at være en helt uundværlig
del af tilværelsen.

Førsteindtrykket af byen står da også
helt i den brølende trafiks tegn. Man
ledes automatisk ind på den såkaldte
Mittlere Ring (en ydre findes endnu
ikke). Og før man ved af det, kører man
forbi det olympiske stadion, som med
sine teltkonstruktioner let lader sig iden¬
tificere. Men mere herom senere.

Onsdag den 31. august 1983
1. kongresdag IFLA World Congres
Med blandede og temmelig skeptiske fø¬
lelser med byens offentlige og meget ef¬
fektive transportsystem til Deutsches
Museum, hvor omkring 1000 landskabs¬
arkitekter (heraf fire danske) fra ca. 43
nationer har sat hinanden stævne for at

diskutere emnet by - natur - fremtid.
Formiddagens indtryk: en mærkelig offi¬
ciel blanding af velkomstord fra byens
borgmester, IFLA's formand, Tysklands

landskabsarkitektforenings formand og
ægte hornmusik fra et orkester bestående
af landskabsarkitekter!
Salen er stor og pompøs, til lejligheden

overdådigt pyntet med store blomsterde¬
korationer omkring tribunen.
Dagens forelæsninger omfattede bl.a.

den østrigske landskabsarkitekt Dr.
Bernd Lotsch, som var usædvanlig enga¬
geret, og som havde en række gode bille¬
der med til at illustrere sit budskab: Det
er muligt at forbedre storbyens grønne
miljø betydeligt, hvis man lader sin fanta¬
si spille fuldtonet med og ikke lader sig
begrænse af gængse opfattelser af, hvor¬
dan man plejer at gøre. Til hjælp var der
iøvrigt simultantolkning på både tysk,
engelsk og fransk.
Frokosten var arrangeret af byen

Munchen og var efter sigende god. Vi var
i parentes bemærket desværre mange,
som selv efter en ihærdig »kamp« ikke fik
del i maden. Det foregik stående i forhal¬
len, hvof der var for få til at sætte frem og
mange til at tage fra.
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3. Olympia Stadion i Munchen, fuldført i 1972,
fotograferet i 1983.
4. Oversigtsbilledet er taget oppe fra områdets
store udsigtshøj, formet af nedbrydningsmate-
rialer fra den sidste krig. En del af bakkerne på
IGA er skabt afsamme materiale, et monument
i bløde former over fortidens synd.
■ 3. The Olympic Stadium in Munich, complet-
ed in 1972, photographed in 1983.
4. The survey picture is taken on top of the great
prospect hill built from demolished material
from the last war. Some of the hills at IGA are
built from the same materials - a monument in
soft forms over the sins ofthe past.

3

Sammesteds var der til lejligheden ar¬
rangeret flere udstillinger omkring land-
skabsarkitektoniske emner, ligesom der
var forskellige stande for varer af særlig
interesse for os.
Hos mig fængede særlig et nyt tovklat-

resystem bygget over den samme idé som
de store teltkonstruktioner på Olympia
Stadion. Sådanne rumgitre kunne det
være spændende engang at få til
Danmark.
Det så ud til, at det kombinerede det

spændende, udfordrende og sikkerheds¬
mæssige på en fin måde. Desuden var der
oplagt mange muligheder for at bearbej¬
de det. Næst efter et rigtigt levende træ,
som nu engang er det bedste klatrestativ,
så dette nye net ud til at være noget nær
det bedste.
Min første dag afsluttedes med et kort

besøg på det smukke slot Nymphenburg
med efterfølgende spisning i den roteren¬
de restaurant i Olympiaturm, 200 meter
over byen. Udsigten ' over Munchens
mange lys var uforglemmelig.

Torsdag den 1. september 1983
2. kongresdag
Kl. 09.00 afgang fra Deutsches Museum
til heldagsekskursioner til flere forskelli¬
ge mål som f.eks.
- planlægning, parker og haver i byen -
- historiske parker og haver-
- beskyttelse af urbane grønområder -

Jeg valgte den historiske tur, da jeg har
gode erfaringer med at opsøge det gamle i
en by som basis for at forstå det nye.

Så turen gik igen til parken omkring
slot Nymphenburg, de bayerske kongers
sommerlystslot, som i dag helt er omgivet
af by mod sin oprindelige placering uden
for bygrænsen.
Det er et smukt barokhaveanlæg, der

også - som så mange andre - delvis er
ændret til engelsk landskabshave.
Vi havde lederen af den grønne forvalt¬

ning i Munchen som guide, og under hans
morsomme og underholdende fortælling
på det klingende sydtyske fik vi et godt
indtryk af de kolossale anstrengelser,
man gør for at fastholde de gamle have¬

kunstneriske kulturværdier, som parker¬
ne og deres bygninger tilsammen er.
Parkvandringen varede V-h time i dejligt
solskinsvejr. Undervejs var der også god
lejlighed til at veksle et par ord med de
øvrige deltagere, så man kom efterhån¬
den til at kende hinanden på det behageli¬
ge niveau, hvorfra en faglig debat let
opstår.
Foran Nymphenburg, som er fra 1700-

tallet, er der en lang vandakse, og i den
højre gåsefodsstråle flyder en vandåre
mod nordøst til floden Isar, hvoromkring
byen Munchen oprindelig er opstået.
Det er for mig spændende at søge sam¬

menhængen mellem de grønne områder-
og her var der den overraskelse, at netop
den omtalte vandkanal på et sted er ud¬
nyttet som hovedelement i det olympiske
stadionområde. Artistisk smukt er kana¬
len udvidet i en række slyngede former,
der danner en lang sø, i dag et søgt
område for storbyborgernes rekreation.
Videre gik det i bus forbi det olympiske

område nordpå til Neues Schloss Schleiss-
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1. Landskabsarkitekt holder friluftsforelæs-
ningfor fagfæller om sit værk, IGA-planen.
2. Promenerende parkgæster, overspændte og
utilregnelige.
■ 1. Landscape Architect holding an open air
lecture for colleagues about his work, the IGA
plan.
2. Strollingpark guests, overwrought and out of
control.

heim, et slotkompleks bestående af tre
slotte omkring én kilometer lang barok
pragthave.
Først en frokost på et gæstgiveri, hvor

det var spændende at sidde til bords med
fagfæller fra Tyskland, Canada og Japan.
Og forbindelsen blev hurtigt knyttet til de
japanske professorer, da navnet Sven
Hansen uundgåeligt dukkede op i samta¬
lens løb. Jo - for den ene professor kendte
min læremester, der er Foundationmem-
ber of IFLA fra 1948. Efter frokost tilba¬
ge til Neues Schloss Schleissheim.
Det skal indrømmes, at hjernen - min i

hvert fald - har svært ved at rumme

mange nye indtryk på én og samme dag,
og det føltes som at øve voldtægt på det
smukke haveanlæg at opleve det lige efter
at have oplevet et lignende om formidda¬
gen. Man bliver simpelt hen så mæt af
indtryk, at selv nok så berømte kultur¬
skatte glider forbi uden at fæstne sig. Så
det var en sand lise for alle sanser at

generobre »sit sæde« i bussen og få veks¬
let små bemærkninger med en ameri¬
kansk landskabsarkitektstuderende, der
så alt med ganske andre øjne.
Torsdag aften var der mulighed for at

besøge fagfællers tegnestuer i Munchen.

Da jeg tidligere havde haft den oplevelse,
tog jeg i stedet ud på de vilde vover.

Fredag den 2. september 1983
3. kongresdag
Hele dagsprogrammet var igen henlagt til
kongressalen, hvilket jeg fandt for an¬
strengende.
Formiddagen blev i stedet et spænden¬

de møde med Olympia Stadion, det bane¬
brydende anlæg med de store teltover¬
dækninger.
Samspillet mellem terrænbearbejdning

og de kæmpemæssige sejl er sublim.
Og oplevet oppe fra Olympiaturm i en

højde af 200 meter får man om dagen et
fint overblik over dels det samlede anlæg,
dels sammenhængen med Munchen. Og
herfra kan man i klart vejr se helt til
alperne - jo, det var en oplevelse.
Tilbage til IFLA-kongressen, hvor der

blev oplæst et meget langt, men glædeligt
progressivt manifest, som vandt forsam¬
lingens tilslutning. Det bliver formodent¬
lig tilsendt alle IFLA-medlemmer.

Jeg hæftede mig især ved, at landskabs¬
arkitekter fra hele verden kunne enes om

at erklære, at så længe enorme økonomi¬
ske midler spenderes på militærudstyr og

lignende nonsens, så længe kan vi ikke
acceptere argumentet om, at der ikke er

penge til at sikre en væsentlig forbedring af
miljøet i vore byer!
I de tyske medier vandt manifestet også

genklang, og man kunne høre citeret, at
landskabsarkitekterne maner til fornuft!
For mig var det en så positiv oplevelse, at
jeg med stor glæde nu betaler mit kontin¬
gent til IFLA, før har det været med
nogen skepsis.
Den aften var samtlige deltagere i

kongressen inviteret til spisning og under¬
holdning ude på den store Internationale
Haveudstilling IGA 83. Det var et spæn¬
dende første møde med IGA-anlægget.
Velankommet med en nyanlagt linie af

U-bahn til området, der ligger i den syd¬
vestlige del af Munchen, gennemvandre¬
de jeg tre gange området. Årsagen var en
programændring om mødested, der gav
anledning til misforståelse. Det gav mig
dog samtidig mulighed for at afprøve det
særdeles gode system af informativ karak¬
ter, der er opstillet på IGA. Hovedplanen
er klar, og gode grønne skilte leder over¬
alt den besøgende rundt. Det er gjort med
tysk grundighed! Jeg fik også mulighed
for at prøve en tur med en lille jernbane,
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3

3. Skærmherre beskytter arbejdende fagfælle.
4. Hvidt i grønt - Den romantiske have.
■ 3. Sheltering working colleagues.
4. White on green - The romantic garden.
Fotos: Charlotte Skibsted og Lars Borgen.

4

som fører rundt i den langstrakte bypark¬
kile, der efter udstillingens ophør bliver
stillet til rådighed for de omkringboende
som rekreativt grønt område.
Aftenens traktement var ægte bayersk

med sauerkraut og dertil en liter fadøl,
som bekom mig vel efter den lange van¬
dring. Efter spisningen var der under¬
holdning i parkens store telt med plads til
ca. 4.000 mennesker. Schweiziske danse¬
re med ledsagelse af byorkester og fane¬
svingere diverterede os i godt halvanden
time. Stemningen var medrivende, og en
lille tilskuer på bare fire-fem år kunne slet
ikke lade være med at dirigere, stående
midt i menneskemængden.
Derefter vandrede vi i det svage lys, der

hastigt svandt og afløstes af parkens man¬
ge lampers skær, til den sydvestlige del,
hvor der til vor ære blev affyret et forry¬
gende festfyrværkeri, som varede om¬
kring tyve minutter.
Det var imponerende at stå højt oppe i

parkens kunstigt formede bakker og se ud
i det store parkrum, som ideligt oplystes
af strålende farveeksplosioner. Fra alle
sider lød begejstrede udbrud, og afslut¬
ningen blev spontant efterfulgt af et vel¬
ment bifald.

Lørdag den 3. september 1983
Rundturpå IGA-83.
For alle kongresdeltagere var der lørdag
arrangeret rundvisning under fagkyndig
ledelse på Internationale Garten Ausstel-
lung, hvor de projekterende landskabs¬
arkitekter fik lejlighed til at præsentere
det overdådige overflødighedshorn af alle
havekunstens virkemidler i moderne
ramme.

Kl. 09.00 stod vi da i kø foran portene
sammen med ca. 20.000 andre besøgende
i et vejr, der godt kunne se ud til regn
efter lang tids strålende solskin.
Borgerne i Miinchen siger, at de ikke

bryder sig om at se Alperne fra byen, for
det betyder som regel, at der snart efter
kommer regn i betydelige mængder. Og
det havde faktisk været tilfældet fredag -
og denne tommelfingerregel skulle da
også denne gang vise sig at holde stik.
Til at begynde med var det spændende

at opleve tusinder af mennesker spadsere
omkring i udstillingsparken, alle forsynet
med sin private skærmende paraply.
Indtrykket blev nærmest japansk, og

særdeles poetisk. Festligt mangefarvede
paraplydækkede masser af besøgende be¬
vægede sig langsomt forbi frodigt blom¬

strende parterreagtige bede, langs saftigt
grønne svagt bølgede plæner, spejlende
sig i vandet i parkens søer og i de regn¬
blanke stiers asfalt.

Utallige søgte ly i et af de mange ud¬
skænkningssteder, hvor en ensiansnaps
eller et glas frankenvin eller måske en
skummende bayersk øl igen kunne få
varmen til at strømme gennem regnkolde
lemmer.
Hen mod frokost blev den silende regn

afløst af et stærkt behov for at finde ly,
varme og mad, så vi styrtede tilbage gen¬
nem parken til hovedindgangen og fandt
snart efter ind i et lokalt spisested, i ly for
det mildt sagt strålende septembervejr.
Det officielle arrangement afsluttedes

med en festblanket på et af byens fineste
spisesteder, men derom må andre beret¬
te, da det ikke lige er min hofret at sidde
til stads i mange timer.
Hjemme igen må jeg konstatere, at det

bestemt var værd at deltage i IFLA-kon-
gressen, og det bliver ikke sidste gang, at
jeg spenderer nogle feriedage på faglig
kontakt via IFLA.

Lars Borgen, praktiserende landskabsarkitekt MDL,
MAA, Århus.
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Bogomtale

En skulpturhave i Dunkerque
Gilbert Samel: Un jardin de sculptures -
Dunkerque. 1982. Kan bestilles gennem
landskabsarkitekt Gilbert Samel, 11 Quai
du Pothuis. 95300 Pontoise. Frankrig.

Åh disse firsere - hvor er de mærkelige:
man klemmes flad mellem nostalgi og
truslen om undergang. De gode gamle
dage er her næsten igen - det siger
Schliitter selv. Hvis det ikke lige var for
det med raketterne.
Mens den ene halvdel af befolkningen

knokler sig ihjel, går den anden i opløs¬
ning i arbejdsløshed, og mens vi alle un¬
derlægges edb-teknikkens usynlige magt,
flygter mange ind i fjernsynets og video¬
ens utrolige verden.
Virkeligheden fortrænges, fordi vi er

for trætte og bange til at leve i den. Og
magtesløse, for hvor skal vi begynde, og
nytter det overhovedet noget? Skal man
gå i seng med en flaske lilla bols og et kilo
mayonnaise eller råbe sig hæs på barrika¬
derne?
De fleste mennesker er i besiddelse af

deres sansers fulde brug - og måske kan
det være en begyndelse at skærpe dem - at
se, høre, lugte - begribe den dagligdag, vi
lever i påny. Sætte den i relation til tid og
sted, fortid, nutid, fremtid. Opfatte sig
selv som en del af denne verden, få et
større og mere filosofisk perspektiv i sit
liv.
Det er nok noget af det, de fleste kunst¬

nere forsøger at give os - og også nogle af
de tanker, der ligger til grund for skulp¬
turhaven i Dunkerque (Frankrig). Dun¬
kerque er en by, men først og fremmest er
den atmosfære, rytme, lyd: en strømhvir¬
vel af liv, en verden af styrke - stål og ild,
en kontrasternes verden, lysets verden,
en verden af former og stilarter, en verden
præget af mennesker uden omsvøb.
Byen har besluttet også at blive byen

for moderne skulptur, og det har forelø¬
big udmøntet sig i en skulpturhave. Ved
ordet skulpturhave forestiller de fleste sig
sikkert noget med rolige, smukke omgi¬
velser, der lader »kunstværkerne komme
til deres ret« - hvor man uforstyrret kan
fordybe sig i form og rum (som på Louisia¬
na og i Herning f.eks.).
Anderledes i Dunkerque, her har man

valgt at placere skulpturhaven på et af¬
langt areal presset ned mellem havnens
larmende, forvirrende liv på den ene side,
og på den anden side en stor kanal som
bufferzone ud mod det vældige hav.

Gilbert Samel har været landskabsarki¬
tekt på projektet, og i hans hjemland fik
hans værk følgende ord med på vejen:
»Landskabsarkitekten har formgivet

parken som kun en mand, der elsker sin
by, formår det. Parken er så perfekt inte¬
greret i omgivelserne, at alt forekommer
selvfølgeligt. Set fra havnen opleves den
som en del af byen, mens den fra byen
opleves som hørende til havnen med
skulptursilhouetter, der blander sig med
de store kraner og master, og hvor de
grønne, bløde landskabsformer minder
om et kvindebryst tegnet afMatisse.«
Parken - eller haven - tildeltes i 1980

førsteprisen ved den internationale bien¬
nale for gadekunst, og i den anledning
blev der udgivet en bog om projektet.
Det er en stor og flot billedbog med

masser af fotografier, ikke så meget tekst,
og med engelsk summary.
Bogen handler selvfølgelig om selve

haven, og om skulpturerne, men egentlig
mere om inspirationsgrundlaget: havnen
med dens virvar af detaljer og fascineren¬
de liv. En havn, man må fanges ind af og
glemme tiden i, når man kommer som
besøgende, men også en havn, der er en
barsk arbejdsplads for mange fiskere og
skibsværftsarbej dere.
Skulpturhavens placering midt i det

hele gør den til en åben park for alle. Det

bliver et dagligdags sted, hvor man ikke
kan komme uden at blive provokeret i
retning af en dybere fortolkning af hver¬
dagen og livet, fordi man hele tiden har
udsyn til det konkrete liv - de store tank¬
skibe, kranerne, fiskerbådene samt
havet. Mai Scharff.

Parken erplaceret på et areal, hvor der tidligere
var bastioner, det fornemmes tydeligt i de nye
landskabsformer.
■ The park is located in an area where earth
fortifications were once located. This can clear¬
ly be seen in the new landscape forms.
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Frederick Law Olmsted

og Bostons parksystem
Cynthia Zaitzevsky: Frederick Law Olm¬
sted and the Boston Park System. The
Belknap Press of Harvard University
Press, London, England 1983. 262 s. illu¬
streret, format 30x28 cm. Pris ca. 495,00
kr. Fås gennem Nordisk Boghandel.

I en tid, hvor naturprægede parker disku¬
teres blandt planlæggere og forvaltere af
friarealer, er det tankevækkende at læse
bogen om den amerikanske landskabs¬
arkitekt Frederick Law Olmsted (1822-
1903) og hans næsten 30-årige engage¬
ment i og arbejde med opbygningen af
The Boston Park System i anden halvdel
af 1800 tallet i hovedstaden i staten Mas¬
sachusetts i USA.
Olmsteds navn sættes først og frem¬

mest i forbindelse med New York's Cen¬
tral Park, som han sammen med kompag¬
nonen Calvert Vaux tegnede i midten af
1800 tallet og i en årrække var leder af,
men efter at have læst bogen her, hvor
hans indsats i forbindelse med Bostons

parksystem kortlægges indtil mindste de¬
talje, må det nok erkendes, at hans stør¬
ste og betydeligste indsats er ydet her.
Bogen er delt op i tre hovedafsnit The

Background, The Parks og The Design
Process, dertil en Epilog, Olmsted: The
Second Century og samt fyldigt Appendix
indeholdende plantelister, noter med
henvisninger, illustrationsfortegnelse og
et index.

Kapitel 1 i The Background giver en
glimrende introduktion for en udlænding,
som ikke kender Boston og dens byplan¬
historie. Ved hjælp af planer og stik ridses
byens fysiske udvikling op til midten af
1800 tallet. I begyndelsen er det lidt svært
at orientere sig, når man er helt ukendt
med navne og byens topografi; nordpilen
på kortudsnittene er sjældent opad.
Byen Boston vokser op på en halvø,

der har forbindelse til fastlandet via en

smal landtange. I 1800 tallets begyndel¬
sen vokser byen ud over alle grænser dels

på omliggende halvøer dels på opfyld
omkring tangen, hvilket ændrer byens
udseende totalt mod syd. Området var
præget af store flade sumpede marsklig-
nende områder dannet mellem mundin¬

gerne af flere floder bl.a. Muddy River og
den større Charles River, der kommer til
at spille eh rolle i det nye store parksy¬
stem.

Kapitel 2 fortæller om Frederick Law
Olmsted, der er født i Connecticut i 1822,
om hans barndom, ungdom og uddannel¬
se. Han var søn af en velhavende manu¬

fakturhandler. Hans barndom bliver

grundet moderens tidlige død delt mellem
kostophold hos strenge religiøse lærere
og oplevelsesrige ferieophold i hjemmet
med en stedmor og en større ny søsken¬
deflok. Det var i familien almindeligt at
foretage udflugter til landskabeligt at¬
traktive mål. Sygdom hindrede ham i at
komme på college; i stedet kom Olmsted i
lære hos en ingeniør og fik tre års grund¬
uddannelse i ingeniørvirksomhed, en tek¬
nisk baggrund, som han senere fik stor
gavn af. Denne læreperiode efterfulgtes
af en tid til søs, hvorefter han slog sig ned
som landmand i en årrække og eksperi¬
menterede med nye dyrkningsmetoder.
Med en bror foretog han 1850 en fodtur
gennem England og kontinentet.
I England besøgte han bl.a. den nye

Birkenhead Park tegnet af Joseph Paxton
i en forstad til Liverpool og så parker
skabt af Brown, Repton m.fl., og ikke
mindst det engelske kulturlandskab, som
gjorde et uudsletteligt indtryk på ham.
Også den franske parkbevægelse præget
af Alphand og de tyske flodlandskaber
oplevede han.
Efter hjemkomsten arbejdede Olm¬

sted foruden med landbruget også som
journalist og gennemrejste i den egen¬
skab staterne. Han blev forlægger, men

gik bankerot og søgte så i 1857 et nyopret¬
tet lederjob ved det nyligt vedtagne Cen¬
tral Park projekt. Dermed var hans livs¬
bane som landskabsarkitekt udstukket.
Han vandt i 1858 sammen med arkitekt

Calvert Vaux en konkurrence om ud¬

formningen af parken med planen
Greensward. Olmsted og Vaux arbejde¬
de med at gennemføre Central Park, til
borgerkrigen afbrød samarbejdet.
Olmsted havde et kort engagement i

Californien, men samarbejdet genopto¬
ges, da en stor ny opgave på østkysten
kaldte. En park til byen Brooklyn (senere
indlemmet i N.Y.) skulle tegnes og udfø¬
res. Her blev der i modsætning til den
langstrakte stramt rektangulære Central
Park, hvis form var bestemt af det regel¬
mæssige gadenet, mulighed for at bear¬
bejde parkens grænser. Parken regnes
sammen med Central Park og Bostonpar¬
ken Franklin Park for et af Olmsteds
mesterværker.

Kapitelet giver også en redegørelse for
udførelsen af en række andre projekter.
Partnerskabet med Vaux ophørte i 1872,
men Olmsted fortsatte med at arbejde fra
en adresse i New York til 1883, selv om

han da var i fuld gang i Boston, og skønt
han i 1878 faktisk blev afskediget fra sit
lederjob i Central Park. Parken var nu så
godt på vej, at man ikke mente, man
havde behov for at have en landskabs¬
arkitekt som leder.

Kapitel 3 giver en grundig redegørelse
for, hvordan parkbevægelsen i Boston
kom i stand i 1860'erne, den politiske og
økonomiske side af sagen og den offentli¬
ge debat om nødvendighed af friarealer.
Diskussion af forskellige forslag til park¬
systemer i større eller mindre afstand fra
bykernen o.s.v. Allerede fra 1869 tages
Olmsted med på råd. Han holder i 1870
en forelæsning om betydningen af parker
for helbred, sindelag og moral for bybo¬
ere særlig for de fattige og svage. Han
fremhæver, hvorledes Central Park ikke
kun giver mulighed for frisk luft og sund
motion for storbyens borgere, men også
giver folk lejlighed til at mødes.
Efter mange forsøg og skuffelser går

parklovgivningen igennem i 1875. En
parkkomité bliver nedsat til at erhverve
arealer inden for kommunens grænser.

Plan af parksystemet, som strækker sig fra
Common Park til Franklin Park. 1894.
■ Plan of the park system from the Common to
Franklin Park. 1894.

I'AHK HYHTKM

COMMON to FRANKLIN I'AHK
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Der holdes offentlig høring om planerne,
Olmsted tages igen med på råd, men man
udskriver alligevel en offentlig konkur¬
rence om den første af parkerne Back
Bay. Vinderprojektet bliver ikke bragt til
udførelse. I 1878 beder man F. L. Olm¬
sted om at udføre en plan, som vedtages.
Efter denne lange spændende optakt

følger i afsnit II en kronologisk og syste¬
matisk gennemgang af tilblivelseshistori¬
en for de enkelte parker i parksystemet;
først i 1879 The Back Bay, senere omdøbt
til The Fens, der som navnet siger er et
delvis inddæmmet areal med afstrøm-

ningsproblemer og tilvokset med store
sivstrækninger. Der blev fyldt op, uddy¬
bet vandarealer, afdrænet og kloakeret,
bygget pumpeværker, nye broer og stier.
Olmsteds ingeniørviden blev sat på en
hård prøve. En del af den oprindelige
eng- og mosebevoksning blev dog beva¬
ret, hvilket gav parken en særlig karakter.
Samme år går Olmsted i gang med det

store Arnold Arboret, en park af en helt
anden karakter på et stort kuperet og
meget attraktivt areal, hvoraf en del er et
tidligere landsted.
I femte kapitel når vi til West Roxbury

park senere omdøbt til Franklin Park.
Her får landskabsarkitekten i en stor

public park lejlighed til at forme et land¬
skabeligt parkområde, der kan leve op til
hans idealer om, at byboere behøver kon¬
takt med naturens verden for ikke blot at
bevare deres fysiske sundhed, men for
også at bevare deres mentale ligevægt.
For at tilfredsstille dette krav skal en park
være stor nok til at eliminere de omgiven¬

de bygninger og give illusionen af ube¬
grænset areal. En sådan park skal ikke
være et udstyrsstykke, men have et enkelt
landligt udtryk, kan man læse i hans be¬
skrivelse. Generalplanen er klar i 1885.
Olmsted arbejder i den brownske ånd
med the Beautiful og the Pastorale snare¬
re end med the Picturesque.
Parkbåndet sluttes med The Muddy

River improvements og Jamaica Park.
Det var et parkprojekt, som ikke havde
været med i de oprindelige planer, men
som dannede et naturligt bindeled mel¬
lem The Fens og The Arnold Arboretum.
Også her består arbejdet i betydelige
reguleringsarbejder, da der er tale om et
flodleje og et vandreservoir (Jamaica
Park), som skal omformes til et tilgænge¬
ligt parkområde.
Bebyggelsen ligger umiddelbart op ad

vandreservoirets grænser, og jernbaneli¬
nier løber langs med og krydser arealerne
og giver trafik- og støjproblemer.
Yderst mod nordvest indrettes langs

Charles River en aktivitetspark (Charles
Bank) med legepladser og to gymnasier,
en slags frit tilgængelige atletikstadier, et
for mænd og et for kvinder. En helt ny
parktype, som får stor succes.

Langs parkerne og mellem de enkelte
parker anlægges brede parkwaysmed allé¬
plantninger, kørebane, fortov og ridesti;
også de nymodens sporvogne vinder ind¬
pas i græsrabatter mellem trærækkerne.
Gennem de større parker er der drives,

køreveje med niveaufri skæringer, oprin¬
deligt bestemt for hestekøretøjer, men
senere overtaget af automobilen, hvilket

takket være de niveaufri passager ikke
har været helt ødelæggende for parkerne.
The Emerald Necklace som parksystemet
kaldes afsluttedes mod nordøst af et an¬
læg ved kysten, som Olmsted kaldte A
Pleasure Bay, senere kaldt The Marine
Park. Anlægget var længe om at blive
realiseret, men blev med en midlertidig
mole ud i vandet hurtigt et meget popu¬
lært spadseremål.
The Parkwaysystem, som skulle forbin¬

de denne park med Franklin Park, blev
også langsomt gennemført og under store
vanskeligheder, da det var næsten umu¬
ligt grundet eksisterende bebyggelse og
nødvendig godstrafik at få tilstrækkeligt
areal til plantninger. Den sidste del af
parkvejen blev en strandvej langs kysten,
vejen blev først udført i begyndelsen af
dette århundrede.
Flere andre småparker uden for The

Necklace, planer for nye bydele og park¬
ways blev også udført på F. L. Olmsteds
stadig voksende tegnesue.
I 1892 offentliggøres en plan for areal¬

reservationer i hovedstadsregionen frem¬
sat af Charles Eliot, en af Olmsteds tidli¬
gere medarbejdere og senere partner, og
firmaet fortsætter således linien fra de
kommunale parkanlæg med at planlægge
og projektere regionens parksystemer.
Afsnit III The Design Process: beskri¬

ver tegnestuen i Brookline med en præsen¬
tation af Olmsteds medarbejdere, hvor¬
iblandt en stedsøn John Charles Olmsted
og en yngre søn Frederick, der begge blev
uddannet i firmaet og førte dette videre. I
det hele taget fungerede tegnestuen også
som uddannelsessted, da der indtil 1900
ikke fandtes en formaliseret landskabs¬
arkitektuddannelse i USA.

Kapitlet: Getting The Plan gennemgår
planlægningsprocessen for de store par¬
ker, viser planforslag, ændringsforslag
o.s.v. og giver et tydeligt indtryk af denne
lange og grundige fase. Planerne blev
ikke kun godkendt af parkkommissio¬
nens medlemmer, men også offentlig¬
gjort med forklarende beskrivelser. Der¬
efter følger selve fasen med at udarbejde
arbejdstegninger og udførelsen i marken,
som også grundigt gennemgås og illustre¬
res med gamle fotos fra parkernes anlægs¬
periode. Der er flyttet umådelige mæng¬
der jord, bygget kilometervis af veje og
stier, broer og hegn og plantet en ufatteli¬
ge mængde træer og buske. Plantearbej¬
det, plantesortimentet og de medarbejde¬
re, der har haft ansvaret herfor, behand¬
les i et kapitel for sig. Det er værd at lægge
mærke til, at Olmsteds plantesortiment
ikke er præget af Gardenesqueperiodens
fremmedartede og mærkværdige sorti-
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1. Oversigtsplan af Franklin Park af F. L.
Olmsted. 1885.

2. Får på vej hjem. Foto fra Scarboro Pond i
Franklin Park. Ca. 1916.

ment og overdrevne brug af udplant¬
ningsplanter, men bygger på almindelige
skovtræer og buske. Parkernes udstyr i
form af bygninger, broer, rækværker,
porte m.m. gennemgås også. Olmsteds,
tegnestue tegnede skitser for, hvordan
man ønskede den eller den bro skulle se

ud, ingeniører detailprojekterede; det
samme gælder for bygningerne, hvor en
række af Bostons førende arkitekter sam¬
arbejdede med landskabsarkitekttegne¬
stuen.

Bogen er omfattende, 262 sider, men
smukt illustreret ihed ca. 70 affotografe¬

3. Tennis i Ellicottdale, Franklin Park. 1903.

■ 1. General plan of Franklin Park by F. L.
Olmsted. 1885.

rede planer og skitser, de fleste af en
sådan standard, at det er muligt at skelne
tekst, design detaljer og ældre stik i fugle¬
perspektiv; gamle og nye fotografier illu¬
strerer parkernes udseende i slutningen af
forrige århundrede og op til i dag.
Bogens epilog vurderer parkerne i dag,

hvor de går ind i deres andet århundrede.
Det 20. århundrede har ikke forstået og
værdsat betydningen af Olmsteds mester¬
værk, men heldigvis er der i 70'erne gen¬
opstået en interesse for parkerne både
som uvurderlige friarealer og som tidsty*
piske kunstværker.

2. Sheep bound for home near Scarboro Pond,
Franklin Park. Ca. 1916.

3. Lawn tennis in Ellicottdale, Franklin Park.
1903.

Epilogen slutter med følgende oplys¬
ninger: I 1980 har kongressen pålagt The
National Park Service at erhverve Olm¬
steds hus og tegnestue i Brookline sam¬
men med firmaets tegningsarkiv, og sam¬
me år er der dannet the National Associa¬
tion for Olmsteds Parks, en organisation,
som vil arbejde for bevaring af de hundre¬
der af parker over hele USA, som er
tegnet af Olmsted og hans efterfølgere.
Bogen eller rettere afhandlingen giver

lyst til videre studier af litteratur om og af
Olmsted og ikke mindst til en pilgrims¬
færd til hans parker i USA. Jette Abel
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Det flyvende korps
Hans Sigfred Knudsen: Det flyvende
Korps - og andre, som plantede læ.
Udgivet af Fællesudvalget for læplantning
i 1983. 145 sider, 65 kr. I kommission hos
Det danske Hedeselskab.

Der findes tykke og lærde bøger om læ-
plantning og sikkert endnu tykkere og
lærdere bøger om beskæftigelsesprojek¬
ter til imødegåelse af langvarig ungdoms¬
arbejdsløshed. Men der findes næppe
mange bøger, der på en letlæst og over¬
sigtlig måde fortæller om samspillet mel¬
lem disse to begreber.
Bogen vrimler med tal og personnavne,

og det er vel svagheden. At de arbejdslø¬
se faktisk fik plantet godt 40.000 km
læhegn svarende til vor klodes omkreds
ved ækvator er dog immervæk en impone¬
rende kendsgerning, selv om de var 20 år
om det.
Det begyndte på Arbejderhøjskolen i

Esbjerg, hvor højskolelærer Carlo Windt
fik den tanke, at ungdomsarbejdsløsheds-
loven af 1933 kunne bruges til andet end „

kommunale beskæftigelsesprojekter.
Sammen med skovrider Knud Oldenburg
fra Hedeselskabet udformedes planerne,
og med hjælp fra bl.a. kredsens folke¬
tingsmand Julius Bomholt lykkedes det at
overbevise socialministeren om det bære¬

dygtige i ideen.
Herefter går det slag i slag med omtale

af projekter, personer og tildragelser gen¬
nem resten af 30'erne, krigsårene og frem
til 1963, hvor »B 137«, dvs. beskæftigel¬
sesprojekt nr. 137, Hedeselskabets læ-
plantningsarbejder, blev endelig afviklet.
Også aktiviteterne i de sidste 20 år fra
1963 til 1983 er behandlet.
Der er som antydet indledningsvis ikke

tale om nogen særlig dybsindig reflekte-
ren over tekniske eller sociale problemer.
Snarere en frisk journalistisk reportage
fra en epoke, hvor man på rimelig god
måde fik slået de berømte to fluer med et
smæk. Jordfygningen i Jylland blev bragt
til ophør samtidig med at man reducerede
arbejdsløshedskøerne og gav en masse
unge mennesker troen på sig selv tilba¬
ge. Niels Banke

Fire vægge
Allan de Waal (red.): Fire vægge - Bolig¬
situationen i Danmark. Tiderne skifter.
1983. 156 sider illustreret (lommebogsfor-
mat). Pris kr. 98,00.

En række artikler skrevet af forskellige
forfattere er delt i tre hovedafsnit: Til¬
stande, Tilbageblik, Tiltag. Artiklerne
blev oprindeligt skrevet som oplæg til
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radioens debatprogram Kvartifem. Bo¬
gen giver et godt, kaleidoskopisk overblik
over boligsituationen idag, dens histori¬
ske baggrund, og nogle af de bud på nye
veje ud af situationen, der har set dagens
lys. Standpunkter og påstande er godt
underbygget med eksempler og statistik¬
ker. Illustrationer er velvalgte og, især for
fotografiernes vedkommende, spydige og
flotte.

Sproget kan i første omgang vække
associationer i retning af en debatbog
beregnet til skoleundervisning - siden
bliver man glad for dets læsbarhed og
ligefremme facon - uden brug af de kend¬
te akademiske fremmedord og snørkle-
rier. Forfatterne er ellers »eksperter« -
cand. polit., arkitekt, m.m. går igen som
stillingsbetegnelser (også KAB's adm. di¬
rektør Niels Salicath er med). Redaktø¬
ren har sørget for, at andre samfunds¬
grupper kommer til orde ved hjælp af
relevante citater, spredt gennem hele bo¬
gen, f.eks. fra »pensionister på Nørre¬
bro«, »beboere i saneringsejendom« eller
»et betonsjak«. Jeg synes dette er spæn¬
dende og meget vellykket. Derimod var
jeg ikke altid begejstret for de mange
opsamlede »paroler« eller »ordsprog«,
som findes rundt om i bogen, f.eks. »Bo¬
ligpolitik er fordelingspolitik! Dyrt eller
dårligt. Egen- eller almennyttigt«. De
virker tit kunstige og løsrevne - som læser
kan man føle sig udsat for den hævede
pegefinger...
Friarealerne er næsten ikke omtalt eller

behandlet - de betragtes åbenbart stadig
kun som mellemrum mellem husene, som
en løsrevet del af bomiljøet, der ikke har
betydning for miljøets kvalitet og brug¬
barhed.

Mange artiklers målgruppe er (ube¬
vidst?) læsere, som sympatiserer med
venstrefløjen - forhåbentlig kan andre
opfatte denne drejning som et led i bo¬
gens provokation til debat - og læser den
alligevel. JonPape

60 eksempler på
landskabsarkitekttegnede privathaver
i Tyskland
Eike Schmidt: Hausgårten nach plan.
Callway Verlag. Munchen. 1980.156 sider
ill. Pris ca. 355,00 kr.

Hausgårten nach plan - er titlen på en
tysk eksempelsamling af planlagte privat¬
haver. Bogen er rigt illustreret med foto¬
grafier og oversigtsplaner.
Udgangspunktet er nødvendigheden af

at inddrage det givne naturgrundlag og
omgivelsernes influens i planlægningen af
en ny have. Der lægges således vægt på

det omgivende miljø, det være sig bymæs¬
sigt eller landskabeligt, skal være bestem¬
mende for udformningen af og planteval¬
get til en have.
Hvert eksempel er beskrevet udfra den

landskabelige placering og beboernes
specielle ønsker til haven. Der er mange
eksempler på brug af vand i haveanlægge¬
ne, men egentlige plantelister savnes.
Eksemplerne spænder fra rækkehusha¬

ver til haver i det åbne land. Her skal især
fremhæves en have, der er anlagt for en
krigsveteran, der er bundet til sin rulle¬
stol. Haven er tegnet af nu afdøde land¬
skabsarkitekt Gustav Liittge, Hamburg.
Selv om haven ligger på et let kuperet

terræn, er der naturligvis ingen trappean¬
læg. For at der alligevel kunne blive en
rumlig opdeling, er de tætplantede
staudebede hævet noget over terræn.
Dette gør dem samtidig lette at pleje
siddende i rullestolen. Spejlbassinet ved
terrassen er indrammet af en forhøjet
flisebort, der fungerer som beskyttelses-
kant.

Bogen kan anbefales som inspirations¬
kilde for alle, der arbejder med private
haver. Det sproglige skulle ikke være
noget problem - illustrationerne taler for
sig selv. Kerstin Lehnsdal
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Vikan i Bodin, Nordland. Haven på sydsiden ■ Vikan in Bodin, Nordland, Norway. The
mod Saltenfjorden. Traditionel tilplantning af garden on the south side towards Saltenfjorden.
haven med birke og røn. Traditionally planted garden with birch and

rowan.

Landbohaver i Norge
Det norske hageselskab: Gardstunet. 20
gode tunløsninger fra hele landet. Land-
bruksforlaget. 1983. 76 sider ill. Pris ca.
220,00 kr.

Det norske hageselskab har nu udgivet
bogen »Gardstunet - 20 gode tunløsnin¬
ger fra hele landet« som en afslutning på
et flerårigt arbejde med tun og haver ved
gårde. Der har været en idékonkurrence for
planlæggere, og der er blevet foretaget en
fylkesvis registrering af allerede eksiste¬
rende »tun og gardshager«. De 20 gards-
tun i bogen er 3 projekter fra konkurren¬
cen og 17 registrerede tun, et fra hvert
fylke. Disse anlæg er på baggrund af
indsendt materiale blevet rentegnet af
landskabsarkitekt Sveinung Skjold og
brugt som hovedindhold i denne bog.
Den indledende tekst er en gengivelse af
et foredrag af forfatteren Knut Hauge
med »Garden og tun« som emne.
Planerne over de 20 gardstun er pæne

og overskuelige, enkelte af tegningerne
mangler nordpil og målestok, en irrite¬
rende detalje, da det af pladshensyn ikke
har været muligt at overholde et gennem¬
gående målestoksforhold.
Til hver plan er der perspektivtegnin¬

ger, der bl.a. fortæller om en meget va¬
rieret byggestil, og en kort tekst redegør
for beplantning og den historiske bag¬
grund for bebyggelsen. Som et supple¬
ment til tegningerne er der 16 sider med
fotos af gode tun og haver fra forskellige
egne i Norge.
Forfatteren Knut Hauge fortæller i sit

foredrag om den kultur og de traditioner,
der ligger som grundlag for nutidens
gardstun. I gamle dage (før mekaniserin¬
gen) var det især den fine placering i
landskabet, der gjorde gårdene smukke.
Gennem århundreder er gårdene blevet
tilpasset landskab og klima, traditioner
og sikker stilsans har gjort at gårdene
kom til at ligge, hvor de skulle ligge, og de
kom til at se ud, som om de hørte til.
Byggeskikken har også bidraget til den
fine tilpasning, byggematerialerne har
været de lokale og naturgivne: tørv, gra¬
nit, skifer og tømmer.
Men det var ikke kun romantik og

sikker stilsans i gamle dage. På tæt hold
afsløredes gårdenes sjusk og rod. Når
aprilsolen smeltede sneen, lå der dyreske¬
letter, redskabsdele og skrot på tunet, og
da fårene gik frit omkring overalt og bed
alle vækster i bund, har der ikke været
nogen formildende beplantning. Vilkåre¬
ne for landbrugerne var oftest hårde og
sjældent har der været kræfter eller penge
til mere end det mest livsnødvendige.

Med de seneste års mekanisering af
landbruget er både livsform og omgivel¬
ser blevet forandret for landbofamilierne.

Landbrugsbygningerne er blevet til rum¬
melige industrihaller, og stabburene er
blevet til store siloer. Maskinerne har

indtaget store dele af gardstunet med
kørsel og reparationer. Det oprindelige
gardstun må nu opdeles i et inntun (have)
og i et utetun (gårdsplads).
Inntunet ligger ved stuehuset, der skal

være læ og ingen trafik, og det skal være
stedet, hvor børn kan lege trygt og be¬
skyttet, og det skal være stedet, hvor
voksne kan hvile i ro, men dog i kontakt
med gården, markerne og skoven. 1 utetu-
net foregår arbejdskørsel, og det er ma¬
skinernes område med al den larm, uro og
lugt, der hører maskinerne til. Stalden,
der før vendte ind mod gardstunet, er nu
vendt mod de omgivende marker.
Gamle og nye gardstun må nødvendig¬

vis tilpasses disse nye betingelser, og det
er en stor udfordring for planlæggere og
brugere at få det gjort smukt og individu¬
elt. Knut Hauge giver i sit foredrag udtryk
for at det moderne landbrugs omgivelser
kan formes på menneskenes betingelser,
således at utetunet danner ramme om

drift og virksomhed og inntunet om pri¬
vatliv og fritid.

Bogens indhold kan ikke direkte over¬
føres til danske forhold, de danske land¬
brug er i opbygningen væsentlig forskelli¬
ge fra de norske, bygningerne ligger mere
samlet, og der er færre af dem. Fælles for
landene er, at der gennem århundreder
har været en speciel byggeskik og have¬
kultur knyttet til landbrugene, og i Dan¬
mark som i Norge bliver denne kultur
truet bl.a. af den voldsomme mekanise¬

ring.
Det norske Hageselskabs indsats ved

registreringen af gode gårdstun er et på¬
skønnelsesværdigt arbejde, der er med til
at sikre disse kulturværdier en overlevel¬

sesmulighed. Det samme arbejde må gø¬
res i Danmark, hvis ikke reminiscenserne
af den danske landbohave skal blive,
hvad der findes ved frilandsmuseet.
Gardstunet handler om landbohaven

og vil derfor først og fremmest henvende
sig til personer, der arbejder med dette
specielle emne. Landbohaverne finder
sjældent frem til landskabsarkitekterne,
det er som regel haveselskabernes konsu¬
lenter, der får opgaver inden for dette
område, og her vil denne bog være til stor
nytte som en påmindelse om den kultur¬
værdi, de også er med til at bevare.

Gunver Vestergaard
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Summary

Sculpture in theOpen Air, p. 1
By Gertrud Købke Sutton
Sculpture is on the move - out into the
open. Since the 1960's, artists have cons¬
ciously or unconsciously pushed for an
increase in scale so that ordinary premises
are no longer adequate. In addition, con¬
temporary art has now extended its points
of reference with tendencies away from
static, timeless and hermatic works to
works based upon borrowing, symbols,
metaphors, history and fellowship with
life.

»Sculpture in the open air« was the
current theme at a symposium held in
Yorkshire, England in September 1983.
This well organised meeting was held at
Bretton Hall College which is the home of
»The Yorkshire Sculpture Park« led by
Peter Murray. Bretton Hall is an 18th.
Century palladian manor house surround¬
ed by a park designed by the legendary
Capability Brown. The lake is protected
and the park is a sculpture reservation.
Sheep and cattle graze in the open land¬
scape and sculptures gather on the inch-
deep lawns - some on a visit and others to
stay. Two of the permanent are Barbara
Hepworth's »Family of Man« and Henry
Moore's »Knife Edge Figure«.
As the framework around changing ex¬

hibitions of modern art, the park had its
debut in Battersea, London in 1948. Arn-
heim, Holland followed in 1949 and an

open air museum was opened at Mid-
delheim near Antwerp in 1950, which still
forms the framework around important
biannual exhibitions, today. Angli-haven
at Herning and Louisiana at Humlebæk
were created in the 1960's and, today, The
Krolle-Mulle Museum in Holland is one

of the best-equipped sculpture parks.
The completion of a landscape by the

placering of a sculpture is one thing - This
is a traditional practice - whilst working
with nature - not in the landscape - as
many of the younger English artists do, is
something else. David Nash's sculptures
grow in the woods or are made from fallen
branches. These are »twilight-objects«,
hardly recognisable as sculpture and with
a limited life. Like Per Kirkeby before
him, he has, also, elevated grass turves to
art by moving them from Wales to the
lawn in front ofThe Serpentine Art Galle¬
ry. Both the symposium and the excellent
catalogue to the major exhibition »The
Sculpture Show« at The Hayward Gallery
and Kensington Gardens dealt with the
problems of locating art in the city. Art
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inside is free of time and place - outside, it
has a place in life all day long, in daylight
and darkness, sun and rain. It ages with
the town and should have as many areas of
contact with its environment as possible.
Kultorvet in Copenhagen will never be

quite the same after having seen it be¬
tween Albert Mertz's chair legs - nor
Firenze, for that matter, having experi¬
enced the profile of the town behind
Henry Moore's sculptures at the great
exhibition at Forte di Belvedere in 1972.
What should the conclusion be? That

every case should be seen and evaluated
in isolation - that trial erections, over a

longer period, are desirable - that out¬
door sculpture should be created out of
doors because the artist is unconsciously
restricted by the scale of the studio.

Katounishte- Use of Landscape in a

Village in Bulgaria, p. 6
By Per Stahlschmidt
Katounishte is a little village in the Balkan
mountains, located approx. 300 km. from
Sofia and approx. 100 km. from The
Black Sea. Bulgaria is a rich country with
regard to both nature and culture. Katou¬
nishte is, therefore, only a little part of the
truth about Bulgaria just as a 10 day visit,
in July 1983, limits the truth about Katou¬
nishte.
It is always interesting to find out how

people, under different conditions, meet
their fundamental needs by utilizing the
landscape they live in. Katounishte, how¬
ever, has a special dimension because the
natural conditions can be closely compa¬
red to Denmark (climate, soil and vegeta¬
tion) whilst the agricultural operations
can be compared with the Danish of 200
years ago. Like earlier Danish villages,
Katounishte depends upon a high level of
self-sufficiency. Most work is manual and
the biotypes there, which can be described
as semicultures (common land, woods,
ditch edges, meadows, etc.), represent an
important part of the utilization system.
On these semicultures, where the vegeta¬
tion is composed of wild plants, the pro¬
duction per unit of area is limited compa¬
red with a corn field but, then, the neces¬

sary amount of production energy is equ¬
ally limited! The semi-cultures are not
only energy saving, but also versatile be¬
cause they provide many different neces¬
sities. They also have great recreative
value because they are accessible and full
of experiences and it is often these semi-
cultures that we try to protect or create
through county or municiple landscape
management in Denmark.

Katounishte is organised as a farming
collective which, in association with a
score of other villages, forms an »agro-
industrial complex«. Picture (1) shows the
location of the village on a south-facing
hillside. The river and main road run

along the bottom of the valley, hidden by
hornbeam and oak trees. Narrow streets
run up the hillside from the road and
access to houses and gardens from the
streets is gained through gates in the
garden walls.

Obiter Dicta from Experiences at the
IFLA Congress and IGA 83 in Munich,
p. 14
By Lars Borgen
Lectures, on the first day, included contri¬
butions by the Austrian Landscape Archi¬
tect Dr. Bernd Lotsch who was exceptio¬
nally engaging and who had brought a
selection of fine pictures to illustrate his
message: It is possible to improve the
green environment markedly if one lets
ones fantasy run riot without paying at¬
tention to the usual opinions about what
one usually does. On the second day, I
chose the historic tour to the park around
Nymphenburg Castle, the Bayern kings
summer castle, which today is completely
surrounded by the city ofMunich. In front
of Nymphenburg, which was built in the
17th. century, there is a longer water axis
where a water course flows through the
right hand distribution channel to the
river Isar in the north east where the town
of Munich was originally founded. It was
exciting to search for the connections
between the open spaces and it was sur¬
prising to learn that a part of the canal has
been used as a main element on the

Olympic stadium site from 1972. The canal
has been artistically extended with a range
of winding forms which create a long lake
- now a popular recreation area for city
dwellers.
The programme on the third day was a

return to the congress center but, instead,
the morning was taken up with an exciting
meeting at The Olympic Stadium, the
pioneer lay-out with the great tent ceiling.
On the fourth day, a tour was arranged,

for all the congress participants, to The
International Garden Exhibition. The

impression can best be described as Japa¬
nese and extremely poetic. A multitude of
multi-coloured, umbrella covered visitors
moved slowly past fertile, flowering, par¬
terre-like beds, past lush, green, slowly
waving lawns, reflecting themselves in the
waters of the park lakes and in the rain-
reflecting tarmac paths. Jeremy Dean
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Skulpturpark ved Næstved ny rådhus
Det er en ønskeopgave at få lov til at
udføre sådan et projekt, siger billedhug¬
geren, den 63-årige professor Willy Ør-
skov. Han skal i gang med at lave en
skulpturpark ved Næstveds ny rådhus.
Den skal ligge på parkområdet ved

Næstved rådhus, som opføres af arkitek¬
terne Knud Holscher og Svend Axelsson.
Willy Ørskov skal samarbejde med land¬
skabsarkitekten Susanne Struch.

Arealet, hvor Willy Ørskov skal i gang
med sin skulpturpark, blev frilagt, da man
rev en gammel papirfabrik ned. Det er
400 meter langt og 100 meter bredt. Om¬
rådet ligger mellem rådhuset og Susåen og
er meget naturskønt.
Kommunen og Statens Kunstfond har

sammen afsat 1 million kr. til opgaven.
Willy Ørskov har i et årstid arbejdet med
planens løsning. Hans idé er at udføre en
helhedsplan for området og derefter real¬
isere den lidt efter lidt - vel vidende, at det
samlede projekt vil koste mere end belø¬
bet, som allerede er blevet afsat.
Willy Ørskov vil anbringe nogle store

skulpturer som tyngdepunkter i terrænet.
Han vil se på landskabet som en helhed,
lige som man gjorde det, da man i 1700-
tallet anlagde de store parkanlæg.
Willy Ørskov siger, at parkens skulptu¬

rer ikke blot skal give den besøgende en
visuel oplevelse. De skal også opfordre til
aktiv medleven. Det skal være skulpturer
til at gå op på, gå ind i og klatre på.

Klip fra Politiken 28.12.83

Tradgårdshistoriskt arkiv på Alnarp
Med anledning av frågan om vad som
skall sek med Ulla Bodorffs efterlåmnade

ritningar våcktes på LAR:s årsmote
forslaget om att skapa ett tradgårdshisto¬
riskt arkiv. En låmplig placering av detta
ansågs vara institutionen for landskaps-
planering på Alnarp.
Jag har undersokt mojligheterna och

kan hår meddela att institutionen år be-
redd att ta emot och arkivera ritningar och
annan dokumentation som år av intresse
for trådgårdskonstens utveckling i Sverige
med den målsåttningen att på sikt skapa
ett trådgårdsarkitekterna Sven H. Lindhe
och Martin Krook arkiverade hår på
Alnarp.
Forslaget till ett arkiv kommer mycket

låmpligt eftersom det anknyter till två
forskningsprojekt som kommer att be-
handla parken och trådgårdens historia.
- Svensk trådgårdskonst - det histori-

ska arvet (Per Friberg).

- Anlåggningar av betydelse for
trådgårdskonsten. En registrering av be-
fintlig dokumentation och initiering och
vidareutveckling av ny (Gunnar Sorte).

Så Ulla Bodorffs efterlåmnade arbeten
kommer fortsåttningsvis att finnas till-
gångliga på Alnarp. Min forhoppning år
att informationen om ett tradgårdsarkiv
på Alnarp sprids så att inte sådana fatala
missoden intråffar som tex vid SJ. Vid en

flyttning av SJ:s arkiv forstordes alla
trådgårdsritningar eftersom man dår inte
ansåg att materialet hade något varde.
For den framtida utvecklingen och

forståelsen for trådgårdskonsten i dag och
i åldre tider år ett tradgårdshistoriskt ar¬
kiv en viktig kalla till kunskap. En
trådgård lever och foråndras med tiden på
ett helt annat sått ån tex ett hus. Man år
dårfor i hog grad hånvisad till planer och
forslag for att rekonstruera en anlåggning
eller att se typiska tidsdrag. Denna pro¬
cess kan gå mycket snabbt, se bara alla 60-
talsområden som nu sakta men såkert

miljoforbåttras bort.
Kilde:
Jan Råntfors, LAR-NYTT6/83.

8th International Conference on
»Environment and Human Action«
West-Berlin, July 25-29,1984

The International Association •
_

_

Sor the Study of People and ^their Physical Surroundings I ff
(I.A.P.S.) J.LAJL/U w

The purpose of the conference is to facili¬
tate an international dialogue on theoreti¬
cal and practical research in man-environ¬
ment relations. Workshops will be orga¬
nized on the themes: environment and the

life-cycle/psychological implications of
tourism / energy / Third World Studies /
simulation / Utopia / ecology and aesthe¬
tics / mass housing / hazards, disasters,
and pollution / and many more. A number

of invited speakers across a range of relat¬
ed subjects will enlarge the range of parti¬
cipants.
Participant's fees - until/after April

15th, 1984 200,- DM/249,- DM, IAPS
members 160,- DM/200,- DM, students
90,- DM/110,- DM. Please state your
IAPS membership-number or enclose a
xerox copy of your student ID, if appli¬
cable. Check or international money or¬
der or by wire transfer to: Martin Kram¬
pen, Sonderkonto 2, Postscheckamt Ber¬
lin West, Kto.-Nr. 48720-106.
Registration for the 8th International

Conference on Environment and Human
Action in West-Berlin, July 25-29, 1984
- with presentation send registration and
1-4 page abstract to: Prof. Dr. Niels L.
Prak, Technische Hogeschool - Afdeling
der Bowkunde, P.O. Box 5043, NL-2600
GA Delft, Niederlande
- without presentation send registration
to: IAPS 8, c/o Prof. Martin Krampen,
Ph.D., Hochschule der Kiinste, Postfach
12 67 20, D-1000 Berlin 12, West-Germa¬
ny.
Prospective participants, intending to

present their research on man-environ¬
ment relations, are now invited to submit
abstracts of their papers. Abstracts should
be clearly written and constructed, state
their objective and how these are met,
allow an assessment of the validity of their
results and make adequate reference to
the existing litterature. The Committee
does, however, reserve the right to ask for
the full text of the paper and to have this
referred in cases of doubt about the pa¬
per. Abstracts should be written in Eng¬
lish, French or German; the committee
would welcome presentations with titles
and summaries in all three languages.
Those wishing to make presentations
must submit a 1-4 page abstract until
January 15th, 1984. Those who do not
submit an abstract will not have a space in
the timetable allocated to them.

Publikation om konkurrence Oslo 2000 -

Byen og Fjorden
Selskabet for Oslo Bys Vel udgiver tids¬
skriftet St. Halvard, der beskæftiger sig
med miljø, byhistorie, debat. I anledning
af konkurrencen om Oslo 2000 - Byen og
Fjordne er der udsendt et dobbeltnum¬
mer, hvori konkurrencens program, dom¬
merkomiteens bedømmelse, præmierede
og indkøbte forslag tillige med glimt af
ikke-præmierede præsenteres.
Temanummeret Byen og Fjorden ko¬

ster 35 N.kr. og kan bestilles fra: Oslo Bys
Vel. Vika. Oslo 1. Norge.
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TEKNISK TEGNER

28 år, søger arbejde i Køben¬
havns-området. Tidligere bio/
geo studerende. Maskinskriv¬
ning; ENGELSK, TYSK og
FRANSK skrives og tales.
Henvendelse tlf. 01 -64 42 87.

Signaturer på kortplaner
En bedaget, men meget benyttet standard
for signaturer på kortplaner, DS 198 fra
1940, er blevet revideret og bragt up to
date.
Den er udvidet med en række nye sig¬

naturer, som man ikke i 1940 kendte
noget behov for, mens andre, som den¬
gang var nyttige, nu er opgivet som over¬
flødige.
Standarden er for overskuelighedens

skyld blevet opdelt i syv tematiske afsnit

hvoraf de fem nu udsendes til offentlig
kritik.

Brugerne af standarden, bl.a. landin¬
spektører, rådgivende ingeniørkontorer
og kommunernes planlægningsafdelin¬
ger, vil kunne konstatere, at respekten for
DS 198 har været meget stor. Kun få af de
velindarbejdede signaturer er blevet æn¬
dret. Forslagene betyder således på ingen
måde et radikalt brud med fortidens prak¬
sis indenfor korttegningsområdet.
Forslagene, som har reference DS F 83/

171-175 kan, så længe oplag haves, rekvi¬
reres hos Dansk Standardiseringsråd,
Aurehøjvej 12, 2900 Hellerup. Tlf. (01)
62 93 15.

Wilken'sMiljøbibliotek
Wilken's Miljøbibliotek er inddelt i fire
selvstændige delsamlinger, hver med en
styrelse som lovmæssig baggrund. Bind 1
- Planstyrelsen. Bind 2 - Fredningsstyrel¬
sen. Bind 3 og 4-Miljøstyrelsen. Bind 5-
Statens Levnedsmiddelinstitut.
De enkelte delsamlinger er ens opbyg¬

get og benyttes efter samme princip. Først
er indsat et generelt afsnit, indeholdende

navne og adresser på »miljø-orienteren¬
de« kontorer. Derefter følger et afsnit
med forkortelser samt hvilke love, der er
henlagt til den pågældende delsamling.
Det alfabetiske stikordsregister er det

vigtigste »værktøj« i den enkelte del sam¬
ling, i dette register kan man indhente
oplysninger om, hvilken lovparagraf, der
omhandler det aktuelle problem, supple¬
rende materiale, der er udgivet til uddyb¬
ning af lovteksten (bekendtgørelser, cir¬
kulærer, cirkulæreskrivelser, vejlednin¬
ger etc.). Registeret oplyser endvidere
om, hvornår det pågældende materiale er
udgivet, samt hvor i materialet det aktuel¬
le problem behandles.
Love, bekendtgørelser, cirkulærer, cir¬

kulæreskrivelser, vejledninger etc. er
samlet i særskilte afsnit, begyndende med
sit eget kronologiske register.
Wilken's Miljøbibliotek kan anskaffes

samlet eller som del-samlinger. Det er
unødvendigt at anskaffe materiale, man
aldrig vil få brug for.
Miljøbiblioteket revideres og suppleres

6-10 gange årligt efter behov.
Kilde: Wilken Marketing ApS, Roskil¬

devej 233A, 4100 Ringsted. Tlf. (03)
61 22 00.

S. TH. SØRENSENS PLANTESKOLE

JONSTRUPVEJ 133

2750 BALLERUP - TELF. (02) 65 59 30

Brug den faguddannede, godkendte og organiserede
ANLÆGSGARTNERMESTER

Dette bomærke er Deres garanti for kvalitet og veludført arbejde
Med venlig hilsen

Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
DA (01)74 94 00

VEKSØ-TAULOV ApS
Taulov Kirkevej 60
7000 Fredericia
Tlf. 05-56 22 99

cykslstatlvar • cykelskur«
carport« • batnk« + bord«
papirkurv« • flagaUangar
knagar < gardarober • rlata ■ måttar
spaarrabomme • busstop

LU

5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl. 7-15.30 eller eftefr aftale.
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Konference om

pleje og vedligeholdelse

Det høje deltagerantal (ca. 70) kunne
tyde på, at LDA's (Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestres) Nord¬
sjællands Kreds havde valgt et højaktuelt
emne for deres endags konference den 1.
februar.
Det er der også god grund til at tro.

Pleje og vedligeholdelse er et område,
som de grønne fag (såvel landskabsarki¬
tekter og friarealforvaltere, som anlægs¬
gartnere) har forsømt. Under 60'ernes
byggeboom, og gennem det meste af
70'erne har nyanlæg og især de hårde
elementer (belægninger, trapper, støtte¬
mure, osv.) stjålet billedet. Derfor er det
aktuelt og prisværdigt, at LDA søger at
vække interessen for. den bløde side af
faget - planter, jord, pleje og vedligehol¬
delse.

Jeg foretrækker i øvrigt ordet drift frem
for både pleje og vedligeholdelse. Det
virker mere dynamisk, hvor vedligehol¬
delse giver udtryk for en statisk holdning
- og et kernepunkt for de grønne fag
burde være forståelsen for planters og
plantesamfunds dynamik og stadige ud¬
vikling. Drift virker også mindre, værdila¬

det, hvor pleje forbindes med en meget
intensiv, næsten klinisk indsats (fod¬
pleje?).
Det spiller sikkert også en rolle, at

kommunernes anlægsbevillinger stort set
er skåret ned til ingenting - pengene
findes nu kun på driftssiden. Men arran¬
gementet var fri for salgsfremstød fra
LDA's side - og sådan skal skal det også
helst være.

Foredragene handlede om en række af
de problemstillinger, som opstår i friare¬
alforvalternes daglige arbejde. Program¬
met bød på: Statskonsulent Eyvind Thor¬
sen: »De grønne områders omfang og
struktur«, forsøgsleder George Noyé:
»Kan kemisk ukrudtsbekæmpelse anven¬
des uden miljøproblemer?«, lektor Niels
Erik Nielsen: »Dækafgrøder og grøngød¬
ning«, konsulent Michael H. Nielsen:
»Ukrudtsbekæmpelse« og landskabskon-
sulent Poul Pedersen: »Beskrivelse af ple¬
je- og vedligeholdelsesarbejde«.
Det er tankevækkende, at se så mange

repræsentanter fra mindre kommuner,
som man ikke hører så meget om i (for
snævertsynede?) fagkredse. Vi (og dette
gælder især landskabsarkitekter) har må¬
ske tendens til at focusere på de få kom¬
muner, hvor der findes en selvstændig
friarealadministration og en eller flere

landskabsarkitekter. I virkeligheden har
vi glemt flertallet af kommunerne (og for
den sags skyld også boligselskaberne),
som forvalter en virkelig stor del af friare¬
alerne. Konferencen viste, at de »glemte«
friarealforvaltere er interesseret i at del¬
tage i debatten, i at udvide deres viden og
horisonter. Derfor er det godt, at LDA vil
arrangere en tilsvarende konference næ¬
ste år.
Til næste år, tror jeg, det er vigtigt, at

arrangørerne får afklaret forholdet mel¬
lem debat og efteruddannelse. Selv om
der var ambitioner om debat, blev der
ikke afsat ordentlig tid til den. På den
anden side mindede nogle af foredragene
lidt for meget om Landbohøjskolefore¬
læsninger - noget der rammer lidt ved
siden af her. Måske er det allervigtigst at
afgrænse emnet bedre. Så kunne de oply¬
sende foredrag (»efteruddannelse«) be¬
grænses til formiddagen, og eftermid¬
dagen kunne bruges til mere debatska¬
bende indlæg, med rigelig tid afsat til
diskussion.
Det ville også hjælpe en del, hvis fore¬

dragsholderne kunne holdes til det opstil¬
lede emne. Mange foredrag ramte ved
siden af titlen og resumeet fra pro¬
grammet.
Vi glæder os til næste år! Jon Pape.
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efter opgave.

Bitmill (rrmiil S
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44
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IFLA Kongres i Ungarn 26.-29.
september 1984
The theme of the Congress.
The role of the landscape architects in

the intermediate zone of agricultural and
horticultural cultivated areas with special
regard to the solution of problems in
ecology, holiday, area utilisation, infra¬
structure in the agglomeration, conurba-
nisation ranges.
Preliminary registration should be re¬

turned to the Organising Committee by
31st December 1983. On receiving your
preliminary registration the Organizing
Committee provides you with the detailed
programs of the Congress.
The deadline of preferential payments

until 3st march 1984. After 1st April 1984
the higher registration falwill be incurred.
Payments are to be transferred until 1st
august 1984, after this termin we couldn't
garantie you requested hotel category.
Cancellation: Before 1st august 1984,

payment will be refunded in full. After 1st
august 1984, until 25th august 1984, US $
100 will be redecuted for administration.
After 25th august 1984, payment is forfei¬
ted.
Henvendelse: Karen Permin, DL, (01)

15 83 66.

Restaurering av historiska parker
Foreningen for dendrologi och parkvård
genomfor 1984 sin årliga resa till Osttysk¬
land under rubr. tema. Eftersom åmnet
åven kan intressera LAR-medlemmar,
som inte år medlemmar i dendrologfore-
ningen, ges mojlighet åt dessa att i mån av
plats delta i resan.
Avresa torsdag den 31. maj (Kristi him-

melsfård) kl. 22.00 från Malmo. Åter
Trelleborg sondag 10. juni (pingst) kl.
8.00. Pris prel. under 4.000:-, fullpension,
dubbelrum (exkl. 3 mål). Anmålan eller
forfrågningar: Klaus Stritzke, Uggleviks-
gatan 13, 114 27 Stockholm. Tel. 08/
20 90 32.
For att ge lite fylligare information

foljer ett klipp ur cirkulåren till dendrolo-
gerna:

25 år efter kriget kom man i Ost-Tysk¬
land underfund med att de historiska par¬
kerna var en så vårdefull del av kulturar¬
vet, att de var vårda okade insatser. Fram
till dess låg många parker i tråda och for-
foll. Under senare år har store insatser

gjorts for att restaurera några av de stora
parkerna.
Svenska parker befinner sig till stor del i

ett båttre tillstånd, men behov av fornyel¬
se finns åven hos oss och det kan dårfor

vara av intresse att studera några exem-
pel. Målen år valda efter dessa synspunk¬
ter och representerar samtidigt några av
Tysklands mest intressanta barock- och
landskapsparker t.ex. Herrenhausen
(Våst-Tyskland), Worlitz, Muskau, Sans-
souci.

dvernattningstillfållena begrånsas till
fårjan Trelleborg-Lubeck och ståderna
Weimar, Halle, Dresden och Potsdam.
Dagsturerna blir korta med undantag

for forstå dagen.
Resans officiella huvudmål:
Herrenhausen (Hannover) - Weimar,

Goetheparken och Belvedere -Dornburg
-Worlitz - Landstedt - Diesbar - Pillnitz,
Grosssedlitz - Muskau - Branitz - Sans-
souci - Rheinsburg och ev. Ludwigslust.
Mål vid sidan om kan vara Liitzen, som

vi passerar. Forhoppningsvis passerar vi
vid låmplig tidpunkt ett evenemang av
intresse t.ex. en konsert i Gewandthaus i

Leipzig eller i galleriet i Dresden, Komi-
scher Oper i Berlin år också ett exempel.
Dessa programpunkter ingår dock inte i
resan. Skriftlig forhandsanmålan måste
låmnas betråffande ev. onskemål.
Kilde: LAR-NYTT6/83.

Amerikansk tidsskrift om havearkitektur

Til de mange tidsskrifter om havearkitek¬
tur, der er dukket op i de senere år, kan
oplyses om et amerikansk: Garden Design
Circulation.
Det begyndte at udkomme i 1978 og

udgives af New Haven and London Yale
University Press, 1190 East Broadway,
Lousville KY 40204, USA. Det koster
årligt $16, enkeltnr. $3.75. De numre,
som undertegnede har haft lejlighed til at
gennemlæse, ser meget lovende ud.

Asger Ørum-Larsen

Dansk Byplanlaboratoriums
tidsskriftlæsekreds
Dansk Byplanlaboratorium kan herved
tilbyde fornyelse og nytegning af abonne¬
menter i tidsskriftlæsekredsen for 1984.

Deltagelse i Dansk Byplanlaboratori¬
ums læsekreds giver mulighed for nemt og
billigt at holde sig orienteret gennem en
række udenlandske tidsskrifter. En læse¬
kreds består af højt 6 deltagere.
I 1984 tilbydes 30 tidsskrifter i læse¬

kredsen. Dette udgør kun en lille del af
det samlede udbud af planlægningsorien-
terede tidsskrifter. Da Dansk Byplanla¬
boratorium igennem tidsskriflæsekredsen
ønsker at bidrage til en så bred faglig



orientering som muligt, modtager vi ger¬
ne forslag og ideer til nye tidsskrifter.
Yderligere oplysninger om deltagelse,

tilmelding, priser, forsendelse og lånetid
fås ved henvendelse til Bodil Kliim,
Dansk Byplanlaboratorium, Peder
Skramsgade 2B, 1054 København K. Tlf.
(01) 13 72 81.

Omtale af ugekursus på Tune
På kursusinstitutionen Tune Landboskole
blev i november 1983 afholdt et ugekursus
med emnet »Planlægning, pleje og drift af
kulturlandskabet«.
Kurset var det første ud af fire kurser

om planlægning, pleje og drift af det
danske landskab i bred forstand. Man
startede således serien med det åbne land,
og tanken var at slutte med byens udeare-
aler. Selv om kurserne er planlagt i sam¬
menhæng, er det dog ingen forudsætning,
at man skal deltage i dem alle.
Det afholdte kursus om det åbne land

varede som alle Tune-kurser fra mandag
middag til fredag middag. Der var ca. 25
deltagere, som i øvrigt repræsenterede
meget forskellige'arbejdsfelter. Som et
udpluk fra deltagerlisten kan f.eks. næv¬

nes miljøankenævnet, fredningsstyrelsen,
kommuner, haveselskaber, kunstakade¬
miet og gartnerskoler. Det var til stor
gavn for diskussionernes indhold, at del¬
tagerne havde meget forskellige indfald¬
svinkler til de forskellige emner.
Generelt må det siges - og det viser

evalueringsskemaerne efter sigende også
- at kurset var særdeles veltilrettelagt og
lige så godt gennemført af ledelsen såvel
som af foredragsholdere. På grund af
deltagernes forskellige baggrund var der
sikkert for den enkelte et eller flere ind¬

læg, hvis indhold var bekendt, men lige så
sikkert har det til gengæld været nyt og
interessant for andre. Med enkelte undta¬

gelser var indlæggene desuden inspireren¬
de på grund af et stort fagligt engagement.
Måske især gennemgangen og vurderin¬
gen af planlovreformen og indlægget om
den økologiske betydning af landbrugets
beplantninger bør nævnes i den forbin¬
delse.
Diskussionerne sidst på dage var livli¬

ge, men som altid var der sat for kort tid af
i forhold til spørge- og talelysten. Meget
underholdende var i øvrigt diskussionen i
forbindelse med indlæg om offentlige og
private skove og naturfredning.

Kurset indeholdt en ekskursion. I
smukt og klart vejr blev Hedelandspro-
jektet både gennemgået, -travet og -kørt.
De fleste vidste nok i forvejen en del om
Hedeland, men det var nok dejligt at få et
godt overblik over såvel området, som de
intentioner og planer, der ligger til grund
for den storstilede omformning af grus¬
gravningens månelandskab til et rekrea¬
tivt månelandskab.

Gruppearbejde blev af flere deltagere
nævnt som en af de ting, kurset manglede.
Jeg har dog sjældent selv på et ugekursus
oplevet et så velfungerende gruppearbej¬
de, at det på nogen måde kunne stå mål
med et veltilrettelagt foredrag.
Hvis nogen anden kritik af kurset skulle

nævnes, må det være, at kursets oplæg og
titel indeholdt såvel planlægning og pleje
som drift. Planlægningen og spørgsmål
vedrørende samspillet eller mangel på
samme mellem driften af kulturland¬
skabet og den rekreative anvendelse heraf
blev dækket godt. Plejeaspektet blev ikke
uddybet på samme måde. Til det er der
kun at sige, at emnet i stedet bør få en lidt
større plads i seriens næste kursus, som
jeg kan anbefale så mange som muligt at
deltage i. Karen Margrethe Attwell

En stensikker suc¬
ces, hvor man øn¬
sker et alternativ til
traditionelle fliser.
Fremstillet af frostsik-
ker beton og som
er modstandsdygtig
overfor tøsalte.
Er bl.a. anvendt ved:

"Moesgården"
Roskilde Boligselskab
Landsk.ark. Per Kiowsky.
Roskilde Amtsgym-1
nasium
Ark. Skårup & Jespersen
Plejehjem Ballerup
Teknisk Forvaltning

Øst for Storebælt:
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Hovedopgavens opgaveområde ligger på Nør¬
rebro i København ved De Gamles By mellem
gaderne Nørrebrogade og Tagensvej samt Jagt¬
vej og Møllegade.
De fire billeder er fra hovedopgavens opgave¬
område. Tilsammen giver de en kort præsenta¬
tion af området med forskellige gadebilleder og
friarealer. (1) Den brede del af Sjællandsgade.
(2) Stevnsgade. (3) Guldbergs Plads. (4) Fens-
marksgade. Foto: Torben Dam.

■ The major project site is situated at Nørrebro
in Copenhagen next to De Gamles By between
Nørrebrogade and Tagensvej, as well as Jagtvej
and Møllegade.
The four pictures are from the major project
area. They serve as a short presentation of the
area with various street images and open spa¬
ces. (1) The wide part of Sjællandsgade. (2)
Stevnsgade. (3) Guldberg's Plads. (4) Fens-
marksgade. Photo: Torben Dam.

Byens friarealer
- byfornyelse
AfTorben Dam

Hovedopgave og 4-pointsopgave 82-83
ved afdeling for Have og Landskab, KVL.

Grundlaget for denne artikel er to opga¬
ver i faget landskabsplanlægning. De to
opgaver er hovedopgaven med titlen:
»Byfornyelse - set fra et friarealsyns¬
punkt. Planforslag for et område på Nør¬
rebro i København«, og 4-pointsopgaven
med titlen: »Små byfriarealer i Køben¬
havns brokvarterer - en eksempelsam¬
ling«. Opgaverne bliver omtalt i den ræk¬
kefølge de er blevet til med hovedopga¬
ven først og 4-pointsopgaven sidst.

Byfornyelse- set fra et
friarealsynspunkt.
Hovedopgaven består af en rapport og en
plancheophængning. Rapporten indehol¬
der et forudsætningsafsnit og et resumé af
planforslaget. Formålet med hovedopga¬
ven var at arbejde med byens offentlige
friarealer på et konkret niveau, for der¬
igennem at få en bedre forståelse for
byens friarealer og hele den forestående
byfornyelse. Målsætningen med planen
var at give beboerne de bedst mulige lege-
og opholdsarealer i byen ved at udnytte
mulighederne indenfor den nuværende
lovgivning. Planen kom dermed til at
fremstå som et alternativ, en faglig kom¬
mentar til den offentlige planlægning.

Københavns kommunes debatoplæg
(§ 6-redegørelse). Løsningsprincipper
for brokvarterernes friarealproblemer
K.K.'s debatoplæg er ofte blevet kritise¬
ret for sit lidet visionære og meget spar¬
somme indhold om friarealerne. I debat¬

oplægget står der: »I hele byen kan de
grønne arealers anvendelighed forøges
ved at man sammenkæder parkerne gen¬
nem anlæg af stier m.v. Ved trafiksane¬
ringer og træbeplantning på gader og
torve kan man dels øge disses værdi som
opholds- og legeareal, dels skabe mere
sikker adgang fra boligerne til de grønne
områder«.
Denne og de få andre bemærkninger er

blevet så upræcise, at de nærmest kan
fortolkes frit, hvilket ikke er så tosset,
hvis blot det tyder på, at der er vide
rammer for friarealforbedringer.
Man kan se planen for mit opgaveom¬

råde som en illustration af citatet. Det er,
hvad jeg mener, der står i citatet. Jeg har
ikke på forhånd forsøgt at illustrere cita¬
tet, men da jeg var færdig med planen, var
hovedideen for planforslaget: En hoved¬
sti, som en del af et grønt stinet, hovedsti¬
en går fra Assistens Kirkegård til Fælled¬
parken. Udnyttelse af de små pladser og
små grønne anlæg til friarealer, disse fri¬
arealer forbindes med stier.

Inddragelse af gadearealet
Inddragelse af gadearalet (trafiksanerin¬
ger) var en af de ting, jeg argumenterede
mest for, fordi der på dette område er
store kompetance- og interessemodsæt¬

ninger. Der findes faktisk ikke nogen
vellykket trafiksanering set fra et friareal¬
synspunkt; og det til trods for den lance¬
ring som §40 fik, f.eks. »lidt gade, lidt
plads, lidt have«.
Efter Færdselsloven kan man bruge

§40 med overskriften: Lokale trafiksane¬
ringer og §94, Færdselsindskrænkninger
ved inddragelse af gadearealet. §40 er
yderligere uddybet i: »Vejregler for op¬
holds- og legeområder samt stillevejsom¬
råder« fra Vejdirektoratet. Disse to be¬
stemmelser rummer på trods af den nuvæ¬
rende praksis muligheder for forbed¬
ringer af de små byfriarealer. F.eks. står
der i vejreglernes formål for opholds- og
legeområderne, at hovedanvendelsen
primært er opholds- og legefunktioner og
sekundært trafikale funktioner. Ved tra¬

fiksaneringer med opholds- og legeområ¬
der er det altså opholds- og legefunktio¬
ner, der skal definere kravene, det skal
ikke være et evt. ønske om at nedsætte
hastigheden yderligere.
Hvis der ud fra mit planforslag tegnes

en trafiksaneringsplan, løser den de sam¬
me trafikproblemer som Stadsingeniø¬
rens interne trafiksaneringsplan (se artik¬
lens ill.), men samtidig skabes der også
bedre lege- og opholdsmuligheder, hvil¬
ket svarer til det overordnede løsnings-
princip i K-K.'s debatoplæg. Hvis det er
målet at bruge dette løsningsprincip med
inddragelse af gadearealet, er her et væg¬
tigt argument for en sammenfattende
planlægning med friarealsektoren som
den udfarende kraft.
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Øverst: Rejst plan, der gengiver forslagets ho¬
vedidé: Den gennemgående grønne sti; friarea¬
ler i Sjællandsgade, på Guldbergs Plads, på
pladsen ved Asnæsgade og på pladsen ved Fr.
d. VII's gade; samt stier, der forbinder friarea¬
lerne.

Nederst: (1) Plan for den yngste del af opgave¬
området vedtaget i Borgerrepræsentationen i
1912. Planen er iprincippet blevet gennemført.
De væsentligste ændringer skete i 1919, da man
fjernede en gade og gjorde karrégårdene større,
samt da man byggede pensionistboligerne
»Guldbergs Have« ved Sjællandsgade.
(2) Principskitse for arealer primært til ophold
og leg.
To trafiksaneringsplaner, (3) stadsingeniørens
og (4) min egen udtegning fra planforslaget.
Stadsingeniørens plan lukkerfor uvedkommen¬
de gennemkørende trafik og fordeler trafikken
ad stillegader. I mit forslag lukkes også for
uvedkommende trafik, ligesom den lokale tra¬
fik stadig kan fordeles i stillegaderne, men
samtidig er der skabt nogle større sammenhæn¬
gende friarealer ved at lukke helt affor biltrafik
nogle få steder.

3

]
•» <o o » aL

■ Top: Elevatedplan which illustrates the main
idea of theproposals: Green path thoroughfare,
open space areas in Sjællandsgade, on Guld-
berg's Plads, on theplace in Asnæsgade and the
place in Fr. the VIII's gade: and thepaths which
connect the open spaces.
■ Bottom: (1) Plan for the youngestpart of the
project area adopted by TheMunicipal Council
in 1912. In principle, the plan has been carried
out. The most important changes took place in
1919 when a street was removed to make the
block larger and when the pensioner dwellings
»Guldberg's Have« were built on Sjællandsga¬
de. (2) Principle sketch for primary recreative
and play areas. Two traffic renewal plans, (3)
The Borough Engineer's and (4) my own design
from the plan proposals. The Borough Engine¬
er's plan prohibits unauthorised through traffic
and distributes the traffic via still ways. My
proposals also prohibit local traffic which is
distributed along stll ways but, at the same time
producing larger coherent open spaces by clos¬
ing the roads for traffic in a few places.

3 4
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Guldbergs Plads er et eksempelpå et afområderne, der blev behandlet på ophængningen. Guldbergs Plads er domineret afstore gadearealer i dag,bl.a. skærer Arresøgade pladsen midt over. Ved omlægningen lukkes Arresøgade, således at Guldbergs Plads kommer til at blive én plads. En
vigtig forudsætning for planforslaget er, at den eksisterende træbeplantning, som er meget fin, bevares. Dermed er forslaget primært blevet en
omlægning af »gulvet« på pladsen, fordi det rumlige allerede i dag fremtræder meget stærkt p.g.a. de omkringliggende huse og den eksisterende
træbeplantning.
■ Guldberg's Plads is an example of one of the sites dealt with on the presentation placards. Guldberg's Plads is dominated by large street areas
today -for example, Arresøgade cuts the place in half. Arresøgade will be closed under renewal so that Guldberg's Plads can become a place once
again. An important precondition of the plan proposals was to preserve the fine, existing tree planting. The proposals are, therefore, primarily
concerned with renewal of the floor of the place because the spacial elements - the surrounding houses and the existing trees - are already extremely
dominating.

Tr-qfk. Friartalfunk+iontr Twr f)ob /

GIJLDHEllGS PL/VI) S
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Baggrunden for 4-pointsopgaven
Ved indsamlingen af materiale til det
historiske afsnit slog det mig, at de argu¬
menter, man efterhånden er kommet
frem til i den nuværende debat om byfor¬
nyelsen f.eks. kritikken af de »sorte by¬
fornyelsesområder« faktisk havde været
diskuteret allerede omkring 1900. I Kø¬
benhavns kommunes arkiv fandt jeg et
omfattende sagsmateriale, der vidnede
om god forståelse for at rette de mange
fejl, der var begået i den første del af
brokvarterernes udbygning. Heri indgik
en udnyttelse af de små byfriarealer som
et selvstændigt led i byens friarealer,
f.eks. skrev Stadsingeniøren og Stadsar¬
kitekten i et brev d. 15. juli 1912: »Også
med hensyn til Beplantningerne på de to
pladser (Pladsen ved Asnæsgade og
Guldbergs Plads) og til de viste Forhaver
må vi betragte det som uheldigt, om de
indskrænkes. Nærheden af Fælledparken
gør dem på ingen maade overflødige, da
ikke alle have Tid til at spadsere i Parken.
Det vil derfor have sin store Betydning, at
de Personer, som ikke have Tid til at vige
bort fra deres Vej, paa selve denne kunne
finde den Forfriskning, som synet af no¬
get Grønt altid medfører«.
Der ligger nogle tanker og ideer i de

bydele, der nu skal byfornyes, som må
kunne genbruges eller i hvert tilfælde
tages med i overvejelserne ved den frem¬
tidige byfornyelse. Hovedopgavens plan¬
forslag viste, at vi har nogle muligheder
for at udnytte den eksisterende bys kvali¬
teter, og måske undgå forstadsbyggeriets
lidet rumlige busketfriarealer.

Små byfriarealer i Københavns
brokvarterer- en eksempelsamling
Formålet med 4-pointsopgaven var at gø¬
re opmærksom på de små byfriarealer,
således at de kan indgå som et led i
byfornyelsens forsøg på at forbedre fri¬
arealforsyningen.
Først registrerede jeg alle små byfriare¬

aler i København på et 1:25.000 kort,
v.h.a. en kortbladsanalyse og cykelture.
For bedre at kunne overskue de ca. 150
fundne eksempler forsøgte jeg at gruppe¬
re de små byfriarealer. Umiddelbart var
det svært at gruppere disse arealer, men
grupperingen fik mening, da den blev
lavet med henblik på at kunne vurdere de
forskellige typers anvendelighed i forbin¬
delse med byfornyelsen. Grupperingen
skete på grundlag af placering i byplanen,
fremtrædelsesform og potentielle mulig¬
heder. Resultatet af grupperingen blev ni
typer. De ni typer fik betegnelserne:
Pladsen, De offentlige bygningers friare¬
aler, Squaren, Det trekantede hjørne,
Den halvåbne gård, Boulevarden og an¬
dre friarealstrøg langs vej, Passagen, Den
parkagtige gård og Friarealet på sane-
ringstomten (se artiklens ill.).
I hver type var de små byfriarealer

tilhørende denne type registreret på et
nedfotograferet 1:25.000 kort. Typen var
beskrevet i en byplanmæssig og historisk
sammenhæng. Endelig var der for hver
type trukket et eksempel frem. Eksem¬
plet blev behandlet med en plan 1:500,
beskrivelse, vurdering og foto.
Begrundelsen for at trække eksemplet i

hver type frem varierede. Det kunne være

De ni vignetter symboliserer de ni typer afsmå
byfriarealer i 4-pointsopgaven. (1) Pladsen. (2)
De off. bygningers friarealer. (3) Squaren. (4)
Det trekantede hjørne. (S) Den halvåbne gård.
(6) Boulevarden og andre friarealstrøg langs
vej. (7) Passagen. (8) Den parkagtige gård. (9)
Friarealetpå saneringstomten.
■ The nine vignettes symbolise the nine types of
small urban open spaces in the minor project.
(1) The place. (2) Open space around public
buildings. (3) The square. (4) The triangular
corner. (5) The half open courtyard. (6) The
boulevard and other open space corridors along
roads. (7) The passage. (9) The open space on
the renewal site.

en positiv forbedring inden for de senere
år, et velkendt atmosfærefyldt sted med
mange kvaliteter eller et sted med oplagte
potentielle muligheder.

Sammenfatning
De ni typer af små byfriarealer kan til¬
sammen dække mange behov for lege- og
opholdsmuligheder.
Ved omlægninger kan man yderligere

forbedre de eksisterende små byfriarea-
lers lege- og opholdsmuligheder. Det gæl¬
der især friarealtyper som Pladsen, Squa¬
ren, Det trekantede hjørne samt Boule¬
varden og andre friarealstrøg.
Lege- og opholdsmulighederne kan og¬

så forbedres ved etablering af nye byfri¬
arealer. Dette kan ske i forbindelse med
nedrivninger, som er en del af byfornyel¬
sen. Det er især Det parkagtige gård og
Friarealet på saneringstomten, der er vel¬
egnede, fordi de passer sammen med en
udhuling af bygningsmassen.
Konstellationen mellem byens friarea¬

ler og byfornyelsen har været spændende
at arbejde med, og emnet er langtfra
udtømt. Det har været tankevækkende
for mig som landskabsarkitektstuderende
at skulle være med til at forbedre noget,
der på godt og ondt har eksisteret i mel¬
lem 80 og 100 år.

Torben Dam, landskabsarkitekt m.d.l., fra KVL, af
deling for Have og Landskab.

28 LANDSKAB 2 -1984



En begravelsesplads
Af Kristine Jensen

Afgangsopgave 82-83 ved afdeling L,
Arkitektskolen iAarhus

En ca. én kilometer lang og 20 meter høj
bøgebeklædt skrænt lige ned til vandet,
lagt i kanten af byen og nabo til et kraft¬
center, havnen. En nærbane, der time for
time følger skrænten i kystlinien, ganske
parallelt. En tæt bøgeskov på toppen af
skrænten - søjler af træer - med store
kroner, der om sommeren pletter lyset i
bunden - et skarp-grønt tæppe af rams-
løg. En skov, der for byens mennesker
giver rum for rekreation, man går, cykler,

Axonometri afplatformen 1:450
■ Axometric of the platform 1:450.

løber og bader her. I den skov når man
den nord-vestvendte indgang ad en smal
nedadgående hulvej. En lille rundet grus¬
plads tager imod. Imellem to små beton¬
bygninger boret ned i terrænet gives plads
til den egentlige indgang til begravelses¬
pladsen. Den består af to sammenhæn¬
gende, men dog afsluttede episoder. I
skrænten og skoven, en skålformet grav¬
plads - og ude på vandet en platform med
funktion (læs: handling) som plads for
askespredning. Et anlæg, som er bygget
op om en visuel akse. En akse, der starter
ved indgangen på toppen af skrænten og
tager retning stik mod vandet og platfor¬
men. En akse, der ligger i forskellige
niveauer, men som kun er visuel - og
derfor én, man bevæger sig bort fra og ind
på igen.
Gravpladsen ligger omkranset af de

store bøge, men dannes mere præcist af
en vedbendbeklædt støttemur, som inde¬
holder små columbarie-nicher. De to

asymmetriske sidefløje - et trappeanlæg
og en rampe formes af denne mur. Rum¬
met afsluttes igen af en mur, en fritståen¬
de spændt mur, dog hæftet i kanten af
skræntens fortsat faldende terræn. Muren

knækker, præsenterer igen aksen og rum¬
mer her en gennemgang - en nøgtern
port.
Et afsæt og derefter broen - et over-

gangsled. En spinkel konstruktion i en
langsomt faldende bevægelse, der anes i
fødderne. Malet i en grafitgrå tone, der
giver blink tilnærmelsesvis som vandets
overflade. Over jernbanen og vel ude på
vandet ligger platformen. En skærm in¬
troducerer her adgangen. Ellers en enkel
søjle-pladekonstruktion i hvidt beton. Et
tag og et dæk. Et lille rum er placeret, så
der findes beskyttelse mod vejrlig. Via en
trappe nås et lavere liggende plan, hvor¬
fra asken kan kastes i vandet.
Byen er Århus, skoven Risskov og

vandet Århus bugt.

Snit og opstalt afcolumbariemur 1:450.
■ Section and elevation ofcolumbar wall 1:450.
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Plan og snit 1:800. Nord nedad.
1. Bølgebryder. 2. Platform. 3. Bro. 4. Jernbane. 5. Mur. 6. Rampe. 7. Trappe. 8. Kapel. 9. Forplads. 10. Hulvej. 11. Gangbro.

■ Plan and section 1:800.
,1. Breaker. 2. Platform. 3. Bridge. 4. Railway. 5. Wall. 6. Ramp. 7. Steps. 8. Mortuary. 9. Entrance. 10. Sunken road. 11. Footbridge.
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Epilog
Bygningerne derude i skoven blev hurtigt
omkranset af nogle andre huse eller de
blev måske udstyret i tidens stil med et
par fikse pavillon-hatte på taget. Det lille
hus bruges mest som »gammeldaws« is¬
kiosk, lidt kulørte lamper, caféborde og -
stole i smart stil. Stedet var skabt og
hedder nu Café »Villa Løjer«. Jeg har
hørt at de har en go' omsætning. Men de
pukler også for det. Cabaret, floor-show,
»spansk aften«, café-foredrag - jah de fik
såmænd 1. maj demonstrationen derud
sidste år. De ku' fint være i gryden. Men
det var nu ved at kokse på grund af det
fine vejr. Joh, ser du, der er jo ingen der
bryder sig om at ligge ved den skidne
strand mere, så alle soldyrkerne holder til
her, det er jo alletiders solgryde syd-øst
vendt, læ og alting. Og en rampe, så de
kan køre helt ned med barnevognen. Om
vinteren er den fin som kælkebakke -
spejderne var på overlevelsestur her sid¬
ste efterår, de har jo næsten ingen steder,
de kan gå hen mere.

Muren? Nåe, du mener den lille lave ud
mod vandet, den er kun til for at ungerne
ikke skal falde helt ned ad skrænten - og
så er den go' at tørre sit håndklæde på.
Især efter at de nedlagde den gamle bade¬
anstalt, er der kommet mange til. Ned¬
lagt? Jamen, kommunen sagde, at de ik'
ku' bli' ved med at poste penge i den
gamle rønne efter at vi havde fået det her,
der skulle gøres plads til den nye havne¬
udvidelse. Broen? Hvilken bro? Aha -
men det var det år DSB udførte elektrifi-
sering af banerne, så den er nok aldrig
blevet til noget. Nu forstår jeg - det har
egentlig altid undret mig at lystfiskerne
har deres klubhus derude på den platform
midt ude i havnebassinet! Men den står jo
godt og solidt derude, der er sikkert ingen
der har anet, hvad de skulle stille op med
den - og ligefrem rage den ned, det gør
man jo ik', vel?
Lige nu ser den rædsom ud, men hver

jul gør de den istand.
Et år pyntede de den op med gran og lys

- men de fik en farlig ballade med nogle

folk - der sagde, at det var respektløst og
det var ikke det, den var tegnet til, de
skulle være stolte af at få lov til at bruge
den. Det var der jo ingen, der ku' vide,
vel?

Begravelser? Er du tosset, det er
grundpriserne altfor høje til.
Man sidder rimeligt godt på de her

trapper, så rimeligt, som man nu kan på
beton. Herfra kan man stadig se vandet,
om end det kun skimtes i horisonten.
Herfra kan man også se den lille bitte
skov og skrænten.
I avisen står at der skal laves en fred¬

ningssag omkring den skov.
Kommunen vil nemlig ikke have mere

af den ødelagt - den skal spærres af - og
måske kapsies helt ind. Sådan at man kan
se på den i en kæmpestor glasmontre, du
ved med jordlagene sådan i fine striber.

Kristine Jensen, landskabsarkitekt fra Arkitektsko¬
len i Aarhus, afd. for Landskabs- og Havekunst.

Luftperspektiv af begravelsespladsen, set mod
byen.
■ Areal perspective of the graveyard seen to¬
wards the town.
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1. En medeltida kyrka i vinterskrud.
2. Kyrkorummet med nyckelharpspelande
ungdomar i en fullsatt kyrka vid invigningen av
de nya husen den 26 augusti 1978.
■ 1. Church from the middle ages in winter
glory.
2. Inside the filled church with harp playing
young at the inauguration of the new houses on
the 26th ofaugust 1978.
Foto: Jan Erik Andersson, JEA-Foto
Bild: Anders Lidstrom

Håbo Tibbie Kyrkby
Av Sven Olov Nyberg

Håbo-Tibble 1100-talets kyrka ligger mitt
i byn. Den år byggd inte långt efter Sigtu-
nas for sin tid måktiga katedraler i en
bygd dår kristendomen motte hedendo¬
men. Sigtuna var huvudstad i 1000-talets
Sverige.
Kyrkogården omgårdad av gammal

stenmur och åldriga asktråd, år byns
park. Platserf forankrar tiden och år lim-
met mellan det som varit, det som år och
for det som skall komma. Hur ger inte
denna plats trygghet och mening? Barn-
dop, konfirmation, brollop och begrav-
ning gor platsen viktig. Upplevelsen av
tillhorighet år for byborna påtaglig. Den
700-åriga byggnaden med omgivande
kyrkogård vårdas kårleksfullt av genera¬
tion efter generation. Hur fornimmer inte
månniskor alia de livets dimensioner som
hår ges? Kring kyrkan fungerar naturens
kretslopp utan tillågg. Av jord år du
kommen - till jord skall du åter bliva.
Kyrkan och kyrkogården år ett reservat
for det sjålvklara och hor eller bor hora
till varje samhålles geografiska mitt-
punkt. Platsen år helig. Och det år den
oberoende av tro på hogre makter eller på
ett liv utanfor det jordiska. Men runt
kyrkan och kyrkogården bedrivs ett ratio-
nellt storskaligt jordbruk som bygger sin
existens på importerad energi och på gift-
spridning.

Ett ljusdunkelrum
Kyrkorummet år ett vackert ljusdunkel¬
rum och ett tempel for musik. De medel¬
tida kalkmålningarna med figurala sce¬
ner, slingor och schablonerade blommor
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ger upplevelser med både tids- och rum-

sperspektiv.
Den svenska backnejlikan i stiliserad

form upptråder hår tillsammans med
soderns akantusblad och vinets rankor
och druvklasar.
Men de hornblåsande ånglarna saknas.

Transformerade år deras horn samlade
till orgelns front dår lungorna bytts mot
tidigare bålgar drivna av tramp - nu av
elektrisk mekanik. Men innan orgeln och
organisten bar detta akustiskt oover-
tråffade tempel psalmmodikonens ento-
niga ljud. Vilka ståmningsminnen har in¬
te månniskor med sig från besoken i

kyrkan med tanda ljus i 1600-tals malm¬
kronor och kandelabrar.

I nårheten till Stockholm
Håbo-Tibble Kyrkby ar omgiven av ett
levande jordbrukslandskap i pastoral
miljo och år belågen 4,5 mil från Stock¬
holms centrum. Bygdens skola har utan
avbrott fungerat sedan 1814. Flera skol-
byggnader vid siden av varandra repre¬
senterar var och en sin tid. Ett okat

elevintag som foljd av kompletteringsbe-
byggelsen har såkrat skoians fortbestånd.
Kyrkan med klockstapel år byns central-
byggnad.



1

Ett levande jordbruk
Husen år grupperade på bysått, tått ihop i
kyrkbyns kanter och i dess centrum. De
år byggda på mark olåmplig for odling.
Hushållning och aktsamhet om givna
vården i kyrkbyns månghundraåriga tra¬
dition, som fortlopande utvecklats på
ekonomisk bas har varit utgångspunkt for
planering och genomforande. Husens
gruppering har dårfor foljt kyrkbyns vill-
kor och dess kynne.

De nya husen
15 nya hus genererade forstå etappen. I
etapp 2 kommer 35 nya bostadshus i fyra
grupper och barnstuga vid bygdegård och
idrottsanlåggning att vara inflyttningskla-
ra 1986-87. Frukttrådgårdar och alléer
kommer att planteras.

På samme villkor

Kyrkbyns gamla bygata har komplette-
rats med nya gator i bygatans material,
formspråk och mått.
De nya gatorna omges av håckar och år

bara 4 meter breda. Bilen har fått liten
plats. Cyklister och gående har samma
rått till gatan som bilisten. Hastigheten år
naturligt låg och barnen anvånder gatan
som i gamla tider. Trafiken har avdrama-
tiserats.

Gaturummen
De enkla gaturummen i Håbo-Tibble
Kyrkby år inte i forstå hand vackra.
Nej - det har ett innehåll som på bysått

år aktivt. Husens stora fonsterytor speg-
lar i Håbo-Tibble något av livet innanfor
fasaderna och tvårtom - kontakten med
livet utanfor år viktig.
Ett gaturum år organiskt, foranderligt

och komplicerat. Det år kråvande i sin
gestaltning, det år byns offentliga ute-
rum.

Och gaturummet år bådden for verk-
samheter som skall kunna frodas och for-
åndras.

Bruttoarbetsdagen - mått från kyssen
vid dorren till kyssen vid dorren onskar
vi helt naturligt skall vara så kort
som mojligt. Brådskan får åndå inte
gora någon av oss hånsynslos i vår fram-
fart.
I Håbo-Tibbles gaturum våxer många

vackra tråd, dår leker oftast glada barn,
dår talar gamla gubbar, dår ser vi vånner
och bekanta, dår blir vi ibland generosa,
hår hor vi hemma, det år vår gata - vårt
hem. Hår har vi minnen och framtid
samlade i ett fattbart nu.
Gaturummen i Håbo-Tibble år och

skall vara en ång med hundratals arter per
meter.

1. Farmors backe i rik biologisk dråkt.
2. Plan over Håbo-Tibble Kyrkby etapp 1 och
2.

■ 1. Farmors Backe in rich biological colour.
2. Plan of the Håbo-Tibble houses. Phase 1 and
2.
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3. Polariseringen melian stallforetrådande
maki och brukarmedverkan.
4. En intresserad odlare i vardande. Ett av

områdets fyra vdxthus byggda av ett gammalt
rivet.
■ 3. Polarization between the authorities and
residents.
4. An interested young gardener. One of the
four green houses built from a demolished
building.

PLANERINGENS OUTNYTTJADE MOJLIGHETER

3

En bygdforåndras
70 nya Håbo-Tibblebor genererade forsta
etappen. Familjerna år unga med i stor
lika många barn i samma ålder. De unga
kompletterar val Kyrkbyns aldre befolk¬
ning. En kommande etapp ger plats for
ytterligare ca 100 nya bybor i hus som
varieras i storlek och med olika upplåtel-
seformer for att mojliggora en spridning
av åldrar och familjebilder.

Brukarmedverkan
Kerstin - min fru - och jag ville vara
scenografer och skapa spelplatser. På
dem ville vi att månniskor skulle gore
piruetter helst i en aldrig avstannande
koreografi. Vi ville att månniskor skulle
se sin fysiska ram som grånserna for en
seen dår danskonsterna och kompositio¬
nerna år tillåtna for aktorerna att forma.
Med dessa utgångspunkter utformade vi
spelreglerna for 15 familjers boståder i
Håbo-Tibble kyrkby.
Idag ser vi tillbaks på en lårorik och

utvecklande period i våra liv. Tilisam¬
mans har vi en unik erfarenhet som fun¬
dament for kommande uppgifter. Vi val-
de sjålva uppgiften som inte i forsta hand
blev en teknisk uppgift utan en humani¬
stisk och ekonomisk. Vi tvangs att rang-
ordna våra egna vårdeskalor.

4

Spelet vi ledde och deltog i blev efter
hand allvarligt. For att spela våra roller
har Kerstin och jag fått trana oss i att tala
tydligt. Språket fick en betydelse som vi
inte anade. Vi holl på att gå på knåna men
utdelningen på våra insatser tyeker vi nu
efteråt trots allt var god. Resultatråknin-
gen kan man diskutera men balansråknin-
gen lovar gott for framtiden.

1 Håbo-Tibble kyrkby har vi bildlikt
yttryekt pressat ihop »vildmarken« och vi
har slåppt »vilddjuren« fria. Visst har vi
satt upp stångsel for brukarnas agerande.
Deras revir har beståmts i samråd med
andra gruppers intressen. Och nog har
den tredje vågen och framtiden ett sanno-
likt innehåll som ligger Håbo-Tibbles
brukarmedverkan nåra - men det år ock-
så så att Håbo-Tibble inte får sina efter-

foljare inom rimlig tid. Nej, Håbo-Tibble
kommer att bedomas som ett intressant

experiment dår allvaret skalas bort och de
ytliga ramarna kommer att forgyllas och
marknadsforas.

Planeringens outnyttjademojlighet
»Du hyser inom dig oråkneliga mångskif-
tande sinnesbilder som du bevarar inom
ditt psyke. - Utgående från forestållnin-
garna om med varandra likartade forete¬
elser, kommer du till abstraktioner. - Du

hyser i ditt minne de konstrikaste idéfor¬
bindelser och bevarer minnet av tusentals
foremål«.
Dette sagt på kejser Caesars tid av

filosofen Epiktetos, - något att tånka på
for månniskor som inte tror sig om att
kunna beståmma sjålva.
Men i grunden har inte månniskan

foråndrats sedan dess. Sanna saker upp-
repas genom sekler. Varje månniska år
verkligen unik och hon innesluter i sig en
liten konstnår som, utan att reflektera,
soker fånga ståmningar, tolka dem och
gora något av dem.

Att beståmma sjålv
Efter givna planforutsåttningar har de
nya byborna utformat sina hus sjålva och
byggt dem som styekehus i grupp. Upp-
handling av material och tjånster har
skett samordnat och gemensamt efter den
enskilde byggherrens onskemål. De nya
byborna, som efter 2 års samarbete
kånner varandra vål, har, utan byalag och
egna reservat tagits vål emot av de gamle
- de som sett sin bygds fortlopande
utarmning under jordbruksrationaliserin-
gens och centraliseringens tid. En idérik
bygd har efter 10 års stållforetrådande
handlåggning kunnat bygga på sin livs¬
kraft med nytt blod.
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Upplevelser i bytakt
Jag sitter i bakre raden i samhållsbyggan-
dets orkesterdike. Dårifrån har jag god
overblick over vad som sker. Och från
min position kan jag på nåra håll, och på
sitt sått i bakhåll folja orkesterns huvu-
daktorer. De år solister dessa de stora

scenernas arkitektidoler. Varje insats år
strålande. Men musiken hamnar detta till
trots ofta på skvalmusikens spånningslosa
nivå. Partituret år inte sålian undermåligt
och dirigenterna i stadsplaneringens or-
kesterpultar år for korta i rocken eller
ålagda uppgifter som inte inspirerar dem.
Och på scenen ovanfor orkesterdikets
dunkel agerar samhållsbyggandets dra-
matorer och de sorglost skrattande clow-
nerna i strålkastarljus. Från min plats
kanske jag får en forvrångd bild av publi-
ken. Passivt från sina bekvåma fåtoljer
tycks den få ta emot vad som spelas upp
på scenen ovanfor samhållsbyggandets
orkesterdike. Publiken får betala det
forutbeståmda biljettpriset beroende av
hur nåra den vill eller har råd att sitta den
åtråvårda scenen. Och dår finns hela ska-

ran av samhållebyggandets operettak-
torer som ekonomiskt understodda upp-
muntras att spela upp spelstycken som
analytiskt beskriver livets delar i bitar
som inte ofta kan såttas ihop till fungeran-
de enheter.
Mitt orkesterdike och min publik hor

de små enkla sammanhangen till. I en
bymiljo har jag tillsammans med Kerstin
haft mojligheter att odla mina sam¬
hållsbyggandets sceniska talanger - men
hela tiden från orkesterdikets nivå. Min
skala år det lilla projektets. Inom detta
kan månniskans sinnliga upplevelser rym-
mas. Detsamma kan man sålian såga om
de stora projekten. Min polemiska pam-
flett ovan år kanske overdriven men jag
tror overdriften år måttlig.

Husen och trådgårdama
Husen vånder sig mot solen. De slanka
huskropparna år byggda med hog teknisk
standard. Stora fonsterytor mot soder och
små mot norr gor husen vårmeekonomi-
ska trots stora omslutande våggar - och
takytor. Den passiva energitanken år til-

4

1. Del av Grona Gången.
2.-5. Några av husen och trådgårdama.
■ 1. A part ofGrona Gången.
2.-5. Some of the houses and gardens.

5

låmpad utan raffinerade tekniska gitter.
Orangeriets tekniska idé har kommit till
heders i Håbo-Tibbles nya hus.
De nya vågarna år håckforsedda. Pen-

garna som sparats i onodig vågmark
råcker till for områdets 5.000 håckplantor
och 500 tråd. De befintliga tråden finns
kvar och de få som stått i vågen år åter-
planterade. Och husens solvarma och in-
synsskyddade trådgårdar år passiva rum
som kan anvåndas for olika åndamål och
vid olika tidpunkter.

Sven Olov Nyberg, landskabsarkitekt LAR.
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aw.

Grona Lund
Av Sven Olov Nyberg

Snåret ar ett reservat omgårdat av ansade
hackar. Ingenting utom frukter och bar
får tas dårifrån. Ingenting utom tråd-
gårdsavfall får foras dit. Det djupa mark-
skiktet med mullen som kalla for materi-
ans omlopp fascinerar oss. På hosten
tåckt med en fall av lov - en fårgmåttad
mosaik av nedfallna skyddande blad - en

1. På Grona Lund har huset klått sig i vegetativ
drakt, vårmande for sinnena.

lovmatta - en hud som innehåller all den
kraft som under sommaren tagits ur mar¬
ken. Hur rådda år vi inte att stora? For oss
år det naturligt att kretsloppet sluts gen¬
om bladens formultning. Det kånns ratt
att inte påverka ett system i balans. Utan
arbete kan Kerstin och jag folja ett stycke
natur från våra fonster. Årets våxlingar
och dygnets ger oåndliga variationer och
allt sker med metronomens taktfasthet. -
Vi har grona fingrar och år forsiktiga.
Naturen i trådgård illustreras kanske

båst av den japanska trådgårdskonsten,

■ 1. The house at Grona Lund is clothed in

vegetation, soothing for the mind.

kosmisk till sin natur. Stenblocken och

grusets randning år bara den synliga ytan
och en anvisning for det liv som finns i och
under marken.
I Japan år arbetet med en trådgård en

hogsta konst med musiken, måleriet,
skulpturen, litteraturen och poesin som
komplement. Bara de gamle anses ha
mognaden att fullt ut utova denna kon-
starts mojligheter. Och visst år det som
sker i marken mårkvårdigt. Bakterier,
svampar och maskar år forutsåttningen
for livets oavbrutna fornyelse.
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Låttjans trådgård
Bilden av millioner vattendroppar i mot-
ljus som parlor fåsta på korsbårstrådens
kala knoppar mot svarta stammar etsar
sig fast i våra minnen. Konstverket år
osignerat och koster ingenting. En vind¬
pust och allt år borta.
Når tråden år klådda i rimfrost kan vi se

kristall vid kristall, alia lika byggda men
åndå olika, en oåndlig variation av sam-
ma lagbundna monster.
Skonheten blånder oss och vi forstår att

det inte omedelbart fattbara har sin plats i
vår naturupplevelse. Om våren blommar
snåret. Hela trådgården år ett hav av vita

Plan Grona Lund. 1. Snåret. 2. Bersån. 3.
Parterren. 4. Grona Gången. 5. Boskén.
■ Plan Grona Lund. 1. The coppice. 2. The
bower. 3. The parterre. 4. The green path.
5. The shrubbery.
Foto: Jan Erik Andersson, JEA-Foto.
Bild: Anders Lidstrom

blommor som på natten år till synes
sjålvlysande.
Askspon tått planterade i rad inhångar

Bersån, Romantiken och Barocken. Årli-
gen beskurna i grå stammar och rustikt
grenverk står de som skulpturer i trådgår¬
den och lever upp sent på våren med ljusa
blad utvecklade ur svarta knoppar.

Bersån
Bersån år moblerad for mat och dryck och
år trådgårdens mest anvånda rum - en
lovsal som samlar familjen. En fest for
många vånner hor till. I all enkelhet firår
vi våren och pånyttfodelsen.

Parterren
Parterren på snårets ostra sida begrånsas
av bostadshus, annex och en granne.
Trådgården som anlagts i ett kårr år
drånerad och uppfylld, och på den berg-
bundna marken mot grannen har en jord-
vall byggts som bådd for en tåt lindplante-
ring.
Varannan vinter beskårs håcken. Men

handen med saxen korrigerar endast lått
lindarnas egna våxtyttringar.

Grona Gången
Genom snåret går Grona Gången som
fårutom entrén når Parterren, Annexet
och Boskén. Dess kanter år »skodda« av

midjehoga lindhåckar som gor den tredi-
mensionell. Grona Gångens golv av
morkgrå, kantmjuk sten med gråsfyllda
fogar, ger en gronskimrande botten, skon
for fot och oga.

Boskén
Boskén soder om Annexet år indelat i
rum for odling och utevistelse. Ett av dem
anvåndes som bilparkering. Håckar av
aim, lind och naverlonn omger de mjukt
oregelbundna kvarteren. Utifrån upplevs
Boskén som skulptural och storskalig.
Inifrån år rummen intima och har olika
odlingsinnehåll.
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2. Fåfången.
3. Baksidan.
4. Tillfallet.
■ 2. The garden called "Vanity".
3. The rear.
4. The green house called »Opportunity«.

Tillfallet och Fåfången
Omsorgsfullt odlar vi i sjålvklarhetens
mylla begrånsad av glashuset som holje.
For Kerstin och mig år vårt våxthus ett
memento, en varning och påminnelse om
vårt behov av forankring i enkla skeen¬
den. Vårt våxthus, »Tillfållet« kallat år
ett lusthus - ett lustarnas hus for hemliga
moten - ett rum for huden och ogat, for
nåsa, dofter och smak, for kårlek och
nerv. Luften år fuktig och varm. Flygfån,
fjårilar, flugor, bromsar. - Ett hus med
tecknad tid. Blomning, befruktning,
fron, frukt, vissnande, dod. Årets cykel -
livets. »Tillfållet« år i sin enkelhet sybari-

4

tens hus, vållustingens, njutningsmånni-
skans. Det år byggt att fånga ljuset och
driva till våxt. Det år vårt revir - ett rum
for spekulationer om tillvarons innersta
våsen. Dårfor år »Tillfållet« ett tempel
som ibland ger våra sjålar svalka. Det år
verkligen ett simpelt hus for upplevelser,
en prismatisk skulptur som inrymmer en
helhet med många facetter och oåndlig
skonhet. Men viktigas år kanske åndå
doften av tomatplantan. Bara jag nuddar
vi den år doften på min hud och luften år
full av dess aromer. Doften år berusande
och år trådgård av hogsta mening. Och
når jag tvåttar mina hånder år handfatets

yta ljust signalgron. Och »Tillfållet« år
skyddande ytterdråkt for våra vinplantor.
Den vita våggen reflekterar solens kort-
vågiga strålning och befråmjar utvecklin-
gen av frukt på det vegetativas bekost-
nad. Den kunskapen år den nordiska
spaljetraditionens utgångspunkt. Tånk er
en måltidsdryck av eget odlat vin. Med
tacksamhet riktad mot alia vinets guddo-
mar ser vi fram mot festmåltiden i goda
vånners lag. Sången, musiken och vinet
har oåndliga variationer. De år som
glådjebrunnar med oanade djup. Och alla
våra sinnen år engagerade i upplevelsen.
Ibland i kombinat som år metafysiska.
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Snåret
I snåret utanfor våra koksfonster har bar-
nen byggt sitt hus.
Barnens hus år byggt av många små

hånder, med vuxnas verktyg, på de vux-
nas sått och efter deras monster. Deras
hus år byggt efter barns sjålvklara slutsat-
ser. - Gomt i snårets tåta buskage for att
inte stadsarkitekten skall upptåcka deras
lilla hus - på den tiden av myndigheter
betraktat som ett »svart-bygge«. De hade
verkligen tagit intryck av foråldrarnas oro
når deras hem uppfordes. Upplevelsen
var omskakande.
Barnens lilla hus overgavs snart och har

blivit Kerstins och mitt »kulturminnes-
mårke«, nu i flera år, i forfall - en relikt
med minnen. Men så helt nyligen. De
barn som fotts i Håbo-Tibble kyrkbys
nya hus - nu i 4-5 årsåldern, - har
upptåckt »ruinen«. Deras skapande fan¬
tasi och arbetslust har funnit sitt utlopp.
De har organiserat et ROT-projekt som
år glådjefullt att folja. Inga kvistar i snå¬
ret får brytas - det år en planbeståmmel-
se. Martagonliljornas frokapslar samlade
i en hink, fylld till bredden, år en
olyckshåndelse som vi står ut med. Att
samla i ladan år viktigt. Det lår vi jo våra
barn. Kanske år just barnens hus i snåret

utanfor våra koksfonster det viktigaste av

tempel. Har formas inte bara en byggnad
- utan hår byggs nya fina ungar upp med
kunskap och erfarenhet av organiserat
arbete och konfliktlosning och av att ge
och ta. For barnen blir huset i snåret en
fast punkt i minnet i hele deras liv. Den
upplevelsen onskar jag gårna alla barn.
I min barndom var en gammal ronn min

lund i småstadsidyll - ett våldigt tråd som
var hur gammalt som helst. I denna ronn
hade jag min tillflykt. Det var min ronn. I
trådets stamklyka halvvågs upp mot him¬
len åt jag tryggt krigstidens konsthonung
kopt for stulna pengar från mina
foråldrars telefonkassa. Denna konstho¬
nung år i minnet godare ån all annan
senare honung. Det var på »den gamla
goda tiden«. Barndomen år i minnet ofta
just »den gamla goda tiden«. -Kojan i
snåret år så viktig for barnen for den
kommer att vara deras »ronn«. De
ståmningar och dofter som de upplever i
snåret kommer då och då i livet att upple-
vas igen. Och blommorna runt kojan år
det vackraste de någonsin kommer att se.
Och tråden år de storsta och mest bisarra
de kommer att uppleva. Och Lunden det
mest trolska de någon gång kommer att
vandra i. Hår runt kojan kan vi låsa av

barnens egenheter och hur de utvecklas
individuellt och i grupp. Hår runt kojan
kan vi urskilja ledartyperna, de smarta
och de maktlystna. I ett intensivt arbete
som vuxna kallar lek, kan vi studera de
eftergivna och de fragmatiska.
Barnens årliga ogon och tydliga

kroppsspråk utgor en skrift som år skarp
men inte alitid låttlåst. Barnen - dessa
skickliga och naturliga dramatorer år un¬
derbare uthålliga skådespelare som på
sina scener sjålva från individuella upple-
velser såtter samman spelstycken med ett
oåndligt antal akter - ett Richard Wag¬
ners allkonstverk. Och de spelar for var-
andra. Det år allvar och de behover ingen
publik. Inte underligt att de minns dessa
sina enda riktiga årliga och djupa kultu¬
rinsatser.
I lundens fantastiska katedral genom¬

for barnen en måssa som såtter många
gånger djupare spår i deras medvetande
ån alla senare julottor och popkonserter
tilisammans någonsin kan gora. Och bar¬
nen kommer att återvånda till lunden
med sin koja. Kerstin och jag hoppas att
den då finns kvar.

Sven Olov Nyberg, landskabsarkitekt LAR.

40
LANDSKAB 2 -1984



1. Slamværket set fra Brabrandstien fra øst
mod vest.

2. Udsigt fra banelegeme, ud over Eskelund-
området. Setfra nord.
■ 1. Sewage works seen from Brabrandstien
from east towards the west.
2. View from road, over the Eskelund area.
Seen from the north.

Et område i Århus ådal
Af Birgitte Henningsen

Afgangsopgave juni 83 ved afdeling L,
Arkitektskolen i Aarhus.

Den bredbundede Århus tunneldal slyn¬
ger sig vest-øst, næsten vinkelret på År¬
hus-bugtens kyst. I dalens bund løber
Århus Å, og ved dennes udmunding i
havet ligger det ældste Århus. I dag stræk¬
ker byen sig op over dalsiderne mod nord
og syd, og ud langs dalbundens sider mod
vest.

Det område, jeg i mit afgangsprojekt
valgte at behandle, ligger ca. 4 km oppe
ad åen, kun én km før denne når Bra¬
brand Sø; et sted, hvor dalsiderne danner
en skålform. Med undtagelse af en 13 m
høj bakke i midten (Eskelund) har det
valgte areal en sumpet karakter. Det er
hovedsagelig af denne grund, at arealet er
forblevet ubebygget, på trods af dets sto¬
re udstrækning (ca. 750.000 m2) og dets
centrale beliggenhed. Området, som jeg
har kaldt Eskelundområdet, er ret klart

afgrænset af jernbanelegemer og veje,
men det er dog et led i en kæde af
områder, der tilsammen udgør den så¬
kaldte Brabrandkile, en landskabskile
med bystrukturerende effekt.
Eskelundområdet er udlagt til grønt/

rekreativt formål; et forhold, der har en
100 årig tradition bag sig. På trods af dette
byggede kommunen i begyndelsen af
60'erne et affaldsformalingsanlæg, et
slamværk, og DSB opførte et oliedepot;
altsammen på Eskelundbakken i arealets
midte. Det formalede affald bliver udlagt
i store bakker i engområderne nord for
den eksisterende bakke.
Eskelundområdet fremstår i dag som et

tilfældigt tiloversblevent og rodet areal
med et stinkende slamværk og en losse¬
plads centralt placeret, men også som et
område med en udmærket gang- og cykel¬
sti ud til Brabrand Sø, med en smukt
slynget å og med buskads og småskove.
De umiddelbart tilstødende områder er

kolonihaver og bagfacader af handlings-
fattige forstads- og småindustrikvarterer.

Generelle ledetråde for mit arbejde med
opgaven

Jeg har set det som min opgave at tage
dette område op til en helhedsvurdering;

se bort fra kommunale planer, og tage
udgangspunkt i stedets potentialer. Disse
bestemmes af arealets landskabelige sær¬
præg og form, af den måde, hvorpå det
indgår i den grønne struktur, og af dets
bymæssige sammenhæng. Ligeledes har
jeg set det som et mål at benytte mig af det
privilegium, en opgave i skoleregi.giver,
nemlig muligheden af at arbejde med
utopier og sætte sig ud over det unaturlige
og uønskværdige skel, der er sat mellem
æstetiske overvejelser og traditionel plan¬
lægning. Projektet skal således ses som et
billede, en vision, et indlæg i debatten.

Projektet
I løsningsforslaget har jeg, på grund af de
nævnte forhold, tilstræbt at tilføre områ¬
det egne funktioner og eget indhold, og
æstetisk set gøre det til et sluttet hele.
For at fremhæve aralets skålagtige ka¬

rakter, for at afgrænse det og øge rumop¬
levelsen, har jeg foreslået en randbe¬
plantning, der i hovedprincippet er lavest
ind mod områdets midte og bliver højere
med landskabet ud ad til.
I randbeplantningens syd- og østlige

del udgøres den inderste lave beplantning
af frugttræer, hvori jeg har lavet lysninger
til dyrkningshaver.-
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3

3. Hovedplan mål 1:8000.
■ 3. Masterplan scale 1.8000.

I øjeblikket løber Århus Å i områdets
nordkant; for at understrege det våde
dalpræg har jeg ført en arm af åen syd om
områdets centrale del (de to bakker:
Eskelund og lossepladsen) og således
gjort denne til en ø. Engdragene omkring
åen er friholdt for busk- og træbeplant¬
ning og ligger hen med græs og vilde
blomster.

Brabrandstien, der som nævnt i dag
gennemløber området, forbinder den
indre by med Brabrand Sø. Stien bevarer
jeg med de små ændringer, der nødven¬
diggøres af de ændrede forhold.
Eskelundbakken har jeg ført tilbage til

en mere oprindelig form - skubbet den
påtrængende affaldsbakke mod nord¬

vest, og således fået to høje. Affaldsbak-
ken, om hvilken jeg ikke har anden viden
end at den består af komprimeret, forma¬
let affald (der fandtes mig bekendt intet
materiale herom), har jeg beplantet og
forstærket med en høj bøgelund.
Hele dette parkareal forestiller jeg mig

brugt af Viby og Åby forstadsbefolkning,
af Århus midtbybefolkning, og også af
områdets egne beboere.

På Eskelundbakken har jeg lagt en lille
fortættet byenhed, der klart afgrænser sig
mod det omkringliggende parklandskab.
Dér, hvor byen ligger-, går terrænet fra 0,8
m over havet ved åens overflade til 14 m

o.h. ved byens centrale plads. Denne
store højdeforskel understreger jeg yder¬

ligere i byens profil, ved at placere de
laveste huse i byens udkant og lade dem
blive højere ind og op mod pladsen;
hushøjderne spænder fra 2V2 til 51/2 etage.
Med byens udformning har jeg tilstræbt

at skabe en fleksibel ramme for skiftende
tiders skiftende behov.

Funktionsmæssigt er byen et kvarter i
Århus.
Jeg mener, byen har en tilpas overskue¬

lig størrelse, den kan således huse ca.
2300 mennesker, og så vil der også være
plads til dagligvare-butikker og småer¬
hverv.

Birgitte Henningsen, landskabsarkitekt fra Arkitekt¬
skolen i Aarhus, afd. for Landskab og Havekunst.
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4. Opstalt, målca. 1:2250. Byen set fra syd.
5. Perspektiv af dyrkningshave i randbeplant¬
ningen.
6. Perspektiv afbyen.
■ 4. Elevation, scale approx. 1:2250. The town
from the south.
5. Perspective of allottment garden in border
plantation.
6. Perspective of the town.
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Planlægning for cyklister i Nakskov kommune
Af Philip Rasmussen

Vejtræer og forhaver bevares, i stedet vælges
hastighedsdæmpninger i krydsene.
■ Road side trees and front gardens are pre¬
served. Instead of cyclepaths, speed reduction
measures are chosen at the crossing.

Afgangsopgave 83 ved Landskabslabora-
toriet, Kunstakademiet i København.

Formålet med denne opgave er at tage
cyklisternes vilkår i Nakskov kommune
op til en samlet vurdering, samt på bag¬
grund heraf at give et bud på en planlæg¬
ning, der skal skaffe cyklisterne sikker¬
hed, tryghed, fremkommelighed og ople¬
velse i Nakskovs offentlige uderum.
Planen skal være realitisk og kunne

gennemføres på 10 år med et årligt an¬
lægsbudget på 2,5 mill. - svarende til hvad
Nakskov kommune sidste år anvendte på
nye cykelstier.
Opgaven er udsprunget af den erken¬

delse, at det urimelig høje antal trafik¬
ulykker med cyklister må nedbringes,
kombineret med at cyklen har en række
fordele, der gør den velegnet og hensyn¬
fuld i en provinsby. Den er fleksibel,
kræver meget lidt plads, er billig i anskaf¬
felse, sund at benytte, slider ikke på
byens vejnet og er i det hele taget et
miljøvenligt transportmiddel, der ikke
belaster omgivelserne.

Cykelbyen på Lolland
Forskellige cykeltællinger og det meget
høje salg af nye cykler i Nakskov visei
samme tendens - nemlig at cyklens andel

af det samlede transportarbejde i Nak¬
skov er meget større end i andre provins¬
byer på samme størrelse. Dette kan til¬
lægges flere forhold - blandt andet at
Vestlolland er et udpræget lavtlønsområ¬
de, at terrænet er helt jævnt, samt at
afstandene i Nakskov er meget små. Fra
de yderste boligområder tager det højst
5-10 minutter at cykle ind til bykernen.
Selv om parkeringsforholdene til biler i
Nakskovs bykerne er gode, så er det ofte
hurtigere og mere praktisk at tage sin
cykel, da den kan komme frem overalt.
Det er interessant, at dette forhold

også har haft sin afsmittende effekt på
kommunens vejbudget. Nakskov er en af
de byer i landet, der i forhold til indbyg¬
gertallet, har brugt mest på nye cykel¬
stier. Fra midten af 70'erne har de årlige
anlægsbevillinger været støt stigende, og
sidste år brugte kommunen 2,5 mill, til
nye cykelstier. Det er derfor interessant,
at se i hvilket omfang, de anvendte midler
har forbedret cyklisternes vilkår.

Antallet af cyklistulykker fordoblet
på 6 år
Dykker man ned i ulykkesstatistikken vil
man erfare, at det årlige antal cyklistulyk¬
ker i Nakskov er fordoblet i perioden fra
1976-82. Altså i samme periode som der

er gjort en stor indsats for nye cykelstier. I
hele perioden er der sket 98 cyklistulyk¬
ker, der har impliceret 104 cyklister; 82
med personskader, hvoraf 4 har mistet
livet. I forhold til indbyggertallet så sker
der 28% flere cyklistulykker i Nakskov
end på landsplan.
Som det er helt almindeligt i provinsby¬

er, har man også i Nakskov koncentreret
indsatsen omkring separate cykelstier i de
nye boligområder i yderkvartererne. Dis¬
se cykelstier har bestemt deres berettigel¬
se, idet de er kraftigt medvirkende til at
øge cyklisternes fremkommelighed mel¬
lem yderkvartererne og bykernen. Men i
en situation, hvor ulykkesstatistikken vi¬
ser en så uhyggelig tendens, kan man med
rimelighed stille spørgsmålet, om man
ikke bør prioritere cyklisternes sikkerhed
over cyklisternes fremkommelighed. Skal
man i det hele taget løse trafikkens alvor¬
ligste problem - nemlig at folk kommer til
skade i byens gader - så er det nødvendigt
at bruge cykelstipengene på baggrund af
en grundigere planlægningsindsats.
Det er i denne sammenhæng interes¬

sant, at de mange cykelstipenge i Nak¬
skov kommune er brugt uden nogen sam¬
let plan. I forbindelse med kommune¬
plandebatten i 1982 er der imidlertid
fremkommet et kommunalt forslag til en
cykelstiplan, men denne omfattede kun
separate cykelstier - og ikke noget om
trafikvejene, hvor cyklistulykkerne sker.

Dermå være sammenhæng i
planlægningen
Opgavens overordnede plan for cyklister¬
nes færden i Nakskov kommune bygger
på en registrering af cyklisternes mål (bo¬
liger, arbejdspladser, indkøb og fritidsak¬
tiviteter), samt en registrering af de veje
og stier, som cyklisterne alle'rede idag
benytter. Sideløbende er de ulykkesbela¬
stende vejkryds og vejstrækninger blevet
registreret.
Det første skal lede frem til et net af

cykelstier og cykelruter igennem byen, og
det sidste skal danne grundlag for en
prioritering af anlægsarbejderne. Her¬
med fremkommer en plan, der helt byg¬
ger på provinsbyens forskelligartede,
men meget oplevelsesrige vejnet.
Planens hovedidé er at skabe sammen¬

hæng mellem de allerede eksisterende
cykelstier langs veje og cykelstier i eget
tracé. En del af ruterne stykkes sammen
af veje, hvor der også er lokal biltrafik,
f.eks. Svingelsvej, der forbinder byker¬
nen med byparken »Svinglen« og de tæt¬
tere bebyggede boligområder i den nord¬
lige del af byen. Langs Svingelsvej ligger
der villaer fra århundredets begyndelse,
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Hastighedsdæmpningen i krydset Nørrevold/
Klostergade set fra øst. I det kritiske punkt er
kørebanen hævet og flisebelagt, og de malede
kantbaner på Nørrevold er erstattet med rigtige
cykelstier.
■ Speed reduction measure at the NørrevoldI
Klostergade road junction, seen from the east.
At the critical point, the carriageway is raised
and paved and the painted paths on Nørrevold
are replaced with proper cycle paths.

og med en 100 årig lindetræsrække, de
frodige forhaver og den kun 6 meter
brede kørebane virker miljøet helstøbt
men sårbart.
Selv om Svingelsvej måske er den vej i

kommunen, hvor der er flest cyklister, og
der også sker en del ulykker - så rejser der
sig nogle miljømæssige spørgsmål, hvis
der skal skaffes plads til cykelstier ved at
kappe vejtræerne og forhaverne.
I stedet bør man vælge en mere beske¬

den løsning, der tager sit formgivnings-
mæssige udgangspunkt i vejens særpræg.
Nogle steder langs vejen etableres krafti¬
ge hastighedsdæmpninger, blandt andet i
et kryds, hvor der også ligger to dagligva¬
reforretninger. UdoveK.at tjene til at for¬
bedre trafiksikkerheden kan denne lille
plads også blive rammen om andre mere
fredelige aktiviteter. Idéen i denne ud¬
formning er, at de bilister, der har ærinde
på vejen må benytte den med cykelhastig¬
hed, mens den gennemkørende trafik
skal benytte to paralleltløbende trafik-
veje, der begge har meget større kapaci¬
tet, og begge er forsynet med cykelstier.

Et eksempel på udformning af et
ulykkesbelastet vejkryds
Som det fremgår af ulykkeskortet, så er
Nakskovs ulykkestopscorer Nørrevold -
trafikvejen, der løber lige nord for byker¬
nen. Forklaringen er enkel, idet Nørre¬
vold med en årsdøgnstrafik på 7-8000 er
den stærkest trafikerede vej i kommunen.
Endvidere skal størstedelen af byens be¬
folkning krydse vejen for at komme fra

deres hjem og ind til bykernen eller over
til værftet, da de fleste boligområder er
lokaliseret i byens nordlige del.
Når man studerer ulykkesindberetnin-

gerne fra Nørrevold, så er det et gennem¬
gående træk, at der i de fleste cyklistulyk¬
ker er impliceret en bilist med høj hastig¬
hed, hvilket i denne sammenhæng vil sige
ca. 60 km/t. Da bilernes gennemsnitsha¬
stighed ligger på ca. 40 km/t er det altså en
lille gruppe af bilister, der impliceres i
cyklistulykkerne.
Skal man derfor nedbringe det høje

ulykkestal på Nørrevold, er det nødven¬
digt, at hastighederne for alle trafikanter
bliver mere jævn. I praksis vil det sige, at
bilernes hastighed skal ned på 30-40 km/t
i konfliktpunkterne. Det kan måske fore¬
komme at være en urimelig begrænsning
på biltrafikken, men det er en afvejning
af, om man ønsker at komme de mange
ulykker til livs.
Ved udformningen af disse punkter er

det samtidig vigtigt, at miljøet på Nørre¬
vold får en tiltrængt forbedring.
Nørrevold er oprindeligt anlagt på det

gamle fæstningsterræn -.heraf navnet.
Volden beskyttede tidligere middelalder¬
byen mod angreb fra Vejlen - en gren af
Nakskov fjord, der forlængst er tørlagt og
delvist bebygget. Nørrevold er derfor sta¬
dig grænse mellem middelalderbyen og
bebyggelsen fra dette århundrede. Indtil
30'rne stod der en række lindetræer på
hele strækningen mellem jernbanestatio¬
nen og havnen for at markere denne
grænse. Trærækken er i forslaget gen¬

plantet, og cykelstier har erstattet de ma¬
lede kantbaner. I de kritiske punkter
hæves kørebanen i en hastighedsdæm¬
pende forhøjning, og hele arealet flisebe¬
lægges. Det vil være oplagt at benytte
sådanne løsninger ved havnen, ved kryd¬
set med Klostergade og ved jernbanesta¬
tionen. Under en rimelig hensyntagen til
helheden skal disse pladser have en ud¬
formning, der er udsprunget af deres
funktion.
På perspektivtegningen ses krydset

Nørrevold/Klostergade fra øst. Til ven¬
stre ses middelalderbyens lave bebyggel¬
se og til højre Byskolen fra dette århun¬
drede. I vejens kritiske punkt er køreba¬
nen flisebelagt og hævet.

Pris 25 mill.
Hele denne plan med nyanlæg af cykel¬
stier og hastighedsdæmpninger, samt are¬
alerhvervelse til disse formål, vil komme
til at koste 25 mill. Dette fordeles over 10
år med en årlig indsats på 2,5 mill. kr.
svarende til, hvad Nakskov kommune
sidste år brugte på nye cykelstier. Anlæg¬
sarbejder med en ulykkesbekæmpende
effekt iværksættes først, og planen rundes
afmed turstierne i det åbne land.
Til sammenligning skal det her til slut

nævnes, at cyklistulykkerne i Nakskov i
perioden fra 1976 til 82 kostede samfun¬
det 30 mill. kr. ifølge Vejdirektoratets
beregningsmetode.

Philip Rasmussen, landskabsarkitekt m.d.l. fra
Kunstakademiet i København, Landskabslaborato-
riet.
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Bogomtale

Bedre friarealer i ældre boligområder.
Bent Foerlev: Bedre friarealer i ældre bo¬
ligområder. SBI-rapport 139. Statens Byg¬
geforskningsinstitut, 1983. 190 sider. Pris:
172,- kr.

SBI har udgivet en bog med titlen: »Bedre
friarealer i ældre boligområder«. Bogen
henvender sig til beboere, miljøgrupper,
ejendomsejere, kommuner og politikere
med det formål at belyse mulighederne
for og konsekvenserne af at gennemføre
friarealforbedringer i de ældre boligområ¬
der som første etape af en mere generel
[byfornyelsesindsats.
I seks kapitler forsøger rapporten at

opsamle relevant- materiale. Den brede
målgruppe gør også materialet meget
bredt. Opsamlingen er dog sket med stor
grundighed, og det er svært at pege på
noget overflødigt. For at opfylde sit for¬
mål gør bogen status over undersøgelser,
lovgivning, nuværende metoder til friare¬
alforbedring og nyere forslag til friareal¬
forbedringer. Jeg synes derfor, at forfat¬
teren sagtens kunne have taget landskabs¬
arkitekter og andre friarealplanlæggere
med i sin målgruppe, for bogen giver et
helhedsbillede af friarealplanlægning som
ikke har meget med den form for friare¬
alplanlægning at gøre, som landskabs¬
arkitekter udfører idag.
Kapitel 1 gennemgår de normer og

krav, der i dag stilles til boligens og byers
friaraler og rekreative områder. Kapitel 2
opgør antallet af boliger og karreer med
friarealmangel i København og andre
større byer. Kapitel 3 belyser befolknings¬
udviklingen i de ældre bydele og angiver
antal, aldersfordeling, familiestruktur,
indkomst og huslejeevne for de beboere,
der lider under manglen på friarealer.
Kapitel 4 skildrer først seks hyppigt an¬
vendte måder at gennemføre friarealfor¬
bedringer på, og giver derpå en beskrivel¬

se af tre projekter til byfornyelse - herun¬
der især friarealforbedring - på Islands
Brygge i København. Kapitel 5 er en
detaljeret gennemgang af alle love, cirku¬

lærer etc., der indeholder bestemmelser
af betydning for tilvejebringelse af bedre
friarealer. Kapitel 6 forsøger at besvare
spørgsmålet: »Hvad koster en gårdryd¬
ning? For beboerne - og for landet som
helhed«.
Som noget nyt og meget væsentligt stil¬

ler denne SBI-rapport friarealerne frem
som noget samlende i byfornyelsen i mod¬
sætning til en almindelige holdning, at
friarealerne er noget man ordner, når alt
andet er på plads. Friarealforbedring er et
basisindgreb i byfornyelsen, hvor man
med relativt få midler kan gøre gavn for
mange, det er bogens slagord. I presse¬
meddelelsen i forbindelse med udsendel¬
sen skrives der yderligere: »Forfatteren
understreger, at politikere og byggeer¬
hverv i dag ensidigt fokuserer på den del
af byfornyelsen, som benævnes boligfor¬
bedring. Dette er forsåvidt udmærket,
men en satsning på at skabe større og
bedre friarealer er mere påkrævet, billige¬
re og mere perspektivrig, bl.a. fordi bebo¬
erne gennem etablering af friarealer kan
få appetit for også at få skabt boligforbed¬
ringer - og dermed bidrage til en selvfor¬
stærkende byfornyelse«. Den rolle man
dermed giver landskabsarkitekten og an¬
dre planlæggere, der beskæftiger sig med
friarealplanlægning, må derfor blive an¬
derledes udadvendt og helhedsorienteret.
»Bedre friarealer i ældre boligområ¬

der« har til formål at belyse mulighederne
for og konsekvenserne af at gennemføre
friarealforbedringer. Det er stort set lyk¬
kedes, blot kunne man ønske sig flere
gode eksempler at tage af, så var kapitlet
om metoder til friarealforbedring blevet
mere spændende og visionært. Torben Dam.

Tradgård
Trådgård« - ur Bonniers Stora Trådgårds-
bok. 230 nummererede sårtryck. Text
Sven Olov Nyberg. Foto Jan Erik Anders¬
son. Teckningar Anders Lidstrdm. 95 si¬
der- A4. Illustreret.

Landskabsarkitekt Sven Olov Nyberg er
en inspirerende forfatter af bogen
»Trådgård«, som i tekst, fotos og tegnin¬
ger beskriver 9 svenske kærnefamiliers
haver og ni lige så forskellige familiers liv i
uderummet.
Fra de navngivne énfamiliehushavers

poetiske beskrivelse; hør blot: Kerstin
och Lars anspråkslosa trådgård - Sonja og
Haralds paradis på jorden - Ingegerd och
Ewerts lovsal i nya klåder - vises mere

anonyme eksempler på atrium, kæde- og
rækkehushavers uendelige variationsmu¬
ligheder.

Afsnittet »Den gode jord«, som ved
maskinernes fremmarch langt snarere
burde kaldes »Den trampade jordens år¬
ti« markerer overgangen til bogens sidste
afsnit om havens indretning og møble¬
ring. Skitser som inspirationskilde og
hjælp for den amatør, som selv vil lave
stakit, espalier og træbelægning, afslutter
teksten.
I bogen understreger farvefotogra¬

fierne den vækstmæssige frodigheds be¬
tydning. Akvareltegninger af planer og
perspektiver, der er holdt i palettens køli¬
ge farvetoner, formidler fagmandens in¬
tentioner i et fatbart sprog. Og i den
prisværdig korte, men meget poetiske
tekst gives de nødvendigste oplysninger
om havernes indhold og egenart. Et lay¬
out som har overraskelsens momenter i

sig, hvadenten illustrationen dækker hele
siden eller inden for passepartouets ram¬
mer komponeres sammen af mindre en¬
heder til en kunstnerisk helhed.
Hvad jeg som ikke-svensker savner er

de latinske plantenavne som ville have
lettet vurderingen af beplantningens sam¬
mensætning. I et enkelt tilfælde, hvor de
svenske og danske plantenavne er syno¬
nyme, forskrækkes jeg ved at læse, at
forfatteren i en lille rækkehushave anbe¬
faler plantning af flerstammede kastan¬
jer. Et sådant forslag må vel være en
lapsus.
»Trådgård« er af Sven Olov Nyberg

som særtryk udsendt i 230 nummererede
eksemplarer til kolleger, forretningsfor¬
bindelser og venner i Håbo Tibbie Kyrk-
by. For særtryk nr. 91, der med dedica¬
tion fra forfatteren er tilsendt mig, siger
jeg mange gange tak. Karen Permin.
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Summary
Urban Open Space
- Urban Renewal, p. 25
By Torben Dam
Final design set piece 82-83 from Dept. of
Landscape and Garden Planning, Royal
Veterinary and Agricultural University.
This article is based upon two landscape

planning projects. The primary goal of the
major project was to work with public,
urban, open space on a concrete basis to
achieve a better understanding of open
space in towns and of urban renewal. The
objective of the plan was to give residents
the best possible play and open space
areas through the present legislation. The
primary goal of the minor project was to
draw attention to the small urban open

spaces.
The nine types of small urban open

spaces can, together, cover much of the
need for play and other outdoor areas.
These areas can be further improved
through renewal. This is particularly true
for area types such as the place, the
square, the triangular corner, the boule¬
vard and other open space corridors. Play
and other open space possibilities can also
be improved by the establishment of new
urbijin open spaces. This can be achieved
in connection with demolition, as a part of
renewal. The park-like courtyards and the
open spaces on the renewal site are parti¬
cularly suitable because they harmonize
with a hollowing out of the building mass.

AGraveyard, p. 29
By Kirstine Jensen
Final design set piece 82-83 from Dept. L
Aarhus School of Architecture.
An approx. one kilometer long and 20

meter high beech covered slope straight
down to the water, placed on the edge of
town and neighbour to a power center,
the harbour. A branch line which, hour by
hour, follows the slope of the coast line, in
parallel. A dense, beech wood on the top
of the slope - columns of trees -with large
crowns which, in the summer, dot the
light on the floor - a sharp green carpet of
wild garlic. A wood which, for the inhabi¬
tants of the city, gives room for recreation
- one can walk, cycle, run and bathe here.
In this wood one can find the north-west
facing entrance to a narrow, descending,
sunken road. A small, rounded, gravel
courtyard bids welcome. The real entran¬
ce to the graveyard is between two small
concrete buildings pressed into the ter¬
rain. The graveyard comprises two cohe¬
rent yet complete episodes. A bowl sha¬
ped graveyard on the slope, in the wood -

and a platform on the water for spreading
ashes. The graveyard is surrounded by
large beech trees but more precisely defi¬
ned by an ivy-covered retaining wall with
small columbar niches.

The Village of Håbo Tibbie, p. 33
By Sven Olov Nyberg
The 11th. century church, Håbo Tibbie,
lies in the center of the village. The church
yard, which is surrounded by old stone
walls and older ash trees, is the village
park. The houses are grouped, in accord¬
ance with history, in the center and on the
edge of the village. The grouping of the
houses has followed the village character
and traditions.
There are 15 new houses in the first

phase. The second phase comprises 25
new dwellings in three groups, with child¬
ren's institution and sports ground, ready
to be moved into in 1985-87. Orchards
and avenues will also be planted.
The new streets follow the old village

streets in form, materials and dimensions.
The new streets are only 4 m. wide and are
bounded by hedges. The motor car has a
low priority and cyclists and pedestrians
have the same right of way as the motor¬
ist. The new residents have designed and
built their own houses in groups, follow¬
ing given planning criteria. The scale of
the project is small enough to permit the
full expression of human experience. This
is seldom true of larger projects. The
houses face the sun. The narrow buildings
are built to a high technical standard.
Large windows on the south side and
small ones on the north make the houses
economical to warm up despite a large
wall and roof area. The passive energy
notion is used here without refined tech¬
nical devices. The orangery idea has
reached distinction in the houses at Håbo
Tibbie.

GronaLund, p. 37
By Sven Olov Nyberg
The coppice is a reservation surrounded
by hedges. The coppice blooms in the
spring and is a sea of white flowers which
seem self-illuminating at night.
The bower is the stage for food and

drink and is the most used room in the
garden - a foliage hall to unite the family.
A party for friends seems appropriate.
Simply, to celebrate spring and re-birth.
The parterre on the eastern side of the

coppice is bounded by the house, annex
and a neighbour. The garden which is laid
out in a sump area is drained, filled up
and there is an earth mound built as a bed
for a dense lime plantation.

Grona Gången passes through the cop¬
pice, close to the entrance to the parterre,
annex and shrubbery. Its edges are »lin-
ed« with middle-high lime hedges which
make it three dimensional. Grøna Gån-
gens floor is of dark grey stone swith grass
filled joints which give a pleasant green
effect to the path. The shrubbery, south of
the annex, is divided into rooms for gard¬
ening and recreation. One of them is used
as a car park. Hedges of elm, lime and
field maple surround the areas.

An Area in The Århus River Valley, p. 41
By Birgitte Henningsen
Final design set piece, June 1983 from
Dept. L, Aarhus School of Architecture.
To accentuate the bowl-like character

of the area, to demarcate it and to increa¬
se the spacial experience, the author pro¬
poses a border planting which, in princip¬
le, is lower towards the center of the area
and higher on the outside, in relation to
the greater landscape.
At present, Århus River runs along the

northern edge of the area. To underline
the wet character of the valley, the author
has led an arm from the river south of the
central part of the area creating an island.
The wet meadows along the river are kept
free of tree and bush planting and are left
with a vegetation of grass and wild flo¬
wers. The author has placed a small high
density development on Eskelund Hill
which has a clearly defined boundary to¬
wards the surrounding park landscape.

Planning forCyclists in Nakskov
Municipality, p. 44
By Philip Rasmussen
Final design set piece, 1983 from The
Landscape Laboratory, Academy of Fine
Arts in Copenhagen.
The planning og cycle routes in Nak¬

skov Municipality is developed from a
registration of the cyclists' objectives
(housing, work places, shops and recreati¬
ve activities) and a registration of the
roads and paths already in use by cyclists
today. Accident prone road crossings anc
stretches were registered at the same
time.
The first registrationwill lead to a net o

cycle paths and routes through the towr
and the last registrationwill form the basil
of prioritis for construction work. In thi:
way, a plan can be built up which i:
entirely based upon the varied and event
ful traffic system of the provincial town
The main concept of the plan is to creati
coherence between existing independen
cycle paths following roads and those oi
the roads themselves. Jeremy Dea
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Stisystemer kan blive bedre
De trafikadskilte vejsystemer i nye bolig¬
områder er bedre end de traditionelle
med blandingstrafik, men alligevel ikke
fuldt ud tilfredsstillende, viser en under¬
søgelse foretaget af Statens Byggeforsk¬
ningsinstitut, SBI.
Undersøgelsen, der er udgivet som

publikation »Stisystemer i byområder«,
peger på en række mangler og problemer
ved etablerede stisystemer: der er for
eksempel mange, der ikke tør benytte
stierne i den mørke tid af døgnet, fordi de
frygter overfald.
Det er trafikforholdene i Tåstrup - et

stiområde - og Hvidovre - et traditionelt
vejnet - der har dannet grundlag for un¬
dersøgelsen, der er baseret på interviews
med ca. 600 personer fra otte år og
opefter.
Det viser sig, at det især er skolebørne¬

ne, der bruger stierne i Tåstrup, og på den
baggrund foreslår SBI, at der i planlæg¬
ningen ofres særlig opmærksomhed på at
sikre stier, så der ikke forekommer farlige
strækninger eller krydsningspunkter på
disse.
»Hele strækningen bør have et vist ens¬

artet niveau af sikkerhed, så forældrene

selv kan vurdere, om deres børn trygt kan
benytte hele stien«, hedder det.
Undersøgelsen viser også, at stierne

opfattes som værende kedelige - cykeltu¬
ren blivermonoton og uden oplevelse. En
forudsætning for at få tilfredse stibrugere
er også, at brugen af stien ikke medfører
en omvej, ligesom det er væsentligt, at
stien er ført helt frem til det sted, hvor folk
skal hen, for eksempel stationen.
Interviewundersøgelsen viser også, at

der sker mange flere ulykker end almin¬
deligvis antaget. Det er derfor rimeligt
lokalt at øge indsatsen for at forbedre
trafiksikkerheden, hedder det.
SBI-byplanlægnirtg 45: »Stisystemer i

byområder« koster kr. 40,25. Den kan
købes hos boghandleren eller direkte fra
SBI, tlf. (02) 86 55 33.

Nyt tidsskrift:
Scandinavian Housing
and Planning Research
Fra februar 1984 vil et nyt videnskabeligt
tidsskrift på engelsk styrke og udbygge
andre landes kendskab til danske forsk¬

ningsresultater vedrørende tæt-lav bolig¬

byggeri, offentligmedvirken i planlægnin¬
gen, socialt boligbyggeri, levevilkår, by¬
fornyelse o.a.
Tidsskriftet: Scandinavian Housing and

Planning Research er resultatet af et sam¬
arbejde mellem de nordiske byggeforsk¬
ningsinstitutter og tidsskriftet henvender
sig i første række til forskningsmiljøer i
udlandet.

Herigennem vil det imidlertid også
kunne være med til at udbygge dansk
byggeris gode internationale ry-et ry, der
i 1982 blev udmøntet i en byggeeksport på
ca. 13 mia. kr.
Foruden Ole Svensson sidder forsk¬

ningsleder Sven Illeris fra Amtskommu¬
nernes og Kommunernes Forskningsinsti¬
tut (AKF) i redaktionen. I det rådgivende
udvalg for det nye tidsskrift sidder plan-
lægningsdirektør Kaj Lemberg, Køben¬
havns Kommune og Universitetslektor
Jan Magnussen, Københavns Universitet
som danske medlemmer.
Scandinavian Housing and Planning

Research vil udkomme 4 gange årligt og
koste ca. 25 dollars i abonnement og vil
blive solgt fra forlaget Almquist & Wik-
sell - PO Box 45150, S-10430 Stockholm,
Sverige.

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Køllegårdsvej 9 • 2730 Herlev
Tlf. (02) 94 1749 og (02) 941134

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HOLBÆK PLANTESKOLE

HENNING NIELSEN

OMFARTSVEJEN 34 . 4300 HOLBÆK
TELF. (03)433278 oo 430945

S. TH. SØRENSENS PLANTESKOLE

JONSTRUPVEJ 133

2750 BALLERUP - TELF. (02) 65 59 30

Brug den faguddannede, godkendte og organiserede
ANLÆGSGARTNERMESTER

Dette bomærke er Deres garanti for kvalitet og veludført arbejde
Med venlig hilsen

Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
LDA (01)74 94 00
rj-j

i

iner

Specialplanteskole for
jroduktion og salg

iter til anlægs-
sre, landskabs-
^er og

intlige myndigheder,
er altid velkommen til

at aflægge os et
besøg samt rekvirere
vore kataloger og
brochurer uden beregnlr
71 står altid gerne£, .'S
il Deres disposition med

slse af tilbud.

Øvej 10, Kappendrup,
5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl.7-15.30 eller efter aftale.
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117 danske illustratorer
samlet i en bog

, -V. -.Uv'
. '• • ' 'Hi- "-i

Illustration fra bogen
afJens Bredsdorff
117 tegnere og illustratorer fra hele landet
er gået sammen om at præsentere deres
arbejder samlet i et fælles »katalog«, der
under titlen »Danske Illustratorer 2« er

udsendt af Samfunds-Kontakt, Odense.
Bogen viser et bredt udsnit af danske
illustratorers kunnen og formåen. Illu¬
stratorer, som til dagligt arbejder for bog-
og bladforlag, for reklamebureauer, dag¬
blade og virksomheder med behov for
illustrationer i forbindelse med udarbej-

1 delse af informationsmaterialer.

Hver illustrator disponerer over en side
i bogen, hvor han eller hun har været helt
frit stillet i præsentationen af sig selv.
Bogen sendes i et oplag på 3.325 ek¬

semplarer til forlagshuse, firgiaer og re¬
klamebureauer, som her kan finde inspi¬
ration og få kontakt med illustratorer og
tegnere. »117 danske illustratorer« er til¬
rettelagt af Lars Mjaaland, Samfunds-
Kontakt og er udgivet i samarbejde med
Foreningen af Illustratorer.
Et begrænset antal af bogen sælges til

interesserede for kr. 98,- pr. stk. excl.
moms og forsendelse.
117 danske illustratorer. 128 sider, kr.

98,- excl. moms. Samfunds-Kontakt, Ør¬
bækvej 739, 5220 Odense SØ, tlf. (09)
97 25 46.

Salttolerance hos planter langs
motorveje i Sydtyskland
Over en 10 årig periode er 3 træarter og 12
buskarter kontrolleret og registreret langs
motorvejen gennem Inndalen i Tyrol.
Der fremkomme nogle for os forbav¬

sende resultater, idet en plante som Hav¬
torn (Hippophae rhamnoides) efter 10 år

viste et udfald på 76%, og Bukketorn
(Lycium halimifolium) et udfald på 88%.
De bedste af de afprøvede arter var

efter 10 år, tabsprocent anført efter nav¬
net: Symphoricarpos racemosus (albus)
0%. Eleagnus angustifolia 0%. Lonicera
xylosteum 3%. Caragana arborescens
4%. Rosa rugosa 14%.
Kravet til beplantningen langs vejene

var, at de hurtigst muligt i midterrabatten
skulle opnå en højde på min. 1,50 m af
hensyn til afskærmning mod blændende
lygter.
Af de 16 arter afprøvet havde kun 7

nået dette efter 3 år, og 9 efter 10 år.
Af træer afprøvedes Acer platanoides,

Alnus incana og Fraxinus excelsior, og
kun Fraxinus havde en tilfredsstillende
overlevelsesprocent på 14.
De målte saltmængder tilført vejene

varierede fra 1,3-9 kg/m2.
Den bedste tilvækst havde man ved

plantning i hævede bede mellem autovær¬
nene, hvor man kunne undgå en del af
saltsprøjtet og tildyngning med saltmættet
sne.

Ref.: Garten und Landschaft 11/83.
Geholze an Autobahnen. Hugo Meinhard
Schiechtl. Knud Green

HEGN & PLANTEKOMMER
udført i glasfiberarmeret cement
* Høj styrke — lav vægt
* Ingen vedligeholdelse
* Et utal afmuligheder -10 typer

Teglgårdsbakken 18
7620 Lemvig

ApS (07) 82 37 90 el. (07) 88 98 57

PARKBÆNKEN
den klassiske bænk i støbejern

GULDBORG
MASKINSNEDKERI

v/ snedkermester Preben Jan Pedersen
Tofteager 22-4281 Gørlev • Tlf. 03-55 5700

A 11



Tegnestueændring
Af praktiske grunde har tegnestuen Bru¬
un + Samuelsen + Ulfstedt besluttet sig
til fremover at drive tegnestuerne i Lyng¬
by og i Lund uafhængigt af hinanden.
Dette har medført at interessentskabet
Bruun + Samuelsen + Ulfstedt pr. års¬
skiftet 83/84 er omdannet til de to virk¬
somheder:
Peter Samuelsen & Henrik Ulfstedt,

Landskabsarkitekter mdl, maa, Bag-
sværdvej 4a, 2800 Lyngby. (02) 88 26 61.
Andreas Bruun, Landskabsarkitekt

mdl, Lund Gade 15, Lund, 4673 Rødvig
Stevns. (03) 70 80 35.
Omlægningen af firmaet medfører in¬

gen betydende ændringer i forhold til
bygherrer og samarbejdspartnere.

Nyt fra Agro-Kemi
Agro-Kemi har ændret sit jordforbed-
ringssortiment. I stedet for Kronmuld,
som firmaet har markedsført i en årræk¬
ke, kan man nu levere Natursphagnum og
Vokseværk afdækning.
Natursphagnum leveres i 400 1 baller

(18 stk. pr. palle) eller i løs vægt (70 eller
140 m3 pr. læs).

Vokseværk, der er ren, snittet, fersk,
ugødet granbark, leveres i 65 1 sække (21
stk. pr. palle), i 1 m3 sække eller som
løsvare (15,30,45 eller 60 m3).
Agro-Kemi, Gammelager 1, 2600 Glo¬

strup, telf. (02) 45 21 11.

Acecap træ-implanteringskapsler
Acecap træimprægneringskapsler be¬
kæmper insektangreb gennem træets saft¬
baner, uden at det skader mennesker og
dyr. Derfor vil man uden risiko kunne
anvende Acecap implanteringskapsler på
træer, der gror i nærheden af beboede
områder eller andre steder, hvor det er
farligt at bruge sprøjtemidler.
Acecap kan anvendes til alle typer

prydtræer fra 5 cm i diameter. Acecap
afluser træet fuldstændigt på 2-3 dage, og
er derefter aktiv i ca. 12 uger. Det er nemt
at arbejde med Acecap træ-implante¬
ringskapsler og man skal ikke anskaffe
dyrt specialværktøj. Boremaskine, ham¬
mer og dorn er nok.
Acecap indeholder Orthene, et nyt in-

sektdræbende middel, som yder en effek¬
tiv beskyttelse mod de fleste insekter.
Yderligere oplysninger: Søgårdens

Planteskole, Hillerødvej 88, 3480 Fredens¬
borg. Tlf. (02) 28 23 15.

Grusmaterialer til tennisbaner fra LML
LML-sport i Malling forhandler forskelli¬
ge typer grusmaterialer til tennisbaner:
LML-Tennismel 0-1 mm og LML-Ten-

nissand 0-2 mm, rødt og baseret på tegl¬
produkter, anvendes primært, når løse
baner eller delområder ønskes mere træ¬
defaste.

LML-Tennisgrus 0-3 mm, rødt og ba¬
seret på teglprodukter, lava og sandstens¬
klippe, anvendes, når det eks. grusmateri¬
ale bliver så fintkornet og komprimeret,
at vandafledning vanskeliggøres.
Hertil kommer LML-Tenn, som er et

grønt helknust klippemateriale, der ved
tilsætning af en hydraulisk binder har fået
større skridstyrke end de røde tennissand-
og grusmaterialer. LML-Tenn har en
større vandgennemtrængelighed, som be¬
virker at banen kan benyttes mere pr.
sæson. LML-Tenn kan ikke anvendes i
forbindelse med de traditionelle teglpro¬
dukter.

Forslag til opbygning af tennisbaner,
udbedring af f.eks. baner samt materiale
indeholdende sigteanalyser, teksturana¬
lyser, oplysning om rumvægt, vandgen¬
nemtrængelighed m.m. kan rekvireres
fra:

LML-sportAps. Starupvej 122, 8340 Mal¬
ling. Tlf. 06-933133.

TENNIS-GRUS
Europamesteren i tennisgrus er fundet!

Lang tids research samt efterfølgende labora¬
torieundersøgelser er kronet med held. LML
tennismaterialer introduceres nu i Danmark. Vi
kan tilbyde følgende 5 sorteringer:

0-1 mm LML-TENNISMEL
0-2 mm LML-TENNISSAND
0-3 mm LML-TENNISGRUS
1-3 mm LML-TENNISPERLER
0-2 mm LML-TENN

Alle materialer fremstilles under løbende labo-
ratoriekontrol.
Ring efter yderligere oplysninger samt konkur¬
rencedygtige tilbud.

LML-SPORT ApS

Starupvej 122
8340 Malling

Tlf. 06 - 93 31 33

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container-klump- barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:
Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.
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og Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter i samarbejde med Stads- og Kom¬
munegartnerforeningen. DLs adresse er
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter, Gammel Torv 22, 3. Postboks 2172,
1017 København K. Tlf. 01-153366.
Landskabs artikler og illustrationer må
ikke gengives helt eller delvis i andre
blade og tidsskrifter uden tydelig kildean¬
givelse.

ISSN 0023-8066

D.L.s Informationsudvalg
D.L.s styrelse har nedsat et informa¬

tionsudvalg, hvis primære opgave skal
være at søge at formidle større almen
viden om landskabsarkitekternes ar¬

bejdsområde. Det er jo egentlig mærke¬
ligt, at det skal være nødvendigt. D.L. har
nylig fejret de første 50 år, og i tresserne
var alle landskabsarkitekter af hus for at
være med til at klare den tids mange store
opgaver. Alligevel er det kun forholdsvis
få mennesker udenfor de snævrere fag¬
kredse, som har en klar forestilling om,
hvad en landskabsarkitekt kan bruges til.
Der skrives i disse år uendelig meget om
private haver og om dyrkning af planter,
men ikke meget om landskabsarkitektens
arbejde iøvrigt. Vi har nok selv været for
tilbageholdne, har ikke rigtig tradition for
at markere os i debatten, eller er måske
simpelt hen for dovne. Opgaverne flød
førhen så rigeligt og var forholdsvis klart
afgrænsede til boligområder, offentlige
anlæg og lign.
Disse traditionelle opgaver eksisterer

endnu, men nye arbejdsfelter vil komme
til i årene fremover.' Vi har oplevet en
lang periode, hvor teknokrati og økono¬
mi var hellige køer, som ikke måtte for¬
ulempes på nogen måde. Men det ser ud

som om, flere og flere får øjnene op for
den forarmning af vore fysiske omgivel¬
ser, som er blevet resultatet. Jeg nævner i
flæng: Vejmiljøprisen, Fonden for træer
og miljø, Plant et træ kampagnen, som på
hver sin måde gør opmærksom på, at
smukke og trygge omgivelser ganske en¬
kelt er et menneskeligt behov, som det er
nødvendigt at tilgodese samtidig med alt
det andet. Det er det, som er vores job.
Og det indeholder nogle ganske specielle
udfordringer, som landskabsarkitekten
må kende til bunds, og som på visse
punkter er vidt forskellige fra de krav, der
stilles til andre projekterende.
Arkitekten og ingeniøren afleverer et

færdigt produkt, parat til et blive brugt og
slidt fra den første dag, og med de projek¬
terendes intentioner aflæselige med det
samme. Vi afleverer et nyfødt barn - ofte
i ukyndiges hænder. Og selv med det gode
plantemateriale, vi råder over nu, vil vore
versioner om det voksne anlæg i mange
tilfælde være lige så uransagelige for det
utrænede øje, som rævens spor i sneen.
Men vi står også frem for nogen for
fastholdelsen af helheden. Det er os, som
skal kæde veje, huse og terræn sammen til
en klar og stærk ramme om menneskers
liv og færden.

Æstetik har i manges øren en klang af
finkultur eller noget andet forfærdeligt,
og netop, når det drejer sig om vore
fysiske omgivelser, fastholdes opfattelsen
af, at alt grønt er godt for øjnene fra visse
sider så hårdnakket, at ordet: æstetik
synes strøget af sproget, subsidiært brugt
som noget, der forstyrrer naturens orden.
Men det er ikke finkultur, og det er ikke
unatur. Æstetik skaber klarhed og mulig¬
hed for identifikation, og det ei helt na¬
turlige, menneskelige behov. I allerbed¬
ste fald giver den os umiddelbar nydelse,
og det er et ganske naturligt menneskeligt
behov. Det er vores opgave at skabe
denne klarhed, denne sammenhæng. Det
kræver vores viden, vores erfaring og
vores rigdom. Men det er sjovt, når det
lykkes, for så kan det forstås og opfattes
som noget behageligt af de allerfleste
mennesker. Også selv om de ikke præcist
gør sig klart, hvorfra behaget stammer.
Det er alt det, informationsudvalget

skal sørge for at viderebringe, og det er jo
egentlig ret så abstrakt. Måske er det slet
ikke så mærkeligt, om vort fags konturer
er lidt uskarpe for såmange. Sonja Høgild
Informationsudvalgets medlemmer er:
Kirsten Lund-Andersen, Pia Stets, Hen¬
ning Looft, Sonja Høgild.
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

ISiMimll (rrimil S
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44
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Information fra Dansk Legepladsselskab
Kursus: byggeleg for alle. 13.-19. maj
1984.
Kurset holdes i Ballerup ved Køben¬

havn. Kurset vil omhandle perspektiver¬
ne omkring »Børn og arbejde«, og der vil
blive arbejdet med at omsætte erfaringer¬
ne fra byggelegepladserne til andre pæda¬
gogiske sammenhænge, fra vuggestue til
pensionistarbejde.

Kursus: Jernalderophold i Lejre. 31. maj-
3. juni 1984.
Dansk Legeplads Selskab og Ungdoms-

ringen arrangerer i fællesskab dette inten¬
sive inspirationskursus i Lejre.
Under kyndig vejledning af instruktø¬

rer fra Historisk, Arkæologisk Forsøgs¬
center, tilegner deltagerne sig metoder og
færdigheder i brugen af den tids materi¬
aler.

Kursus: IPA konference. 5.-11. august
1984 i Ljubljana, Jugoslavien.
Yderligere oplysninger: Dansk Lege¬

plads Selskab, Virkefeltet 2, 2700 Brøns¬
høj, tlf. (01)28 84 84.

LDA ønsker skærpelse af giftloven
Med den nye giftlov af 1980 åbnede der sig
muligheder for, at enhver - selv store
børn - kan købe det, der tidligere hed B-
midler (sundhedsskadelige). Der kræve¬
des før 1980 en polititilladelse til handel
med disse farlige B-midler. Nu sælges de
rask væk uden kontrol fra købmænd o.l.
De førnævnte gifte er omgængelige,

hvis de anvendes af kyndige uddannede
folk med de rette redskaber, under de
rette vejrmæssige forhold og i rette mæng¬
der. Men her er det netop, at tampen
brænder. Alt for mange ukyndige perso¬
ner doserer løs efter bedste beskub. Re¬
sultaterne kender fagfolk indenfor det
grønne. I Grønt Miljø 1/84 nævntes et
grelt eksempel på, hvordan et stort bolig¬
selskab lader hånt om det Grønne Miljø.
Som brancheorganisation kender LDA
endnu flere tilfælde. Det er beskæmmen¬
de for os, der investerer hundrede tusin¬
der af kroner i en effektiv mesteruddan¬
nelse, uddannelse af dygtige medarbejde¬
re samt det rigtige grej til kemisk ukrudts¬
bekæmpelse at se på, at fuskere blot frej¬
digt sprøjter »derudad« til ubodelig skade
for mennesker, dyr ogmiljø.

På denne baggrund foreslår LDA lan¬
dets miljøminister, at loven af 1980 hur¬
tigst muligt revideres; således at giftmid¬
lerne opdeles i endnu en fareklasse. At
kun godkendte og kontrollerede forhand¬
lere sælger disse giftige midler til autorise¬

rede virksomheder, der kan dokumentere
fagkundskab og værende i besiddelse af
det rigtige grej til erhvervsmæssige sprøj¬
teopgaver. Kun med en sådan stramning
af loven hindrer vi, at det grønne miljø
sprøjtes tilbage til stenalderen.
Kilde: Pressemeddelelse fra LDA.

Nyt ATV-selskab skal fremme edb-
udviklingen i byggeriet
Selskabet for Datateknik i Byggsektoren,
der i sin formålsparagraf bl.a. anfører, at
det skal stimulere og initiere forskning og
udvikling af systemer for informationsbe¬
handling i byggeprocessen, vil formentlig
blive en vigtig faktor i det igangværende,
målrettede forsøg på at bringe dansk byg¬
geri på linie med og helst foran konkur¬
renterne, hvad angår edb-baseret effekti¬
visering af byggeprocessen og højnelse af
byggeriets kvalitet.
I øjeblikket er lande som f.eks. Storbri¬

tannien et godt stykke foran Danmark,
hvad angår anvendelse i praksis af avance¬
ret elektronisk databehandling herunder
CAD (Computer Aided Design). Det nye
ATV-selskab vil imidlertid med et bredt
tilbud afmøder, foredrag, kurser og semi¬
narer forsøge at indhente det forsømte.
Der er således planlagt forskellige arran¬
gementer og medio maj arrangerer Byg¬
gecentrum og Danske Ingeniørers Efter¬
uddannelse 3 arbejdsseminarer, hvor em¬
nerne er Mikrodatamater, Tegning og
beregning og Sammenkobling af edb-sy-
stemer.

Der er trykt en speciel folder, som
beskriver det nye selskabs mål og midler.
Folderen kan rekvireres gratis fra SBI, tlf.
(02) 86 55 33, lokal 242.

Bygg for fremtiden. Kristiansand 1984,
Bolig og Byggemesse: »Den grønne
uken«

Bygg for fremtiden har til hensikt å peke
på det å bo i fremtiden, samt å vise nye
materialer-ideer.
Med fagdagene »Den grønne uken« ar-

rangert av NLA, avdeling Agder, har vi
landskapsarkitekter lyst til å fokusere at i
fremtiden vil det bli like viktig å se på det
som er omkring og mellom boligene. Et¬
ter som utviklingen går, ser det ut for at
det blir mere og mere fritid for alle grup¬
per av folket. Det blir kortere arbeidstid -
lengre ferie - lavere pensjonsalder. Dette
er bare et aspekt i utviklingen og det
finnes mange flere.
Har det som er planlagt tidligere miljø-

messig fungert slik vi ønsket? Har eldre,
som det stadig blir flere av, fått nyte sit
otium og sine muligheter? Hva med barn



og ungdom? Kan de leke og ferdes trygt?
Hvem skal i fremtiden være med å styre
planleggingen? Samarbejder vi (de for-
skjellige yrkesgrupper) godt nok? Vi tror
det er viktig å komme sammen å drøfte
dette. Selvsagt klarer vi ikke å løse alt i
løpet av et fire dagers seminar, men vi
håper å få fokusert litt av problemene.
De målgrupper vi ønsker og håper å nå

er politikere - planleggere av alle katego¬
rier og alle andre samfunnsarbeidere som
er interesserte og optatt av miljøet om¬
kring og mellom oss. Vel møtt til sommer¬
lig treff og interessante dager etter pinse!
I forbindelse med utstillingen har vi

klart å bringe til veie et beløp om ikke så
stort, men nok til at det er utlyst en
idékonkuranse blant landskapsarkitekt-
studentene på NHL på Ås. De har fått i
oppgave å utforme en lekeplass i området
for utstillingen. Konkurransen er blitt
godt mottatt av studentene. Et tyvetalls
av dem har satt seg fore å levere inn
utkast. Vi er spente på om de lykkes og
ikke minst på resultatet. Planen er at
vinnerutkastet skal bli realisert i løpet av
våren og være ferdig bygget til utstillingen
åpner.
Kilde: Pressemeddelelse fra Norske

Landskapsarkitekters Forening.

Rapport fra Nordisk Kongres 1983
Et kompendium, der indeholder samtlige
forelæsninger fra Nordisk Kongres 1983
kan for 85 sv.kr. købes i LARs sekretari¬
at, Gertrud Eriksson. Odengatan 3, 114
24 Stockholm. Tlf. (08) 24 02 30.

International Garden Festival in

Liverpool
Between April and October 1984, the
biggest Garden Festival ever staged in
Britain will take place on the banks of the
River Mersey - a massive international
event of worldwide interest, estimated to
attract over 3 million visitors to Liverpool
from both home and overseas.
It is to bring land and buildings into

effective use, encourage the development
of existing and new industry and com¬
merce, and create an attractive environ¬
ment to encourage people to live and
work in the area.

The idea of staging a garden festival as
a means of reclaiming large areas of
declaration has a proven history. Ger¬
many, for instance, used the technique to
restore bomb-damaged neighbourhoods
which would normally have taken years.to
bring back to life.
The scale of the undertaking is enour-

mous. 4,250,000 cubic feet of topsoil has
been used, a quarter of a million trees and
scrubs, some of the trees as tall as 300
feet, are being planted, hills are being
created on what is basically a flat site and
10.000 car park spaces are being pro¬
vided. Old petroleum tanks have had to
be filled in and a derelict dock has been
filled with 700,000 tons of sand.
Supported and encouraged by Govern¬

ment, the Festival is managed and con¬
trolled by an Executive Committee set up
by Merseyside Development Corpora¬
tion. The Festival forms a significant part
of the Corporation's riverside develop¬
ment proposals. The International Gar¬
den Festival will feature many fascinating
and novel theme gardens, horticultural
exhibits and other exciting displays and
events.

Throughout the six months duration of
the Festival there will be a continuously
changing programme of spectaculars,
musical and theatrical shows, sports
attractions and novelty events.

The International Garden Festival is

being organised by Merseyside Develop¬
ment Corporation, Royal Liver Building,
Pier Head, Liverpool L3 1JH. Tel: 051-
2366090.

HAGS
ANEBY SWEDEN

HAGS I
LEGEPLADSER |

Symfonivej 15, 2730 HERLEV - Tlf. <02) 9215 00

Udviklende
udfordringer

En legeplads skal være
sjov; men det er ikke
nok! - Legen må også
have en udviklende
funktion. Når barnet ta¬

ger imod udfordringen
og forsøger at balancere
over en gyngende bro,
eller at klatre lidt højere
op, da er det en vigtig
del i barnets udvikling.
Det handler ikke bare
om at træne motoriken.

Lige så vigtigt er det, at fantasien stimule¬
res, og at såvel intellekt som krop udvikles
i en aktiv leg. Vi vil være med og skabe en
verden af leg og glæde for børnene.
Udviklende legeredskaber er vor måde at
vise, at VI TAGER LEG ALVORLIGT.

AB HAGS MEKANISKA
Box 133, 578 00 ANEBY, Tel 0380/404 30

NORGE: CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S Grefsenvn. 9 - OSLO 4 - Tlf. (02) 158050
AVD: VEST-NORGE Håkonsgt. 17 - 5000 BERGEN - Tlf. (05) 233074
FINLAND: Oy J TRADING AB Kurirvågen 118 - 01510 VANTAA 51 - Tlf. 90-87011 55
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FUSER&BEUEGNINGSSTEN
SFSTEN PRODUKTOVERSIGT:

Flere farvenuancer. Tilhørende
afslutningssten til 1/3 og V2
forbandt samt sildebensmøn¬
ster. Modultilpassede bordur-
sten, trapper, vandrender m.m.

Flere farvenuancer.
Øvrige specialelementer
fra Klostersten passer hertil. TJ

Standard¬
farve grå.
Andre tykkel¬
ser efter ordre.

f

Belægningen skal ses.
Vi har prøveudlægninger
ved vort kontor.

m
k-14-

Flere farvenuancer.
Hertil findes
afslutningssten
og kurvesten.

Standardfarve sort og grå.
Fås også i 6 cm og 10 cm tykkelse.
Hertil findes afslutningsten.

Flere farvenuancer. Fås også i 6 og 10 cm tyk¬
kelse. Afslutningssten, kurvesten samt et kom¬
plet sæt specialsten for specielle detaljer.

Standardfarve grå.
SFG 65 kan lægges i forbandt
med massive SF-sten. SFG 35
beregnet for tung belastning. I—19—H

Standardfarve grå og brun.
Indgår i Klosterstensmodulet. ~-T

Flere farvenuancer.

Oplysninger m.m.:
Ring for yderligere oplysninger og få tilsendt
specialbrochurer eller få besøg af vore
medarbejdere.

Form og farver:
Som det fremgår af produktoversigten, fremstiller
vi belægningstyper i forskellige udformninger.
Til hver af disse produktserier forefindes et bredt
sortiment af specialsten til løsning af mange
detaljer. Ligeledes kan de forskellige serier
leveres i forskellige farver - også farver efter
Deres ønske.

Særønsker:
Vi tilbyder gerne udførelse af helt specielle pro¬
dukter eller specialsten.

Service:
Vore medarbejdere og vort erfaringsmateriale
stilles til Deres rådighed. Der er således blevet
løst mange specialopgaver i samarbejdet mellem
rådgiver, udførende og os.
P-dæk, kystsikring, § 40-foranstaltninger, skøjte¬
baner, handikapramper, afvanding, legefigurer
og meget andet.

Kvalitet:
Produkterne er garanterede frost/tø-sikre og tåler
tøsalte. Også den første vinter.
Ca. 20 år gamle belægninger viser dette.
Der har ikke været foretaget udskiftninger
af vore belægninger som følge af ovennævnte
påvirkninger.
Dette kræver en beton med kvalitet svarende til
trykstyrker på 60 MPa (600 kp/cm2). På vort labo¬
ratorium foretages desuden frost/tø-prøver.

SF-Sten k/s
Postboks 93 - Sdr. Mellemvej 9
4000 Roskilde-02-75 77 88

Sydsjællandsafd.:
Holmegaard
Betonvarefabrik
Lundebakkevej 18 A, Toksværd
4684 Holme-Olstrup - 03 - 76 22 33

Spedalsø Betonvarefabrik
af 1983 A/S
Høegh Guldbergs Gade 15 - 8700 Horsens - 05-62 28 99

Brøndum Beton ApS
Andrupvej 147 - 6715 Esbjerg N - 05-76-7411

Kolding Betonværk ApS
Østerbrogade 15 - 6000 Kolding - 05-52 5311
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1. Bebyggelsen Onkel Toms Hutte.
2. Bebyggelsen Grosssiedlung Britz
■ 1. Housing development Onkel Toms Hutte.
2. Housing development Grosssiedlung Britz.

Rejseindtryk fra Berlin
AfMalene Hauxner
Foto: Henrik Fog-Møller og Malene Hauxner

Med økonomisk støtte fra Landbohøj¬
skolen var jeg i maj 1983 fem dage i Berlin
for at se på haveanlæg ved det tidlige
funktionalistiske boligbyggeri.
En gammel svaghed for 20'rnes og

30'rnes og i særdeleshed for Bauhauspe-
riodens byggeri gav mig lyst til at se disse
bebyggelser og deres haveanlæg netop
nu, hvor funktionalismens ideer og deres
konsekvenser tages op til ny vurdering.
Det viste sig at være et godt sted at
studere etageboligkvarterers friarealer
især med henblik på forbedring af danske
eksemplers ofte træfattige haveanlæg.
Der blev i Berlin og i resten af Tyskland

bygget meget socialt boligbyggeri i perio¬
den 1924-30 under betegnelsen Der neue
Wohnbau, Zweckmåssigkeit eller Die
neue Sachlichkeit - på dansk funktiona¬
lisme. Denne nye arkitektur, der var ba¬
seret på en kompromisløs funktionel
planlægning og et æstetisk formsprog, der
tilsammen skulle danne den nye tids
sindsbillede, blev hurtigt accepteret, og
boligprogrammer blev formuleret af
Hannes Meyer og Martin Wagner, der
var stadsarkitekter i Frankfurt og Berlin.
Arkitekten Bruno Taut blev banebryder
for disse nye ideer om bybygning, der var
baseret på en social .tankegang og troen
på et menneskeligt samfund. Denne op¬
blomstring af arkitekturen skete hovedsa¬
gelig omkring bevægelsen Bauhaus, hvis
skole startede i Weimar og Dessau og
endte i Berlin, hvor den fik en brat afslut¬
ning ved magtovertagelsen i 1933.

1
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Grosssiedlung Britz
Denne bebyggelse fra 1925-27, som blev
projekteret af arkitekterne Bruno Taut,
Martin Wagner og Walter Gropius, der
alle var tilknyttet Bauhausskolen som læ¬
rere, ligger tæt ved tunnelbane og butik¬
ker og består af en blanding af karré- og
liniebebyggelser med gadeorientering og
private haver på bagsiden. Det hestesko¬
formede 3-etages hus Hufeisen i midten
slutter sig omkring en park og en sø, der
indgår i en tværgående friarealakse. Både
haver og gader virkede meget frodige på
grund af de mange træer.

1. Bruno Tauts bebyggelse.
2. Haver ved Martin Wagners huse.
3. Haver ved Bruno Tauts huse.
4. Bagsti mellem haver.
■ Bruno Taut's development.
2. Garden atMartin Wagner's house.
3. Garden at Bruno Tout's house.
4. Rearpath between gardens.
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Onkel Toms Hutte
Denne bebyggelse fra 1926-31 er udført
efter én samlet bebyggelsesplan, men teg¬
net af 20-30 forskellige arkitekter bl.a.
Tessenow og Bruno Taut.
Bebyggelsen, der består af 2- og 3-vær.

lejligheder, dels udformet som karrébe¬
byggelser dels som stokbebyggelser, viser
tidens diskussion om liniebebyggelse
kontra karrébebyggelser. Også her er der
tunnelbanestation og butikker. Centralt
ligger arbejderboligerne og i udkanten
funktionærboligerne af lidt større og bed¬
re standard.

Bygningerne ligger ud til smalle gader,
tilplantede efter det siden så benyttede
system: hver gade sin træart. Næsten alle
friarealer var private haver, dog var der i
nogle karreer fælles friarealer med lund¬
plantninger, græsplæner og legepladser.
Bebyggelsen gav et meget frodigt indtryk
og vil være en provokation for alle, der
taler om skyggende træer. I en 5-6 m bred
rækkehushave kunne der f.eks. være op
til 6 stk. 20 m høje fyrretræer.

5. Bruno Tauts bebyggelse.
6+7. Tessenows bebyggelse.
8. Karré med fælles friareal.
■ 5. Bruno Tout's development.
6+7. Tessenow's development.
8. Block with communal open space.

7
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1 +4. Brede veje i Onkel Toms Hutte.
2+3. Smalle veje i Onkel Toms Hutte.
5. Tilplantet square.
6. Marx-Engelsplatz i Østberlin.
7. Kurfurstendam.
8. Belægningsdetaljer.
9. Adenauerplatz i Vestberlin.
*1+4. Wide road in Onkel Toms Hutte.
2+3. Narrow roads in Onkel Toms Hutte.
5. Planted square.
6. Marx-Engelsplatz in East Berlin.
7. Kurfurstendam.
8. Paving details.
9. Adenauerplatz in West Berlin.
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Gader og pladser
Det indtryk, man almindeligvis får fra
turistbrochurer af nye højhuse og vejud¬
fletninger, er ganske korrekt. Der findes
dog også charmerende kvarterer, og en
del af charmen skyldes gadeplantninger¬
ne. På Kurfiirstendam og i de tilstødende
sidegader er fortovene brede og udmær¬
ker sig ved en smukt detaljeret belæg¬
ning, der veksler mellem pig- og chaus¬
sésten på arealer, der bruges til ophold og
udstillingsmontrer og store naturstensfli-
ser på gangarealer. På disse brede fortove
og små pladser er der altid plantet træer,
og gade- og cafélivet blomstrer.
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Phaueninsel i Wannsee

I Wannsee ligger en lille ø Phaueninsel,
der betyder Påfugleøen med et romantisk
haveanlæg opstået således: I 1793 forelå
en ordre fra Friedrich Wilhelm II om, at
der på øen ikke mere måtte fældes træer,
og at der skulle opføres et lille lysthus.
Øen skulle være et sted, hvor man kunne
trække sig tilbage fra politisk uro og revo¬
lution. Her kunne man være menneske og

»svælge i følelser«. Øens bygninger er
udformet som en borgruin, en forfalden
gotisk kirke og et kapel. Kun omkring det
lille lystslot blev der udført et haveanlæg,
resten af øen forblev i naturtilstand.
Slotsruinen er af træ ud fra devisen »efter
os syndfloden«.
11822 udførte Lenné et haveanlæg med

palmehus og voliere, anlæg der ikke eksi¬
sterer mere. Øen var en overgang zoolo¬
gisk og botanisk have, i dag er den en
attraktion som udflugtssted. Der er ingen
biler, ingen cykler, ingen hunde, og der er
rygeforbud. Man må kun færdes på sti¬
erne, og fuglelivet har derfor gode vilkår.
Især domineres dette lille stykke natur¬
prægede friareal af de mange påfugle, der
har givet øen navn.

Malene Hauxner. Landskabsarkitekt MDL. Lektor
ved Landbohøjskolens afdeling for Have og Land¬
skab.
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Kommuneplanprocessen og friarealerne
Af Bjarne Steen Larsen

Med vedtagelsen af kommuneplanloven i
1976 var grundlaget til stede for decentra¬
liseringen af planlægningen i Danmark.
En decentralisering, der allerede var gen¬
nemført indenfor andre statslige sek¬
torer.

Kommuneplanloven lagde også op til
en anden planlægningsmæssig tankegang.
Den planlægning, der hidtil havde foregå¬
et, var overvejende en rent fysisk plan¬
lægning, som f.eks. hvad de enkelte area¬
ler kunne og skulle bruges til. Nu skulle
der laves sammenfattende planlægning
incl. økonomien, og planlægningsproce¬
duren skulle være en fortløbende proces.
En anden væsentlig ændring var, at det

blev lovbefalet at inddrage kommunens
indbyggere i planlægningen.
Med andre ord 'et barn' af tresserne,

gennemført i halvfjerdserne og strandet i
firserne, vil nok mange mene i dag. Men
er det nu rigtigt?
En forudsætning for, at en kommune

kan gå i gang med kommuneplanproces¬
sen er, at der foreligger en godkendt
regionplan. En sådan blev i 1979 vedtaget
for hovedstadsområdet, hvorunder Hun¬
dested kommune hører. Regionplanen

opererer med tre typer kommuner inden¬
for området. Nemlig vækstkommuner,
øvrige kommuner og udflugtskommuner.
Hundested er en udflugtskommune. Det
beklagelige ved godkendelsen af region¬
planen er dog, at det åbne land var undta¬
get, hvilket selvfølgelig var ekstra bekla¬
geligt for udflugtskommuner, der bl.a.
skulle fungere som rekreative åndehuller
for Storkøbenhavn.
Selve kommuneplanprocessen i Hun¬

dested blev gennemført i perioden fra
1979 til 1981, hvorefter man stod med en

godkendt kommuneplan. Et af de emner,
der var stor interesse for i debatten, var
friarealerne og det åbne land, og selve de
overordnede linier var da også blevet
fastlagt i kommuneplanen. I følge inten¬
tionerne i kommuneplanen skulle plan¬
lægning jo være én fortløbende proces, og
det betyder, at når kommuneplanen er
godkendt, begynder processen først for
alvor.
I Hundested har vi valgt at gennemføre

denne fortløbende justering bl.a. ved
hjælp af såkaldte temaplaner. Et af de
emner, vi syntes pressede mest på, var en
prioritering af vore friarealer i forhold til

benyttelse, naturvidenskabelig interesse
etc. samt en planlægning for en egentlig
renovering og pleje af friarealer samt en
generel information og skiltning for de
enkelte områder.

Projekt »Analyse og pleje af grønne
områder«
På baggrund af ovennævnte målsætning
formulerede vi en ansøgning om projekt¬
støtte til undervisningsministeriet og fik
bevilget en landskabsarkitekt for et år.
Projektet har nu løbet et år, og vi har

ud fra de afstukne rammer i kommune¬

planen fået foretaget en prioritering af
vore friarealer, udarbejdet en plejeplan
for hvert af dem samt udført et forsøgs¬
projekt for et af arealerne for at vurdere,
om teori og praksis stemte overens.

Prioriteringen og plejeplanerne er ud¬
ført uden smålig skelen til, om arealerne
var kommunens, amtets eller statens are¬

aler, og hvem der egentlig var ansvarlig
for de enkelte områder, men selvfølgelig
er planlægningen foregået i samarbejde
med de forskellige parter.
Den praktiske udførelse af projektet

forventes gennemført ved hjælp af lang¬
tidsledige og unge arbejdsløse fra 1984 og
indgår i en samlet planlægning fra kom¬
munens side for bekæmpelse af arbejds-
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Kommuneplanlægningen er en fortløbende
proces. Lovbefalet revision hvert 4. år. Neden¬
stående er en grafisk afbildning af Hundested
kommunes revisionsmodel.
■ As supplements to municiple planning, so-
called theme plans are prepared which can, if
necessary, be built into the originalplan.

* ajourføres forttløbende
* ije ny udgave hvert fir

cKOMMUNEPLANEN

løsheden og er tænkt som 1 ud af 5 tilbud,
således at de, der bliver beskæftiget med
projektet, alene er personer, der er inter¬
esseret og frivilligt har valgt.
De arbejdsløse er tænkt benyttet til at

udføre 1. fase af retableringen af arealer¬
ne. For en retablering er nødvendig, idet
de fleste arealer har ligget hen uden en
bevidst indsats fra »ejernes« side ofte i
årtier. Denne retablering skal så følges op
af en løbende pleje, som forventes foreta¬
get af kommunens gartnerafdeling.

Pleje af fredede områder og
fortidsminder
En stor del af kommunens friarealer er
fredede. Projektet har derfor interesse
udover den snævre lokale, idet det er

første gang, en kommune konsekvent
indarbejder alle fredede områder i en
samlet planlægning og derudover er ind¬
stillet på rent praktisk at føre planerne ud
i livet. Hovedstadsrådet har som regional
myndighed fået pålagt ansvaret for alle
fredede ikke statsejede arealer plus alle
fortidsminder, der er fredede og ikke er
beliggende på statsejede arealer. Et an¬
svar der både er planlægnings- og pleje¬
mæssigt. Ordningen gælder også for de
forskellige amter rundt om i landet.
Vi har i kommunen gjort os nogle over¬

vejelser om netop dette forhold og er af
den opfattelse, at en decentralisering, i
hvert fald at det praktiske arbejde med at

-> | KOMMUNEPLANEN
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i i
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Som »bilag« til kommuneplanlægningen udfø¬
res fortløbende såkaldte temaplaner, der om
nødvendigt indarbejdes i kommuneplanen.
■ Municiple planning is a continuous process
with statutory revision every 4th year. The
above is a graphic depiction of the Hundested
Municiple revision model.
renovere og pleje friarealerne, også de
som hører ind under de overordnede
myndigheder, er en oplagt kommunal op¬
gave. Kommunerne har jo allerede
mandskabet, maskinerne og lokalkend¬
skabet.

Relation til øvrig planlægning
Arbejdet med kommunens friarealer skal
også ses i relation til den øvrige planlæg¬
ning, der foregår i kommunen.
Af kommuneplanen fremgår det, at der

på de endnu ubebyggede boligarealer
skal bygges tættere, ligesom der er åbnet
mulighed for en såkaldt fortætning i de
eksisterende beboelseskvarterer. En pro¬
ces der allerede er i fuld gang. Dette vil
medføre et større pres på de ifølge kom¬
muneplanen udlagte friarealer, og på den
måde er projektet også en del af kommu¬
nens samlede boligpolitik.
Yderligere skal projektet ses i sammen¬

hæng med det regionplantillæg, der kom¬
mer fra Hovedstadsrådet i 1984 for det
åbne land, som vi via det udarbejdede
projekt mener at være godt rustet til at
gennemføre.
Tillægget om det åbne land tænkes

opdelt i de nærrekreative arealer i forbin¬
delse med selve bydannelsen, overgangen
fra bymæssig bebyggelse til det åbne land
og de grønne kiler. 3 forhold vi mener at
have hold på til dels på baggrund af det
gennemførte projekt. Derudover vil en

Projekt »Analyse og pleje afgrønne områder«s
foreløbige indflydelse på kommuneplanpro¬
cessen.

■ The provisional influence of "Landscape
analysis ofpublic open space" on the municiple
plan process.

nærmere vurdering af landsbyerne, mar¬
kerne, skovene og strandene indgå i til¬
lægget.
Hvilken indflydelse har kommuneplan¬

loven så haft på projektet? Hvis vi i
Hundested ikke havde haft gennemført
kommuneplanprocessen og den deraf af¬
fødte dialog imellem borgere, politikere
og forvaltning, er jeg sikker på, at der
aldrig var sket denne bevidsthedsgørelse
om netop dette område. Dermed var
kommunens friarealer, boligpolitik og
beskæftigelsesfremmende aktiviteter
ikke blevet den del af den samlede hel¬
hed, som det er i dag. Vi synes, at kom¬
muneplanloven rigtigt benyttet også er et
vigtigt værktøj i firserne.
For at udbrede kendskabet til projektet

besluttede vi allerede ved dets start, at
når det var færdigt, skulle der udarbejdes
en rapport om de erfaringer, vi havde
indhentet, i et ønske om, at andre kom¬
muner, amter etc. kunne blive inspireret
til at gøre planlægningen af vore friarealer
og det åbne land til en integreret del af
den samlede planlægning.
Rapporten kan rekvireres fra Hunde¬

sted kommune, byplan- og bygningsfor-
valtningen, Rådhuset, 3390 Hundested,
tlf. (02) 33 78 80.

Bjarne Steen Larsen, arkitekt MAA, leder af byplan-
og bygningforvaltningen i Hundested kommune.
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Friarealer!Open spaces

SkovlForest

Ferie - fritidsformål!Holiday - Leisure
use

Boligformål!Housing use

Industri-centerformål!Industrial - Center
use

Åbne land/Open land

Analyse og pleje af grønne områder
Et pilotprojekt i Hundested kommune
AfVibeke Nellemann Siegfried

Hundested kommune er ifølge region¬
planen udlagt til udflugtsområde for ho¬
vedstadsområdet.
Kommunen er karakteristisk ved, at

hele befolkningen i princippet bor kon¬
centreret i byen Hundested/Lynæs, der
dækker et areal på ca. 1,5 X 3 km. Resten
af kommunens 3.000 ha er fritaget for
bebyggelse, bortset fra nordkysten, hvor
sommerhusene ligger tæt, brudt af grønne
kiler, der fra baglandet når ud til kysten.

Fritids- og naturbeskyttelsesinteresser
Landskabet er meget varieret og er stadig
præget af de foregående generationers
erhvervsformer - fiskeri, landbrug og
skovbrug. Hundested-Lynæs by er orien¬
teret mod fiskerihavnene. Stejlepladser,
overdrev, agre og småskove ligger som
natur-/kulturprægede kiler og fælleder
mellem bebyggelserne og indgår som en
vigtig del af by- og landskabsbilledet.
Herregårdslandskabet i kommunens øst¬
lige del er udtryk for en anden driftsform.
I modsætning til de naturprægede fri¬

arealer, der fremstår som stærke land¬
skabstræk i form af klinter, stenalderhav-
skrænter, morænebakker og skove, ligger
fine »landsbyhaver« bag stakitter og klip¬

pede hække, med gamle frugttræer og
urtehaver. I dag har næsten alle deres
egen have. Kontrasten mellem den inten¬
sivt dyrkede, indhegnede have og variere¬
de, ekstensivt drevne friarealer er vigtig,
både for helårsbeboere og for feriegæ¬
ster, der her kan opleve en kontrast til
Storkøbenhavn, hvor de fleste har deres
faste adresse.
En fortsættelse af ekstensiv drift af

friarealerne er ydermere vigtig af biologi¬
ske hensyn. De bevarede hede-, over-
drevs- og engarealer rummer nemlig en
flora og fauna, der efterhånden er en
sjældenhed i denne del af landet.
Kommunen har gennem status-quo

fredning, arealerhvervelse samt udlæg til
offentlige friarealer sikret størstedelen af
de værdifulde landskabselementer og of¬
fentlighedens adgang hertil.
De kystnære friarealer og grønne kiler i

Hundested by benyttes intensivt til alme¬
ne friluftsaktiviteter af såvel helårsbeboe¬
re som feriegæster i sommerhusområder
samt i kolonihaveområder og på cam¬
pingpladser. Særlige friluftsaktiviteter så¬
som ridning, terrænløb, drageflyvning og
vandresport betyder et yderligere pres på
friarealerne.

Behov for grøn planlægning
Der forventes fortsat at ske en udbygning
af bydelene med bolig- og industribebyg¬
gelse og nye vejanlæg. Afstanden til det
åbne land vil blive større og friarealerne
få endnu mere betydning i Hundested.
Desuden må antallet af feriegæster og
korttidsturister forventes at stige frem¬
over i takt med anlæg af en korttidscam-
pingplads og en imødeset udbygning af
det kollektive trafiknet og hovedstinettet.
Denne udvikling falder sammen med,

at de naturprægede friarealer netop i dis¬
se år mister deres særlige karakker og
varierede biologiske indhold i takt med
tilgroning af arealerne. De grønne områ¬
ders bevoksningstyper er nemlig dannet
ved kulturformer (afgræsning, høslet,
rørskær, omdrift), der blev opgivet samti¬
dig med, at man fredede områderne og
udlagde dem til friarealer.
Naturområderne er blevet beskyttet

arealmæssigt - men indtil i dag har der
ikke ligget nogen målsætning for friarea¬
lernes brugsmæssige status eller bevoks-
ningsforhold. Der har heller ikke været
afsat tilstrækkelige midler til nogen
egentlig pleje eller drift af disse, oftest
marginale, dyrkningsområder. Den na¬
turlige succession er de sidste 20-30 år
forløbet næsten upåvirket på hovedpar¬
ten af arealerne.
Med den skitserede udvikling vokser

behovet for en bearbejdning af de grønne
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områder og det åbne land for at forbedre
friarealernes muligheder for friluftsakti¬
viteter, beskytte særlige landskabelige,
naturvidenskabelige og kulturhistoriske
interesser samt opnå en visuel struktur¬
ering af bolig- og industriområder.
Kommunens initiativ til igangsættelse

af planlægning og pleje af friarealerne
kommer på et tidspunkt, hvor det endnu
er overkommeligt gennem plejearbejder
at bevare den varierede sammensætning
af de naturprægede bevoksningstyper,
der er karakteristiske for Hundested.

Projekt »Analyse og pleje af grønne
områder«
I løbet af projektperioden er der udarbej¬
det en landskabsanalyse for hele kommu¬
nen, fulgt op af plejeplaner for samtlige
grønne områder.
Analysen redegør for de landskabelige

forhold i kommunen og de natur- og
kulturskabte muligheder for friluftslivet
og flora og fauna. Analysefasen munder
ud i en påpegelse af, hvilke overordnede
landskabselementer og særlige miljøer,
der bør bevares og styrkes, og hvordan
der bedst kan tages hensyn til behovet for
rekreative udfoldelsesmuligheder. Med
udgangspunkt i kommuneplanens mål¬
sætninger fastlægges de grønne områders
status efter en belysning af sammenhæn¬
gen mellem frilufts- og naturbeskyttelses¬
interesser.

Plejeplanernes formål er at danne bag¬
grund for den praktiske udførelse af land¬
skabsplejen. De indeholder derfor ple¬
jeprogrammer for såvel førstegangsple-
jen som den efterfølgende pleje.

58

Men det er lige så vigtigt at skabe
forståelse for plejebehov og plejemeto¬
der hos befolkning, politikere og de frem¬
tidige landskabsplejere. Derfor indehol¬
der den enkelte plejeplan også, i form af
beskrivelser, kort og tegninger, en belys¬
ning af:
- sammenhængen mellem på den ene side
friarealernes nuværende udtryk og
brugsmæssige muligheder og på den
anden side vækstbetingelserne, den
hidtidige driftsform og friarealernes
funktion i bystrukturen.
- intentionerne bag plejeanvisningerne,
d.v.s. hvilke mål de skal udvirke.
Endelig skal plejeplanerne kunne bru¬

ges som dokumentation overfor de til¬
synsmyndigheder, der skal give tilladelse/
støtte til udførelse af landskabsplejen,
evt. på baggrund af fredningsbestemmel¬
ser eller naturfredningslovens §43.
Som tillæg til plejeplanerne er udarbej¬

det en generel beskrivelse af de behandle¬
de bevoksningstypers plejebehov og de
foreslåede plejeprogrammers arbejdsme¬
toder. Størstedelen af plejemetoderne
består af ekstensive driftsformer, egnede
til bevarelse af naturprægede friarealer
med varieret plejeniveau.
Rapporten »Analyse og pleje af grønne

områder« opsamler landskabsanalysens
konklusioner og foreslår ved eksempler
en metode til udarbejdelse af målsætning
og plejeanvisninger for det enkelte friare¬
al. Rapporten indeholder desuden en
prioritering af de foreslåede plejearbej¬
der samt erfaringer fra et praktisk pilot-
plejeprojekt gennemført i løbet af pro¬
jektperioden.

En plejeplan og dens gennemførelse
Et pilotplejeprojekt blev i efteråret gen¬
nemført på et af kommunens grønne om¬
råder, friarealerne omkring Knud Ras¬
mussens museum. Målet var at se, hvor¬
dan plejeplanerne fungerer i praksis, og
de indhentede erfaringer er siden blevet
indarbejdet i projektet.
Knud Rasmussens museum ligger i by¬

ens udkant, på toppen af en havskrænt,
der falder stejlt ned mod Kattegat. Områ¬
det omkring museet blev fredet i 1939
efter Knud Rasmussens død, idet man

ønskede at bevare området og dets rekre¬
ative muligheder for befolkningen. Area¬
lerne over havskrænten lå dengang som et
åbent overdrev, der af græssende får blev
holdt frit for tilgroning med buske og
træer. Omkring museet var en ny træ¬
plantning ved at vokse op.
Siden er der sket en stærk tilgroning i

området. Fåreafgræsningen er opgivet,
og overdrevsaralerne er siden lige så lang¬
somt groet til med krat af roser og tjørn,
der i løbet af den næste årrække ville
udvikle sig til skov, hvis der ikke blev
grebet ind.
Før iværksættelse af plejen var museet

ganske lukket inde bag en tæt bevoksning
af nåle- og løvtræer, der skjulte den flotte
udsigt over havskrænten og dannede en
tæt væg mellem de karakteristiske byg¬
ninger og resten af området. Foruden en
forringelse af udsigts- og opholdsmulig-
hederne på de meget besøgte friarealer
betød tilgroningen en fortrængning af den
særlige overdrevsflora og fauna, der med
overdrevenes forsvinden er blevet en

sjældenhed på Sjælland.
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1. Overdrev under tilgroning.
2. Hede under tilgroning.
3. Rørsump under tilgroning.
4+5. Siden opførelsen af Knud Rasmussens
hus er det førhen så åbne område groet stærkt til
med træer og krat, der skjuler bygninger og
udsigter og besværliggør færdsel og ophold.
6. Knud Rasmussens museum efter udførelse af
landskabspleje.

■ 1. Common in the process of becoming
overgrown.
2. Heath in theprocess ofbecoming overgrown.
3. Reed Bog in the process of becoming over¬
grown.
4+5. Since the erection of Knud Rasmussen's
house, the once so open area has become over¬
grown with trees and scrubs which hide the
buildings and views and make movements and
recreation difficult.
6. Knud Rasmussen's museum after implemen¬
tation of landscape care.

Plejeplanens mål er at genskabe muse¬
umsområdets åbne karakter. 1. gangsple-
jen gennemføres etapevis af hensyn til
friluftsliv og erosionsfare i området. En
stor del af det tætte krat er blevet ryddet.
Samtidig er der blevet tyndet kraftigt ud i
træplantningen omkring museet. Den op¬
følgende pleje vil bestå af regelmæssig
slåning af de åbne arealer, udtynding og
foryngelse af træplantningerne, vedlige¬
holdelse af stier m.m.

Opfølgning af projektet
Renoveringen af friarealerne blev iværk¬
sat sidste efterår og løb i første omgang 2
uger. Den radikale ændring af museums¬
området blev fulgt med stor opmærksom¬
hed af fastboende og feriegæster. Reakti¬
onerne i form af direkte henvendelser og
indlæg i den lokale presse tyder på, at der
vil være opbakning bag en fortsættelse af
landskabsplejeordningen.
En heldig gennemførelse vil dog, ud¬

over den politiske opbakning, være af¬
hængig af en faglig styring af projektet og
en fornuftig samordning med gartneraf¬
delingens øvrige friarealdrift (fritidsan¬
læg, institutioner, vejarealer o.s.v.). 1.
gangsplejen bør kun iværksættes, hvor
der med sikkerhed vil foregå en regel¬
mæssig opfølgning af plejen. Ellers vil
indsatsen ikke bare være forgæves, men
vil direkte accelerere en uønsket udvik¬
ling af friarealernes bevoksninger.

Vibeke Nellemann Siegfried, landskabsarkitekt
MDL, har udarbejdet pilotprojektet i Hundested
kommune.
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Grønne områder i Kolding
- en undersøgelse af biologiske forhold
Af Hans Jørn Anhøj og Lars Gaardbo Sigvardsen

I foråret 1982 modtog Kolding kommune
tilsagn fra undervisningsministeriet om
støtte via projektgruppeordningen til
gennemførelse af et projekt med titlen:
»Økologisk registrering af grønne områ¬
der i Kolding«.

På denne baggrund har cand. scient.
Lars Gaardbo Sigvardsen været tilknyttet
kommunens parkafdeling i godt 1 år og i
denne periode analyseret og vurderet de
biologiske forhold i 38 af byens grønne
områder.
Såvel de enkelte områders beskrivelse

som generelle betragtninger er samlet i en
rapport, der for nylig er udgivet i et
mindre oplag.
Rapporten skal primært tjene som idé -

og arbejdsgrundlag for parkafdelingen.

Pædagogisk sigte
Samtidig er emnet behandlet i en folder
med det formål at bringe viden i en lettil¬
gængelig form ud til en større kreds. Det
er således hensigten at folderen sammen
med rapporten skal kunne anvendes af
skoler i den praktiske biologiundervis¬
ning. Folderne uddeles til samtlige ca.
8.500 skoleelever i kommunen i håb om,

at synspunkterne, der fremføres i den, vil
nå ud til hjemmene.
Folderens udgivelse er støttet af fred¬

ningsstyrelsen.

Hidtidige principper
Indretning og drift af bynære grønne fri¬
arealer og parker har traditionelt bygget
på funktionelle og æstetiske principper.
Parkforvaltningerne har kun i mindre
grad taget et bevidst hensyn til eller direk¬
te søgt at fremme et naturligt biologisk
indhold i de grønne områder i byerne.
Det er dog gjort ved mindre, men betyd¬
ningsfulde foranstaltninger som fuglefod¬
ring og opsætning af redekasser. Eksemp¬
ler på en mere eller mindre bevidst be¬
kæmpelse af en vild flora og fauna eller
grundlaget herfor forekommer imidlertid
i langt større omfang.
Der er flere årsager til den forholdsvis

lave prioritering af de biologiske/økologi¬
ske forhold i urbane grønne områder. Det

er således en udbredt men fejlagtig opfat¬
telse, at byen i biologisk henseende er et
fattigt og uinteressant område, hvor for¬
søg på at forbedre de eksisterende økolo¬
giske forhold anses for at være uden de
store muligheder.

Stigende interesse for økologi
I disse år oplever man i befolkningen en
stigende interesse for naturen og de øko¬
logiske og miljømæssige forhold.
I Kolding er det bl.a. kommet til udtryk

i kommuneplandebatten, hvor der._§r
fremkommet forslag og ønsker om flere
grønne områder, flere naturstier, beskyt¬
telse af søer og vandløb, og bevaring af
engarealer, vandhuller og levende hegn.

Naturfredning
Naturfredningsloven opfylder til en vis
grad nogle af disse ønsker ved at give en
generel beskyttelse af visse naturtyper,
mens de egentlige naturfredninger ofte
har som formål at beskytte og fastholde
samlede åbne landskaber, der udgør vig¬
tige naturområder. Det er imidlertid ken¬
detegnende, at denne bevaring hovedsa¬
geligt omfatter områder med en sådan
afstand til byerne, at afstanden i sig selv
afskærer størsteparten af befolkningen
fra muligheden for en let og hurtig natur¬
kontakt.

Hensigten med fredninger er ofte at
bevare sjældne og truede plante- og dyre¬
arter eller landskaber. Der er med andre
ord tale om en beskyttelse af den »finere«
natur, mens det almindelige sjældent til¬
lægges nogen afgørende betydning i prio¬
riteringen af bevaringsindsatsen.
Af de nævnte grunde kan man frygte, at

befolkningen på længere sigt vil opfatte
naturen som.noget, der skal opsøges og
beskues.
I denne sammenhæng må en beskyttel¬

se og fremme af almindelige naturele¬
menter i byen og dens umiddelbare nær¬
hed anses for at have stor betydning.
Det er i byen de fleste mennesker lever
og tilbringer størstedelen af deres tid,
og det er her interessen og behovet for
biologiske oplevelser bedst skærpes og

lettest opfyldes. Noget andet er, at
såfremt vi kan få udbredt en større viden
om de naturoplevelse, der er mulighed
for i byens grønne områder, vil det givet¬
vis også resultere i en bedre forståelse for
og behandling af disse.

Mere biologisk orienteret drift
Meget taler således for, at man i parkpoli¬
tikken sætter kraftigere ind på en mere
biologisk orienteret indretning og drift af
grønne områder i og omkring byerne.
Dette vil bl.a. indebære en mindre inten¬
siv pleje og en øget variation i de pågæl¬
dende områder. Ekstensiv vedligeholdel¬
se vil i øvrigt som hovedregel kræve færre
ressourcer end den traditionelle drifts¬
form, og isoleret betragtet give besparel¬
ser i driftsudgifterne.

Problemer
Tilstedeværelsen af eksempelvis eksten¬
sivt klippede græsplæner, vandhuller,
kvas- og kompostbunker, døde træer, og
træer og buske på klippede græsarealer
kan ofte give anledning til problemer af
teknisk og evt. æstetisk art. Det skal
imidlertid præciseres, at sådanne - i man¬
ge tilfælde beskedne - naturfremmende
foranstaltninger har en væsentlig økolo¬
gisk værdi, og vil forbedre befolkningens
muligheder for at opleve og forstå sam¬
spillet i naturen. Kompostbunken behø¬
ver jo heller ikke ligge midt i sommer¬
blomsterne.
Vi tror, at der ved en større faglig

indsats på dette område og ved mere
oplysning kan opnås en i princippet gratis
udvidelse af de grønne områders »tilbud«
til borgeren i form af flere og bedre
naturoplevelse i hverdagen.

Naturskole i parkerne?
Ud over den traditionelle anvendelse af
vore grønne områder kan en øget benyt¬
telse af disse i skolernes biologiundervis¬
ning på linie med de efterhånden kendte
naturskoler, der overvejende er knyttet
til skovområder, bidrage positivt. Man
må blot gøre sig klart, at dette kræver
udarbejdelse af en - rimeligt lettilgænge¬
lig - beskrivelse af områderne og deres
biologiske indhold.

Projektet
Udvælgelse af undersøgelsesarealer
Projektets hoveddel består af en undersø¬
gelse af 38 kommunalt ejede og admini¬
strerede grønne område i størrelse fra 0,3
til 7 ha, i alt ca. 90 ha. Udvælgelsen har
fundet sted således at såvidt muligt alle
anlægstyper, der forekommer i Kolding,
er medtaget.
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1. Undersøgte områders beliggenhed. Gengivet
med tilladelse A 256-84fra Geodætisk Institut.
2. Forsiden af folderen, der uddeles til bl.a.
skoleelever i Kolding. Tegning: Jørgen An¬
dersen.
3. Udsnit afgrønt område ved nyt boligkvarter i
Bramdrup. Den lavvandede sø omgives af
skovplantning og afgræssede arealer. 1 bag¬
grunden støjvold mod motorvej.
■ 1. Location ofthe study areas.
2. The cover of the brochure which is destribut-
ed to schoolpupils and others in Kolding.
3. Section of an open space area adjacent to a
new housing area in Bramdrupdam. The natu¬
ral lake is surrounded by tree planting and
grass. Noise reduction embankment against the
motorway in the background.
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Der er hovedsageligt kun tale om area¬
ler omgivet af bebyggelse eller beliggende
umiddelbart ved bebyggede områder (bo¬
ligkvarterer), mens arealer, der har ka¬
rakter af skov- og naturområder kun i
mindre grad er medtaget i undersøgelsen.

Registrering
Registreringen i områderne gennemfør¬
tes i perioden maj-november 1982 og
omfattede vegetation, pattedyr, fugle og
grupper af hvirvelløse dyr. En fuldstæn¬
dig registrering ville kræve observationer
over et helt år og mere tid til de enkelte
arealer, end den der var til rådighed.
Imidlertid giver undersøgelsen et me¬

get stort oplysningsmateriale, som viser,
at floraen og faunaen i mange områder
indeholder et ganske betydligt antal ar¬
ter. Den fortæller også, at vi med lidt
omtanke kunne skabe væsentlige forbed¬
ringer for vilde planter, dyr og fugle i de
offentlige friarealer.

Bonitering
Efter nogen betænkelighed valgtes at an¬
vende en bonitering af de enkelte områ¬
der som et sammenfattende udtryk for
den biologisk/økologiske værdi.
Boniteringen angives ved en 4-trins

skala, hvor 1 betegner områder, der i
denne sammenhæng har højeste værdi,
mens 4 angiver områder af ringe betyd¬
ning. Boniteringen bygger på en subjek¬
tiv vurdering, hvor bl.a. følgende fakto¬
rer - der til en vis grad er afhængig af
hinanden - har indgået i overvejelserne:
- lokalitetens indhold af naturlige plante-
og dyresamfund.
- lokalitetens variation med hensyn til
biotoper, beplantning, fysiske forhold
etc.
- lokalitetens arts- og individrigdom.
- lokalitetens indhold af ikke-almindeli-

ge, truede, biotoptypiske eller på anden
måde interessante arter.
- lokalitetens indhold af »gode« områder
i forhold til den samlede størrelse.
Undersøgelsens resultat er følgende:
Bonitet 1: 7 lokaliteter, i alt 30 ha.
Bonitet 2:11 lokaliteter, i alt 25 ha.
Bonitet 3:14 lokaliteter, i alt 26 ha.
Bonitet 4: 6 lokaliteter, i alt 10 ha.
Det fremgår ikke uventet, at arealerne

i bonitet 1 gennemsnitligt har den største
udstrækning.

Målsætning og disponeringsforslag
For hver af de undersøgte lokaliteter er
beskrivelsen fulgt op af en målsætning og
konkrete forslag til anlægs- og/eller drifts-
ændringer, der sigter mod en forbedring
af den biologiske tilstand.
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Disse forslags gennemførelse forudsæt¬
ter i en række tilfælde en opprioritering af
de biologiske interesser, der vanskeligt
kan holde, når der skal afvejes i forhold til
æstetiske og funktionelle ønsker jf. afsnit¬
tet foran om problemer. De økonomiske
vilkår vil ligeledes i enkelte tilfælde være
hindrende for forslagenes realisering.
Det gør imidlertid ikke så meget, idet det
vigtigste må være, at vi som planlæggere
og forvaltere af grønne områder er op¬
mærksomme på de mange måder, hvorpå
de biologiske forhold kan forbedres - når
mulighederne er til stede eller kan tilveje¬
bringes.

Principper og metoder til naturvaltning i
bymæssige grønne områder
I det følgende gives en opsummering af de
disponeringsforslag, der indgår i rappor¬
tens lokalitetsbeskrivelser. Der fremføres
desuden forhold af mere generel karak¬
ter, som kan indgå i overvejelserne om
den overordnede parkpolitik, samt i for¬
valtningen af de enkelte grønne områder.
Det skal præciseres, at afsnittet er over¬
sigtligt, og yderligere information og in¬
spiration kan hentes i litteratur om
emnet.

Områdernes størrelse
De grønne områders indhold af en vild
flora og fauna er overordnet bestemt af
især to forhold - områdernes størrelse og
isolation.
Store områder indeholder generelt fle¬

re individer og arter end små områder.
Denne artsforøgelse omfatter ofte min¬
dre almindelige arter. Det er derfor vig¬
tigt at bevare og skabe relativt store »kil¬
deområder«, hvor floraen og faunaen kan
leve, og hvorfra der til stadighed kan
foregå en spredning til mindre og lignen¬
de biotoper. I denne forbindelse kan det
anbefales, at der udlægges enkelte større
områder, hvor naturen kan udvikle sig
uden regulerende indgreb.

Områdets isolation

Tætklippede eller ubevoksede græsarea¬
ler, veje, bebyggelse m.fl. udgør effektive
barrierer for en række arters spredning.
Det er en forudsætning for arternes over¬
levelse i byen, at der er spredningskorri¬
dorer ind til byen og imellem byens grøn¬
ne områder. Sådanne vandringsveje kan
eksempelvis være vandløb med bredvege¬
tation, levende hegn, jernbaneskrånin¬
ger, vejrabatter, beplantninger, stier
m.m.

I stærkt isolerede områder bør der vises
særlige hensyn for at undgå menneske¬
skabte katastrofer, som f.eks. kan opstå i

vandhuller, der påvirkes af kemiske be¬
kæmpelsesmidler.

Byfornyelse
Udbuddet af nære friarealer er generelt
sparsomt i de større byers indre bydele. I
forbindelse med byfornyelse og gårdryd¬
ninger bør muligheden for at skabe grøn¬
ne åndehuller for publikum, flora og
fauna vurderes. Et yderligere argument
herfor er vegetationens - især træernes -
evne til at forbedre luftkvaliteten.

Byudvidelse
De naturområder, der indlemmes i byen i
forbindelse med byudvidelse, bør i størst
mulig omfang bevares og plejes, så de
fremstår med et naturligt biologisk ind¬
hold. En sådan »naturlighed« er vanske¬
lig at opnå i byens centrale, menneske¬
skabte friarealer. Kunstigt skabt varia¬
tion vil imidlertid her kunne øge det
biologiske indhold.

Områdernes variation

Mange yngre friarealer fremstår som mo¬
notone områder, der er underlagt en me¬

get høj renholdelsesgrad. Dette ensarte¬
de miljø byder kun på begrænsede mulig¬
heder for den vilde flora og fauna. Øges
bevoksningens og den fysiske variation,
skabes der imidlertid grundlag for planter
og dyr, der ikke tidligere har optrådt det
pågældende sted.
Tilstedeværelsen af våde områder har

en særlig betydning for artsindholdet. I
vandløb og vandhuller lever en speciel
flora og fauna, og de tiltrækker forskelli¬
ge dyrearter i deres søgen efter føde og
vand. Endelig har vådområderne en væ¬
sentlig pædagogisk værdi ved at være vel¬
egnede undersøgelsesobjekter i skolernes
biologiundervisning.
Hvor det er muligt, bør der derfor

skabes større eller mindre kunstige dam¬
me og vandhuller, og de eksisterende bør
nyde den største beskyttelse. Hensigts¬
mæssigt udformede branddamme og
regnvandsbassiner kan iøvrigt være vær¬
difulde elementer for plante- og dyre¬
livet.
Ved etablering af kunstige vandhuller

bør bund og bredder have en varieret
udformning. En bevoksning langs sydsi¬
den er uheldig, da den hindrer en hurtig
opvarmning af vandet om foråret, med¬
ens træer og buske på nordsiden giver
skjul, fouragerings- og ynglemuligheder
for bl.a. fugle. Der bør ikke udsættes fisk i
vandhuller med ynglende padder, da de
æder de fredede dyrs larver..
Fuglenes ynglebetingelse kan forbed¬

res ved at skabe kunstige øer i vandhuller¬

ne. Øerne kan være flydende eller faste,
og bør konstrueres således, at de fremstår
med et naturligt præg. Med hensyn til
konstruktionen kan der henvises til
Dansk Vildtforskning 1980, Landbrugs¬
ministeriets Vildtforvaltning, Kalø.
Jordhøje, bakker og skrænter, som

f.eks. opstår i forbindelse med udstyknin¬
ger og vejanlæg, kan bevares. De er gode
erstatninger for naturlige biotoper, og vil
ofte berige området med en speciel flora
og fauna. Eksempelvis bygger digesvalen
hyppigt sin rede i kunstige jordhøje.
I denne forbindelse skal der gøres op¬

mærksom på muligheden for at bevare
opgivne råstofgrave som naturområder.
Gravenes klima og jordbund giver grund¬
lag for et righoldigt og interessant plante-
og dyreliv, og kan have en flersidig rekre¬
ativ værdi. Der kan iøvrigt henvises til
Fredningsstyrelsen (1982): Grave- og ef-
terbehandlingsplaner.
Bevoksningens struktur bør generelt

have størst mulig variation. Det er nor¬
malt ikke hensigtsmæssigt med én overalt
bunddækkende beplantning, men tætte
bevoksninger bør veksle med »ø«-plant-
ninger, og åbne partier. De ekstensivt
plejede åbne partier er grundlæggende
for en lyskrævende urtevegetation og det
insektliv, der følger med, såfremt vegeta¬
tionen får lov at blomstre.

På større ubevoksede græsområder,
hvor der ikke er ønske om eller mulighed
for en mere fremtrædende bevoksning,
kan mindre »ø«-plantninger forøge den
landskabelige værdi. Samtidig vil spred¬
ningsmulighederne for faunaen forbed¬
res, idet øerne fungerer som mellemsta¬
tioner og skjul.
En randbeplantning har betydning for

faunaen på grund af sin beskyttende og
især lægivende virkning.
I den vertikale opbygning kan trækro¬

ner og buske optræde i etager, således at
såvel de træagtige planter som urtevege¬
tationen kan drage nytte af sollyset. Høje
gamle træer kan veksle med lavere, og
ved bunden kan findes større og mindre
buske samt en vildtvoksende urtevegeta¬
tion. En sådan lagdelt opbygning byder
på de bedste betingelse for bl.a. fugleli¬
vet, og den fremstår som en tæt og frodig
vegetation, hvor plejeniveauet kan hol¬
des lavt.
Da mange fugle er hulerugende, er det

af stor betydning for ynglesuccesen, at
ældre og døde træer i størst mulig omfang
bevares. Det er ikke alle fugle, der lader
sig nøje med en kunstig redekasse som
erstatning. Gamle mørnede træer giver
desuden grundlag for en speciel insekt¬
fauna.
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1. Varierede og ekstensivtplejede beplantninger
og græsarealer, der er tiltrækkende for det
nærliggende etageboligområdes børn - og des¬
uden rimeligt robuste. Her finder fuglene gode
mulighederfor redeplads, beskyttelse og læ.
2. Et af nøgleordene når man vil forbedre de
biologiske forhold er variation. Illustrationen
viser i forenklet form, at man i den »fine« park
kan indføje partier, der opbygges og plejes med
særlig hensyntagen til det vilde plante- og
dyreliv.
3. Kun få dyre- og plantearter trives i dette åbne
område med tætklippet græs. Det er et typisk
gennemgangsområde, der nok kunne for¬
bedres.
Fotos: Lars Gaardbo Sigvardsen.

■ 1. Varied and extensive, maintained planted
and grass areas which are attractive to children
from the neighbouring, high rise development
and also quite hardy. Birds have good nesting
chances here with protection and shelter.
2. Variation is one of the key words for impro¬
vement of ecological conditions. The illustra¬
tionshows, in a simplifiedform, thatparts ofthe
"elegant" park can be designed and maintained
specially for wildplant and animal life.
3. Only a few animal and plant types thrive in
this open area with close cut grass. It is a typical
thoroughfare area which certainly could be
improved.
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■ 1. The steep banks of the water course impede
ducks and amphibians from reaching land.
2. A lake in an open space area can be "taken
over" from nature but it can also be laid out for
the benefit ofboth the public and wild life.
3. Wet areas have a high value for both recrea¬
tion and nature but they require carefull consi¬
deration with regard to design and mainte¬
nance.

1. Vandløbets stejle bred vanskeliggør ænders
og padders landgang.
2. En sø i et grønt område kan være »overtaget«
fra naturen, men den kan også anlægges til stor
glæde for bådepublikum, plante- og dyreliv.
3. Vandområder er både i rekreativ og biologisk
henseende meget værdifulde. Men de kræver
omtanke ved udformning og pleje.
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Beplantningerne bør generelt have et
varieret indhold af træ- og buskarter. Stor
indholdsmæssig og strukturel variation
giver mulighed for et rigere fugleliv, der
ofte overgår de bedste naturlige biotoper
både i arts- og individantal.
Hvor det dyrkningsmæssigt er forsvar¬

ligt, kan det anbefales at plante naturligt
hjemhørende træer og buske. Danske
arter er tilpasset det danske klima, og
dermed ofte mere modstandsdygtige end
udenlandske; de er mere »natur« end
indførte, og en del af faunaen er specielt
knyttet til hjemlige arter.
Det har endelig en pædagogisk værdi,

at de grønne områder ikke domineres af
fremmede arter. Dette gælder specielt i
mere naturprægede områder, hvor der
udelukkende bør optræde eller plantes
danske træer og buske.
I stærkt kulturprægede anlæg kan

stauder, sommerblomster og prydbuske
som f.eks. sommerfuglebusken (Budd-
leia) være ønskelige ved at begunstige
insekt- og dermed fuglelivet. Større eller
mindre beplantninger med nåletræer vil
ligeledes tiltrække og gavne fugle som
top- og sortmejse, fuglekonge, flagspætte
og rovfugle samt egernet.
Ved plantevalget bør der tages hensyn

til blomstrende og bærbærende planters
ernæringsmæssige betydning for dyreli¬
vet. I efteråret og vinteren er frugter og
bær en vigtig fødekilde for især fugle, og
blomsternes nektar og pollen tiltrækker
en række insekter, bl.a. bier. Bierne har
stor betydning som bestøvere af frugttræ¬
er, og det må være i alles interesse at
fremme disse insekter, der bl.a. som følge
af brugen af insekt- og ukrudsbekæmpel-
sesmidler er i tilbagegang. Eksempler på
foderplanter for bier og fugle findes hos
Larsen: Vilde frugttræer og buske. Alter¬
native buske- og træarter til beplantning
på rekreative arealer. Fredningsstyrelsen
1981 og P. Bondesen: Fuglepleje ved hus
og have. Natur og Museum, 1979 nr. 2.,
Naturhistorisk Museum, Århus.
Endelig kan beplantninger med bærbæ¬

rende træer og buske som aim. røn, hyld,
brombær, hindbær, kirsebær m.fl. have
en rekreativ, pædagogisk og ernærings¬
mæssig betydning for publikum, der kan
plukke og spise bærrene.

Vegetationspleje
Med hensyn til pleje af de naturtyper eller
rester heraf, der findes i forbindelse med
byen, kan der henvises til Plejebogen, der
i nær fremtid udsendes af Fredningssty¬
relsen. Bogen anviser metoder til pleje af
natur og kulturlandskaber som vandløb,
søer, enge, rørsumpe, skove m.m.

Her skal udelukkende omtales pleje af
de relativt stærkt kulturprægede områ¬
der, hvor en ekstensiveret vedligeholdel¬
se vil forbedre naturindholdet.
Gamle, døde eller væltede træer samt

træstubbe bør i størst mulig omfang skå¬
nes. De er vigtige levesteder for insekter
og dermed også af indirekte betydning for
fugle. Gamle og udgåede træer har des¬
uden en diekte betydning for spætte og
andre huleboende fugle samt flagermus.
Fjernelse af nedfaldsløv og grene bør

begrænses. Dette materiale udgør føden
for insekter og orme, som den højere
fauna er afhængig af, og bl.a. pindsvinet
har under vinterdvalen brug for et isole¬
rende løvtæppe. Af hensyn til en stabil og
vild flora kan jordbearbejdning ligeledes
begrænses.
Hyppig græsklipning medfører en ge¬

nerel forarmelse af artsindholdet ved at
fremme græsserne på bekostning af en
mere varieret urteflora. Klipningen fjer¬
ner samtidig en stor del af blomsterfloret,
hvorfor insekt- og i sidste ende fuglelivet
begrænses. Da græsklipning iøvrigt er
meget ressourcekrævende, taler meget
for at denne drift ekstensiveres. For at
ændre befolkningens holdning overfor
vilde planters (f.eks. mælkebøtter) tilste¬
deværelse i grønne anlæg, er en øget
oplysningsvirksomhed ønskelig.
Hvor kreaturgræsning ikke kolliderer

med anden rekreativ udnyttelse, kan en
sådan pleje af græsarealer med fordel
erstatte græsklipning. Kvægs og fårs græs¬
ning giver en mere alsidig og spændende
vegetation, og tilstedeværelsen af dyrene
i byens umiddelbare nærhed vil i sig selv
byde på oplevelser for mange mennesker.
Gødskning fremmer ligeledes græsset

på bekostning af den øvrige urteflora.
Gødskning bør derfor begrænses og så
vidt muligt helt undgåes i mere naturpræ¬
gede områder og på steder, hvor nærings¬
stofferne kan udvaskes og forurene nært¬
liggende vandløb, søer og vandhuller.
Anvendelsen af insekt- og ukrudtsbe¬

kæmpelsesmidler medfører generelt en
reduktion i artsindholdet, og bør - på
grund af de ofte utilsigtede sekundære
virkninger - begrænses mest mulig. Spe¬
cielt må der udvises stor agtpågivenhed
ved behandling af arealer, der indeholder
vandhuller og vandløb. Vandfaunaen er i
særlig stor grad påvirkelig af giftene, og
den har sværere ved at opnå den oprinde¬
lige artsrigdom end landdyrene har.

Faunapleje
Opsætning af redekasser for hulerugende
fugle kan råde bod på den mangel på
naturlige redepladser, der ofte præger

byernes grønne områder. Det har vist sig,
at redekasser kan øge bestanden af yng¬
lende fugle ganske betydeligt. Da forskel¬
lige fuglearter stiller specielle krav til
kassens udformning og størrelse, kan der
med hensyn til konstruktionen bl.a. hen¬
vises til den forannævnte artikel om Fug¬
lepleje i Natur og Museum, 1979 nr. 2.
Flagermusekasser vil formentlig af¬

hjælpe disse dyrs mangel på opholdsste¬
der i hule træer.

Drikke-/badekar og vinterfodring vil
for relativ beskedne midler gavne fugleli¬
vet og give publikum særlig mange ople¬
velsesmuligheder. Fodermangel er netop
en af de væsentlige årsager til den store
vinterdødelighed blandt fugle.
Kompostbunker er levested for små¬

dyr, som bl.a. fuglene har gavn af. De
benyttes desuden som overvintringsplads
for pindsvinet, og giver dermed dette
almindelige have- og parkdyr mulighed
for at overleve vinterens frost. Sammen¬
revet løv bør af nævnte grund samles og
placeres i afsidesliggende afsnit af parker
og anlæg.
Stensætninger giver solbadningsplad-

ser, skjul og skygge for en række dyr,
bl.a. padder og krybdyr (firben). Da de
desuden er tilholdssteder for insekter og
andre lavere dyr, kan de med fordel an¬
lægges på udvalgte steder.

Afslutning
Skulle nogen have opfattet denne artikel
som et oplæg til, at alle vore parker og
anlæg bør overlades til en »tilfældig«
skæbne domineret af mælkebøtter og
brændenælder er det en misforståelse.
Formålet er at henlede opmærksomhe¬

den på de spændende muligheder, der
opstår ved bevidst hensyntagen til økolo¬
giske principper i udformning af anlæg og
plejeprogrammer. Ikke i samme grad
over alt, men nuanceret i forhold til de
mange andre hensyn, der skal/bør tages.
Det gennemførte projekt viser, at me¬

get vil kunne nås ved enkle og billige
foranstaltninger.
Viden og forståelse for de økologiske

sammenhænge er forudsætninger for at
den nødvendige omtanke kan være til
stede og føre til de rigtige dispositioner.
Ikke mindst gartneren, som udfører

den praktiske pleje, er et vigtigt led i
denne forbindelse. En hensigtsmæssig
(efter)uddannelse, der sigter mod øget
viden om økologiske plejemetoder i by¬
ens grønne områder vil være ønskeligt.

Hans Jørn Anhøj, leder af Kolding kommunes park¬
afdeling og Lars Gaardbo Sigvardsen, cand. scient.
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Skovbundsflora?
AfMogens Bundgaard Andersen

Denne artikel har sit udgangspunkt i en
opgave om skovbund i rekreativ skov. De
nye skove, som med tiden skal tjene
befolkningen i rekreativt øjemed, er ho¬
vedsagelig anlagt i egne, der i forvejen er
tyndt forsynet med rekreative områder.
Mange af skovene er anlagt på tidligere
agerjorde, ofte langt fra andre skovområ¬
der. For selve træerne i skoven har dette

ingen særlig betydning: Vi ved godt, hvor¬
dan vi kan få træerne til at gro! Men
skovbundsfloraen: Hvilken viden har vi
om den? Her er det mere uafklarede for¬
hold, der gør sig gældende. Nogle af disse
forhold skal omtales i det følgende.

En udviklingsproces startes
Skovbundsfloraen og floraen på en ager¬

jord har så få plantearter tilfælles, at et
plantesamfund fra en agerjord ikke bare
kan overgå til at blive et plantesamfund i
en skov. Tværtimod har man startet en

udviklingsproces fra agerjordens plante¬
samfund til skovbundens plantesamfund.
Denne proces kan ikke bestemmes i tid,
fordi plantesamfundene vil være i en sta¬
dig udvikling på grund af påvirkningerne
fra en mængde faktorer. Disse faktorer
kan f.eks. være:

- De urteagtige planters indirekte påvirk¬
ninger. Her tænkes bl.a. på stress, slid,
konkurrence og andre plantestrategier.
- Lys, vind og jordbund. Faktorer, som
har stor indflydelse på al plantevækst,
og som også virker meget styrende på
udviklingsprocessen fra agerjordens
plantesamfund til skovbundens.

Urternes indirekte påvirkninger
Stress hos planter opstår som følge af en

1. Ingen ved, om del vil tage hundrede år eller
mere at skabe en skovbund som den, vi finder i
den modne bøgehøjskov.
■ Nobody knows whether it will take a century
or more to form a forest flora as we know it in a
mature beech forest.

2. Løvblandingsskov drevet som stævnings-
skov. De opløbne ranglede træer giver stor
variation i den lysmængde, der når skovbun¬
den. Dette er sikkert én afforklaringerne på, at
skovbundsfloraen er så artsrig i stævnings-
skove.
■ Mixed deciduous forest operated as a coppi¬
ce. The lanky, overgrown trees provide a large
variation of light intensity on the forst floor.
This in certainly one of the explanations for the
multitude ofspecies on the floor ofa coppice.

2

begrænsning af fotosyntesen. Dette sker
f.eks. ved mangel på lys, vand og næring
eller ved ugunstige temperaturforhold.
Stress er ikke ensbetydende med, at plan¬
ten har mangel på alle ovennævnte fakto¬
rer. Slid er et begreb, der bruges i forbin¬
delse med ødelæggelse/fjernelse af større
eller mindre dele af en plantes biomasse.
Dette kan f.eks. ske ved græsning, ned-
trampning, pløjning og også ved sygdom,
udtørring, frost og ild m.m. Konkurrence
hos planterne kan beskrives ved, at nogle
plantearter er i stand til at udnytte lys,
næring, vand og plads bedre end andre.
Stress-, slid- og konkurrenceforhold er

med til at afgøre den plantestrategi en
given plante tilhører. En plantestrategi
betegner en plantearts morfologi, livs¬
form, vækst, krav til vækstmiljø og reak¬
tioner på ændringer i dette. Der opstilles
normalt tre plantestrategier: Konkurrence¬
rne, acceptorarterne og R-strategerne.
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3. Skovbrynet er blevet fældet, lys og især vind
har fået fri adgang, og der er stort slid. Ændrin¬
gerne af de overordnede faktorer har haft vold¬
somme følgevirkninger for skovbundsfloraen.
Anemonefloret er afløst afgræsser.
4. Udviklingsprocessen fra agerjordens plante¬
samfund er igang. Acceptorarten fladkravet
kodriver står side om side med en mælkebøtte.
5. Når ændringen sker meget hurtigt, f.eks. ved
renafdrift af et større område, opstår der som
regel en overgangsfase, hvor konkurrencearter
indfinder sig.
■ /. The forest edge has been felled - light and
wind in particular have been given free admissi¬
on to start wearing inside. Changes to the
dominantfactors have had a drastic effect on the
forest floor. The anemone flora is replaced by
grasses.
2. The development process from field plant
communities has started. The accepting species
cowslip in coexistence with a dandelion.
3. When changes occur very quickly, for ex¬
ample when clearing a large area, a transition
phase usually arises where the competing spe¬
cies invade the area.

Konkurrencearterne er f.eks.: Gede¬
rams, hestehov og ørnebregne. De er

! kendetegnet ved en relativ stor højde,
udbredt top/krone og rodnet samt velud¬
viklede forrådsorganer. Det betyder, at
de maksimalt kan udnytte den mængde
næring og lys, der er til stede under gode
vækstbetingelser: Her vil niveauet for
stress og slid være lavt og resultatet er, at
konkurrencearterne med deres hurtige
vækst er i stand til at overskygge og
udkonkurrere andre planter. Sprednings-
måden er vind eller dyrespredning.
Til acceptorarterne hører bl.a.: Bjerg¬

ærenpris, guldnælde og miliegræs. De er
kendetegnet ved at kunne klare vedva¬
rende stress, f.eks. vedvarende skygge,
og de kan også tåle store sæsonmæssige
svingninger i temperatur, vand og næring.
De er derimod ret følsomme over for slid
p.g.a. deres ofte lave genvæksthastighed.
Mange af skovbundens urter er accepto-
rater. Spredningsmåden er hovedsagelig
dyrespredning.
En stor del af markfloraen er derimod

R-strateger. De er både lyskrævende og
næringsstofkrævende, og de kan tåle hyp¬
pige forstyrrelse. Deres vækst er som
oftest lav. Spredningsmåden er vind¬
spredning, hvorved planterne let etable¬
rer sig over større områder. I udviklings¬
processen fra agerjordens flora til skov¬
bundsfloraen kan man således anvende
hovedtrækkene i denne inddeling til at
give et indtryk af, hvilke faktorer, der har
stor indflydelse og hvilke, der har mindre
indflydelse på de pågældende plantesam¬
fund. R-strategerne vil være domineren¬
de i de første år efter etableringen af en ny

skov, men når jordbehandlingen er op¬
hørt begynder konkurrencearterne og ac¬
ceptorarterne at indfinde sig. Vi har i
skoven ikke nogen direkte indflydelse på
udviklingen af skovbunden, men vi har
nogle overordnede styringsfaktorer, som
omtales i næste afsnit.

Lys, vind og jordbund
På den åbne mark har vi stort set kun

mulighed for at styre (dæmpe) vinden. I
skoven derimod, vil vi allerede efter de
første 5-10 år kunne frembringe et trælag,
der giver store muligheder for styring af
lysmængden. Mange steder anvendes og¬
så skovbrynsplantning, hvis formål som
bekendt er at skærme skoven mod vind.

Endelig er det ikke ligegyldigt om der
plantes elm, bøg eller rødgran, hvis man
vil tænke på skovbundens flora.
Lysforholdene i en skovplantning æn¬

dres uafbrudt i takt med skovens udvik¬

ling: Når f.eks. bøgen springer ud sker
der en fantastisk ændring i den lysmæng¬
de, der når jorden. Dette sker hovedsage¬
lig inden for et par uger. Dertil kommer
årstidsvariationen, lysets indfaldsvinkel,
f.eks. i lysninger og endelig er det hugsten
eller vindfældning, som giver en drastisk
ændring fra det ene øjeblik til det næste.
Vindens betydning for skovbunden skal

især ses i sammenhæng med en udtørring
af jorden og dermed en udvaskning af
næringsstoffer fra det øverste jordlag.
Ved manglende skovbryn eller i skove
uden busklag kan der opstå en vindtun¬
nel, som giver øget træk ved skovbunden.
Kun et meget begrænset antal urter kan
tåle meget vind.

Udover, at trælaget har stor betydning
for lysgennemgangen (lys- og skyggetræ¬
er), og at de har forskellig vindhæmmen¬
de virkning, så har de også en ret stor
indflydelse på jordbunden. Førnen (det
nedfaldne løv og kviste) fra elmetræet er
udpræget muldbundsdannende. Det be¬
tyder over en længere periode, at en
elmebevoksning vil favorisere de skov-
bundsurter, der er knyttet til muldbund.
Omvendt er rødgranen morbundsdan-

nende, hvorfor det også kun er en særlig
række urter, der findes i denne skovtype.
Midt imellem ligger bl.a. bøgen, som kan
være både muld- og mordannende. Hvad
den er i det pågældende tilfælde, afhæn¬
ger dels af jordbundens kemiske forhold,
dels af lys og vind og i sidste ende ikke
mindst af skovdriften.

Så selv om vi kender til virkningerne af
en hel række af faktorerne, er selve drif¬
ten af skoven måske en af de mest styren¬
de faktorer, vi råder over. Det er her, det
bestemmes, hvilke træarter der skal an¬
vendes, hvornår de skal sprøjtes, fældes
og udtyndes, og hvornår de skal ryddes
eller evt. skæres ned med henblik på at
vokse op påny. Alt dette er noget, der på
den ene eller den anden måde har indfly¬
delse på skovbundsfloraens udvikling.
Skovens udvikling tænker vi over, når

vi planlægger en skov. Men tænker vi også
over, hvor skovbundsfloraen i første om¬
gang skal komme fra? Hvilken betydning
har det f.eks. at størstedelen af skov-
bundsurterne spredes ved hjælp af
myrer?
Mogens Bundgaard Andersen, landskabsarkitekt
MDL.
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1. Dyrene ved hvilepladsen. August 1983.
2. Kalv født i maj i området.
■ 1. The animals on the rest area. August 1983.
2. Calfborn in the area in May.

Afgræsning af grønne
områder

Et tema som drøftes tit og ofte i kommu¬
nale cirkler og blandt medlemmerne af
anlægsgartnerforeningen er pleje af grøn¬
ne områder. Nogle taler højlydt om priva¬
tisering uden egentligt at formulere, hvad
der menes med dette slagord. Andre fore¬
trækker øget offentligt styrke for at få de
beskedne midler til at slå til. En kombina¬
tion er at foretrække, vise min erfaring.
Energiprisernes stigning i 1973/1974

gjorde, at boligbyggeriet næsten gik i stå,
og dermed sad mange kommuner med ret
store delvis byggemodne arealer tilbage.
For Ikast kommune betyder det ca. 90%
af al jord indenfor den rummelige byzo¬
negrænsen. En del, størsteparten, er fort¬
sat udlånt til landbruget og dyrkes og
volder ingen problemer. Nogle arealer er
ikke ønsket/egnet til landbrugsafgrøder,
og spørgsmålet rejste sig, hvordan disse
arealer skal plejes. Disse arealer ligger
for det meste i direkte nærhed af bolig¬
kvartererne, som ikke gør »tidsel- og
mælkebøtteproblemet« mindre.

Kommunen aftalte efter en del overve¬

jelser afgræsning ved hjælp af Aberdeen-
Angus-kvæg.
Landmanden skulle have ansvaret for

hegning og dyrenes røgt og pleje, og
kommunen stillede arealet vederlagsfrit
til rådighed i en afgræsningssæson. De
nærmeste naboer var glade for kalvene,
de rolige køer, og at arealet blev plejet.
Det var i maj.
I juni viste tyren beskyttende adfærd

mod køer og kalve og umiskforståelig
angrebslyst mod kvarterets løsgående
hunde. De først massive klager, som til¬
tog i takt med kokassernes fluesværme,
indløb til kommunen og opnåede uanede
højder, når tyren brunstigt brølede i sen¬
sommernatten. Plejeforsøget måtte ind¬
stilles, omend arealets pleje havde været
tilfredsstillende, men de »naturlige« gen¬
er for store.
I 1982 etableredes et offentligt grønt

område i umiddelbar nærhed af Storåen,
som indtil 1970 havde været afgræsset
i varierende perioder. Der etableredes
stier i området, stabilgrus på geotekstil,
overordnede plantninger mod byzone¬
grænsen og enkelte broer over. små vand¬
løb. Græsset stod højt på de lave engarea¬
ler, og de få snepper og andre fugle, som
tidligere havde været eller rastet i områ¬

det var ved at forsvinde. Man henvendte
sig igen til ejeren af Aberdeen-Angus-
kvæget om afgræsning. Følgende aftale
blev truffet:
1. At arealet afgræsses vederlagsfrit.
2. Indhegning og vandforsyning foreta¬

ges af kreaturernes ejer.
3. Transport til og fra arealet af kreatu¬

rerne foretages og bekostes af kreatu¬
rernes ejer.

4. Parkvæsenets anvisninger med hensyn
til indhegning og etablering af vandfor¬
syning skal følges.

5. Kommunen påtager sig ikke nogen
form for ansvar med hensyn til kreatu¬
rernes trivsel/røgt og pleje. Ligeledes
påtager kommunen sig intet ansvar
med hensyn til skader, der måtte for¬
voldes på anden mands ejendom.

6. Afgræsningsforsøget omfatter forelø¬
big kun 1983.
Arealet er delt i fire fenner å ca. 3

hektar, som dyrene skifter imellem.
Kvæget kom ud i maj og gik der endnu i

november 1983 med ca. 25 cm sne.

Klager har der ikke været nogen af,
tværtimod.
Landmanden er tilfreds, kommunen

ligeledes, og afgræsning fortsætter.

C. H. von Blucher, kommunegartner i Ikast.
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Fritidsområdet Isar Sild.
■ The recreation area Isar Slid.

Bogomtale, noter

Grønsværens besættelse
Gunter Grzimek og Rainar Stephan. Die
Besitzergreifung des Rasens. Callwey,
Munchen, 1983. 160 sider, ill. Pris ca.

167,- kr.
Igennem Munchen flyder Isar - en biflod
til Donau - i en bred flodseng med grus¬
banker, enge, der oversvømmes, og selv¬
såede lunde og bevoksninger langs flod¬
dalens sider.
Dette flodområde er det mest benytte¬

de fritidsområde i Munchen på grund af
de mange arealformer, og dette forhold
har forfatterne Gunther Grzimek og Rai¬
ner Stephan villet belyse gennem en ud¬
stilling om flodområdet, opsamlet med en
række artikler i dette skrift.
Deres ærinde er med udgangspunkt i

miljøet omkring Isar Slid, at sætte kritisk
lup på den traditionelle parkplanlægning,
der almindeligvis handler om at skabe
natur, som ofte begrænser brugen til den
planlagte og forudbestemte måde.
Som alternativ til denne planlægning,

der har sine rødder i borgerskabets ord¬
nede finpark, fremholdes det mere eller
mindre selvudviklede naturmiljø om¬
kring Slid Isar, en ca. 7 km lang strækning
fra byens centrum mod syd, som en bedre
model for offentlige friarealer.
Miljøet her kan siges at have en funk¬

tion som skabende natur (anm. tolkning),
hvor mennesker 6g natur gensidigt udvik¬
les. At brænde bål på flodbredden, fiske i
floden og plukke blomster på engen er
sådanne udviklende handlinger, som nor¬
malt er udelukket i de almindelige by¬
parker.
Sild Isar har altid fungeret som en

alminding - en fælled - for de tilgrænsen¬
de bydele, især arbejderbydelen Giesing,
og bygning af flere dæmninger gennem de
sidste godt hundrede år for at kunne
udnytte vandkraften, har medført et me¬
get varieret flodlandskab med brusende
vandfald, stille søer, opskyllede grusban¬
ker og spontant udviklet vegetation.
Området er i virkeligheden et produk-

tionslandskab for elproduktion, men de
foretagne indgreb har gjort det særdeles
velegnet til fritidsbrug. Den flersidige an¬
vendelse, hvori produktion også indgår,
er måske hemmeligheden bag gode rekre¬
ative landskaber.
Budskabet i skriftet er dette, at det

naturgivne, svagt kulturpåvirkede land¬
skab overgår det menneskeskabte park¬
landskab som reaktionsområde, og det
kan være en svær kamel at sluge for fagets
udøvere. Lignende synspunkter kan man

høre fra andre lande i disse år, f.eks.
Sverige, England og Holland. Det er en
protest imod den opfattelse, at skabt form
er en forudsætning for en bedømmelse,
og det uanset opgavens art. Repræsenta¬
tive rådhushaver og menneskeudviklende
boligmiljøer bliver oftest udformet på
samme måde, selv om brugen er vidt
forskellig. Opgavens tolkning eller pro¬
blematisering synes ofte foretaget meget
hurtigt.
Skriftet er bygget op over en række

teser eller påstande, som diskuteres. I
parken som repræsentation gennemgås
kort den historiske udvikling af den of¬
fentlige park med dens forbilleder i den
feudale overklasses kontrollerede natur,
beregnet til repræsentation. Endvidere
beskrives hvordan dette natursyn har
gennemsyret borgerskabets parker og
private haver.
I afsnittet advares desuden med rette

mod alternative tiltag, som der f.eks. er
udtrykt i bogen »Griin in der Stadt« fra
1981, hvor man slår til lyd for at skabe
landskaber for andre på en meget deter¬
minerende og lidet frigørende måde.
Englænderen Finlay har f.eks. det mål

at skabe museale landskaber, idet han vil
forme landskaber, der ligner malerier af
Diihrer, Poussin og Lorrain.

For franskmanden Lassus er målet at
stilisere folks egne udtryksformer, udfra
det iøvrigt rigtige synspunkt, at hvert sted
er specielt. Men udtrykket bliver en form
for postmodernisme, der ikke viser frem¬
ad eller giver udviklingsmuligheder for
beboerne.
Overfor denne motivjagt efter former,

fremholdes Siid Isar-området som en

bedre model for inspiration til nye frigø¬
rende offentlige fritidsområder.
I et afsnit om forvaltet rekreation di¬

skuteres de offentlige parkers begrænse¬
de rekreative værdi, fordi friarealet er

arrangeret og forudbestemt i sin funk¬
tion.
Men synspunktet har mødt modstand

blandt fagfolk. F.eks. beklager forfat¬
terne, at en seminarudtalelse som den¬
ne fra Darmstadt i forbindelse med det

europæiske byfornyelsesår i 1982, er ble¬
vet imødegået: »Friarealet skal i dobbelt
betydning være fri - ikke kun fri for
bebyggelse, men fri for disciplinering.
Påvirkelig, fri til individuelle indfald og
aktiv udformning.«
Når man ud fra bogens meget illustre¬

rende billeder ser hvordan et område som

Siid Isar bruges og fungerer, er den fagli¬
ge vægring mod sådanne friarealer ufor¬
ståelig.
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Med kapitlet »indlysende æstetik« vil
forfatterne komme ud over den låsende,
klassespecifikke æstetik, f.eks. parcel¬
husfolkets (anm. bem.) og se skønheden i
menneskers brug af naturen. De vil slå til
lyd for en forsoning og sammenføring af
mennesket og dets natur. Det er det jeg
mener med en skabende natur.

Egnede fysiske rammer til denne for¬
ening behøver ikke nødvendigvis at være
uberørte naturlandskaber (det er Sud Isar
jo heller ikke). Menneskeskabte land¬
skaber kan også bruges, hvis de er frigø¬
rende i form og indhold.
Som sådanne eksempler vises Amster-

damse Bos - Amsterdams vestskov fra
30'rne med en frodig bianding af skove,
enge og søer, samt Bijlmermeer og Alme-
re, to boligbyer - også fra Holland - fra
henholdsvis 60'erne og 70'erne med utra¬

ditionelle frodige landskaber mellem
husene.
Skriftet afsluttes med forskellige bilag.

Et omhandler grønne landskabselemen¬
ter, der nok kunne undværes i sammen¬
hængen. Et andet beskriver Miinchens
parkpolitik, der synes værd at studere
nærmere. Endelig er der en interessant
beskrivelse af af fremtrædende tyske fag¬
folk og deres udtalelser om landskabs¬
arkitektur gennem de sidste 200 år.
»Grønsværens besættelse« er et provo¬

kerende indlæg, der maner til eftertanke
og diskussion om fritidsarealers udform¬
ning. Det giver også lyst til at foretage en
studietur til Miinchen, der med Nymp-
henburg, Englischer Garten, Siid Isar og
den nye Olympiapark, har mange slags
parkformer for sammenlignende studier.

Ib Asger Olsen.

Grøn arkitektur
Rudi Baumann: Begrunte Architektur.
Bauen und Gestalten mit Kletterpflanzen.
Verlag Callwey. Miinchen. 1983. 244 si¬
der, ill. Pris ca. 390 kr.

I boligbebyggelser fra 30'erne og 40'er-
ne ses stadig vægge og mure med vildvin,
vedbend, blåregn m.m. I 60'erne og
70'erne var der oftest en udbredt mod¬
stand hos såvel arkitekter som varmeme¬

stre mod klatreplanter opad mure og byg¬
ninger.
Nu synes tendensen at vende, i det

mindste i Tyskland, hvorfra bogen 'Be-
griinte Architektur' kommer. I bogen agi¬
teres der kraftigt for større brug af klatre¬
planter, og ikke mindst i byfornyelse.
Indledningsvis fremføres undersøgel¬

ser, der påviser utallige fordele ved be¬
plantning opad mur: energibesparende,
klimatologiske og økologiske. Undersø¬
gelserne baserer sig hovedsageligt på
R. Baumanns forskning.
Dernæst vises eksempler på anvendel¬

sen af klatreplanter gennem tiderne, fra
løvgange i Villa Albani i det gamle Rom
til de nyeste konkurrenceforslag fra 80'er-
ne for lavenergiboliger. Fra 20'erne vises
utallige skitser og stemningsfyldte fotos af
pergolaer, løvhytter, løvgange ved ældre
haveanlæg. Ikke mindst den tyske have¬
arkitekt Leberecht Migge synes at have
bidraget flittigt til denne tids anlæg, f.eks.
Sanssouci i Potsdam og Pfirsichgarten
Trunkhahn i Budapest.
I afsnittet om 'klatrehjælp' gives anvis¬

ninger i ord og tegning på allehånde git¬
terstrukturer, espaliervægge suppleret
med råd om hvilke wirer og bardunstram¬
mere og øksner, man bør bruge.
Den plantebeskrivende del udgør om¬

kring halvdelen af bogen. Cirka 1,6 slæg¬
ter af klatreplanter, det vil sige de mest
kendte og anvendelige gennemgås meget
grundigt. Indenfor hver slægt er medtaget
de vigtigste arter. I såvel sort-hvide som
farvefotos beskrives plantens udseende
året rundt, i nærbilleder vises plantens
måde at klatre på, derudover illustreres
for hver plante vækstkraft og voksemåde.
I tabeller er anskeliggjort tidspunkter
med løv, blomster, frugter, højde, krav
om placering i forhold til verdenshjørner¬
ne, samt om planten har duft og kan
gavne fugle og bier. Den plantebeskri¬
vende del omfatter overvejende flerårige
arter, men der er også medtaget en del
enårige. Bogen kan ubetinget anbefales,
den første del som inspirationskilde til at
bygge lodret med grønt, den plantebe¬
skrivende del til at vedligeholde kend¬
skabet til klatreplanterne. a.l,
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Eksempler fra afsnittet om klatreplanter brugt
som energisparere og miljøforbedrere: 1. Tho¬
mas Herzog, Otto Steidle: Konkurrenceforslag
til energisparehus i Berlin 1982. 2. Oswald
Matthias Ungers: Boligbyggeri i Charlotten-
burg, Berlin 1980-1982.

■ Examples from the section on climbing
plants, used as an elementfor energy saving and
environmental improvement: 1. Thomas Her¬
zog, Otto Steidle: Competition proposal' for
energy saving housing in Berlin 1981. 2. Os¬
wald M. Ungers: Housing development in
Charlottenburg, Berlin 1980—1982.

Resultatet af den internationale
studenterkonkurrence »City - Nature -
Future«

Konkurrencen var udskrevet i anledning
af IFLA-kongressen i Miinchen septem¬
ber 83. Der blev indleveret 79 bidrag.
Dommerkomiteen, der bestod af 12 land¬
skabsarkitekter fra forskellige lande, ud¬
valgte nedenstående projekter som
vindere:

1. Ulrich-Wolf prisen fra Deutschen
Gesellschaft fiir Gartenkunst und Land-

schaftspflege tildeltes forslaget: Tre grøn¬
ne øer i Jakarta byområde udført af en
gruppe studerende fra Fakultetet for
Landskabsarkitektur, Universitetet i Tri-
sakti, Indonesien.
2. Wilhelm-Werner prisen fra BDLA

tildeltes forslaget: »Forbedring af livskva¬
litet i byerne« udført af en gruppe stude¬
rende ved Afd. for Landskabsarkitektur,
University of Oregon, USA.
3. Prisen fra Bundesverbandes Garten-,

Landschafts- und Sportplatzbau tildeltes
forslaget: »Rekonstruktion af et industri¬
område« udført af en gruppe studerende
ved Afd. for Landskabsarkitektur, Shef¬
field University, England.
4. Prisen fra Zentralverbandes des

Deutschen Gartenbaus tildeltes forslaget:
»En byudviklingsidé for Hagen-Eilpe«
udført af en landskabsarkitektstuderende
fra Miinchens Tekniske Universitet, en

byplanstuderende fra Dortmund Univer¬
sitet samt en arkitektstuderende.
De 4 forslag er afbildet og beskrevet i

tidsskriftet Garten+Landschaft 12/83.
Hædrende omtale fik 6 forslag. a.l.

Udsnit afplan til fiskerlandsby i Muara Angke,
Djakarta.
■ Detail from plan of fishermens' village in
Muara Angke, Djakarta.

796643 Vl«w An«ly»l»

Nyere skitser til løvgange og Peter Latz's for¬
slag til anlæg på Hafeninsel Saarbrucken, samt
ældre fotos ca. 1920fra lignende anlæg.

■ Recent sketch design for foliage path and
Peter Latz' proposal for lay-out of Hafeninsel
Saarbrucken, and older photographs approx.
1920from the same type of lay-out.
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Summary

Impressions of Berlin, p. 49
ByMalene Hauxner
An old feeling of nostalgia for the 20's and
30's, and for the Bauhaus design period in
particular, gave me the desire to see these
developments and their surroundings to¬
day where functionalism and its consequ¬
ences are now under review. It proved to
be a good place to study open space
around high rise developments, particu¬
larly in relation to the improvement of
corresponding, often tree defficient, Dan¬
ish examples. The Grosssiedlung Britz
development from 1925-27 was planned
by architects Bruno Taut, Martin Wagner
andWalter Gropius. A horse shoe shaped
3 floor building, Hufeisen, in the center,
bounds a park and a lake which are part of
a transverse open space axis. Both the
gardens and streets seem very fertile be¬
cause of the numerous trees. The Onkel
Toms Hiitte development is from 1926-31
and is laid out from a joint plan with
contributions from 20-30 different archi¬
tects including Tessenow and Bruno Taut.
The houses follow the narrow streets with
tree planting after the well-known system:
every street with its own tree type.

TheMuniciple Plan Process and Open
Space, p. 55
By Bjarne Steen Larsen
The municiple plan process in Hundested
was accomplished between 1979 and 1981
with following endorsement. One of
aspects which was debated with great
interest were the open spaces and the
open land. The framework for these was
also determined in the plan. In Hunde¬
sted, the continous planning adjustment is
carried out with the help of theme plans.
One of the topics given high priority was
the evaluation of open space in relation to
use, natural science, etc. The Ministry of
Education granted Hundested a landsca¬
pe architect, for one year, to work on the
project. The project has now run for a
year and, in accordance with the municip¬
le plan framework, an open space evalua¬
tion has been carried out and each of the
areas examined now has a care program¬
me. One of the areas has, also, been
examined to see if practice lives up to
theory. The weighting and care plans we¬
re carried out regardless of whether the
areas were owned by themunicipality, the
county or the state or as to who was really
responsible for the individual area. Plan¬
ning was a joint effort between the differ¬
ent parties.

Analyses and Care of Open Space
A Pilot Project for Hundested
Municipality, p. 57
By Vibeke Nellemann Siegfried
According to the regional plan, Hunde¬
sted Municipality is zoned as an excursion
area for the metropolitan area. The muni¬
cipality has the distinction of a population
almost entirely concentrated in the town
ofHundested/Lynæs which covers an area
ofapprox. 1,5x3 km.
The landscape is very varied and is still

characterized by the vocations of previous
generations - fishing, agriculture and for¬
estry. In contrast to the nature-like open
spaces of most of the municipality, the
stately landscape in the eastern part is
characterized by elegant "village gar¬
dens" behind picket fences and clipped
hedges. An expansion of the urban area
with housing, industry and new roads is
expected in the future and the number of
short-term visitors and holiday guests is
expected to rise. The nature areas are
protected as a whole - but until today,
there has been no objective for land use of
the open space or for its vegetation. Fund¬
ing has also been inadequate for the care
and running of these areas. In the course
of the project period, a landscape analysis
has been carried out for the entire munici¬
pality, followed up by care programmes
for all the open space areas. In the
autumn, a pilot project was carried out for
one of the council's open space areas
surrounding Knud Rasmussen's museum.

Open Space in Kolding Municipality
- A Study of Biological Conditions, p. 60
By Hans Jørn Anhøj and Lars Gaardbo
Sigvardsen
In 1982, Kolding Municipality recieved
confirmation from The Ministry of Edu¬
cation on support, via the project group
arrangement, for accomplishment of a
project with the title: "Ecological Regi¬
stration of Open Spaces in Kolding".
Design and care of urban open space

and parks has been traditionally based
upon functional and aesthetic principles.
Parks Departments have paid only limited
respect to the question of the natural
biological content of green open spaces in
towns. Today, we experience a growing
interest from the public for nature and the
ecological and environmental issues. The
Nature Conservancy Laws fulfill these
wishes to some degree by providing pro¬
tection for certain biotopes but are typi¬
cally concerned with areas outside the
urban boundary. Most people, however,
live in urban areas and spend most of their
time there and it must be in towns that

interest and demand for biological experi¬
ences can be satisfied. The case now exists
for at more biologically orientated park
policy in a around towns where a less
intensive maintenance and increased vari¬
ation of species will often be involved. In
addition to the traditional uses of our

open spaces, an increased utilization of
them in school biology teaching can provi¬
de a positive contribution.
The main part of the project comprises

a study of 38 council owned and admini¬
stered open space areas from 0,3 to 7 hect.
in size - in all 90 hectares. The registration
was carried out betweenMay and Novem¬
ber 1982 and covers vegetation, mam¬
mals, birds and groups of invertebrates.
The studies provided a large information
base which illustrated that the flora and
fauna in many areas comprises a large
number of species. It also illustrated that
substantial improvements for wild ani¬
mals, plants and birds can be achieved
with a little forsight.
The report indicates that it is important

to preserve and create relatively large
"source areas" where the flora and fauna
can survive and from which the possibility
always exists for spreading to smaller and
similar biotopes. Close cut or plant deffi¬
cient grass areas, roads, buildings, etc. are
effective barriers for the spreading of
species. In addition, many newer open
space areas are monotone and are subject
to intensive maintenance. These uniform
environments offer only limited possibili¬
ties for wild flora and fauna.

Flora of the Forest Floor, p. 66
By Mogens Bundgaard Andersen
Forest which will be used as future recrea¬

tion areas are often laid out -in districts
which are poorly provided with recreation
areas. Many of the forests are laid out on
former farm land, often a long distance
from other forest areas. This is of no great
importance for the forest trees: we know
how to make trees grow! but the forest
floor flora: what do we know about this?
The situation here is less clear.
Forest floor flora and flora on agricultu¬

ral land have so few plant species in
common that farm land flora cannot simp¬
ly be transformed to a biotope in a forest.
The field flora represents the beginning of
a development process to a forest plant
community. The length of this process
cannot be determined beforehand be¬
cause the plant communities will be in
constant development due to a multitude
of factors: The interrelationships of the
herbaceous vegetation, light, wind and
so''- Jeremy Dean
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Forsthaven i Charlottenlund

FORSTHAVEN i CHARLOTTENLUND H98-1

Plan med de linier, der danner grundlaget for
plantefortegnelsen.

P. Chr. Nielsen: Forsthaven i Charlotten¬
lund. Særtryk af Dansk Dendrologisk
Årsskrift. 1982. 112 sider, ill.
Forstbotanisk Have i Charlottenlund også
kaldet Forsthaven udgør sammen med
Arboretet i Hørsholm en afdeling af
Landbohøjskolen. Haven, der er ca. 3,6
ha stor er i dagtimerne offentlig tilgæn¬
gelig.
Formålet med haven, der er grundlag i

1838, er at dyrke en rimelig repræsenta¬
tion - for tiden ca. 750 arter og varieteter -
af de træer og buske, der kan trives her på
friland. Jorden i forsthaven er dækket af
en naturlig bundflora af planter som

skvalderkål, skovmærke, lærkespore,
bregner m.v. Hertil kommer en del ind¬
førte urteagtige planter, løg- og knold¬
vækster spredt omkring mellem buske og
træer.

Særtrykket rummer en fyldig plantefor¬
tegnelse med plan fra 1981. Fortegnelsen
er udarbejdet, sådan at man ved at gå en
tur ad Forsthavens stier, kan finde navne¬
ne på planterne. Fortegnelsen angiver
også planternes geografiske hjemsted.
Et afsnit fortæller om Forsthavens plæ¬

ner, der holdes som blomsterenge. Man
søger at fremme udviklingen af blom¬
sterplanter ved fordeling af enghøet og
ved at plænerne slås første gang og med le
i juli måned.

Foto fra juni 1939: engen foran den vandrende
lind med blomstrende okseøje.

Desuden fortælles der i særtrykket om
havens historie.

Særtrykket er en udmærket guide at
have med ved besøg og studier i Forstha¬
ven. Interesserede kan fra Arboretet i
Hørsholm få heftet tilsendt ved at indsen¬
de frimærker til en værdi af 7 kr. til

portoudgifter.
Henvendelse: Arboretet, Kirkegårdsvej

3. 2970 Hørsholm. Telf. (02) 86 06 41.

Behandling af hærværk i parker og
anlæg
Om dette emne er der fremkommet en

lille bog fra USA, hvori der gennemgås
analyser af årsagerne til hærværk, park¬
forvaltningernes holdning til dette, samt
metoder og midler til registrering og fore¬
byggelse af skaderne. Dette emne var

også grundlaget for en udstilling, der i
november vistes hos Kommune Informa¬
tion i Århus med titlen »Hærværk ikke
mig«. Denne udstilling kan muligvis sene¬
re af skoler lånes hos Århus kommune.
M. L. Christiansen: Vandalism Control

Management for Park and Recreation
Areas. Forlag: Spon/Venture. 11 New Fet¬
ter Lane, London EC 4P 4EE. England.
Pris: £ 10.50. Knud Green

Gode råd (Mii
plantebeskyt¬
telsesmidler
»Når man har at gøre med den daglige pleje og vedligeholdelse af
beplantninger i og omkring park, skov, trafikanlæg, institutioner, indi>
strier, boliganlæg m.v. - er det rart at vide, at man kan ringe til
Agro-kemi's institutionsafdeling eller et af salgskontorerne og få råd
og vejledning i anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler ■ ukrudts-,
svampe-, og insektmidler. Agro-kemi har markedets bredeste sor¬
timent.«
Vi udarbejder gerne sprøjteplaner samt jordforbedrings- og gødnings¬
planer for Dem.
Vi anviser nærmeste forhandler.

0Agro-kerni a/s Bayer
-derstår viden bag navnet.

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 98
Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

Arne Bøgeskov
ANLÆGSGARTNERMESTER

GRØNDALS PARKVEJ 108
2720 VANLØSE

TELEFON: (01)74 5908 L D A

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877
2660 BRØNDBY STRAND Gå til den faguddannede
TELEFON 02-733278 ANLÆGSGARTNER

1 gge1
Eont 1

Brug den faguddannede, godkendte og organiserede
ANLÆGSGARTNERMESTER

Dette bomærke er Deres garanti for kvalitet og veludført arbejde
Med venlig hilsen

Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
DA (01)74 94 00

KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91,2950 Vedbæk
Telefon 02-890728

NYANLÆG - VEDLIGEHOLDELSE - GÅRDSANERING
L D A

VEKSØ-TAULOV ApS
Taulov Kirkevej 60
7000 Fredericia
Tlf. 05-56 22 99

cykelatatlver
carport«
papirkurve
knager ■ garderober
spærrebomme

cykalakura
bænke t borde

flagataenger
rlata ■ mitter

buestop
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Katalog for store træer
Søgårdens Planteskole har udsendt Kata¬
log for Store Træer 1984 omfattende 42
siders udbud af træer i store størrelser.
Kataloget kan rekvireres fra: Søgår¬

dens Planteskole ved Hans Kjærgård.
Hillerødvej 88, 3480 Fredensborg. Tlf.
(02) 282315.

Vandingselementfra Brandt Beton
Brandt Beton A/S fremstiller og markeds¬
fører et vandingselement med dimensio¬
ner 051x60 cm. Elementet fremstilles af
en porøs skærvebeton med et porevolu-
ment på ca. 25%. Dette porevolumen
sikrer, at f.eks. vandmængden fra en al¬
mindelig vandslange løber uhindret igen¬
nem. Elementet placeres ved f.eks. træer
som vist på skitsen. Udover vandingsmu-
ligheder giver elementet en udluftning af
0 15 cm

Vægt 20 kg

vækstjorden. Der tilrådes 1-4 stk. ele¬
menter pr. plantehul alt efter dettes stør¬
relse. Fordelen ved BB vandingselement
fremfor andre typer er, at ingen forstop¬
ning kan forekomme. Samtidig vil den
relativt store vægt (20 kg) sikre, at ele¬
mentet ikke arbejder sig op under vand-,
frost- og jordtryk.
Kilde: Brandt Beton A/S. Lillemosevej

1, Sterkende, 2640 Hedehusene. Tlf. (02)
13 88 44.

Eurogron 84
I perioden 4.-6. september 1984 afholdes
udstillingen Eurogron 84 i Alnarp, Sveri¬
ge. Udstillingen omfatter bl.a. legered¬
skaber, maskiner, græs, græsforsøg.
Kilde: Eurogron 84. Box 4268. 20314

Malmd, Sverige.

»Vækst & anlæg« udstilling for anden
gang i Fyns Forum
I dagene 24., 25. og 26. maj afholdes
udstillingen »Vækst & anlæg« for anden
gang. Det er første gang, udstillingen
afholdes som en landsudstilling, men det
ligger nu i faste rammer, så den i fremtid-
ne afholdes hvert år i Fyns Forum mellem
påske og pinse.

Også denne gang vil der være demon¬
stration af maskiner under udstillingen,
og i modsætning til sidste år, er der i år lagt
et fast program for alle tre dage. De
kommer til at foregå på fire udendørs
arealer fra kl. 10.00 til 16.30, kun afbrudt
af korte pauser, her vil der blandt andet
blive vist jordkultivering, overfladebe¬
handling, rendegravning, ukrudtsbekæm¬
pelse og grubning. Samtidig med de plan¬
lagte demonstrationer, er der også afsat
plads til, at forhandlere kan tage deres
maskiner med ud på de andre arealer, så
kunderne kan se maskinerne i funktion.
Inde i hallen vil der blive præsenteret

alt inden for det grønne område, og det vil
blandt andet sige ting som hegn, frø, jord¬
fræsere og plæneklippere.
I forbindelse med udstillingen har LDA

arrangeret en konference med titlen »ple¬
je af sportspladser«. Den afholdes torsdag
den 24. maj kl. 13.00-15.00, og her vil
forsøgsleder Martin Petersen fra firmaet
L. Dæhnfeldt Markfrø fortælle om plan¬
lægning af sportspladser og om renove¬
ringsarbejder ved slidskader. Tilmelding
til konferencne skal ske til LDA.

Yderligere oplysninger: Landsfor¬
eningen Danske Anlægsgartnermestre,
LDA, Linde Allé 16, 2720 Vanløse, tlf.
(01) 74 94 00.

ERLAU-PARKMØBLER
Vi er den største producent af parkmøbler i Euro- ERLAU-Parkmøbler finder De blandt andet I:
pa. Vores produkter leveres til næsten alle lande i Oslo, Munchen, Wien, Basel, Luxemburg,
verden. For salg af vores parkmøbler til anlægs- Bonn, Diisseldorf, Frankfurt, Nurnberg,
gartnere, landskabsarkitekter, kommunalefor- Stuttgart,Washington, Toronto,
valtninger osv. søger vi San Francisco, Hawaii...

GENERALIMPORTØRER
til Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island

Ansøgninger bedes sendt til:
ERLAUAG . Postfach 1226, D-7080Aalen, Tlf. 07361/595/222 ErlauAG
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»Småland« på Kabe Sommarland i
Jonkoping
HAGS i Aneby går nu in i slutfasen av
lekbyggandet på Kabe Sommerland i
Jonkoping. Når Kabe Sommerland i maj
slår upp portarna år HAGS leklandskap
en huvudsttraktion centralt belågen i det
30 ha stora familjeparadiset. Totalt skall
det då finnas ca 60 anstållda for at hjålpa
besokare i alla åldrar till råtta bland alia
olika mojligheter till en aktiv fritid. Man
har då investerat 10-12 milj kr. HAGS-
anlåggningen har ett leveransvårde av ca 2
milj kr och år dårmed den hittilis storsta i
HAGS historia. HAGS år ett foretag med
stort internationellt kontaktnåt och det år

ur detta sammanhang leksystemet Små¬
land år framsprunget. En rad forskare har
bidragit till at utveckla lekfunktioner och
stimulansfaktorer, ett fordjupat synsått
på barns behov av lek. Jonkopingsarki-
tekterna Bo Qvennerstedt och Torulf
Lofstedt i ABBOT-arkitekter har svarat
for designen.
Varfor då gora barns lek så mårk-

vårdig? Jo, helt enkelt dårfor att moderat
samhållsbyggande med ensartade omgiv-
ningar, forsloande komfort och TV-domi-
nerad fritid, har visat sig ha katastrofala
foljder for barns utveckling. Inte bara
fysiskt utan åven psykiskt och intellektu-
ellt. Barn och vuxna behover helt enkelt
en aktiv fritid tillsammans. Stimulans att
låra sig leka over generationsgrånserna,
hitta skratten och den obeskrivliga glåd-
jen i att vara tilisammans och ha kul.
Gårna så att man tappar andan och måte
ta paus i grongråset. Bland forskare som
har påverkat utvecklingen av Smålandsle-
ken kan nåmnas två: - Jean Piaget, den
schweiziske barnpsykologen som med si¬
ne lekteorier påvisade lekens oerhorda
betydelse for barns utveckling. Vikten av
att barn i lekkontakt med ett antal vål
definierade forutsåttningar trånar olika
sidor av sin personlighet. - Jiirgen
Dieckert, professor vid sportsuniversite-

tet i Oldenburg, Våsttyskland. Han har
personligen medverkat vid framtagningen
av en del komponenter i Smålandspro¬
grammet.
En viktig faktor når det gåller leksy-

stem av denna typ år naturligtvis såker-
het. Internationellt kontrolleras såkerhe-
ten bast av TUV i Våsttyskland. HAGS
bygger sina produkter enligt DIN 7926,
ett vål genomarbetat såkerhetsprogram,
och låter hela produktionen genomgå
kontroll via TUV i Koln.

Inslaget av »New games«-typ år domi-
nerande. New games som står for icke
konkurrerande lekar, dår sjålva leken i sig
år stimulerande nog och dår inga genera-
tionsgrånser finns, som t ex slalom och
vindsurfing. Alla har lika roligt och får
samtidigt en allsidig tråning. Under 1983
oppnades 4 Smålandslekar av denna typ
runtom i vårlden, i Antwerpen-Belgien,
Kristianssand-Norge, Tostared-Sverige
och i Tokyo-Japan.
Kilde: HAGS. Box 133 578 00 Aneby.

Sverige. Telf. 38040430.

Danmarksafdelingen af HAGS-legeplad-
ser arrangerer 4.-6. juni 84 en studierejse
til Sverige, bl.a. til Kabe Sommerland.
Henvendelse: Hags Legepladser. Symfo¬
nivej 15, 2730 Herlev. Tlf. 02-921500.

TENNIS-GRUS
Europamesteren i tennisgrus er fundet!

Lang tids research samt efterfølgende labora¬
torieundersøgelser er kronet med held. LML
tennismaterialer introduceres nu i Danmark. Vi
kan tilbyde følgende 5 sorteringer:

0-1 mm LML-TENNISMEL
0-2 mm LML-TENNISSAND
0-3 mm LML-TENNISGRUS
1-3 mm LML-TENNISPERLER
0-2 mm LML-TENN

Alle materialer fremstilles under løbende labo-
ratoriekontrol.
Ring efter yderligere oplysninger samt konkur¬
rencedygtige tilbud.

/I/I

LML-SPORT ApS

Starupvej 122
8340 Malling
Tlf. 06-93 31 33

Øvej 10, Kappendrup,
5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl.7-15.30 eller eftefr aftale.
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Mere om forvaltning i
landskabsarkitektuddannelsen?
Det var temaet for det årlige, nordiske
lærermøde, der den 23. marts blev afholdt
på Landbohøjskolen. Gartnerassistent
Mogens Jakobsen, Silkeborg kommune
belyste emnet fra den praktiske friareal¬
forvaltnings side, mens landskabsarkitekt
Jon Pape i sin forelæsning kom med teore¬
tiske indfaldsvinkler, bl.a. ved at skelne
mellem formfast planlægning, struktu¬
ralisme og strategisk planlægning, samt
ved at stille planlægning op mod politik.
Diskussionen viste, at emnet var ved¬

kommende for alle seks uddannelsesste¬
der (Ås, Ultuna, Alnarp, Århus, Kunst¬
akademiet og KVL). Uden at nogen dog
nærede ønske om gennemgribende om¬
lægninger.
Begrundelsen for at vælge emnet var

dels beskæftigelsesmæssigt og dels fagligt.
Den beskæftigelsesmæssige årsag hæn¬

ger sammen med, at nybyggeriet forment¬
lig varigt vil være på et beskedent niveau.
Arbejdsmulighederne for landskabsarki¬
tekter er dermed ændret, så de private
tegnestuer, der laver nyprojektering,
fortsat vil udgøre en meget lille del af
beskæftigelsesmulighederne.
De nye job, der er som landskabsarki¬

tekt, er hyppigt forvalterjob indenfor
kommune, kirkegård og boligselskab el¬
ler konsulent ved Haveselskaberne. Na¬

Att i Spartider frigora resurser for utveckling
Af GunnarWestermark

Stadsparken - lantstålle for stadsbor
Af Lena Jarlov

Summary
Jeremy Dean

Diverse

turligvis er der også ved de typer job
opgaver med nyanlæg - og måske mere
almindeligt omlægninger - men den stør¬
ste opgave er stadig drift og pleje af
friarealer. I Statsskovvæsenet, De danske
Statsbaner, amtsvejvæsenerne, Hedesel¬
skabet og ved forsvaret, der hver admini¬
strerer store naturområder med rekreativ
anvendelse, kan det også være, der i frem¬
tiden bliver stillinger for landskabsarki¬
tekter. Tilsvarende myndigheder i udlan¬
det har i mange tilfælde fundet ud af, at de
har brug for landskabsarkitekter. Noget
tilsvarende kunne vel også ske her.
Der var imidlertid også faglige grunde

til at vælge emnet. Blandt anlægsgartnere
giver det mere prestige at lave nyanlæg
end at passe friarealer. Nyanlægget reg¬
nes for mest fagligt krævende og belønnes
med den højeste løn. Der kan være sam¬
me tendenser blandt landskabsarkitekter,
hvor titlen ligesom anlægsgartner betoner
vægten på etablering, ikke på drift og
forvaltning.

1 daglig tale kaldes pasning af friareåler
for vedligeholdelse og ikke drift, pleje
eller udvikling af friarealer. At resultatet
meget ofte også bliver vedligeholdelse,
kan selvfølgelig skyldes, at arbejderne er
ukvalificerede, eller at der i den gartneri¬
ske tradition - hvor paradoksalt det end
lyder - kan ligge en statisk opfattelse af
vækstmaterialet. Men det kan også skyl¬
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des, at demeddelelsesmidler, vi som land¬
skabsarkitekter har til rådighed, er util¬
strækkelige. Det meddelelsesmiddel, vi er
fortrolige med, er plantegningen med til¬
hørende beskrivelse, der angiver et frem¬
tidigt fast resultat.
Ved byggesager er det blevet en nød¬

vendighed at definere det færdige produkt
så eksakt som muligt. De økonomiske
vilkår har gjort, at man må arbejde udfra
et mistillidsprincip - alle huller i projekt¬
materialet kan udnyttes af den økonomisk
pressede entreprenør, der giver tilbud ved
licitationen. Og på grund af dårlige erfa¬
ringer forudsætter den projekterende tit,
at den efterfølgende pasning er ukvalifice¬
ret - d.v.s. at der så vidt muligt ikke skal
være valgmuligheder for den, der passer
friarealet.
Ved forvaltning skal man kun sjældent

definere et endegyldigt resultat, men
tværtimod angive udviklingsmuligheder
og udviklingsretninger, der kan vælges
mellem afhængigt af de skiftende forud¬
sætninger. F.eks. kan planternes vækstbe¬
tingelser jo ikke forudsiges for det næste
år.
Ved forvaltning burde meddelelses¬

midlerne også kunne indrettes på et til-
lidsprincip - d.v.s. at der for alle parter i
processen burde være et vist spillerum for
en selvstændig stillingtagen.

Per Stahlschmidt.

Mere om forvaltning i landskabsarkitetuddannelsen?
Af Per Stahlschmidt
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave..

IU«IIVrwiii S
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

AkademietsPrisopgave for 1984
Akademiets Prisopgave for 1984 er for¬
muleret af et opgaveudvalg - der også
bedømmer - bestående af billedhuggerne
Egon Fischer, Lis Nogel og Yan.
Opgaven lyder: »Akademiets Prisop¬

gave i billedhuggerkunst 1984: Et skulp¬
turlandskab.

Opgaven består i at udforme og bear¬
bejde et område skulpturelt i et eksiste¬
rende eller tænkt landskab
- gennem tildannelse og udformning di¬
rekte af terrænet,
- gennem placering af skulpturelle dele
og fragmenter, der indgår i landskabet
eller har relation hertil,
- gennem placering af en skulptur, der i
størrelse og udformning tilfører land¬
skabet en ny dimension.

Stedet, der tænkes anvendt til opgaven,
vælges frit, ligeledes størrelsen af områ¬
det. Det kan være:

- et afgrænset areal i forbindelse med et
rekreativt område,
- stedet hvor land og by mødes,
- åbent fritliggende eksisterende eller
fiktivt landskab,
- område ved kyststrækninger eller i for¬
bindelse med havneanlæg.«
Præmiesummen er 50.000 kr. Forslag

skal indleveres den 15. februar 1985, og
opgavens program og nærmere betingel¬
ser for deltagelse kan rekvireres fra Aka-
demiraadets kontor.

Nya byggforskningsanslag i Sverige
juli 1983tomjanuari 1984
I nedanstående forteckning over nya an¬
slag ingår inte reseanslag, experiment-
byggnadslån eller anslag under 30.000
kronor. Varje projekt redovisas med an-
slagsmottagare, projektledare, titel och
anslagsbelopp i kronor.
Movium
Bucht Eivor

Programskrift om FoU inom gronsek-
torn. 40.000 kr.

FFNSArkitekterAB

Florgård Clas
Råd och anvisningar for bevarande av
naturmark - vilken betydelse har de fått?
100.000 kr.

Sveriges lantbruksuniversitet
Karlsson Ingrid
Markbyggnad och jordforbåttring i urban
miljo. 50.000 kr.

Kilde: Referat från byggforskningen 1984.
Mars 2.

lagttagelsesplantninger af stauder

Arbejdsgruppen for staudeudvalget,
Sjællandsområdet har i september 83 for¬
anlediget udplantet 800 planter i en park i
Helsingør, fordelt på 28 sorter. Vækstvil¬
kårene er sydvendte busketter, skovbryn
m.v., plantningerne er tænkt som alterna¬
tiv til de aim. brugte bunddækkeplanter
(krybende snebær, Stephanandra, osv.).
Stauderne er plantet i grupper med én
slags i hver på 22 positioner i en park med
extensivt plejeniveau. Vækstplejen vil
fremover begrænse sig til udtynding af
træer og buske. Plantningerne iagttages et
par gange årligt af gruppen i de nærmeste
år. Planterne er leveret af en kreds af

staudegartnerier og placere't af havebrugs¬
konsulenten for GI. Præstø amt Michael
Møller.
Endvidere har den midtjyske gruppe

udarbejdet en række kortfattede staude¬
anvendelsesforslag, hvor eksisterende
træplanteelementer af forskellig type, og
med forskellige lysforhold, og på forskel¬
lige jordbundstyper, kunne danne gode
udgangspunkter for etableringen af mere
frodige og varierende plantesamfund eller
vegetationsscenerier ved hjælp af en fler¬
årig urteindplantning. En del af disse ek¬
sempler er realiseret i kommunale parker
i Århus og Holstebro, de er besigtiget,
vurderet og justeret af enkelte arbejds¬
gruppemedlemmer i sommer og efterår
1983.

Yderligere oplysninger: Christian Vang
Christensen, kommunegartner i Helsingør
og Carl Åge Sørensen, kommunegartner i
Holstebro.
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Fredningsfolk og vejbyggere i
samarbejde
Vejdirektoratet, Danmarks Naturfred¬
ningsforening og Fredningsstyrelsen har i
fællesskab udarbejdet en rapport »Natur¬
fredning og Vejbygning«. I rapporten un¬
derstreges betydningen af et udbygget
samarbejde mellem vejmyndigheder og
naturfredningsmyndigheder.
Mange konflikter mellem vej- og fred¬

ningsmyndigheder kan undgås, hvis na-
turfredningsinteresser så tidligt som mu¬
ligt inddrages i planlægningsarbejdet om¬
kring nyanlæg af veje. Og man undgår
omfattende sagsbehandling, forsinkelser
og spild af ressourcer. Rapporten giver en
overskuelig vejledning i, hvordan forslag
til nye veje eller ændring af eksisterende
veje i det åbne land kan bedømmes ud fra
fredningsmæssige interesser.
Ligesom tilfældet har været i de seneste

år, vil man i fremtiden komme til at se

mange eksempler på anlæg af nye veje ud
fra ønsket om at forbedre miljøet og ikke
alene udelukkende ud fra synspunktet om
bedre tilgængelighed.
Derfor må samarbejdet mellem vej¬

myndigheder og naturfredningsmyndig¬
heder udbygges yderligere. Også lovgiv¬
ningen lægger i stigende grad vægt på, at

der skal ske en koordinering af sektorin¬
teresser gennem udarbejdelse af region-
og kommuneplaner. En koordinering kan
bedst ske, hvis der på et tidligt tidspunkt
finder udstrakt samarbejde sted mellem
de involverede parter.
I rapporten behandles en række fred¬

nings- og miljømæssige interesser, der
skal tages hensyn til ved fastlæggelse af
linieføringen for en ny vej: Landskabeli¬
ge, biologiske, kulturhistoriske, rekreati¬
ve og miljømæssige interesser.
Rapporten kan rekvireres ved henven¬

delse til Vejdirektoratets Informationstje¬
neste, tlf. 01 -15 64 44.

Ny rapport om trafiksanering
Vejdirektoratet har udarbejdet en ny rap¬
port om de såkaldte §40-veje (stilleveje,
opholds- og legeområder).
Rapporten giver en række forslag til,

hvordan man kan udforme §40-veje, såle¬
des, at anlægsomkostningerne bliver rela¬
tivt lave (ned til 150,- kr. pr. m vej eller
ca. 2,000,- kr. pr. parcel i villakvarte¬
rerne).
Ideen med at søge at forbedre trafik¬

miljøet i boligområderne ved at anlægge

§40-veje, kom frem i slutningen af 70'er-
ne. Selv om ideen altså ikke er ny længe¬
re, findes der idag kun 300-400 km §40-
veje ud af de ca. 10.000-15.000 km, der
med fordel kunne gøres fredeligere ved
trafiksanering.
Dette skyldes formentlig, at §40-vej-

projekterne i starten var meget ambitiøse
og derfor meget dyre. Dette søges nu
ændret ved hjælp af en række forslag der
er omtalt i denne rapport. Rapporten
indeholder dels en række generelle anbe¬
falinger vedrørende trafiksanering, dels
en række konkrete eksempler på billige
hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Herudover er der givet eksempler på
smukkere, men også dyrere foranstalt¬
ninger. Det er Vejdirektoratets håb at
denne rapport kan bidrage til at fremme
trafiksaneringen i boligområderne, hvor
der mange steder er tryghedsproblemer.
Rapporten, der har titlen »Trafiksane¬

ring, Udforming af Stilleveje og opholds-
og legeområde - råd og eksempler«, er
lavet i samarbejde med firmaet Anders
Nyvig A/S, og kan fås ved henvendelse til:
Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sik-

kerhedsfremmende Vejforanstaltninger,
Skallegårdsvej 2, 4700 Næstved,
tlf 03-723420.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Køllegårdsvej 9 • 2730 Herlev
Tlf. (02) 94 17 49 og (02) 941134

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HOLBÆK PLANTESKOLE

HENNING NIELSEN 7
OMFARTSVEJEN 34 . 4300 HOLBÆK
TELF. (03)433278 oo 430945 J

Anlægsgartnermester

\ K. Riise Bundgaard
tf* Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264
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Modtagne rapporter
Modtagne rapporter, hefter ol., der er
videregivet til studiesamlingen på afde¬
ling for Have og Landskab, KVL:
Kommuneplanens rammedel, - en ek¬

sempelsamling . Kommuneplanoriente¬
ring nr. 9. Planstyrelsen 1983.
Nyt fra Planstyrelsen. Byomdannelse

nr. 13. Dec. 1983.

Vejledning i regionplanlægning nr. 5.
Regionplantillæg 1984/85. Planstyrel¬

sen. 1983.

Arealundersøgelsen pr. 1.1.1982.
Landssammenfatning. Regionplanorien¬
tering nr. 13. Planstyrelsen. 1983.
Tag fat på fremtiden. Om den fortsatte

kommuneplanlægning. Planstyrelsen.
1983.

Landsplanlægning. 1983-redegørelse
fra miljøministeren. Miljøministeriet.
Bygge- og boligpolitisk oversigt 1982-

1983. Boligministeriet.
Naturfredning og vejbygning. Dan¬

marks Naturfredningsforening, Fred¬
ningsstyrelsen, Vejdirektoratet. 1983.
Meddelelser nr. 18. Hovedstadsrådet.

1984.

Befolkningsprognose 1983. Hoved¬
stadsrådet 1983.

Trafiksanering i Odense. Hovedrap¬
port og undersøgelsesrapport. Odense
Magistrat. 2. afdeling. 1983.
Tilbageførsel af arealer til landzone.

Betænkning nr. 1003. Planstyrelsen.
1984.

Fredningsplanlægning i Århus amt:
- 1.4 Naturhistoriske forhold. 1983.
- 1.5 Landskabsbilledet. 1983.
- 3.0 Ideoplæg til fredningsplan incl.
kortbilag. 1983.
Principoplæg til fredningsplan. 1984.

Århus amtskommune, Amtsfrednings-
kontoret.

HFB24

Den 24. udgave af Håndbog for Bygnings-
industrien er udkommet, HFB 24. Den
nye udgave er systematisk revideret og
stoffet udvidet, men iøvrigt er den sæd¬
vanlige opbygning af bogen bevaret.
Bogen består af 6 delafsnit: Byggevare-

katalog, Navnelister, Afhandlinger, Byg¬
gesag, Oversigter samt Beregninger.
Byggevarekataloget indledes med et

gult register med 4 indgange: stikord til
varekategorier, hovedgruppeoversigter,
varenavneregister og firmafortegnelse.
Navnelister omfatter relevante forenin¬

ger, institutioner, råd og ministerier.
Afsnittet om afhandlinger indeholder i

denne udgave bl.a. en orientering om
ABR-regelsættet.

Byggesag omfatter adresser m.v. på
bygningsmyndigheder i Danmark, over¬
sigt over dansk bygningslovgivning, be¬
stemmelser, normer, vejledninger.
Afsnittet Oversigter indeholder skema¬

tisk opslagsstof angående byggeprojekte¬
ring, -tilsyn og -administration.
Afsnittet Beregninger omhandler be¬

regningsgrundlag for matematiske, stati¬
ske, tekniske og økonomiske bereg¬
ninger.
Bogen, der er på omkring de 1000 sider

afsluttes med et blåt register over de
forrige 23 udgavers afhandlinger.

HFB 24 udgives af Nyt Nordisk Forlag.
Arnold Busck AIS. Landemærket5,1119,
Kbh. K. Telf. (01) 14 14 86 og koster i
boghandelen 316,00 kr. incl. moms.
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1. Som Richard Payne Knight i sit polemiske
digt »The landscape« forestiller sig »den
brownske« landskabspark. I denne type en¬
gelsk landskabshave som Lancelot Brown re¬

præsenterer har terræn, vand og plantninger et
formet udtryk modsat ill. 9, hvor den samme

park har et selvgroet udtryk. Efter C. Th.
Sørensen: Europas havekunst 1959, p. 224.

■ 1. How Richard Payne Knight, in hispolemic
poem "The Landscape", imagines "The
Brown" landscape park. In this type ofEnglish
landscape garden represented by Lancelot
Brown, terrain, water and planting is a formed
expression in contrast to 9. where the same

park has a self-grown appearance. From C. Th.
Sørensen's: Europas havekunst 1959, p. 224.

Det formede,
det dyrkede og
det selvgroede udtryk
Af Per Stahlschmidt

Som landskabsarkitekt giver man det om¬
råde, man arbejder med, en fysisk form.
Dette er imidlertid ikke ensbetydende
med, at området derefter også behøver at
opleves som formet. Umiddelbart lyder
det måske som en selvmodsigelse. Men
hvis man i stedet for »formningsproces¬
sen« sagde »at give skikkelse« eller som
de svenske landskabsarkitekter »at ge¬
stalte«, ville det måske ikke opfattes
sådan.

Da vi nu engang kalder det formgiv¬
ning, kan det være værd at være bevidst
om, at formgivningsprocessen ikke nød¬
vendigvis behøver føre til en formgivet
fremtrædelsesform.
I et forsøg på at klargøre dette udsagn

har jeg opstillet 3 begreber for, hvordan
det realiserede landskabsarkitektprojekt
kan fremtræde:
Det formede udtryk, det dyrkede ud¬

tryk og det selvgroede udtryk.
De 3 formverdener har rødder i hen¬

holdsvis kunsten, dyrkningslandskabet
og naturen. Måske kan der findes på
bedre betegnelser - formgivet, brugsbe¬
stemt og naturpræget fremtrædelses¬
form? - men det væsentlige er imidlertid,
hvad betegnelserne dækker. Som det er
almindeligt med begrebsmæssige katego¬
riseringer, er der ikke naturlige, skarpe
skel mellem rubrikkerne; der kan findes
mellemformer og alle slags kombinati¬
oner.

Definitionerne skulle gerne kunne bru¬
ges, selv om man er uenig i artiklens
konklusioner.

Formet udtryk
Ved formet udtryk forstår jeg, at et anlæg
eller et landskab ser ud til at være tegnet
eller modelleret med en æstetisk idé. Hvis
man ikke lægger nogen negativ betoning i
arrangeret eller design, er dette også be¬
skrivende ord for det formede udtryk.
Det formede udtryk er landskabsarki¬

tekters foretrukne sprog, og både den
franske barokhave og den engelske land¬
skabshave har da også et formet præg (ill.
1). Hvadenten man bruger betegnelserne
geometrisk og organisk eller som G. N.
Brandt arkitektonisk og landskabelig (i
afsnittet om havekunstens historie i Nor¬
disk illustreret havebrugsleksikon) om
stilretninger i havekunsten, ligger de in¬
den for definitionen af det formede sprog
(ill. 2).
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2. Friluftsteatret i Pildamsparken, Malmø. Sid¬
depladser og baghække har en geometrisk form
og danner dermed et dramatisk modspil til de
organisk formede bakkeformationer. Der er i
begge tilfælde tale om formede udtryk. Foto
Per Stahlschmidt.
3. Beplantning af skovfyr i fodpose af snebær
langs Nøjsomhedsvej i Lyngby. Såvel artssam¬
mensætning og plantningsmønster som pasnin¬
gen betyder, at udtrykket bliver formet. Foto
Ulla Larsen.
4. Formede stiforløb ved samfundsmedicinens
udeareal, centralsygehuset i Forde, Norge.
Princippet med omhyggeligt slyngede stier,
som vi kender dem fra Fælledparken, Ørsteds-
parken og tilsvarende »skabelonparker«, ses
ofte videreført i nutidig landskabsarkitektur.
Foto Arne O. Moen, Landskap 311980.
5. Formede stiforløb i Landbohøjskolens have.
1 »skabelonhaven« føres man rundt mellem
plantescenerierne efter planlæggerens blødt
svungne streger. Også søen, stenhøjen og plant¬
ningernes kontur har et formet udtryk. Nord til
højre, mål ca. 1:1600.

■ 2. Open air theatre in Pildamsparken, Mal¬
mø. The benches and background hedge have a
geometric form and create a dramatic contrast
to the organic hill formations. Both cases are
examples offormed expression.
3. Scots pine in foot cushions of snowberry
along Nøjsomhedsvej in Lyngby. Both the choi¬
ce of species and the planting pattern indicate
that the expression is formed. Photo Ulla
Larsen.
4. Formed foot path system at The Department
of Public Medicine, Forde Central Hospital,
Norway. The principle, with carefully designed
winding paths as we know them from Fælled¬
parken, Ørstedsparken and similar "stencil-
parks" is often repeated in current landscape
architecture. Photo Arne O. Moen Landskap 31
1980.
5. Designed path in the gardens of The Royal
Agricultural and Veterinary University. In the
"stencilled garden" one is led round between
plant settings following the planners sensitive
lines. The lake, the rockery and the plant beds
all have a formed expression. North to the right,
scale approx. 1:1600.
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En plantning med et formet udtryk
kalder jeg en beplantning (ill. 3). »Det
plantedes princip« karakteriserer både en
beplantning og en kultur. Kulturen be¬
skrives i definitionen af det dyrkede ud¬
tryk. Træer, der er overstandere i en
fodpose af buske, en allé, et busket og et
staudebed er alle eksempler på beplant¬
ninger. Fællesnævneren for disse plant¬
ninger er, at planlæggerens blyant og
gartnerens saks og lugejern tydeligt kom¬
mer til udtryk.
Da beplantningen er defineret ved sin

form, er den efter etableringsfasen statisk
i sit udtryk - når planterne har nået deres
foreskrevne størrelse, skal de i princippet
fastholdes her. Beplantning er den domi¬
nerende vegetationstype på friarealer;
det er den type, som landskabsarkitekter
er mest erfarne med og trygge ved.
I den stilretning inden for den engelske

landskabshave, som især slog an på konti¬
nentet, lidt næserynkende kaldet »skabe¬

lonhaven«, er veje og stiers kunstfærdige
slyngninger et meget fremtrædende træk
(ill. 4 og 5). I Steen Eiler Rasmussen:
London 1934, sammenlignes Fælledpar¬
kens stier, der har en formmæssig egen¬
værdi med Regent Park's stier, der er

anonyme, brugsbestemte spor mellem
målpunkterne. En sammenligning mel¬
lem det formede og det dyrkede udtryk.

Dyrket udtryk
Ved dyrket udtryk forstår jeg, at et anlæg
eller et landskab fremtræder alene indret¬
tet ud fra praktiske formåls skyld. Beteg¬
nelsen dyrket lægger op til, at der kun er
tale om vegetation, men den kan også
dække terrænformer (vejgennemskærin¬
ger, dæmninger o.s.v.) og vand (grøfter,
kanaler, bassiner o.s.v.).
Forstmanden, landmanden og ingeniø¬

ren vil sædvanligvis give landskabet den
nøgterne, renfærdige og enkle form som
alene er givet af, at arbejdet skal være

rationelt. Sålænge planterne er i plante¬
skolen, er udtrykket eller præget dyrket.
Man kan godt se, at kulturerne er plan¬
lagt, og at planterne står i en geometrisk
bestemt form, nemlig efter rette linier.
Men det er ligeså tydeligt, at der her er
tale om praktisk dyrkning og ikke form¬
givning.
Brøndbyskoven i Brøndbyernes kom¬

mune er et eksempel på, at et rekreativt
område bevidst er givet et dyrket udtryk,
idet kommunalbestyrelsen bestilte en tra¬
ditionel, rationel produktionsskov, selv
om formålet var rekreation og ikke ved¬
produktion.
Det er almindeligt, at køkkenhaver,

havekolonier, idrætsbaner og parkerings¬
pladser anlægges med et dyrket præg. Der
er desuden eksempler på, at arealer med
status som friareal er anlagt med korn¬
marker, græsningsfolde og markhegn
fuldstændigt som et traditionelt produk-
tionslandskab (ill. 6).
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6. Hestefolde ved Dyrehavegård i Lyngby.
Arealet er indrettet, så græsningen kan ske
bedst og mest praktisk. Området har et dyrket
udtryk. Foto Jon Pape.
7. Bøgekultur, Skjelle Kobbelskov, foto 1922.
Produktionsskoven har et dyrket udtryk, hvad
der meget vel kan være foreneligt med rekreativ
anvendelse. Efter I. A. Olsen: Skovplantninger
i byområder 1974, p. 26.
8. Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave.
Som i Londons parker forløber stier og veje
som brugsbestemte linier mellem målpunkter¬
ne. Som undtagelsefra denne hovedregel har de
aksiale veje, der udstrålerfra slottet mod vest og
syd, et formet udtryk, og de slingrede, selvtråd¬
te veksler (der ikke ses på kortet) et selvgroet
udtryk. Kortets stive og tørre linier dækker over
en melodisk og kompleks virkelighed. Eremita¬
gesletten er måske det bedste eksempel her i
landetpå den »brownske« landskabspark.

■ 6. Horsepaddock at Dyrehavegård, Lyngby.
The area is planned so that grazing can take
place in the best and most practical way. The
area has a cultivated expression. Photo Jon
Pape.
7. Beech culture, Skjelle Kobbelskov, photo
1922. The commercial forest has a cultivated
appearance which may well be compatible with
recreation. From I. A. Olsen: Skovplantninger i
byområder 1974, p. 26.
8. The hermits park in Jægersborg Dyrehave.
As in the parks of London, the paths and roads
are laid out as functional lines between objecti¬
ves. As an exception to this rule, the axial roads
which radiate from the castle to the south and
west, have a formed expression and the winding
selftrod tracks, (not visible on the map) a
selfgrown expression. The stiff and hard lines
on theplan, hide a melodic and complex reality.
The hermits park is perhaps the best example of
the "Brown" landscape park in this county.

En plantning med et dyrket udtryk
kalder jeg en kultur (ill. 7). Kulturen kan
være en parcel med bøgetræer, en æble¬
plantage eller et radisebed - plantninger
med det fællestræk, at de fremtræder som
materielt nyttebestemte. Sådanne plant¬
ningers rekreative værdi kan måske netop
ligge i, at de ikke afspejler rekreative
forestillinger - de danner ikke søndags-
landskaber, men har deres egen indbyg¬
gede hensigt og rationalitet.
Da kulturer er defineret ud fra deres

produktivitet, er de i reglen underkastet
en omdriftstid. Bortset fra frugtplantager
er kulturer derfor dynamiske i deres
udtryk.
Som i Londons parker er stierne på

Eremitagesletten i Dyrehaven anlagt med
et brugsbestemt »dyrket« udtryk (ill. 8).
De er anlagt med den selvfølgelighed det
er at forbinde målpunkter med rette li¬
nier. Rette linier på planen vel at mærke,
for i et bevæget terræn opleves rette stier

8

76 LANDSKAB 4-1984



9. Park med selvgroet udtryk som Richard
Payne Knight forestillede sig den idelle land-
skabshave, oprindelig og pittoresk. I modsæt¬
ning til parken ill. 1 er der her en alt for stor
kompleksitet til, at parken kan foreskrives ved
hjælp af en plantegning. 1 stedet kan man bruge
referencebilleder o.l. Efter C. Th. Sørensen:
Europas havekunst 1959, p. 225.
10. Bevoksninger på Vestamager. Artssam¬
mensætningen, hvoraf urtefloraen udgør en
større eller mindre del, placeringen afplanterne
uden et fast system og de bløde overgangszoner
mellem bevoksningstyperne (såkaldte økokline
rande) er karakteristiske for plantninger med et
selvgroet udtryk. Foto Jon Pape.

■ 9. Park with self-grown expression as Ri¬
chard Payne Knight imagined the ideal land¬
scape garden - original and picturesque. In
contrast to the park in 1. there is too great a
complexity for description through a plan draw¬
ing. Instead, one can use reference pictures and
the like. From C. Th. Sørensen: Europas have¬
kunst 1959, p. 225.
10. Vegetation in Vestamager. Composition of
species where herbacious flora is present to a
greater or lesser extent. The position of the
plants without any fixed system and the soft
transition between the vegetation types are cha¬
racteristic ofplanting with a self-grown expres¬
sion. Photo Jon Pape.

voksninger, men derimod at planlægge¬
rens og gartnerens arbejde er usynligt.
Bevoksninger har været anvendt såvel i

barokhavens »massifs« (en form for bos¬
quet) som i renaissancehavens »wilder-
nes«. I begge tilfælde er der tale om

bevoksninger som et afgrænset haveparti.
Lunden i G. N. Brandts have i Ordrup er
også et eksempel på et selvgroet udtryk i
denne lille skala og formede ramme, en
såkaldt vildhave (wildgarden). I G.N.
Brandts: Stauder 1914, hævdes, at vildha¬
ver vil forblive en eksklusiv specialitet,
fordi de ikke kan foreskrives koncist i en

tegning - de kan kun udvikles gennem en
fortsat indsats af viden og skabende evne.
I den raffinerede G. N. Brandt'ske og
Gertrud Jekyll'ske form er det utvivlsomt
rigtigt, men stadig står de normer, land¬
skabsarkitekter traditionelt bruger til at
vurdere en beplantningsplans æstetiske
kvalitet i vejen for at foreskrive bevoks¬
ninger.

og dyrkningslandskabets øvrige rette li¬
nier som markskel og skovbryn jo kun
som retlinede, når man står på linien.
Steen Eiler Rasmussen siger om stierne i
Regent Park: »Det ser måske lidt hårdt
ud, når det bliver tegnet op på en plan,
eller når man ser det fra en flyvemaskine.
Men når man går nede i parken, føles
stierne kun meget lidt, og det er så langt
fra, at de forstyrrer det landskabelige.
Disse ganske klare snit gennem bakker og
dale fremhæver tværtimod de smukke

kuplede former« (»London«, 1934).

Selvgroet udtryk
Ved selvgroet udtryk forstår jeg, at land¬
skabet fremtræder naturgivet; det vil for
vegetationens vedkommende sige selv¬
groet (ill. 9) og for terrænformens sige
som en geologisk dannelse.
Udtrykket kan være selvgroet, uanset

om oprindelsen er naturkræfter eller
menneskeværk.

10

Køge Bugt Strandpark er planlagt og
anlagt af mennesker, men størstedelen af
den fremtræder som en naturlig strand -
oprindelsen er ikke geologiske processer,
men kunne for så vidt godt være det.
Plantninger med et selvgroet udtryk

kalder jeg bevoksninger (ill. 10), men de
betegnes også som plantninger efter »det
groedes princip« - modsat »det plantedes
princip« (G. Boye: Havekunsten i kultur¬
historisk belysning, 1972). Vildskoven,
krattet og det blandede markhegn er ek¬
sempler på bevoksninger, der findes i det
danske landskab. Overfører man sådanne
plantesamfund, (en bevoksning er i mod¬
sætning til en beplantning og en kultur et
plantesamfund) er der imidlertid stadig
tale om bevoksninger. Klitten og lynghe¬
den på Frilandsmuseet i Lyngby er be¬
voksninger, der på grund af de for dem
dårlige kårfaktorer kræver megen pas¬
ning, især lugning. Det er derfor ikke den
lille plejeindsats, der karakteriserer be-
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I Sverige argumenterer bl.a. Movium-
sekretariatet for »naturliga planterin-
gar«, og på Landbohøjskolen er Jon Pape
i gang med et licentiatprojekt om »na¬
turprægede friarealer«.

Diskussion af begreberne
Christianshavns Vold har stadig det op¬
rindelige, dyrkede præg, (den var rationel
i forhold til datidens militærteknologi),
mens de øvrige voldparker bl.a. Ørsteds-
parken senere er omlagt og dermed har
fået et formet præg.
Begge parker er menneskeværk, og

begge tjener de - lige godt? - til rekrea¬
tion, men det er tydeligt, at mens Ør-
stedsparken, som den ligger i dag, er
skabt til rekreation, er Christianshavns
Vold skabt til forsvar.
At et anlæg er formet med et øjensyn¬

ligt æstetisk sigte, er ikke ensbetydende
med, at det som æstetisk oplevelse er
andre anlæg overlegent. Den bølgende
kornmark eller den blomstrende frugt¬
plantage kan være smuk, mens den om¬
hyggeligt formgivne have kan være grim.
Marken og plantagen er ikke af den grund
kunstværker og giver følgelig ingen kunst¬
nerisk oplevelse, men derimod nok æste¬
tisk oplevelse, mens haven med det form¬
givne udtryk er mere eller mindre god
landskabsarkitektur. Dette betyder na¬

turligvis ikke, at marken eller plantagen
er et ringere kunstnerisk motiv end ha¬
ven. Det er værd at lægge mærke til, at
guldaldermalerne skildrede landskaber
med et dyrket og selvgroet præg og kun
undtagelsesvis haver og landskaber med
et formet præg.
Når et landskab med et dyrket præg har

en æstetisk kvalitet, behøver det ikke
nødvendigvis at være et resultat af tilfæl¬
digheder. Der kan meget vel ligge skøn-
hedstrang bag, at et gammelt træ får lov at
blive stående i skoven eller bag plantning
af nyt markhegn. Præget bliver ikke af
den grund formet. Som landskabsarkitekt
er sagens æstetiske aspekt da også lige
vigtig, hvadenten man arbejder med det
formede, det dyrkede eller det selvgroede
præg.
C. Th. Sørensen antager i »Europas

havekunst«, at det ofte er det rationelle
dyrkningslandskabs træk, der er under¬
kastet en kunstnerisk behandling til et
formet præg. Maurerhavens udtryksfulde
kanalmønster kan således ses som den
stiliserede (= idealiserede) vandingska¬
nal, quinconcen som den stiliserede skov¬
kultur, den engelske landskabshave som
det stiliserede græsbakkeland osv.
Mens det dyrkede præg ikke pretende-

rer at være andet end det er, giver det
formede præg løfte om et kunstnerisk

eller idémæssigt følelsesindhold. Dette
indhold skal ikke alene være aflæseligt,
det skal også helst virke selvfølgeligt,
uanstrengt og ukonstrueret. Jeg skal vog¬
te mig for at forsøge at definere, hvad
landskabsarkitektonisk kvalitet er, men
vil der i reglen ikke være noget galt, hvis
modtageren spørger sig selv »hvad har
mon ophavsmanden haft i sinde her? - det
må vel nok have voldt hovedbrud.« Bliver
løftet ikke indfriet, kaldes det formede
præg for formalisme.
Da Preben Skaarup anmeldte en pleje¬

plan for Mols Bjerge (Landskab 4/1981),
konkluderede han: »Selv når man i natur¬

fredningen vælger ikke at formgive, har
man dog alligevel valgt en form, nemlig
den på et tilfældigt tidspunkt eksisteren¬
de. Hvordan kan man lave en iscenesæt¬
telse af Mols Bjerge uden med én plan
eller med én tegning at vise, hvordan
bjergene vil se ud for den umiddelbare
iagttager? At gøre dette skulle være en
overkommelig opgave, idet Mols Bjerge
trods alt kun dækker et areal, som er lidt
større end Dyrehaven og Jægersborg
Hegn.
Fredningsfolk mangler endnu at erken¬

de, at det de arbejder med også er land¬
skabsarkitektur! Landskabsarkitekter
skal derfor til at være vågne på dette
område.«

78 LANDSKAB 4 -1984



11. Københavns Amts Sygehus i Glostrup.
Parkområdet med det store sammenbindende

græsrum har et formet udtryk. Går man ind i
den skærmende skovplantning, har den imid¬
lertid et selvgroet udtryk. Et selvgroet parti i en
formet helhed er, hvad man også finder i den
stramt komponerede engelske blomsterhave,
som Gertrude Jekyll står som en eksponent for.
Efter Sven Hansen: Eksempler på landskabs-
og havekunst. 1980, p. 46.

■ 77. Copenhagen County Hospital in Glostrup.
The park areas with the large unifying grass
room, has a formed expression. Ifone goes into
the sheltering forest planting, it has, at the same
time, a self-grown expression. A self-grown
area in a formed entity is also found in the well-
defined English flower gardens as illustrated by
Gertrude Jekyll through her work. From Sven
Hansen: Eksempler på landskabs- og have¬
kunst. 1980, p. 46.

12. Stourhead, Wiltshire i England. I den ro¬
mantiske have er helheden ofte domineret af det
selvgroede udtryk, mens geometrisk formede
bygværker ligger som øer i denne uoverskuelige
helhed. Tegning af F. M. Piper 1779. Efter C.
Hussey: English Gardens and Landscapes
1700-1750.1967, p. 160.

■ 12. Stourhead, Wiltshire in England. The
overall design is often dominated by the self-
grown expression in the romantic garden whilst
geometrically designed building works appear
as islands in this enormous entity. Drawing by
Piper 1779. From C. Hussey: English Gardens
and Landscapes 1700-1750.1967, p. 160.

Men laver fredningsfolkene landskabs¬
arkitektur, og bør de gøre det?
Natur- og kulturlandskabet er uanset

sine oplevelsesmuligheder og uanset, om
det er oprindeligt eller rekonstrueret,
ikke i sig selv landskabsarkitektur. Lige
så lidt som al planlægning af og i land¬
skabet er landskabsarkitektopgaver -
uanset at fagbetegnelsen kunne antyde
det.
Det er godt, hvis der ligger rumlig

fornemmelse bag plejeplaner, og det er
godt, hvis der er opgaver til landskabs¬
arkitekter inden for fredningsarbejdet.
Men det forudsætter efter min opfattelse
evnen og viljen til at arbejde også med
dyrkede og selvgroede udtryk og ikke kun
med det formede udtryk. Med andre ord
at professionalismen ikke kun ligger i at
kunne lave gode formede udtryk, men
også i at kunne vurdere, hvornår dette
præg er det rigtige.
Da Sven-Ingvar Andersson lovpriste

Morten Klints slange ved Hvidovre Ho¬
spital (Landskap 8/79), fik han på puklen
af Eivor Bucht og Gretel Hemgård
(Landskap 2/1980). Sven-lngvar Anders¬
son argumenterede for, at slangens for¬
mede udtryk blev inspirationskilde for
landskabsarkitekterne, mens Eivor
Bucht og Gretel Hemgård begrundede,
hvorfor selvgroede vækstudtryk og en

landskabsarkitektrolle som rådgiver frem
for kunstner er et bedre svar på dagens
udfordringer. I sin replik siger Sven-Ing-
var Andersson bl.a.: »Vi, som bor i Dan¬
mark och i Skåne, dår urbaniseringen
med eller mot vår vilja åger rum på
åkerjord, kan inte forlita oss på varierad
mellansvensk natur. Hår måste land-

skapsarkitektur skapa den variation och
identitet, som naturen inte åger. Det år
kanske inte svårere ån att bevara ur-

sprungliga tråd, klippor och terrångfor-
mer, men det år annorlunda och kråver
landskapsarkitektens fantasi och gestalt-
ningsformåga. Dår bor den konstnårliga
friheten blomma så fritt som på vågorna i
Olympiabyn i Munchen ...«

Udsagnet kan fortolkes sådan, at land¬
skabstræk med et selvgroet eller dyrket
præg kan bevares, men bør ikke skabes.
Mangler man den variation og identitet
disse landskabstræk kan give, må man
opbygge landskabstræk med et formet
præg som i eksemplet med Hvidovreslan¬
gen. Dette synspunkt har da også været
fremherskende i mange store landskabs¬
arkitektprojekter i det bynære landskab
f.eks. i Kongsholmparken i Albertslund,
Hedeland ved Tåstrup, Karlslunde Skov i
Greve, Klovtoftekrydset i Tåstrup og ve-
derlagsskovene ved Odense Universitet.
Fælleden ved Nærum Vænge og ådalene i

Odense kommune er eksempler på, at
tilsvarende opgaver er løst med det selv¬
groede og dyrkede præg som mål.
Jeg mener ikke, at forskellen mellem

de to kategorier af projekter er originali¬
tet eller ikke. Sven-Ingvar Andersson ka¬
rakteriserer Hvidovreslangens organiske
form (»præcist formet uden at være geo¬
metrisk bestemt«) som ikke blot original,
men direkte genial. Det er imidlertid ikke
den bugtede buskplantning der er ny -
dem var der mange af i forvejen - men at
anbringe dette velkendte motiv i en sådan
størrelse og en sådan situation var ny.
Der er præcis de samme muligheder for

at arbejde originalt med dyrkede og selv¬
groede udtryk. På planen, der jo er det
almindelige grundlag at vurdere et pro¬
jekts kvalitet udfra, kan det dyrkede ud¬
tryk måske tage sig noget fantasiforladt
ud, mens det selvgroede udtryk kan fore¬
komme rodet. Virkeligheden viser imid¬
lertid, at der inden for alle 3 udtryk er
mulighed for fremragende resultater og
risiko for ringe resultater. Det gælder
selvfølgelig også ved kombinationen af de
3 udtryk.

Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt MDL og lektor
pé afdeling for Have og Landskab, KVL.
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Nydam Sø
AfAgneteMuusfeldt

Engang imellem hænder det, at tegnestu¬
en får overdraget opgaver, der i karakter
adskiller sig en hel del fra den projekte¬
ring, som ellers lægger beslag på tegne¬
bordene.
For et par år siden blev vi således bedt

om at rådgive grundejerne omkring en ca.
17.000 m2 stor sø i Bagsværd.
Der var alarmerende tegn på at fugleli¬

vet var i stærk tilbagegang. Svaneungerne
gik tabt af underernæring inden de kom
på vingerne, ænderne fortrak, og livet
omkring den tidligere så frodige sø gik i
stå.

Det skulle være vores opgave at finde
ud af, hvad der kunne gøres og at samle
det i en vejledning, der var letforståelig
for almindelige mennesker.
Opgaven bragte os ind på økologiske

forhold, som ganske vist ikke lå os fjernt,
men som dog havde manglet baggrunds¬
stof, argumentation og formulering.
Under arbejdets gang blev engagemen¬

tet så levende, at der kom et helt lille
hefte ud af det, der var tænkt som en kort
vejledning. Om resultaterne kan kun gis¬
nes. Hæftet udkom sidste år, og indholdet
er uden tvivl provokerende for haveejer¬
ne. Men en begyndelse er gjort, og uden
den kommer man ingen vegne.
Det følgende er et kort uddrag af hæf¬

tets indhold, bl.a. er alle fortegnelserne
over anbefalelsesværdige planter ude¬
ladt.
Afsnittet om søens vand er skrevet i

samarbejde med overingeniør Erik
Somer.

Udviklingsforløbet
Nydam Sø er et led i det vidt forgrenede
Mølleåsystem, der afvander store dele af
det midterste Nordsjælland, og som an¬
dre dele af denne vandvej har den haft en
bevæget historisk udvikling.
Efter 1670 blev 'Nivedam' sammen

med Lille og Store Hulsø anlagt som
fiskedam. Det var Chr. V's gemalinde,
den initiativrige dronning Sophie Amalie,
der som ejer af Frederiksdal og Dron¬
ninggård først udnyttede søernes fiskerig¬
dom. I løbet af 1800-tallet må stemme¬
værket være nedbrudt, og kun grøft og
tørveskær er tilbage, men i 1901 opstem¬
mes vandløbet igen til sø.
Indtil 1922 var kun en lille del af den

nordlige bred udstykket og bebygget, og
udbygning af området tog først rigtig fart
efter den sidste krig.

Tilstand
Søens nære omgivelser er i dag præget af
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1. Fra vejen til Bagsværd Rostadion er der
udsigt over den nordligste og mest uberørte del
af søen, hvor bredden også blev tidligst be¬
bygget.
■ 1. There is a view over the most northern and
most untouchedpart of the lakefrom the road to
Bagsværd rowing stadium. It was also the first
area to be built-up.

2 + 4. I den bladløse årstid ses de store træer

langs bredderne ikke som den trussel mod
miljøkvaliteten, som de i virkeligheden er. Fra
nordbredden, set mod syd.
3. Kort over Nydam, der viser bunddybder, sø¬
bred og matrikelskel. Mange steder er der fyldt
op ud i søen på trods affredningsdeklarationen.

■ 2 + 4. In the leafless season, the large trees
along the lake-side are not seen as the threat to
environmental quality they really are. From the
north bank seen to the south.
3. Plan of Nydam showing water depths, lake-
sides and boundaries. Despite a conservation
order, the lake has been filled up in many
places.

velpassede haver, hvor plænerne under
store træer strækker sig helt ned til vand¬
spejlet, mens enkelte haver, der får lov at
passe sig selv, fremtræder i en art naturtil¬
stand.
En tydelig tilbagegang i fuglelivet er

registreret, både i bestanden af svaner,
ænder, rørhøns og af havefugle som san¬
gere, mejser o.s.v.
Også insekter som libeller, guldsmede

og sommerfugle bliver mere og mere
sjældne.
Der er en sammenhæng mellem haver¬

nes tilstand og det manglende dyreliv.
Orden og velplejethed i haven opnås kun
ved udelukkelse af en mængde plantear¬
ter, der opfattes som ukrudt og derfor
sprøjtes og luges væk. Da en artsfattig
vegetation kun giver levemuligheder for
et fåtal af dyrearter, betales synet af en
velbarberet plæne i realiteten med et tab
af sommerfuglenes yndefulde og farveri¬
ge flagren.
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De store træer langs bredden danner
skyggezoner med meget ringe vækstmu¬
ligheder for urteagtige planter. Langs
bredderne hæmmer skyggen fra træerne
sumpplanters og rørskoves frodighed, og
i vandet uddør den bundvegetation, der
giver føde til bl.a. ænder og svaner.
Resultatet af udstykningen omkring

den idylliske sø, der tiltrak så mange med
sit naturpræg, er således blevet en fattig-
gørelse af naturmiljøet gennem intensiv
kultivering.

Hvordan vendes udviklingen?
Hvis en løsning på miseren var så simpel
som et dekret om at lade alle planter være
fuldkommen i fred i 5 eller 10 år, havde
det ingen nød.
Men så enkelt er det ikke. Vigtigst er

det at søge bredzonen genskabt, idet det
her er voksemuligheder for mange plan¬
tesamfund med et utal af forskellige plan¬
tearter.

Men naturligheden kan også bringes
tilbage til havernes græsplæner, til hegne¬
ne mellem haverne og til busketterne,
således at - om alt går vel - mange
oprindelige plantearter igen vil kunne
trives og give muligheder for de mange
dyrearter, der engang fandtes her.

Søensvand

Vandmængden i søen afhænger af tilfør¬
sel og afgang af vand - søens vandba¬
lance.
Tilførslen er blevet mindre, fordi dele

af søens opland er afskåret fra søen.
Den dårlige vandbalance har en uhel¬

dig indflydelse på søens vandkvalitet.
Vandkvaliteten måles lettest ved søens
klarhed - dens sigtdybde. Målingen sker
ved, at en hvid skive i en snor sænkes ned i
vandet. Man stopper, når den hvide skive
lige netop ikke kan ses mere. Snorens
længde under vandet er sigtdybden.
Det, der forringer sigtdybden, er først

og fremmest vandets indhold af mikro¬
skopiske, svævende alger - planktonal¬
ger. Dette indhold øges, når søen gødes-
først og fremmest med kvælstof - og
fosfatgødningsstoffer. Dette sker, når
bredejerne bruger for meget kunstgød¬
ning i haverne nær søen.
En ringe sigtdybde medfører, at der

ikke trænger tilstrækkeligt med lys ned til
søens bund. Derved bliver der ikke lys
nok til planter, der vokser neddykket op
fra søbunden. Denne undervandsplante-
vækst er fødegrundlaget for svanerne,
blishønsene og i nogen grad for ænderne.
Disse fugle har i de senere år haft meget

forringede levevilkår. De dårlige lysfor¬
hold ved søens bund er hovedårsagen.

Derfor er det vigtigt, at sigtdybden for¬
bedres, og at søbunden ikke beskygges af
åkandeblade og overhængende træer.

Mose og sump
For at opnå et større haveareal har mange
grundejere - i modstrid med fredningsbe¬
stemmelserne - fyldt op med tiloversble¬
ven jord i det oprindelige sumpede områ¬
de langs søbredden.
I søens sydlige del er der også i enkelte

haver bygget faste kanter og bolværker
for at hindre fyldjorden i at skride ud, især
mens vandstanden var så ekstrem lav i de
tørre somre.

Disse ændringer af breddens forløb og
højdeforhold har haft meget uheldige føl¬
ger for miljøet.
Dels opfattes de retlinede bredder af

øjet som miljøfremmede, men af langt
værre virkning er udryddelsen af selve
den sumpede bred, idet netop denne gi¬
ver grobund for mange urteagtige plan¬
ter, der igen giver livsbetingelser for et
rigt udvalg af insekter og padder.
Skal der nu stiles mod en genskabelse

af den sumpede bred - og det er et meget
vigtigt punkt i denne »tilbage til naturen
aktion« - så må man se i øjnene, at den
eneste åbne mulighed er at ændre sin egen
have og terræn til det bedre ved at grave
opfyldet af og således genskabe hver sit
sumpområde.

Det lange græs
I naturen er insekt- og fuglelivet særlig
knyttet til de artsrige plantesamfund.
Frem for andet er det engen med dens
lange græs og rigdom af urter og mark¬
hegnene med deres træer og krat, der
giver gode leveforhold for dyrene.
Ønsket om flere fugle i haven kan kun

opfyldes, hvis der gives afkald på et styk¬
ke af den græsplæne, der ligger nærmest
søbredden eller lige bag det genskabte
moseområde.
Her skal græsset have lov til at gro frit

hele foråret og sommeren, så den oprin¬
delige urteflora igen kan vinde indpas.
Eller den kan hjælpes hurtigere i gang ved
indplantning af de smukkeste vilde blom¬
ster, så blomsterengen bliver en berigelse
for haven såvel som for søens plante- og
dyreliv. Når sommeren er forbi, når
blomsterne har kastet frø, og insekterne
har sværmet, kan græsset igen slås med
rotorklipper eller le.
Det er indlysende, at enhver sprøjtning

med insektdræbende midler må udelades
overalt i haverne, på æbletræer såvel som
på roser. Til gengæld kan man fryde sig
over, at lus og biller bringer fuglelivet ind
i haven igen.

Det lange græs skal ikke gødes, fordi
græsarterne i så tilfælde vil få overtaget på
bekostning af urtefloraen. De næringsfat¬
tige enge er de artsrigeste og smukkeste.

Langs bredden
De store, fuldkronede træer, der spejler
sig i søens vand, kan være af stor malerisk
virkning. Men samtidig er deres skygge¬
virkning ødelæggende for den bundvege¬
tation, der er en forudsætning for føde-
produktion til ænder og svaner.
Heller ikke mosen eller engen tåler

skyggen fra store træer.
Et enkelt særlig smukt træ her og der

gør ikke så megen skade, især hvis det står
langs den nordlige bred og har en let
karakter.
Men især øst- og Vestbreddens elle- og

piletræer med tæt bladhang skygger så
meget, at det går for hårdt ud over søens
bundvegetation. Også det store bladfald
fra disse træer er med til at forværre
vandets kvalitet.

Mellem haverne

Blandt de havetraditioner, der fra parcel¬
huskvartererne er fulgt med til Nydam, er
den markante understregning af grund¬
skellene med hække og hegn.
Områdets oprindelig præg af natur ville

have større muligheder for at genopstå,
hvis de klippede hække og raftehegnene
blev opgivet, i hvert fald på de yderste 10-
15 meter mod søen, til fordel for en mere
løs plantning af lave buske.
Ved at plante buske med mange blom¬

ster og frugter giver man sig selv flere
oplevelser i haven, og fuglene får mere
afveksling i kosten.

Havernes træer og buske
Også valget af planter til haverne bærer
præg af parcelhusmiljøet og plantehand¬
lernes gængse udvalg.
Et »Tilbage til Naturen«-feltråb ville

omgående blæse alle bjergfyr, ædelgran,
hængepile og bambus omkuld uden
skånsel.
I stedet gjorde man rigtigt i at forny

haverne med flere oprindelig nordiske
eller nordeuropæiske løvfældende træer
og buske, der ville give haverne et større
præg af natur og være mere på linie med
blomsterne i sumpområdet og engfloraen
i det lange græs.

Agnete Muusfeldt, landskabsarkitekt MDL. Tegne¬
stue i Virum.
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En bredzone med vegetation som denne er det
mål, der sigtes imod. Brudeslør, bredbladet
mærke og vandaks tager ikke lys fra bundvege¬
tationen, og sammen med græs og siv er de gode
levesteder for de mange insekter, der er knyttet
til det ferske vand.
■ A bank zone with vegetation like this is the
target aimed at. Gypsophila, pond weed and
bedstraw do not take light from ground cover
vegetation. Combined with grass and rushes
they provide a good living environment for the
many insects connected to fresh water biotopes.

Opgavens sigte har været at gøre det helt klart
for grundejerne søen rundt, at den oprindelige
bredzonemå genskabes med mose, sump, langt
græs og med stor variation i vækstsamfundet,
hvis tilbagegangen i faunaen, og især i fugleli¬
vet, skal bremses.
■ The aim of the task has been to convince all
the owners around the lake that the original
lake-side must be recreated with marsh, bog,
long grass and with a large variation offlora if
the decline offauna, and especially bird life, is
to be stopped.

.3 <r>
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Naturpark på Nørrebro
Af Michala Engelmann, Helle Willum
Jensen, Kristiina Kesåaro, Lone
Scavenius og MarnoGudiksen.

Projektet er udarbejdet på Kunstakade¬
miets arkitektskole og er et eksempel på
sammenkobling afforskning og undervis¬
ning. Forstudier af Marno Gudiksen i
England sommeren 1983 fulgt op af pro¬
jekt, udarbejdet i efterårssemestret 1983.
Projektet blev forelagt for offentligheden
februar 1984.

Der er flere gange gjort forsøg på at
sikre grønne områder til Københavns
voksende befolkning. Den grønne plan
fra trediverne og femfingerplanen fra
midten af fyrrene skulle således sikre, at
borgerne i det centrale København kunne
få kort afstand til større naturområder.
Presset efter byggegrunde og manglende
styring førte til, at de nordlige, grønne
kiler - som var de mest eftertragtede -
blev bebygget i løbet af halvtredserne og
tresserne. Kun kilerne mod Roskilde

(Vestskoven) og Køge (Vallensbæk) lyk¬
kedes det at sikre på grund af den lidt
senere udvikling her.
Befolkningens ønske om at bo nær

rekreative områder førte til, at den del,
som kunne betale, flygtede fra centrum

Grøn sammerihæng i København.
■ Green relationships in Copenhagen.

nordpå, hvilket skabte store økonomiske
problemer for Københavns kommune.
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Vekslende borgmestre har forsøgt at sik¬
re skattegrundlaget ved at bygge flere
boliger uden dog i nævneværdig grad at
tiltrække de gode skatteydere. Projektet
anviser en alternativ løsning på proble¬
met ved at foreslå, at der sikres store
naturområder så tæt ved centrum, at det
igen bliver attraktivt at bo i byen. For¬
slaget viser, at København for relativt få
midler p.gr.a. den beskedne bebyggelse
på området i dag kan få en 150 ha stor
naturpark få km fra centrum lige op til de
tætbebyggede kvarterer på Nørrebro og
Østerbro.
Den ny naturpark kunne sammen med

Vestamager gøre København til en grøn
by og medvirke til, at luften holdes ren,
og at dynen af forurenet luft - som bl.a. i

Herover. Projektforslag!Project proposal.
(1:10.000). 1. Nørrebrogade!Mimersgade.
2. Tagensvej. 3. Lersøpark Allé. 4. Lyngbyvej.
5. Ryvangs Allé. 6. Lygten. 7. Bispebjerg.
8. Strødamsvej. 9. Ryvangen. 10. Mindelun¬
den. 11. Svanemøllen station. 12. Borgervæn¬
get. 13. Ny S-bane station ved Hans Knudsens
Plads. 14. Rovsinggade.

1983 i en lang periode var sundhedsfarlig
- ville forsvinde. Forslaget viser, hvor¬
ledes området kan forbindes med grønne
stier til Fælledparken, Utterslev mose,
Vestvolden, Damhusengen, Grøndals-
parken, Vestamager og Køge Bugt. Det
grønne stisystem vil give københavnerne
rig mulighed for at få tilfredsstillet deres
behov for motion og vekslende naturop¬
levelser uden anvendelse af bus eller tog.

Parkens hoveddisposition
Området danner en lang dalsænkning
mellem to vidt forskellige bydele. På den
ene side byen - den ældre bygningsmasse
med karrébebyggelse, der giver en skarp
og klar grænse mod området. På den
anden side en parkagtig bebyggelse, der
åbner sig mod området og giver en mere
diffus afgrænsning.
Parken understreger i sin landskabelige

bearbejdning disse karakteristiske træk.
Et skovmassiv langs bysiden understreger
den skarpe overgang mellem by og park
og er et element, der er i overensstemmel¬
se med byens store skala.
Lunde skaber langs den anden side en

blød grænse, der- formidler overgangen
mellem parken og den åbne bebyggelse.
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Markedspladsen ved Nørrebro station. (A)
■ The market place at Nørrebro station (A).

Langs parken ad Rovsinggade kører den ny
bybane under en række grønne plataner. (16)
■ The new metropolitan railway runs along
Rovsinggade under a row ofgreen plane trees.

Søen, med Farumbanen i baggrunden. (E)
■ The lake with the Farum line in the back¬

ground (E).
Øverst tv. Udsigten fra Tagensvejbromodgods-
banearealet. (2) Nederst tv. Samme areal efter
etablering afparken.
■ Top, left. View from Tagensvejbro towards
the goods depot area. (2). Bottom, left. Same
area after establishment of the park.

Mellem disse to elementer ligger den
langstrakte slette, der er det store land¬
skabelige rum i byen.
Vandet, der bugter sig gennem land¬

skabet, understreger den lange dalsænk¬
ning og accentuerer ved sin udformning
de forskellige rum, det gennemløber.

Parkens enkelte dele
A Let overdækket markedsareal, som

også er indgang til parken.
B Kanal med befæstet areal mod byen.
Efter broen fortsætter vandet som en å.

C Dragesletten foran Tagensvejbroen.
D Grupper af kastanier, der kan hamle

op med det-kuperede areal foran Bis¬
pebjerg hospital..

E Åen udvides til en sø med fugleøer.
Langs vandet gror pyramidepoppel og
pil.

F Mellem eksisterende frugttræer plantes
tjørnehegn.

G Vandet løber som en bæk mellem

frugttræerne.
H Skovmassiv langs Lyngbyvejen skær¬
mer for trafikken og dæmper støjen.

I Eksisterende piletræsgrupper mellem
husene fortsættes ud i området.

J Åben slette med græssende dyr.
K Små beplantede høje ved kasernen.
L Langs banen lukkes af med skov¬
massiv.

Omlægning af jernbane
Et sammenhængende naturområde for¬
udsætter omlægning af togtrafikken, som
nu føres gennem området. S-banen mel¬
lem Hellerup og Vanløse erstattes af tog/
bybane, der kører i gadeniveau fra Svane¬
møllen station til Nørrebro og videre ad

det eksisterende gamle baneterræn til
Frederiksberg. Transittrafikken af gods
til og fra Helsingør-Helsingborg må om-

Området i dag. • Farumbanen - o Frederiks¬
bergbanen og godsbanen.
■ The area today. • The Farum - o Frederiks¬
berg line and the goods line.
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S-banen til Farum lægges på stræknin¬
gen mellem Svanemøllen og Ryparken
station i grøft langs Borgervænget. Ved
Hans Knudsens Plads skabes mulighed
for at anlægge et knudepunkt for kollek¬
tiv trafik.
For at understrege det landskabelige

miljø forudsættes det, at den eksisterende
bebyggelse på området efterhånden fjer¬
nes. Herved opnås ud over det sammen¬
hængende parkareal, at området klart vil
afgrænse den indre by.
Det bliver nu spændende om Køben¬

havns magistrat griber chancen. Ved en
fornuftig lokalplan kunne nybebyggelse
forhindres, og med en tidsplan på f.eks.
50 år kunne DSB sikres en fornuftig over¬
gangsordning. Dele af parken kunne alle¬
rede tilplantes i dag, således at beplant¬
ningen - når de sidste bygninger nedrives

Broen ved Tagensvej, set fra Dragesletten. (C)
■ The bridge on Tagensvej, seen from Drage¬
sletten (C).

Al

ji Æt
•

•W Z

Bækken gennem æblelunden.
■ The stream through the apple grove.

Michala Engelmann, Helle Willum Jensen, Kristiina
Kesåaro og Lone Scavenius er arkitektstuderende,
Marno Gudiksen arkitekt maa og lærer pi Kunst¬
akademiet.

Sletten med græssende dyr, ved kasernen. (J)
■ The plain with grazing animals, by the bar¬
racks (J).

Th. Lersøpark Alléfør og efter. (3)
■ Right. Lersø park avenue before and after.

lægges f.eks. via Hillerød til den kom¬
mende hovedbanegård i Tåstrup, hvor
stammerne sorteres.

gere.

Parkforslag med omlægning af toglinier. -
Hovedstinet. • Farumbanen - o Bybanen til
Frederiksberg.
■ Park proposals with re-routing of the railway
lines. - Main path system, o The Farum line -
• The metropolitan line to Frederiksberg.

- allerede vil være tilstrækkelig store til at
give området den ønskede karakter.

I 1600 og 1700-tallet anlagdes store
private parker i England i tilknytning til
herresæderne - parker, der i størrelse
overgår den foreslåede naturpark på Nør¬
rebro. Det er tankevækkende, at enkelt¬
familier til eget brug har magtet at anlæg¬
ge parker i denne størrelsesorden - og set
i dette perspektiv skulle projektet vel
ikke være en uoverkommelig opgave for
en kommune med en halv million indbyg-
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De følgende to artikler er baseret på ind¬
læg holdt ved den 6. nordiske parkkongres
i Goteborg, august 1983.

Att i spartider frigora
resurser for utveckling
AfGunnarWestermark

Når kineserna skriver anvånder de inte
bokståver som vi, utan tecken som står
for hela ord. Ibland kan dessa tecken
kombineras.
Når man såtter ihop tecknen for fara

och mojlighet, bildas ordet kris. Enligt
kinesernas synsått innebår således en kris
ett verkligt intressant tillstånd. Den kan
innebåra en fara, men den skapar samti¬
digt helt nya mojligheter.
Jag tror, att vi kan låra av detta. Vi har

alltfor ofta hittills sett en ekonomisk kris
som en fara och inte tillråckligt sokt efter
de mojligheter, som en ny situation ska¬
par. Vad jag då i forstå hand tånker på år
mojligheten att fornya verksamheten,
trots att resurserna inte långra okar.

»Gnetmetoden«

Hur reagerar då kommunerna, når det
blir ont om resurser? Ja, den forstå reak¬
tionen år i regel en okad allmån sparsam-
het. Man kanske drar in på studieresor
och utbildning, gratis kaffe till persona¬
lens slopas, man drojer med att ersåtta
forbrukat material, etc.
Den okade sparsamheten år sålian po-

pulår, dårav dess namn »gnetmetoden«.
Metoden har fordelen att den ger ett

okat medvetande hos personal och politi¬
ker om att resurserna år knappa. Tyvårr
har den emellertid en avgorande nackdel:
de besparingar den ger penningmåssigt år
i regel helt otillråckliga.

»Osthyvelmetoden«
De fiesta kommuner i Sverige har dårfor
under senare år overgått till en helt annan

metod som oftast brukar kallas »osthyvel¬
metoden«.
Namnet kommer av, att man vid denna

metod skår bort en tunn skiva av all
verksamhet tvårsover. Skivan år lika

tjock antingen det gåller planteringar och
parker, brandkårens verksamhet eller
verksamheten i skolor och barnstugor.
Ingen ordnad diskussion fors om vilka
verksamheter, som år mest våsentliga och
som dårfor bor utvecklas, och vilka som
år mindre våsentliga, och som kan min-
skas eller t.o.m. avvecklas.
Till skillnad mot »gnetmetoden« ger

»osthyvelmetoden« de forstå åren den
tillåmpas goda ekonomiska resultat.
Uppgiften att spara fordelas på många
olika forvaltningar och inom dessa på
olika chefer. Viss effektivisering fram-
tvingas men samtidig minskar ofta presta-
tionerna. Man åstadkommer lite mindre
av det mesta. Inga resurser blir over for
att utveckla något nytt.
Det finns två avgorande nackdelar med

»osthyvelmetoden«. Den nackdel som i
regel forst blir uppenbar år, att man
snabbt når grånsen for vad som kan åstad-
kommas av besparingar med bibehållen
inriktning av verksamheten och med sam-
ma arbetsfordeling och arbetsmetod.
Den andre nackdelen år ofta inte lika

uppenbar, men inte desto mindre allvar-
lig. Om verksamheten utsåtts for bespa¬
ringar med en »osthyvelmetod« under
flera år i rad, drabbas verksamheten av

stagnation. Det finns inte långre någon
plats for verklig fornyelse i verksamhe¬
ten. Ingen vågar foreslå något nytt efter¬
som det skulle forsvåra stråvan att uppnå
besparingsbetinget.

Omprovning (strukturforandring)
Det finns en tredje metod, som nu borjar
komma till anvånding i allt flera kommu¬
ner i Sverige, nåmligen struktur¬
forandring genom omprovning.
Denna metod år långt svårare ån de

forstnåmnda. Den bestående verksamhe¬
ten måste omprovas i grunden med
hånsyn till kundernas onskemål och
tånkbara nya sått att utfora arbetet på.
Det år således inte långre fråga om

foråndringar, som innebår lite mindre av
olika tjånster och prestationer.
Omprovning innebår i forstå hand en

annan typ av forandring. Låt mig ta ett
exempel:
I stållet for gråsklippning kanske man

gor en blomsterång. Man kan arrendera
ut marken till fårbete eller varfor inte
omvandla gråsmattorna till kolonitråd-
gårdar. Det finns många bra sått att an-
vånda en gronyta.

Med den hår infallsvinkeln kan man ta

fram idéer kring alla befintliga delverk-
samheter.
Den grundlåggande frågan år om funk¬

tionen kan fyllas på något annat sått, som
år båttre for medborgarna eller på ett
sått, som kråver mindre av kommunens
resurser.

En viktig fråga for varje delverksamhet
år: Varfor utfor vi arbetet overhuvudta-

get? Vad år den innersta meningen med
vad vi gor? Vad skulle hånda om funktio¬
nen slopas? Vad hånder om resursinsat-
serna for delverksamheten minskas med t
ex 20%?
Under 60- och 70-talen har det oftast

varit fråga om att mobilisera nya resurser.
80-talet och 90-talet kommer att innebåra
en åndrad inriktning av resurser.
For att undvika stagnation måste vissa

verksamheter låggas ner for att ge plats till
nya, som nu efterfrågas av medborgerna.
Endast dårigenom kan stagnation und-
vikas.

Omprovningsarbete ståller stora krav
på forvaltningsledningen. Det år forhål-
landevis lått att leda en verksamhet under

expansion. Att i grunden foråndra verk-
samhetens innehåll och inriktning år
svårt. Det kråver att ledningen arbetar på
ett helt annat sått ån tidigare och lår sig att
tillåmpa nya administrativa tekniker.
Samtidigt innebår den nya situationen

en verklig utmaning for ansvariga chefer.
En skicklig chef kan i den nya situationen
genomfora intressanta idéer, som tidigare
ansetts omojliga. De stadstrådgårdsmås-
tare, som tycker om att få något nytt att
hånda, kommer att få storre mojligheter
att trivas.

Nya krav på politikerna
Åven for politikerna foråndras arbetet.
Under expansionstiden var deras viktiga-
ste fråga: »Hur anvånder vi tillkommande
resurser?« Det var då mojligt att såga ja
till nåstan alla forslag. Genomforandet
var endast en tidsfråga.
Nu år istållet frågorna: »Hur anvånder

vi de resurser vi har mest meningsfullt?
Kan vi ge verksamheten ett nytt innehåll?
Kan vi lågga ner någon eller några verk¬
samheter for att få plats med det som
upplevs mest angelåget for framtiden?«
For att svara på detta slags frågor be¬

hover politikerna ett beslutsunderlag
med helt ny utformning.
Dessutom måste de vara beredda inte

endast att såga nej till nya verksamheter
utan också att fora diskussioner med olika

intressegrupper om att minska eller
t.o.m. slopa en del befintliga verksam¬
heter.
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Många hinder for forandring
Det år inte lått att gora genomgripande
foråndringar i kommunal verksamhet.
Det finns gott om påtryckningsgrupper
som driver sina egna gruppegoistiska in-
tressen. Detta sker dessutom i en miljo,
dår det lått uppstår ett politisk spel mellan
olika partier.
Till detta kommer att hemmablindhet

ofta år en vanlig åkomma, och att gamla
och olosta konflikter i forvaltningen kan
hindra utveckling.
Forslag om fornyelse kan också våcka

motstånd hos den centrala byråkratin i
kommunen, som ofta har otillråckliga
kunskaper såval om den befintliga verk-
samheten som framtida krav.
Kommunernas beloningssystem har

också motverkat foråndring. En lyckad
åtgård uppmårksammas inte alltid men
ett fel eller en misslyckad satsning
uppmårksammas direkt av pressen och
leder inte sålian till allvarliga sanktioner.
Det år dårfor lått hånt att ansvariga che¬
fer forfaller till »någon annan«-syndro-
met - dvs visst behovs det foråndringar,
men »någon annan« bor ta initiativet och
genomfora dem..
Allt talar emellertid for, att den ekono-

miska krisen kommer att luckra upp det
mostånd, som nu råder mot forandring.
Ledningen kommer att få storre mojlig-
heter ån idag att genomfora foråndringar
i verksamhetens inriktning. Åven i of¬
fentlig verksamhet kommer det att bli
tillåtet att ta risker. Chefer kommer inte

långre att ha till huvuduppgift att forvalta
utan att forandret.

Personalens idérikedom - en outnyttjad
resurs

Erfarenheten av foråndringsarbete i
kommunal forvaltning visar att det finns
en stor, men ofta outnyttjad resurs nåmli-
ga personalens idérikedom och vilja till
engagemang. Vad som behovs år en
kraftsamling kring en grundidé, som kan
mobilisera månniskorna i organisationen
i ett foråndringsarbete.
Når personalen får mojlighet att ut-

veckla idéer i grupper, som sammansåtts
over organisationsgrånserna frigors ovån-
tade krafter. Når alla val kommit loss
råder inte någon brist på idéer. Tvårtom
uppstår ett overflod av goda uppslag som
år vårda att bearbeta. Det som behovs år
ett nytt sått att arbeta i grupp med att
skapa och vidareutveckla idéer.
Japan år ett foregångsland på detta

område. Man arbetar med något som
kallas kvalitetscirklar och varje anstålid
låmnar i genomsnit fem nya idéer per år.
For nårvarende behovs i Sverige hundra

anstållda for att få fram fem idéer. En

japan åstadkommer således ensam lika
mycket av nytånkande som hundra sven-
skar. Detta år ett orimligt forhållande.
Det beror knappast på, att vi år mindre
kreativa ån japanerna. Det beror i stallet
på, att vi inte lyekats åstadkomma ett
gemensamt engagemang bland de an¬
stållda for att ta fram nya tankar. Om vi i
framtiden kan klara detta kan vi utvekcla
verksamheten åven utan tillskott av nya
skattemedel. Personalens beloning blir,
att de genom foråndringarna får mojlig¬
het till personlig utveckling. Det behover
inte nodvåndigtvis bli grått och trist, når
den kvantitativa utbyggnaden av verk¬
samheten tagit slut.

Tekniken for omprovning
Det har under de senaste 2-3 åren utveck-
lats en metod for att arbeta med omprov¬
ning av kommunal verksamhet. Jag ska i
korthet berora vad den innebår.
Det forstå steget år att dela upp verk¬

samheten i delverksamheter. I en park¬
forvaltning kan det t ex vara gråsklipp-
ning, skotsel av rabatter, parkbånkar,
uppsåttning av julgranar på allmåna plat-
ser, etc. I en storre forvaltning brukar det
bli åtminstone ett tjugotal delverksamhe¬
ter och ibland kan det t.o.m. bli uppåt ett
hundratal.
For varja delverksamhet gors en gen-

omgång av forutsåttningarna.
Vad år det for målgrupp? Vad hånder

om verksamheten slopas?
Kan funktionen fyllas på annat sått?
Vad år den lågsta tånkbara kostnadsni-

vån om verksamheten overhuvudtaget
skall finnas kvar?
Vad finns det for tillåggsnivåer och vad

får de for konsekvenser?
Hur skulle ett konkret forslag till

upplåggning av verksamhet se ut om en-
dast 80 % av resurserna vore tillgångliga?
En annan viktig del i teknikken år att

undersoka de samband som finns med
andra delverksamheter inom och utom

forvaltningen.
Kan vi utnyttja resurser på andra håll?
Kan vi kombinera vår verksamhet med

någon annan verksamhet?
Kan vi sålja tjånster till någon annan?
Till sist kommer en vårdering av de

olika delverksamheterna i forhållande till
varandra. Detta år en politisk uppgift
men det år tjånstemånnen som måste
tillhandahålla underlaget. De verksam-
heter som år viktigast placeras i botten på
stapeln. Den delverksamhet som placeras
långst upp år den som i forstå hand kan
bytas mot något nytt och mera menings-
fullt.

Ny syn på organisationsfrdgor
Hittills har vi haft en benågenhet att se
organisationen uppifrån. Indelning i av-
delningar, sektioner och grupper har
skett ifrån ett overordnat perspektiv.
Mycket tyder på att vi i fortsåttningen

måste borja se organisationen underi-
från. Vilka olika sjålvståndiga arbets-
grupper har vi? Hur skall vi såkerstålla att
månniskorna i dessa grupper kan få ut-
lopp for sin kreativitet och sitt engage¬
mang? Hur skall chefer och central led¬
ning på båsta sått kunna initiera och
stodja deras foråndringsarbete?
Detta innebår, att vi allt mer måste

overge gamla invanda hierarkiska mon¬
ster och overgå till friare organisatoriska
former, dår olika enheter samverkar i
nåtverk.

Handlingsplan
Hur skall man då gå tillvåga for att starta
en kreativ process i organisationen? Erfa¬
renheten har visat att foljande upplågg¬
ning kan leda till bra resultat.

1. Starta en kort intern utbildning for om
mojligt all personal. Utbildningen bor
ta upp behovet av foråndringar och
låmpliga sått att bedriva idéarbete i
grupper.

2. Utse en eller flera anstållda som driv¬
krafter i forandringsprocessen.

3. Organisera personalen i grupper over
organisationsgrånserna och formulera
konkreta uppdrag for varje grupp
(overforande av resurser till nya verk-
samheter, sparbeting, etc.).

4. Koppia in politikerna tidigt. Ge varje
arbetsgrupp mojlighet att tråffa åtmin¬
stone en eller ett par politiker for att
diskutera inriktningsfrågor.

5. Forsok om mojligt att få in synpunkter
från olika målgrupper bland forenin-
gar och allmånhet.

6. Skilj på ett forstå skede for framtag-
ning av idéer och senare skede for
vårdering av dessa. Under idéskedet
bannlyses kritik och invåndingar.

7. Gor en total sammanfattning av de
idéer som kommit fram och deras eko-
nomiska konsekvenser. For fram de
båsta idéerna till politiska beslut.

8. Låt de som kommit med idéerna vara

med och genomfora dem.

GunnarWestmark, G-W gruppen, Goteborg
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Parken
- lantstålle for stadsbor

Af Lena Jarlov

For mig betyder ordet park gronska och
våxtlighet i staden som kontrast (eller
komplement) till gator och hus. Det bety¬
der också vårdad natur till skillnad från
den vilda naturen och det betyder natur
for ndjes skull till skillnad från den pro-
duktiva naturen - åkern som producent
av mat och skogen som producent av
virke och pappersmassa.

I undantagsfall kan i parken nojet fore-
nas med nytta, man kan ha inslag av
ångsmark som betas, man kan anvånda
tråd som falls och man kan odla gronsaker
i liten skala - men det primåra år nojet -
skonheten och odlandets glådje. En defi¬
nition av parken skulle alltså kunna vara:
Vårdad gronska och våxtlighet i staden for
ndjes skull - till njutning och glådje.
Parken har olika betydelse for månni-

skor i olika livssituationer. For den som

har en trådgård eller ett lantstålle eller
kanske bådadera kan parken vara en
glådjekålla, men den har en ojåmforligt
storre betydelse for den, som bara har en
lågenhet i stan. Och det år en stor grupp
månniskor.
For att få någon uppfattning om stor-

leksordningen kan vi se på några siffror i
LO-rapporten Semester-Fritid infor 80-
talet (Rapport från LO: s fritidsutredning
1981). Dår framgår också fordelningen
mellan olika samhållsgrupper - de såmst
stållda har också såmst mojligheter att
fara bort från stan och få rekreation i ett
fritidshus.

Folk som inte har tillgång till fritidshus
(åger eller har mojlighet att hyra eller
låna):
Sveriges Akademikers Centralorganisa¬
tion anslutna 35 %, Tjånstemånnens
Centralorganisation anslutna 50 %,
Landsorganisationen anslutna 64 %.
Den som inte vill tro, att facktillhorig-

heten såger något om levnadsstandarden,
kan se på andra faktorer och kommer att
finna samma monster, oavsett man stude¬
rar olika inkomstgrupper, utbildningsni-
våer eller hålsotillstånd - de som har lågst
inkomst, såmst utbildning och såmst hålsa
har också de såmsta mojligheterna att
fara till ett lantstålle. Det finns alltså
starka skål till att ta denna grupp stads-
bors problem till utgångspunkt for att
diskutera parkernas betydelse och funk¬
tioner. Parken får ersåtta deras lantstålle
helt enkelt.
Vad år det då for viktiga funktioner,

som parken behover fylla for att till-
fredsstålla behoven hos dessa månniskor,
som inte har egna trådgårdar och inget
lantstålle att fara till?
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1.+2. Kontakt med naturen, med vårens sip-
por, sommarens blomsterprakt och hostens fri¬
sko fårger år nodvåndig for vårt vålbefinnande
också om vi bor i staden.
■ 1 + 2. Contact with nature, with spring
anemones, the flowering glory of summer and
the fresh autumn colours are necessary for our
well-being, even ifwe live in the town.

Parkens forstå uppgift år att formedia
kontakt med naturen. Storstådernas
tillvaxt har medfort, att månniskor som
bor i de inre stadsdelarna ofta har långt ut
till naturen. Desto viktigare år det att ta
till vara de oaser, som finns i stan. Månni¬
skor behover uppleva årstidernas våxlin-
gar - vårtecken, sippor, lokvåxter, vår-
blommande buskar, knoppande tråd och
fågellivet som vaknar, sommarens blom¬
sterprakt, dofter och fjårilar, hostens fri-
ska fårger. - Allt detta, som landsbygden
erbjuder oss gratis, måste vi aktivt stråva
efter att tillfora staden - genom att spara
och vårda befintliga naturpartier och gen¬
om att anlågga nya. Det skulle inte alls
vara orimligt att, alleftersom staden bre¬
der ut sig, och avståndet till naturen okar
for innerstadsbon, ta i anspråk tidigare
bebyggda områden, som'nu år sanerings-
mogna, och gora park av dem. En fullt
legitim tanke, som dock har mycket svårt
att få gehor så långe parken betraktas som
låttsinnig lyx och inte nodvåndighet som
banker, butiker, parkeringshus och sport-
hallar.
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3. Redan det lilla barnet bygger hyddor och
kojor, så fort det kommer åt.
4. Månniskor tycks ha en stark drift att vilja
forma sin egen nårmaste omgivning.
5. Kolonitradgården och stugan kan fylla en
viktig funktion som foremål for månniskors
skapande verksamhet.
6.+9. Också stadsbor behdver kdnna odlan-
dets glådje.

■ 3. The young child starts building huts and
hills as soon as he can.
4. People seem to have a strong desire to form
the environment around them.
5. The allotment garden and the summer house
can fulfil an important function in the develop¬
ment ofhuman phantasy.
6. + 9. The town dweller also has a need to

experience the delights of the country.

En annan viktig uppgift, som parken
skulle kunna fylla, ar att vara foremål for
månniskors eget arbete med odling och
med anlåggning av trådgårdar, murar,
stenpartier, terrångtrappor, byggande av
små lusthus, våxthus, bikupor - ja allt
sånt som så många månniskor ålskar att
syssla med på sin fritid i sina trådgårdar
eller på sina sommarstållen. I mina un-
dersokningar har jag funnit detta vara ett
mycket viktigt motiv till att skaffa sig eget
hus med trådgård eller fritidshus. Men
givetvis finns detta behov lika starkt hos
många av dem som inte har mojligheter
att skaffa varken villa eller fritidshus.
Månniskor tycks ha en oerhort stark drift
att vilja forma sin egen omgivning - att
bygga sig ett hus efter eget sinne och med
egna hånder, att forma och pryda sina
rum - både ute och inne med fårger, med
olika material, med våxter. Redan det
lilla barnet borjar med att bygga hyddor
och kojor i alla former - i sången och i
tråden. Och att denna drift lever kvar hos
den vuxne har vi otaliga exempel på.
Till detta arbete hor också odlandet -

glådjen att så ett fro eller såtta en planta
och folja våxten i blomning och fruktsått-
ning, att skorda, plocka potatis t ex -
individuell tillfredsstållelse och Ion for

nedlagd moda och också en kålla till
gemenskap i arbete tillsammans med
slåkt och vånner.

Att kombinera ihop olika våxter - gora
fårgsprakande eller finståmt avmåtta ra¬
batter med blommor, att gora rum med
håckar och buskage - odlandet ger en
oåndlig mångd mojligheter till fantasifullt
skapande arbete.

5
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Ytterligare en funktion, som parken
kan fylla, år att vara en plats att vistas på,
att sitta utomhus och låsa i eller åta i,
umgås med sina vånner i. Det finns en
utbredd onskan hos många månniskor att
helt enkelt kunna gå och såtta sig utanfor
sitt hus med sin kaffekopp. Också detta
framfors ofta som motiv till att skaffa hus
med trådgård.
Nog skulle man mer ån, vad som år

fallet idag, kunna forma också miljon
utanfor flerbostadshuset, så att den blev
inbjudande att gå ut och såtta sig i. Men
det tycks finnas ytterligare kvaliteer i det
egna lilla lusthuset eller glasverandan, i
den omedelbara formedlingen melian ute
och inne - att sitta på sin trappa eller
alideles intill sin husvågg. Sådana kvalite¬
er kan vara svåra att åstadkomma i den
storskaliga flerfamiljshusmiljon, men kan
kanske komma till stånd i den nårbelågna
parken i form av kolonitrådgårdslikande
anlåggningar, dår man på kort avstånd
från bostaden kan gå ut och njuta av
sommarkvållen.
Ett sista viktigt åndamål med parken,

som jag vill berora hår, år dess funktion
som pedagogiskt hjålpmedel for att ge
stadsbarn forståelse for natur och odling.
Vi vuxna, som nåstan alla har någon form
av rotter eller slåktningar på landet,
tånker sålian på, att många av de barn
som år fodda i staden och tillbringar all sin
tid dår, på konstlad våg, genom undervis¬
ning i daghem och skola måste få all den
information om naturen och om våxan-
dets mysterium, som barnet på landet helt
sjålvklart tillågnar sig genom att iaktta sin
omgivning. Detta år ett problem som allt
fler borjar bli varse - det visar inte minst
det på senare år våxande intresset for
skoltrådgårdar. ,

Med en medveten parkpolitik skulle vi
se till, att alla barn så långt det årmojligt i
sin nårmiljo kan uppleva olika naturtyper
och olika grader av vårdad natur -
ångsmark, skogsmark, rinnande och stil-
lastående vatten, frukt- och gronsaksod-
lingar och blomsterodlingar. I detta ingår
också ett varierat djurliv. Åven om detta
sista parkmotiv har ett starkt inslag av
nytta, år det utan tvivel helt forenligt med
nojesmotivet - sådana parkmiljoer skulle
vara till mycket stor glådje for både unga
och gamla i stadsdelen.
Många av de funktioner jag hår har

talat om ryms svårligen på parkmarken
idag.
Somliga av dem helt enkelt oforenliga

med nuvarande svenska lagstiftning, men
likvål så nodvåndiga, att allt fler kommu¬
ner våljer att begå lagbrott genom att
upplåta parkmark till odlingslotter.
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Vatten år en ovårderlig tillgång i stadmiljon: 10.
Plaskdamm i Goteborg, Kortedala. 11.+12.
Båtkoloni vid Såveån nedanfor SKFs fabrik i
Goteborg.
■ Water is an invaluble resource in the urban
environment: 10. Padling pool in Gothenburg,
Kortedala. 11.+12. The boat harbour on Såve¬
ån below SKFs factory in Gothenburg.

■T?
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13. »Duvgubbe« med duvungepå Sjobergen.
14. Klondyke.
■ 13. "An elderlypigeonman" with young pige¬
on at Sjobergen.
14. Clondyke.

Vi har idag i princip två sorters park¬
mark - anlagd parkmark och naturmark.
Vi behover en tredje sort - parkmark som
anlågga och odlas av brukarna - en slags
kolonitrådgårdspark som år oppen och
tillgånglig for allmånheten, men anlåggs
och vårdas av brukarna under stor frihet
och stort ansvar. Denna omvårdnad kan
bestå i många små individuella insatser.
Genom att var och en som har lust skapar
och utformar sin trådgård, så kan vi få en
oåndlig mångfald och variationsrikedom,
men åndå med den helhetsverkan och
samordning som naturen alitid ger genom
de forhållanden som månniskorna inte
kan påverka - klimat, årstider osv. Natur¬
ligtvis ska inte var och en kunna klampa in
i de enskilda tåpporna, men genom att
vandra runt på stigar och gångar kan man
åndå avnjuta denna lustgård.
Detta år egentligen inget nytt - det

finns en lång och fin kolonitrådgårdstra-
dition i Norden. Men jag tror att vi be¬
hover en fornyelse. De nya kolonitråd-
gårdar vi planerar idag blir allt mer lika
små fritidsbyar, de hamnar allt långre
utanfor stadsbygden, de blir alltmer
otillgångliga for allmånheten och de
kringgardas med rader av beståmmelser
som gynnar ordning och rationalitet på
bekostnad av fantasi och mångfald. Vi får
typhus, som år billigare att inhandla och
bygga många på en gång och som foren-
klar buggnadslovsforfarandet, vilket har
blivit en besvårlig procedur for den en-
skilde. Torn, kupoler, sinnrika glasveran-
dor blir allt sållsyntare. Det år inte långre
lusthus for kaffedrickning utan stugor att
bo i under helger och semestrar - och det
behovs naturligtvis också, men år något
helt annat ån det bostadsnåra lågenhet-
skomplement, som jag foreslår.
I den allmånt utbredda pessimismens

tidevarv, då krisen breder ut sig, och
vålfårdsstaten tycks skålva i sina grundva-
lar, finns kanske åndå positiva mojlighe-
ter, som består just i samhållets minskade
resurser till allmån skotsel av parker och
anlåggningar, i stadsbornas minskad eko-
nomiska mohligheter att fara ut till fritids¬
hus på landet, i den våxande reaktionen
mot industrialismens miljoforstoring,
som får månniskor att uppskatta naturen
och langta efter giftfria gronsaker och
naturnåra sysselsåttningar som odling och
motion. Hår borde finnas stora mojlighe-
ter att låta dessa slumrande krafter rycka
in och ta hand om delar av parkmarken
och också rivningstomter och andra om¬
raden som kan vara låmpliga.
Hittilis har månniskornas odlingsin-

tresse ofta tagits tillvara på ett ganska
dåligt sått.
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Visserligen har antalet odlingslotter
okat på många håll, men ofta forvisas de
till avsides belågna utkanter av staden, till
overblivna vågremsor och tillfålligt obe-
byggda tomter. Odlingslotter har låg sta¬
tus i stadsplanesammanhang, anses ofta
skråpiga och fula - något som får
sjålvuppfyllande verkan eftersom ingen
månniska lågger ner omsorg och kårlek i
något, som man vet att man bara får
behålla ett år i taget. Inga frukttråd, inga
bersåer, inga klångvåxter eller rosenbu-
skar. I båsta fall ett par bårbuskar och ett
tillfålligt tomathus av storar och plastfo¬
lie. Undra på att det ser skråpigt ut!
Men det finns också goda exempel. Ett
sådant år Sjobergen i Goteborg vid
Åvlsborgsbrons sodra fåste. Dår har ka-
ninuppfodare och brevduveentusiaster
sitt tillhåll, och dår finns odlingslotter,
stugor, bjorkdungar och klippor med ut-
sikt over hamninloppet. Hittills har områ¬
det varit fredat från exploateringshot gen¬
om militårens overordnade intresse, men
det år ovisst hur långe. Det betraktas av
kommunen som en oanvånd reserv. Det
faktum att något hundratal pensionårer
tillbringar all sin fritid hår kan vaga lått,
nar storhotell, kolkraftverk eller bostads-
foretag anmåler sitt intresse.
I Ystad har ett sårskilt koloniområde

planerats for djurhållning, Klondyke, dår
kolonisterna har hons, gåss, kaikoner,
påfåglar, kaniner mm. - ett foredomligt
sått att ta månniskors leklust på allvar.
I Lovgårdet i Goteborg anlåggs just nu

en ny typ av kolonitrådgård, knuten till
hyreskontraktet. Hår skall boende i
stadsdelen i ganska olåndig skogsterrång
få anlågga trådgårdar - terrasser och sten¬
partier, trappor och murar - och bygga
stugor fritt utan byggnadslovsritning med
bara några beståmmelser om storlek (15
m2), vågghojd och fasadmaterial (trå).
Hår år avsikten att månniskors fantasi
och skapargladje ska kunna komma till
uttryck på ett stenkasts avstånd från
lågenheten. Men flyttar man, så måste
man också låmna sin kolonilott, precis
som villaågaren måste låmna sin trådgård
med våxthus och pergola, når han såljer
sitt hus. Detta år konsekvensen av att
forbåttra kvaliten i hyreshusboendet med
en nårbelågen trådgård. I Lovgårdet finns
många outhyrda lågenheter och omflytt-
ningen år hog. Med detta forsok vill man
forsoka oka kvarboendet. Staten har nu
avsatt 10 miljoner kronor for innevarande
år for stodja tillkomsten av koloni - och
odlingsområden i stadsdelar med outhyr¬
da lågenheter.
Lena Jarlbv, Chalmers Tekniska Hogskola, Gote¬
borg
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Summary

The Formed, The Cultivated and The
Self-Grown Expression p. 73
By Per Stahlschmidt
As a landscape architect one gives form to
the areas one works on. However, this
does not necessarily mean that the area
involved has to appear formed.
The author defines the formed expres¬

sion as being a lay-out or landscape which
looks designed or modelled in accordance
with an aesthetic concept. The formed
expression is the landscape architect's
chosen language and both the French
baroque garden and the English land¬
scape garden have this formed character.
Planting with a formed expression is

described as being a planted area. The
common denominator for this planting is
that the planner's pencil and the gardner's
shears and hoe are evident.
The cultivated expression is defined as

being a lay-out or landscape which ap¬
pears formed from practical objectives
alone.

Planting with a cultivated expression is
seen as a culture. The culture can be a

group of beech trees, an apple plantation
or a radish bed - planting with the com¬
mon trait of appearing to be materially
useful. The self-grown expression is defin¬
ed as landscape which appears to have a
nature like character - which for the vege¬
tation means self-grown and for the ter¬
rain, a geological formation.
Køge Bugt Strandpark is planned and

laid out by man but most of it appears as a
natural beach - its origins are not geologi¬
cal processes but could just as well be so.

Planting with a self-grown expression is
described as vegetation in accordance
with "the growed principle" in contrast to
"the planted principle". Vegetation has
been used in both the "massifs" of the

baroque garden and "the wilderness" of
the renaissance garden. In both cases,
there are stands as a defined garden ele¬
ment. The grove in G. N. Brandt's garden
in Ordrup is also an example of a self-
grown expression on a small scale with
designed limits - a so called wild garden.
Whilst the cultivated character does not

pretend to be anything else, the formed
character promisés an artistic or concep¬
tual, emotional content. This content
should not only be recognisable but must
appear obvious, relaxed and natural.

One must be carefull when attempting
to define landscape architectural quality
but, as a rule, it is reasonable for the
recipient to ask himself "what did the
designer intend to achieve here?"

Nydam Lake, p. 80
By Agnete Muusfeldt
A few years ago, the author was asked to
advise the owners about a 17,000 m2 lake
in Bagsværd.
Today, the surroundings close to the

lake are characterized by well maintained
gardens where the lawns, under large
trees, stretch all the way down to the
water level whilst a few gardens, allowed
to look after themselves, have a natural
appearance.
A considerable decline in bird life has

been registered. There is a connection
between the state of the gardens and the
lack of animal life. Order and care in the

garden can only be achieved by excluding
a number of plant species which are re¬
garded as weeds to be hoed or sprayed to
death. The large trees along the lake side
create shadow zones with poor growth
possibilities for herbaceous vegetation.
Most important of all, is to re-create the

lake-side zone because growth possibili¬
ties exist for many biotopes here. Nature
can also be brought back to garden lawns,
to boundary hedges and to bush planting
so that - if all goes well - many original
plant species can again thrive and the
animal life can return.

Nature Park at Nørrebro, p. 84
By Michala Engelmann, Helle Willum
Jensen, Kristiina Kesåaro, Lone Scave¬
nius and Marno Gudiksen
The proposals show that Copenhagen can
be enriched with an inexpensive 150 hect.
nature park only a few kilometres from
the city center, adjacent to the high densi¬
ty Nørrebro and Østerbro districts.
The site forms a long dale depression

between two completely different neigh¬
bourhoods. Forest formations along the
city side underline the sharp transition
from town to park whilst groves bring
about the transition from park to the open
development on the other side. The long
plain lies between these two elements and
is the large landscape room in the area.
The water, which meanders through the
landscape, underlines the dale depression
and accentuates the different spaces it
runs through.
Establishment of a unified nature area

necessitated re-routing of train traffic
which now runs through the area.

Finding Resources in Times ofThrift,
p. 88
By GunnarWestermark
The Chinese way of looking at things can
teach us how to see not only the dangers in
an economic crisis but also the possibili¬
ties created by the new situation. There is
a method which ought to be used by many
more municipalities in Sweden - Structu¬
ral changes through reassesment. This
does not mean change by saving on all
services and performance. Reassesment is
a different type of change. Instead of
mowing grass one can create a flower
meadow. Land can be leased for grazing
of sheep and the lawns could be changed
to allotment gardens. The principle crite¬
ria is whether or not the function can be

changed to something else which is better
for the public or has the possibility of re¬
ducing municiple resources.
At the present time, it would seem that

the economic crisis will reverse the oppo¬
sition which still exists against change.

The Park - Countryside for Town
Dwellers, p. 90
By Lena Jarlov
For the author, the word park means
greenness and vegetation in the town in
contrast (or compliment) to streets and
houses. It also means maintained nature

in contrast to wild nature and it means

nature for the sake of pleasure in contrast
to productive nature. What are the impor¬
tant functions which the park must fullfil
to satisfy the need of people who do not
have their own gardens or a place in the
country to go to? The first task for a park
is to establish contact with nature. Ano¬
ther is to be the subject for people's own
work with growing plants and building
gardens, walls, rockerys, steps, building
small summer houses, greenhouses and
beehives. A further function is to be a

place to come to, to sit outside, to read
and eat or meet up with friends. A last
important objective for the park, is to
function as a teaching medium so that the
city child can understand nature and plant
cultivation. Many of the functions men¬
tioned above are difficult to integrate into
the parks we use today. Traditional parks
can be divided into two types - The plan¬
ned park and the nature park. We need a
third type laid out by the users - a form of
allotment park which is open to everyone.
At Lovgårdet in Gothenberg, a new

type of allotment garden is now being laid
out as part of the leasing contracts. The
aim here is to led human phantasy and
innovation express itself just a stone's
throw from the flats. Jeremy Dean
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Beton-klinken M23

Beton-klinken er et alternativ på grund af
dens enkle form og utallige kombinations
muligheder og, at den produceres efter
andre principper end almindelige fliser,
dermed opnås et overfladestruktur og
farvenuancer, der giver et smukt arkitek¬
tonisk helhedsindtryk og et godt miljø.
Beton-klinken M23 produceres til mo¬

dul 23 cm, og er beregnet til at skulle
lægges med ca. 3 mm fuge. Pr. m2 anven¬
des 37,8 hele sten.

Udlægning bør ske efter udspændte
snore eller opmærkede lægter på mål
delelige med 23 cm for at give den ønske¬
de fuge. En fuge på 3 mm er en relativ stor
fuge, og det udlagte areal er vanskeligt at
færdes på uden at skubbe til enkelte sten,
indtil der er udfuget. Udfugningen skal
derfor ske straks efter lægningen med
strandsand eller andet fint materiale.

Kilde: Brandt Beton A/S, Lillemosevej 1,
Sterkende, 2640 Hedehusene, tlf. 02 -13 88
44.

NUTRICOTE!!!

Et nyt næringsmiddel, der helt klarer
gødningsproblemet i blomsterkasserne
i 140 dage!!! (også andre steder).
Rekvirer brochure!

løvrigt: har det interesse, få vore kata¬
loger.

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-722060

ET HAVEANLÆG
- EN TIVOLIKONKURRENCE

Beton-klinken M23 er et præcisions-
produkt. Den produceres på undermål,
som tager hensyn til dels den nævnte fuge,
dels til formslitage.

Fremstillingsmålene er: længde 227
mm, bredde 112 mm, tykkelse 65 mm.
Breddemålet svarer til Vi længdemål -5-
dertil hørende fuge. Alle mål er ± 1 mm.
Beton-klinken M23 kan teoretisk godt

lægges i halvforbandt uden fuge. Bevæ¬
gelser i underlag og trykbelastninger vil
dog medføre stor risiko for knusninger af
hjørner og kanter. Lægning i sildebens¬
mønster kan kun udføres ved overholdel¬
se afmodulmålene.
Beton-klinken M23s styrke svarer til

DS's krav - og kontrolleres løbende i
henhold til BVK's bestemmelser. Beton¬
klinken M23's tolerance er meget lille,
væsentlig mindre end ved almindelige fli¬
seprodukter. Tolerancen kontrolleres
ved opmåling over flere sten.
Som tilbehør fås: Halv sten 112 x 112

mm og Halv sten MP (mester petring) 227
x 53 mm. Målene er basismål.
Beton-klinken M23 fås i farverne let

bruntonet og gul. Andre farver leveres
efter opgave.

IDEKONKURRENCE til nyt haveanlæg
foran Glassalen, på det nuværende bænkeareal
KONKURRENCEMATERIALE kan rekvireres ved henvendelse til
Tivolis Hovedkontor, Vesterbrogade 3, 1620 København V., tlf.
01 • 15 10 01, i tidsrummet 15.5.84 - 15.7.84 - dog kun så længe
materiale haves.

INDLEVERING af forslagsmateriale senest d. 31.7.84 kl. 20.00 til
Tivolis Hovedkontor.

VINDERFORSLAGET præmieres med kr. 35.000, og der vil blive
indkøbt forslag for kr. 30.000 - min. 10.000 hver.
OFFENTLIGGØRELSEN af idékonkurrencen vil finde sted i

dagspressen på Tivolis Fødselsdag d. 15.8.84.

TIVOLI
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Stads- og Kommunegartnernes
årsmøde i Sønderborg 1984
Stads- og Kommunegartnerforeningen af¬
holder årsmøde i dagene 13.-14.-15.
august d.å. under temaet »friarealer ved
offentlige institutioner«.
Sønderborg kommune er beliggende på

øen Als og Sundeved (Jylland) med Als-
sund som adskillelse. Forbindelsen sker
via to broer, hvor den sidste blev indviet i
oktober 1981.
Selve byområdet er mod øst og vest

omgivet af store, fredede rekreative om¬
råder. Mod øst - Sønderskoven (stats¬
skov) på ca. 405 ha. beliggende i umiddel¬
bar nærhed af byområdet. Ad et udbygget
stisystem kan man køre fra bymidten forbi
slottet langs Sønderborg bugt til Sønder¬
skoven. Via en 1 km lang strandpromena¬
de passeres badestrand, søbadeanstalt,
mindre byskov med tennisbaneanlæg og
campingplads, idrætshøjskole, stranden¬
ge, strandområder og en ny lystbådehavn,
der landskabeligt fint er indpasset forhol¬
dene på stedet. Anlægget er ibrugtaget
sommeren 1982 (landskabsarkitekter
Edith og Ole Nørgård). Mod vest - de
store skanseområder med Dybbølmølle
som midtpunkt.

Sønderborg by er vokset op omkring
Sønderborg slot, som Valdemar d. Store
påbegyndte i 1100-tallet. Mange histori¬
ske begivenheder er knyttet til Sønder¬
borg og omegn, f.eks. slottet, der erindrer
om Chr. d. II.s mange fængselsår og Dyb¬
bølmølle, der første gang blev skudt i grus
1849 og senere i 1864. Fra først i 1920erne
efter folkeafstemningen, hvor Sønderjyl¬
land atter blev foreniget med det øvrige
Danmark, til slutningen af 1960erne indtil
kommunesammenlægningen, udviklede
købstadskommunen sig til en aktiv han¬
dels- og industriby med op til 23.000 indb.
Ved kommunesammenlægningen blev
Ulkebøl og Dybbøl kommuner indlem¬
met til Sønderborg kommune med et der¬
af samlet areal på 5443 ha. Indbygger-
mæssigt har kommunen opnået sit hidtidi¬
ge højdepunkt på knap 30.000 indb. i
midten af 70erne.

Sønderborg kalder sig skolernes by og
rummer 7 kommuneskoler, heraf 3 større
2-4 sporede skoler bygget i midten af
70erne, samt uddannelsesinstitutioner
som håndværkerskole, handelsskole,
handelshøjskole, erhvervsskole, tekni¬
kum, sygeplejeskole, befalingsmandssko¬
le, søfartsskole, idrætshøjskole og 2 gym¬

nasier. Det ene amtsgymnasium er taget i
brug indenfor de senere år, og er et meget
utraditionelt og særpræget byggeri tegnet
af A5-tegnestuen, København. Af kom¬
munale institutioner kan nævnes Sønder¬

borg Vandrerhjem, hvor årsmødet afhol¬
des. Indenfor børne-, unge- og ældreinsti¬
tutionsområdet er der gennem den sidste
halve snes år sket en stor udbygning af
kommunale institutioner og fritidsfacilite¬
ter. Eksempelvis kan nævnes flere idræts¬
haller, musikhus, bibliotek, svømmehal,
lystbådehavn, idrætsanlæg og grønne om¬
råder. Udviklingen indenfor kommunale
offentlige friarealer er i perioden fra
1973-1983 steget med ca. 100% fra ca. 90
ha til ca. 180 ha.

Årsmødedeltagerne vil foruden kom¬
munale institutioner i Sønderborg kom¬
mune få lejlighed til at besigtige Augu¬
stenborg Slotspark samt Gråsten Slots¬
park. Niels Mortensen.

Programmets hovedpunkter:
Mandag 13. august:
Ankomst kl. 12.00.

Eftermiddag: Åbning af årsmøde v/
borgmester Harry Christensen. Sønder-

TENNIS-GRUS
Europamesteren i tennisgrus er fundet!

Lang tids research samt efterfølgende labora¬
torieundersøgelser er kronet med held. LML
tennismaterialer introduceres nu i Danmark. Vi
kan tilbyde følgende 5 sorteringer:

0-1 mm LML-TENNISMEL
0-2 mm LML-TENNISSAND
0-3 mm LML-TENNISGRUS
1-3 mm LML-TENNISPERLER
0-2 mm LML-TENN

Alle materialer fremstilles under løbende labo-
ratoriekontrol.
Ring efteryderligere oplysninger samt konkur¬
rencedygtige tilbud.

XIXI

LML-SPORT ApS

Starupvej 122
8340 Malling
Tit. 06 -93 31 33

ier

Specialplanteskole for
reduktion og salg

ter til anlægs-
W landskabs-

?ntlige myndigheder.
De er altid velkommen *
at aflægge os et
besøg samt rekv
vore kataloger og
brochurer uden beregn
"i står altid gerne

»res disposition
se af tilbud.

AF
1982
A/S

Øvej 10, Kappendrup,
5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl. 7-15.30 eller efter aftale.
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borg kommunes friarealer, områder, der
forvaltes i stadsgartnerens regi v/ stads¬
gartner N. Mortensen. Sønderborg kom¬
munes institutionspolitik v/ socialudvalgs¬
formand Karen Margrethe Petersen og
socialinspektør Knud Møller. Sønderborg
kommunes uddannelsespolitik (folkesko¬
len) v/ kulturudvalgsformand Jørgen Jør¬
gensen og skoledirektør Bent Emgren.
Friarealer ved kommunale institutioner v/

stadsgartner N. Mortensen. Tur til Kær¬
vej stadion, Mølledamsanlægget og pleje¬
hjemmet Mølleparken.

Tirsdag 14. august:
Formiddag: Ekskursion til børnehaver,

skoler, plejehjem, beskyttede boliger.
Eftermiddag: Gråsten slotspark - rund¬

viser slotsgartner Moseholt. Hospitalets
park ved Augustenborg sygehus ved over¬
gartner Rambusch.
Aften: Foredrag »Blomsterbund under

træer og i græs« v/ Agnete Musfeldt.

Onsdag 15. august:
Formiddag: Foredrag »Fritid mellem

husene« v/ Jørgen Andersen, leder af
socialgården Holstrupgård. Diskussion.
Afslutning ca. kl. 13.00.

Tilmelding: Karen Permin, Gammeltorv
22. Postboks 2172, 1017 Kbh. K. Tlf. 01-
153366.

Ny udgave af »Håndbogen i plantepleje
og -beskyttelse« fra Agro-kemi A/S
»Håndbogen 84 i plantepleje og -beskyt¬
telse for grønne områder, skove, plante¬
skoler, vej- og industrianlæg m.m.« giver
læseren omfattende og udførlige informa¬
tioner om sprøjte- og gødningsplaner
samt jordforbedring. Oplysningerne gi¬
ves i skemaform opdelt i grupper og om¬
fatter ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse
samt svampesygdomme i diverse kultu¬
rer. I »Håndbogen 84« er afsnittene om
Sprøjteudstyr og Sikkerhedsudstyr samt
Vejledning for brugeren udvidet i forhold
til tidligere udgave, dette gælder også
afsnittet Virkningstabeller. En udførlig
varefortegnelse med beskrivelse af pro¬
dukterne og deres brugsområder m.m. -
herunder flere nye - afslutter bogen. Bo¬
gen er i A4-format på 96 sider.
Håndbogen udsendes til have- og land¬

skabsarkitekter, havebrugskonsulenter,
stads- og kommunegartnere, anlægsgart¬
nere, gartner- og .skovbrugsskoler, div.
offentlige forvaltninger, boligselskaber,
institutioner og større industrivirksom¬
heder.
Henvendelse: Agro-kemi A/S, Gam-

melager 1, 2600 Glostrup. Tlf. 02 - 45 21
11.

S. TH. SØRENSENS PLANTESKOLE

JONSTRUPVEJ 133

2750 BALLERUP - TELF. (02) 65 59 30

W[*

KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91, 2950 Vedbæk
Telefon 02-890728

NYANLÆG-VEDLIGEHOLDELSE-GÅRDSANERING L q A

Brug den faguddannede, godkendte og organiserede
ANLÆGSGARTNERMESTER

Dette bomærke er Deres garanti for kvalitet og veludført arbejde
Med venlig hilsen

Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
LDA (01)74 94 00

HEGN & PLANTEKCIMMER
udført i glasfiberarmeret cement
* Høj styrke — lav vægt
* Ingen vedligeholdelse
* Et utal afmuligheder -10 typer

£ Teglgårdsbakken 18
ly fiTfl a c 7620 LemvigM\.\fl%JLApS (07) 82 37 90 el. (07) 88 98 57
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AH Rullegræs
A.H. Rullegræs er en 1 eller 2 år gammel
græsplæne, passet og plejet med det for¬
mål for øje, at den skal sælges i græstørv,
der skæres op med specialmaskiner.
Græstørven har et sundt og kraftigt

rodnet, er smukt og rent skåret i 40 cm
bredde, ca. 100 cm lang og har en tykkelse
på 2-3 cm. Under transporten er tørven
rullet sammen. På brugsstedet lægges tør¬
ven let og enkelt, kant til kant, og plænen
kan benyttes straks.
Der er udlagt to typer, en Turf-blan-

ding og en Sports-blanding der indehol¬
der Rajgræs.
A.H. Rullegræs kan anvendes til nyan¬

læg og reparationer af plæner i parker,
haver, skoler, institutioner, boligselska¬
ber eller boldbaner (her skal dog regnes
med en 2 måneders periode, før der må
spilles) og naturligvis til reparationer af
nedslidte plæner, bl.a. målfelter etc.
Ved anvendelse af A.H. Rullegræs

slipper man for problemerne med såning,
spiring, etablering og ukrudtsbekæmpel¬
se. Man får eri tidsmæssig besparelse, og
man får tillige en græsplæne med slid¬

stærk og tæt græsbestand fri for ukrudt
fast sammengroet og klar til brug i løbet af
kort tid.
For at få et godt resultat er det nødven¬

digt at følge den medfølgende vejledning
for behandling af jorden, samt pasning og
vanding den første tid efter lægning.
Kilde: IMEX Denmark, Skolebakken

36, 2830 Virum, tlf. 02 - 85 34 64.

Norrlands Trålek 20 år
Tråleken fyller 20 år. Detta ger oss anled¬
ning att fira och for en gångs skull se
tillbaka. Allting borjade når vi insåg
nodvåndigheten av att planera och bygga
barnvånliga, såkra och samtidigt tilltalan-
de lekredskap for våra moderna boende-
miljoer, som våxte fram med våldsafn
kraft under 60- och 70-talet. En innebo-
ende kårlek till trå, de nya, just uppkom-
na tryckimpregneringsmetoderna och
slutligen det faktum, att vi sjålv bodde i
ett av Europas mesta skogsområde, gjor¬
de, att vi beståmde oss for att arbeta med
dessa forutsåttningar. 1964 grundades

foretaget Norrlands Trålek, som från
borjan var avsett att endast serva egna
planeringsobjekt. Men då hela branchen
1970 omstållde sig till tråtrenden, blev
Norrlands Trålek ett allmånt lekredskaps-
foretag. Sedan 1980 har vi åven produk¬
tionen i egna verkståder, och detta har
gett oss mojligheter som aldrig forr, att
utveckla nya produkter och att se till, at
produkternas kostnader hålls på så låg
nivå som mojligt till gagn for alla, och
utan att detta sker till pris av såmre kva¬
litet.
Kilde: Norrlands Trålek. Lyby. 24200

Horby. Sverige.

NT 2083

Symfonivej 15, 2730 HERLEV - Tlf. (02) 92 15 00

AB HAGS MEKANISKA
Box 133, 578 00 ANEBY, Tel 0380/404 30

NORGE: CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S Grefsenvn. 9 - OSLO 4 - Tlf. (02) 158050
AVD: VEST-NORGE Håkonsgt. 17-5000 BERGEN - Tlf. (05)233074
FINLAND: Oy JTRADING AB Kurirvågen 118 - 01510 VANTAA 51 - Tlf. 90-8701155

HAGS
ANEBY SWEDEN

Udviklende
udfordringer

En legeplads skal være
sjov; men det er ikke
nok! - Legen må også
have en udviklende
funktion. Når barnet ta¬

ger imod udfordringen
og forsøger at balancere
over en gyngende bro,
eller at klatre lidt højere
op, da er det en vigtig
del i barnets udvikling.
Det handler ikke bare
om at træne motoriken.

Lige så vigtigt er det, at fantasien stimule¬
res, og at såvel intellekt som krop udvikles
i en aktiv leg. Vi vil være med og skabe en
verden af leg og glæde for børnene.
Udviklende legeredskaber er vor måde at
vise, at VI TAGER LEG ALVORLIGT.
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Den anonyme kunst Således er den blevet kaldt engang,
havekunsten. Anonym,fordi den så sjæl¬
dent skilter med andet end sit eget ud¬
tryk, som er at forene det naturskabte
med det menneskeskabte.

Nogle formår at gøre dette bedre end
andre. Enklere, stærkere, tidløst. Land¬
skabsarkitekt P. Junggreen-Have fra
Åbenrå hører til disse. Han har igennem
et langt liv sat sig mange spor rundt om i
danske byer og landskaber. Men han har
ikke sat sig navn på, har altid valgt at lade
planterne, formerne, farverne, lys og
skygge tale for sig selv.
Derfor har han ved Det jydske Have¬

selskabs repræsentantskabsmøde den 26.
maj fået overrakt selskabets kulturpris,
en bronzestatuette lavet af Hanne

Warming.
Det vil være meget imod hele Jung¬

green-Haves indstilling at foretage en op¬
remsning af hans indsats inden for land¬
skabs- og havearkitektur. Hans kende¬
tegn er ydmyghed og enkelhed og en dyb

respekt for det oprindelige, det uforfal¬
skede. Derfor er han så god, når der
f.eks. skal ændres ved vore kirkers omgi¬
velser. Når Nationalmuseet skal bevare"

bygningernes omgivelser. Når de gamle
hærvejsbroer skal beholde deres funk¬
tion. Men også inden for nybyggeri laver
han fornemme projekter. Se det f.eks. i
Åbenrå, Sønderjyllandshallen og Amts¬
gården. Det er Junggreen-Have, der har
udformet omgivelserne, det står bare
ikke nogen steder.
I de senere år har han føjet et nyt og

væsentligt aspekt til sin virksomhed: un¬
dervisning af vordende landskabsarkitek¬
ter ved Arkitektskolen i Århus. Det be¬
rettes herfra, at han kæmper med næb og
kløer for at holde en plads åben til have¬
kunsten, for »der skal være råd til den«.
Og det er da vort håb: at denne pristil¬

deling må få mange flere til at synes det
samme.

Kilde: Pressemeddelelse fra Det Jydske
Haveselskab.
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Bordursten
Kantsten
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Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

lirumlf Ir i*4i ii i IS
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44
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Konkurrence om Torvet i Esbjerg
Esbjerg byråd har udskrevet en offentlig
konkurrence om Torvet i Esbjerg. Samlet
præmiesum 250.000 kr.
Frist for forespørgsler udløbet. Indle¬

veringsfrist den 26. september 1984.

Akademiets prisopgave 1984
- er betitlet Et skulpturlandskab. Præ¬
miesum 50.000 kr. Indleveringsfrist 15.
februar 1985. Program og betingelser fås
fra Akademiraadets kontor, Kgs. Nytorv
1,1050 Kbh. K.

Euro Grøn 1984

Udstillingen Euro Grøn 1984 med tilhø¬
rende kongres afholdes i Malmø 5.-8.
september, nærmere oplysninger LDA,
Linde Allé 16. 2720 Vanløse, telf. (01).
74 94 00.

Tuin8ipark
Udstillingen Tuin & park, der afholdes
hvert andet år, finder sted 8.-12. oktober
1984 i Utrecht, Holland. På det 11.000
kvm store udstillingsareal viser 225 udstil¬
lere fra 20 lande deres produkter.
Nærmere information: Royal Nether-

lands Industries Fair. P.O.Box 8500. 3503
RM Utrecht. Holland.

Den 37. IFHP-kongres
The International Federation for Housing
and Planning afholder sin 37. kongres i
Berlin 10.-14. septemer 1984.
Kongressens tema er: Revitalisation of

Inner City Areas og er organiseret i for¬
bindelse med blandt andet en midtvejs¬
rapport over IBA '87.
Med Berlin som kongresby vil kongres¬

deltagerne få lejlighed til på stedet er
erfare nogle af resultaterne af de mange
forskelligartede forsøg, man i Berlin har
iværksat for at give nyt liv til ældre byom¬
råder.
Nærmere oplysninger og program fås

fra IFHP Congress Department, 43 Was-
senaarseweg, 2596 CG The Hague, Hol¬
land, tlf. 070-28 15 04 /24 45 57.
Kongresgebyret er for IFHP-medlem-

mer Hfl. 750, for ikke-medlemmer Hfl.
940 og for studerende 270; studerende
kan også deltage for 80 Hfl., men får da
ingen publikationer og kan heller ikke
deltage i de selskabelige arrangementer.

Seminar omTrær og Busker i by- og
trafikkmiljøer, 23. og 24. august 1984
Deltakere:
Seminaret henvender seg til forskere,
planleggere, rådgivere og andre som teo¬
retisk eller praktisk arbeider med bruk av
plantemateriale i by- og trafikkmiljøer.

Arrangør:
Arbeidsgruppen for landskapsplaner un¬
der NJF's seksjon III-Hagebruk.
Påmelding:
Ole Billing Hansen, Institutt for dendro¬
logi og planteskoledrift, Norges Land-
brukshøgskole. Boks 16, N-1432 Ås-
NLH. Tlf. (02) 94 98 92.
Deltakeravgift:
Kr. 400.

Program:
23. august: Grøntanlegg i tettsteder, Ter¬
je Vedal, Oslo.
Undersøkelse om parkforvaltningenes si-
tuasjon i tilstramningstider, Sten Gorans-
son, Alnarp.
Bilforurensning i tettsteder. Sigurd

Tvedt, Statens Forurensningstilsyn.
Forutsetninger og vegetasjon, Atle

Håbjørg, NLH.
Betydningen av vegetasjon, Kine Dy-

ring, NLH.
Vegetasjon ved trafikkårer, Nina Øde-

gaard, Vegdirektoratet.
Spredning av forurensning fra trafikk¬

årer, Per Anker Pedersen, NLH.
Saltskaderpå vegetasjon, Ulf Moback,

Goteborg.
Sykdommer på trær, Kåre Venn,

NISK.

Utvalg av planter, Atle Håbjørg, NLH.
24. august. Plantekvalitet, Ole Billing,
NLH.

Plantning, Dagny Owrenn, NLH.
Etablering, Palle Schmidt, København.
Det nye synet på vedlikehold, Klaus

Vollbrecht, Alnarp.
Vedlikehold sett fra en praktikers syns¬

punkt, Øivind Sendby, Oslo.

Kurser fra Dansk Byplanlaboratorium
Fysisk planlægning og teknologisk udvik¬
ling (Det 34. danske byplanmøde).
Mødet vil især focusere på informa¬

tionsteknologien indne for både privat og
offentlig virksomhed. Der søges indkred¬
set nogle centrale problemstillinger foi
den fysiske planlægning både på kommu¬
nalt, amtsligt og statsligt niveau. I tilknyt¬
ning til mødet udgives et skrift.
Kursusafgift: ca. 1.000 kr. inkl. skrift.

Varighed: IV2døgn. Tid: 25.-26. oktober.
Sted: Kongrescentret i Herning.
Lokalplaners nytte (praktikkursus nr.
47).
Kursets formål er gennem foredrag og

diskussion af styrke deltagernes viden og
erfaringsgrundlag om lokalplaners anven¬
delighed. Kurset er således en opfølgen al
de seneste års kurser om kommunepla¬
nen, herunder ikke mindst rammerne.
Det henvender sig til politikere og tekni¬
kere, der har med lokalplaner at gøre.



Kursusafgift: 2.800 kr. Varighed: ca. 2
døgn. Tid: 14.-16. november 1984. Sted:
Hald Hovedgård ved Viborg.
Program rekvireres fra: Dansk Byplan¬

laboratorium, Peder Skramsgade 2B,
1054 Kbh. K. Telf. (01) 13 72 81.

Oversigt over efteruddannelseskurser
efteråret 1984
De samarbejdende kursusarrangører,
herundre bl.a. Byggecentrum, DAL
DIEU og DdL, har siden 1974 udgivet B-
kalenderen, en oversigt over efteruddan¬
nelseskurser, som et fælleskatalog med
koordinerede kursustilbud til bygge- og
anlægssektoren.
Interesserede kan udfra oversigten rek¬

virere enten de enkelte kursusudbyderes
kursuskatalog og/eller mere detaljerede
kursusprogrammer.
Kursusoversigten er opdelt i 6 emne¬

områder, og inden for hvert emneområde
er kurserne opført efter alfabetisk orden.
For hvert kursus er anført kursusudby¬

dere, dato eller måned for dets afholdel¬
se. Endvidere kan det være markeret, om

I kurset forventes gennemført næste sæson.
I

Ønsker man yderligere oplysninger og/
eller kursusbeskrivelser, kan disse bestil¬
les telefonisk.
Fra kursusoversigten efterår 84 kan

bl.a. nævnes kurserne Byforbedring i nye¬
re etageboligområder og Det åbne lands
planlægning, der begge afholdes i no¬
vember.
B-kalenderen kan rekvireres fra Bygge¬

centrum, Kursusafdelingen. Vestervoldga-
de 94,1552 Kbh. V. Telf. (01) 12 73 73.

Gronska i detaljplanen
Gronska i detaljplanen. Behandling av
parkmark i stads- och byggnadsplaner av
Bengt Persson & Erik Westlin.
Parkmark som avsåtts i detaljplaner kan
ha många olika funktioner. Den »verk-
ligt« udnyttjade parkmarken, d.v.s. den
som anvånds aktivt for lek, motion, sam-
varo m.m., år bara en liten del av den
totala parkmarksytan. Skyddszoner for
industri, ledningar o dyl, bullerzoner vid
gator och jårnvågar, reservområden och
spillytor år några av de andra funktioner
som parkmark kan fylla. Det finns olika
sått att tillgodose de hår funktionerna i

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 9B
Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22

detaljplaner, utan att alitid avsåtta mar¬
ken som parkmark.
For den aktivt utnyttjade parkmarken

beståmmer planen låget, formen och stor-
leken. Utformningen av ytan beståms se-
nare i byggprocessen. De fårutsåttningar,
som planen ger, styr ganske mycket av
mojligheterna att utforma parkmarken på
ett bra och fungerande sått.
Rapporten år en sammanstållning av

drygt 150 exempel. De visar dels hur man
kan utforma parkmark på ett bra sått så
att den fungerar for aktivt utnyttjande och
dels hurman på olika sått kan tilgodose de
andre funktioner som parkmarken idag
anvånds for.

Byggforskningsanslag nr: 820710-5.
Rapportserie Stad och Land nr 25 från

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
1983 (135 s., ill., cirkapris 40 kr. exkl
moms) ISBN 91-576-1694-9.
'

Skriften bestålis genom: Sveriges Lant¬
bruksuniversitet, Konsulentavdelningenl
Trådgård, 230 53 Alnarp. Telefon 040-41
50001405, 406.
Kilde: Referat från Byggforskningen

3:1984.

V

Vedligeholdelse
afvej-,have-
o« parkanlæg.
»Når man har at gøre med den daglige pleje og vedligeholdelse af
beplantninger i og omkring park, skov, trafikanlæg, institutioner, indu¬
strier, boliganlæg m.v. - er det rart at vide, at man kan ringe til
Agro-kemi's institutionsafdeling eller et af salgskontorerne og fa råd
og vejledning i anvendelsen af jordforbedringsmidler, gødninger og
plantebeskyttelsesmidler.«
Vi udarbejder gerne jordforbedrings- og gødningsplaner samt sprøjte¬
planer for Dem.
Vi anviser nærmeste forhandler.

@Agro-kemi a/s Bayer
-derstår viden bag navnet.
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Cyklistkort for Hovedstadsområdet
Dansk Cyklistforbund: Cyklistkort for
Hovedstadsområdet. Redaktion Jan
Grubb Larsen og Finn Terp. 76 s. Pris
74,00 kr., medlemmer af Cyclistforbundet
59-, kr.
Kortet giver i målestok 1:50.000 oplys¬

ning om cykelstier, cykelveje, ruter, se¬
værdigheder, campingpladser, cykelud¬
lejning m.m.
Kortbogen er på 76 sider. Udover de 48

sider med kortblade indeholder bogen 28
sider med registre over blandt andet fug¬
lesteder, seværdigheder, turistburauer,
cykeludlejning og stednavne.
Når Cyklistforbundet har kastet sig ud i

sit hidtil største projekt med udarbejdelse
af dette kort, er det især på baggrund af, at
der for hovedstadsområdet intet andet
kort findes, der på samme måde tilgode¬
ser cyklisternes interesse. Med kortet i
hånden vil det være muligt at vælge sin
rute med størst mulig benyttelse af trafik¬
sikre strækninger, gennem smukke områ¬
der, til de mest seværdige steder. For
eksempel kan man cykle fra Køge til
Helsingør på cykelsti eller cykelvej mere
end 90 pet. af vejen.

Udover kortets primære formål - at
give vejledning til cyklisterne - skulle
kortet også kunne tjene som planlæg¬
ningsgrundlag for myndigheders og orga¬
nisationers arbejde med planlægning af
cyklisternes trafikforhold og friluftsliv. I
hovedstadsområdets findes ca. 2.000 km

cykelstier - svarende til knap halvdelen af
hele landets cykelstianlæg.

Weekend-cykling
Jens Erik Larsen: Weekend-cykling. Høst
og Søn. 48 s., ill. Pris 68,-kr.
Bogen indeholder 15 ideer til weekend¬

cykelture med København som udgangs¬
punkt. Lige på den anden side af Øresund
venter der cyklisten naturoplevelser, som
de færreste hidtil har benyttet sig af, og en
tur til Sverige kan kombineres med et
besøg på Bornholm. Turforslagene hen¬
vender sig til mange andre end københav¬
nerne, da de også dækker et stort område
af Sjælland.
Weekend-cykling indeholder ideer til

korte og smukke ture, der går ad sikre
cykelveje. Foruden udflugtsmål fortæller
bogen om overnatningsmuligheder, trak¬

tørsteder, hvilke kort der bør cykles efter,
samt om muligheder for cykeludlejning
eller for at få sin egen cykel med tog eller
bus.

Trafiksanering i Odense
I forbindelse med undersøgelserne om¬

kring trafiksanering i Odense publiceret i
»Undersøgelsesrapport« og »Hovedrap¬
port« blev der lavet en videofilm. Filmen
er produceret af Hans Wessing og varer i
alt 45 minutter. Filmen er et supplement
til undersøgelsesrapporten, og hensigten
er at anskueliggøre, hvordan trafiksane¬
ring fungerer. De 8 undersøgte trafiksa-
nerede områder vises i filmen, og der
redegøres for uheld, hastigheder og tra¬
fikmængder før og efter trafiksaneringen.
Endvidere viser filmen, at spørgsmålet
om trafiksanering ofte er indgået i kom¬
muneplandebatten. Alle der er inter¬
esserede i forhold omkring trafik/trafiksa¬
nering kan låne filmen. Henvendelse her¬
om bedes rettet til:

Odense Magistrat. 2. afdeling, Planlæg¬
ningsafdelingen, Odense Slot, 5000 Oden¬
se C. Tlf. (09) 13 13 72 - lokal 2115.

Vakbeurs Tuin & Park (Garden & Park Trade Show)
is full of new ideas for public green spaces

From Monday, October 8 to Friday, October 12,
1984, this exciting trade show is held in Utrecht,
presenting many new ideas and up-to-date
information regarding your trade sector.
The Garden & Park Trade Show provides a full
picture of everything that is needed for the lay¬
out and maintenance of gardens, park and
public green spaces.
Do visit the fascinating exhibits of the more
than 700 participants, now strikingly displayed
in this one grand event.

8 to 12 October 1984
Daily from 9.00-17.30.
Information: Royal Netherlands Industries Fair

(JAARBEURS) P.O. Box 8500
3503 RM UTRECHT
Telephone (30) 955911,
Telex 47132 jaarb nl

itmmjmm

8-12/101984
jaarbeurs utrecht holland

w

U
Garden and Park visitors also enjoy free admission to the Ffeur '84 Trade Show for the Flower Retail Trade
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Sven Hermelin
in memoriam

Af Per Friberg
Sven Hermelin, de svenska landskapsar-
kitekternas nestor, år dod, 83 år gammal.
Under den långa period han var verksam
hade han glådjen att se den disciplin han
representerade få status som en utbild-
ningslinje inom vårt lantbruksuniversitet.
Och helt foljdriktigt kunde vi som har
foljt efter honom foreslå och kora honom
till hedersdoktor i fjol som en vålfortjånt
harangering av hans insats.
Efter en kvalificerad utbildning - som i

borjan av seklet endast kunde fås utom-
lands - startade han sin verksamhet som
konsult i Stockholm och bedrev den med
stor framgång i mer ån ett halvsekel. Som
landskapsarkitekt svarade han for ut-
formningen av många skiida miljoer: bo-
stadsområden, begravningsplatser, stads-
parker, kraftverksbyggen, industriparker
liksom for restaurering av många histo-
riskt vårdefulla slottsparker. Genom sin
mångsidiga verksamhet blev han kånd i
vida kretsar - bland naturvårdare,
vågbyggare, arkitekter och byggfolk såvål
som bland dendrologer och trådgårds-
folk, antikvarier, landskapsvårdare och
andra med ansvar for miljon.
Parallellt med arkitektverksamheten

gjorde Sven Hermelin en viktig insats
som lårare. Trådgårdsutbildning har fun-
nits vid Alnarp i drygt hundra år och

hortonomutbildningen under halva den
tiden. 1933 fick Hermelin ansvaret for

undervisningen i trådgårdskonst och fort¬
satte dårmed i 20 år. Under den perioden
utbildades praktiskt taget alla de som
sedan projekterat eller haft hand om par¬
ker och kyrkogårdar i ståderna runt om i
landet. Och som helt naturligt planerats
och skotts i Sven Hermelins anda efter¬
som hans syn på yrket blev vågledande for
hans elever. Tidigare hade utbildningen
inom åmnesområdet ånnu inte funnit sin
form. For arkitekter som efter teknisk

hogskola fullbordade sin konstnårliga
skolning vid konsthogskolans arkitektur-
skola fanns visserligen åmnet trådgårds¬
konst på schemat - men utan den
nodvåndiga biologiska forankringen.
Också i många organisationer gjorde

Sven Hermelin en vardefull insats både
inom landet, på nordisk bas och interna-
tionellt som vice president i IFLA, Inter¬
national Federation of Landscape Archi¬
tects, på femtiotalet. Då var den svenska
foreningen av landskapsplanerare inte
storre ån att vi vid ett årsmote fick plats
vid ett långbord på Gyldene Freden. Sven
var bland kollegerna den sjålvklara me-
delpunkten - han var ordforande 1943-
61, då i kamratgruppen Foreningen Sven¬
ska Trådgårdsarkitekter med några tiotal
medlemmar, den nu mångdubbelt storre
Landskapsarkitekternas Riksforbund
LAR.
Hans insats var odiskutabelt pionjårens

- både som praktiker, lårare och admini¬
strator. Han var pionjår inom ett ar-
betsfålt som många uppfattade som nytt -
detta att vilja forma sin omgivning efter
både naturens och konstens lagar som i
sjålva verket månniskor har gjort sedan
tidernas morgon. Detta arbetsfålt, land-
skapsarkitektens, både detaljerna och
helheten, både trådgård, park och lands¬
kap - allt detta fick på många sått en
klarare definition genom Sven Hermelins
insats i sina resp roller.
Karakteristiskt for Sven Hermelin var

framforallt hans helhetssyn på natur och
miljo, antingen han projekterade i urbana
sammanhang eller upplevde orord natur i
fjallvårldens jaktmarker och fiskevatten.
Han var linnéan - med allt vad man kan

lågga i det ordet: den djupa kånslan for
både naturen och for kulturarvet och den

vetgiriga nyfikenheten hur a\lt hånger
ihop och fungerar. Så lårde han också
yrket från grunden når han som tråd-
gårdselev fick agera pinnpojke åt Rudolf
Abelin redan då seklet var ungt. Den
fasta forankringen i planeringens alla
konkreta forutsåttnirtgar hindrade dock
inte Sven från att hogt vårdera viktiga

men mera irrationella kvaliteter som

ståmningar, kånslor. Detta alldeles
sårskilt viktigt i en nog så agrart betonad
miljo. Under sina tjugo år som lårare
hade han elever med lång praktik och
dårav foranledda grona fingrar. Den
nodvåndiga formågan att fantisera kring
en vision, betingad av landskap, terrång,
vegetation och funktionella sammanhang
blev i den situationen den kanske viktiga-
ste uppgiften for en lårare i ett utpråglat
gestaltningsåmne.
Som hans eftertrådare sedan 1952 har

jag fått elever med annan bakgrund och
dårmed i viss mån en annan roll som lårare
- dock inte når det galler foreståeisen,
inlevelsen i ett projekts alla generatriser.
Når en facktidskrift for några år sedan
intervjuade Sven om landskapsarkitek-
tens situation i tiden betonade han just
inlevelsen, fantasin. Denna hans overty-
gelse uttryckt med hans egna ord i
»Landskap« 2/1975: »Gnistan i arbetet:
Fantasi. Konstnårskap. Vision ... For
projektering - i stor eller liten skala - kravs
en klar och redig analys over de funktioner
som skall tillgodoses. Så långt kan åven
den fackkunnige landskapsarkitekt gora
vårdefulla insatser. Men skall ett projekt
hdja sig over det enkla tekniska funktions-
planet måste gnistan vara med i arbe¬
tet...« Att han så entydigt håvdade denna
sin syn tror jag inte kan overskattas. Når
Sven for bara något år sedan besokte
Alnarp - som studentkårens gast - hade vi
anledning att diskutera just bådas våra
erfarenheter av lårarrollen hår på Alnarp
genom de femtio år som trådgårds- och
landskapsarkitekter utbildats hår. Att
hora honom håvda detta var en upple-
velse.

Sjålv minns jag forresten tydligt Sven
Hermelin som forelåsare på Teknis i mit¬
ten på 40-talet. Hans djupa kunskaper om
praktiska ting, hans hjårtlighet och per¬
sonliga engagemang vid forelåsningarna
kunde framkalla spontana applåder tom
av kritiska arkitektstudenter på Tekniska
Hogskolan.
Alla vi som i något sammanhang haft

med Sven Hermelin att gora kommer att
minnas honom for hans engagemang i vad
Linné kallade »den ålskligaste av veten-
skaper«. Med sin forankring i vårt kultur¬
arv och i vår natursyn var han - det bor
upprepas som slutord - en åkta linnéan.

Per Friberg, professor i trådgårdskonst och natur-
vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.
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Jårnastiftelsen
- en återblick
Af Sven Hermelin

»Overgången mellan bundet och fritt
har ofta sysselsattmin fantasi«, skrev Sven
Hermelin i et brev 23. april 1983 - et år før
sin død.
I samme brev skriver han om »den

ekologiska tanke vi forverkligade i Jårna¬
stiftelsen«, og han vedlæggermanuskriptet
til en tale, som han holdt i maj 1964, da
Jårnastiftelsen opløstes efter 10 års virke.
Talen bringes her uforkortet som et ek¬
sempel på Sven Hermelins faglige engage¬
ment, hans arbejdsform og hans fremstil-
lingskunst.

Sven Hermelin var økolog og æstet - og
han nægtede at skille de begreber fra hin¬
anden. Han var overbevist om, at det var
landskabsarkitektens særlige opgave at
forene videnskab og kunst ipraktisk arbej¬
de, og han stredfor sin opfattelse. Overfor
arkitekter og billedkunstnere hævdede han
naturens værdier, og over for økologer
hævdede han menneskets ret til at tilegne
sig dem. At opleve naturen som jæger i et
velplejet kulturlandskab var derfor en af
hans store glæder. 1 den rolle kunne han
både betragte og påvirke samspillet mel¬
lem den fri natur og menneskets udnyttelse
af den. Og i det mellemsvenske landskab
kunne han alle vegne møde »overgången
mellan bundet och fritt«, som han inter¬
esserede sig for også som formende have¬
kunstner. »Sagen« var for ham ikke en
ting, men en tings relationer.
Dette samspil i det faglige emne havde

sit sidestykke i hans arbejdsform. Hans
arbejde med Jårnastiftelsen viser det så
tydeligt. Den faglige idé var at bringe
landskabets mange funktioner i balance.
Metoden var at bringe de mange funktio¬
ners repræsentanter i samarbejde. Deri var
han en dreven mester. Ikke ved snedighed,
men tværtimod ved åbent at lade de mange
ensporede specialister opleve, at deres spe¬
cialer var utilstrækkelige og afhængige af
hinanden. Jo, lidt snedig var han, for han
antydede aldrig, at det gik skævt på grund
afmanglende gensidig forståelse, men be¬
skrev malende, hvor godt det ville gå,

eftersom alle var så kloge og forstående
Han gjorde alle positivt ansvarlige for
helheden.

Endelig viser denne tale, at Sven Her¬
melin var en særdeles god fremstiller af
sine tanker. Nøgternt og alligevel fængen¬
de, præcist og alligevel poetisk fortæller
han om sagen, så man umiddelbart forstår
både hensigter og forløb. Han var en stor
pædagog.

Jeg skylder Sven Hermelin så meget, så
dette kunne skrives som en ren hyldest til
hans minde. Men det nytter mere at læse
denne indledning og Svens tale på en
anden måde. Ikke som bevis på hans
storhed, men med et fremadrettet sigte. Af
Sven Hermelin kan vi lære, hvordan man

fanger en idé, hvordan vi kan arbejde
fagligt sammen med andre fagfolk, og
hvordan man skal skrive. Det kan godt
betale sig for danske at tage denne sprogli¬
ge vanskelighed. Sven-lngvar Andersson

I juli 1953 kastade Aftonbladets idérike
natur-, jakt- och sportredaktor Herje
Granberg en brandfackla till Sveriges na-
turvånner. Under rubriken »Noaks ark i
Rimbo« skisserade han en idé till ett
natur- och viltskyddsreservat, som skulle
bli »en murbråcka i kampen for en våsent-
lig del av vårt lands hotade naturvården«.
Tanken hade våckts av stockholms-

låkaren Nils G. Ygberg, framstående na-
turvån och idéspruta, och efter många
och långa diskussioner hade den mognat
fram. Forslaget gick i korthet ut på att ett
jaktvårdsområde i typiskt mellansvenskt
landskap med skog och odlad jord, med
berg och sjo, med å och kust, skulle
vårdas forebildligt under sakkunnigaste
ledning. Det skulle ha sin egen konsulent
for vilt- och landskapsvård, som handled-
des av ett expertråd, sammansatt av re-
presentanter for jordbruk, skogsbruk,
jaktvård och naturskydd. Ekonomin
skulle garanteras av jordbrukets och
skogsbrukets ekonomiska organisatio¬
ner.

Idén vann anklang inom alla kretsar,
forst i intervjuer i AB och sedan vid en
rundabordskonferens, dår ett arbetsut-
skott tillsattes med representanter for
jaktvården, Domånverket, skogsvården,
jordbruket och landskapsvården med
Herje Granberg som sekreterare.
Jårna-området besiktigades och be-

fanns låmpligt. Preliminårt avtal teckna-
des med Jårna jaktvårdsområde om att
detta skulle svara for mark och arbetsin-
satser, om stiftelsen svarade før sakkun-
skap och material. Domånverket lovade

mark på Sjuenda kronopark for
ålghågnad m.m.

På dagen for 10 år sedan - alltså d. 21/5
1954 - konstituerades stiftelsen, och den
kunde redan då glådja sig åt anslutning
från
Jårna jaktvårdsområde, Jordbrukar-

ungdomens Forbund, Riksforbundet
Landsbygdens Folk, Samfundet for Hem-
bygdsvård, Stockholms Låns och Stads
Hushållningssållskap, Stockholms Låns
Skogsågareforening, Svenska Jågarefor-
bundets Stockholmsavdelning, Svenska
Naturskyddsforeningen, samt Sveriges
D jurskyddsforeningaras Riksforbund.
Dessutom utlovades stod och medver-

kan i olika avseenden från Kungl.
Domånstyrelsen, Kung. Skogshogskolan,
samt Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms
Lån.

Redan forstå året får stiftelsen i årsav-

gifter och gåvor in drygt 7.000 kronor.
Den forstå skyddsremisen planteras, fo-
derplatser for vilt ordnas, fågelholkar
såtts upp, och en ålgkalv anlånder från
Klovsjo.
Med åren vinner stiftelsen stadga,

fåltarbetet blir allt intensivare. Skolbar-
nen hjalper till att såtta upp fågelholkar i
hundratal och Fåltbiologiska ungdoms¬
foreningen engagerar sig i arbetet. Korea¬
fasaner såtts ut i markerna, remiser plan¬
teras for att de skall få skydd, och inom
ålgstångslet undersoker professor Gosta
Notini på Skogshogskolan hur Pylla, Pel¬
le och Pia reagerar for tallplantor, som
behandlats med olika preparat. Viltfore-
komsten inventeras år från år,
Vatten- och fiskevård tas upp på pro¬

grammet. Det tas vattenprov i Jårnaån,
innan det nybyggda reningsverket tagits i
drift. Stiftelsen går till storms mot Soder-
tålje Stads planer på att tippa 150.000
kbm kloakslam i Jarnafjarden. Mårkta
sikungar slåpps i fjarden, och efter några
år gors 25% återfångst nåra mårknings-
platsen, vilket visar att de år -stationåra i
detta vatten.
Med medel ur Fonden for skoglig

forskning utfor lånets skogsvårdsstyrelse
den grundlåggande skogliga inventerin¬
gen av hela Jårnatrakten. Den resulterar i
120 skogsvårdsplaner med kartor och
med forslag som inte bara syftar till okad
skogsproduktion utan också till behand¬
ling av skogsbryn och gårdesbackar, frid-
lysning av sårskilt vackra tråd samt
allmån landskapsvård. Jågarforbundets
Stockholmsavdelning kompletterar detta
arbete med utarbetade viltvårdsplaner for
anordnande av foderplatser, plantering
av viltremiser, annlåggning av viltåkrar
m.m. - de forstå i sitt slag i landet.
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Jårnatanken vinner spridning inte bara
genom Herje Granbergs artiklar. Det blir
overhuvudtaget en god press inom alla
låger, inte minst tack vare alla exkursio-
ner, som ordnas med Folke Thorn som
entusiasmerande ledare.
Redan vid starten var man ense om, att

fåltarbetet i Jårna kråvde en konsulent
som kontaktman melian bygden och stif¬
telsens expertråd. Forst efter 5 år kan
denna tanke realiseras tack vare att
J.U.F. Jordbrukareungdomens Forbund
placerar en konsulent for sitt skogliga
ungdomsarbete i Jårna och svarar for
drygt halva kostnaden. Nu dras ungdo¬
men i Jårna på allvar in i arbetet. Dår
bildas en skogsklub, som rojer sly, gallrar
ungskog och gor en demonstrationsplan-
tering av 36 olika tråd- och buskslag
låmpliga i viltvården vid Ytterjårna kyr-
ka. Det bildas inte mindre ån 15 stu-
diecirklar i viltvård m.m. 300 fågelholkar
inventeras. Av dessa år 30 av olika skål
obrukbara. Av resten år 85% bebodda -

Tyvårr upphor konsulentverksamheten
på grund av svårigheten att finna låmplig
befattningshavare.
En ideel verksamhet kan inte drivas

utan månniskor, som oegennyttigt offrar
sig helt och fullt. De måste vara idealister
och eldsjålar och ha tid - eller ta sig tid.
Sådan var Herje Granberg. For honom
var jårnaidén ett livsmål. Tyvårr var han
inte stark. Han orkade inte långre och
gick bort 1958. Det betydde att den pådri-
vande kraften var borta, och vi saknade
honom mycket.
For oss andra, som står mitt uppe i vårt

arbete, var det svårt at ågna stiftelsen den
tid och det personliga engagemang den
kråvde. Visst arbetades det hårt, men når
också den oundgånglige konsulenten sak-
nades - han som skulle vara den
verkstållande kraften i Jårna - blev arbe¬
tet inte så effektivt, som det borde vara.
Detta trots beromvårda insatser av Folke
Thorn och senare Karl Henning som ord-
forande i arbetsutskottet.

Idag står vi redo att avsluta stiftelsens
verksamhet och att overlåmna åt Jårna

jaktvårdsområde att fullfolja arbetet.
Når jag som ordforande oppnade det

konstituerande sammantrådet på dagen
for 10 år sedan sade jag bl.a.: »De fiesta
av oss år specialister, med allt vad detta
for med sig på gott och ont - gott i form av
gediget kunnande och erfarenhet - ont i
form av risk for ensidigt bedomande och
overvårdering av det egna intresset. Just
specialiseringen måste leda till motsats-
forhållanden. Det gor den också. Når
skogsmannen rojer markerna från lovtråd
och buskar for att få fram rena tallbe-

stånd, tvingar han fram ålgskador, och då
blir det heta debatter mellan skogsfolk
och jaktvårdare. Om ålgen saknar bete på
skogen och lockas ut till havretegarna,
anmåler sig lantbrukaren som part i må¬
let. Fruktodlaren går till storms mot jåga-
ren, når fåltharen i brist på foder invade¬
rar hans odlingar. Fiskets representanter
ser med sorg, hur ålvarna producerar
kilowatttimmar i stållet for laxar, hur
oringsbåckarna blir kloaker, och hur fi¬
sken i åarna vånder buken i vådret, når
lantbrukaren slåpper ut sin ensilagevåt-
ska. Jågaren år infamt påpassad av natur-
skyddare och djurskyddare. Hembygds-
och landskapsvårdaren slår larm, når byg¬
den likriktas, når vi offrar vår egen trivsel
och trevnad och landskapets skonhet på
det Heliga Svenska Vålståndets altare.
Det blir debatter och meningsskiljak-

tigheter, och åsikt står mot åsikt. Under
tiden år landskapet det experimentalfålt,
dår alla forsoker genomfora sina idéer -
och då år det inte lått att vara landskap.
Vad vi behover år ett gemensamt rådgi-

vande organ, dår all expertis under ge¬
mensamt ansvar och med respekt for va-
randras intressen kan dra upp riktlinjerna
for hur en god mellansvensk bygd skall
vårdas.
Skulle det lyckas den planerade stiftel¬

sen att utforma och praktiskt tillampa
sådana arbetsmetoder for okad avkast-

ning, icke endast i form av skog och
groda, vilt och fisk utan åven i trivsel och
skonhet - då har det fro, som sås i kvåll
vuxit till en livsduglig planta.«
Når vi nu ser tillbaka på stiftelsens

verksamhet år det naturligt att vi ståller
frågan i vad mån vi lyckats infria dessa
forhoppningar.
Målet var okad forståelse for landska¬

pet som odelbar helhet - som trivsam
miljo for våxter, djur och månniskor.
Mediet var denna princip praktiskt til-

låmpad inom Jårnabygden.
Ingen hade vål våntat sig att det skulle

bli mojligt att i detalj genomfora alla
dessa idéer ute i fåltet inom två hela
socknar med 120 olika markågare, men
tack vare stor forståelse från de ledande
inom jaktvårdsområdet har mycket
forverkligats. Hundratals insektsåtande
fågelfamiljer håckar nu i holkar och spa¬
rade botråd. Fåltviltet finner trivsel och

skydd i remiser på forut kalhuggna
gårdesbackar ute på Jårnaslåtten. Rå-
djur, fålthare och fasaner har råddats från
svalt under hårda vintrar. Siken leker i

Jårnafjården och snart kommer kana-
dagåssen att cirkla over maderna och
havslaxoringen åter att vandra upp i
Jårnaån for lek. Ock viktigast av allt med

tanke på framtiden: inte bara den genera¬
tion som nu brukar jord och skog i Jårna-
socknarna, utan också nåsta generation,
ser med klarare blick sitt ansvar for byg¬
den. - Men Jårnabygdens vård var, som
nyss framhållits, endast ett medel for att
kunna visa att Jårnastiftelsens idé år prak¬
tiskt genomforbar.
Målet var att få alla dem, som bår

ansvaret for det svenska landskapets
framtid, att betrakta detta som en levan-
de organism, dår varje del år beroende av
den andra. - På den fronten kan vi med
tacksamhet och tillfredsstållelse notera

att vi kommit långt. Många av de princi¬
per, som år grundlåggande for jårnaidéen
betraktades for 10 år sedan som blåogda
och verklighetsfråmmande. Idag år de
allmånt godtagna.
Inom skogsbruket år det inte minst

Folke Thorns smittande entusiasm, som
fått skogsmånnen att betrakta ronn och
en, vide och ihåliga botråd med andra
ogon ån forr. - Våra viltvårdare har vun-
nit gehor for fåltviltets krav på skydd och
foder. Vattenvården har kommit i

brånnpunkten och kraven på rent vatten
har blivit allt storre. Inom fiskevården har
ådelfisken blivit ett omhuldat skotebarn
och biocidfrågan betraktas idag med råtta
som ett hot mot balansen i naturen. Na¬
tur- och landskapsvården har fått sitt stat¬
liga organ, som skall hålla en vakande
hand over det svenska landskapets fram-
tida vård. - Månniskan har på allvar
borjat fundera på att sluta fred med
naturen.

Det mål vi for 10 år sedan stållde upp
har vi vunnit eller år på våg att vinna.
Stiftelsen och alla de, som verkat inom
denna eller inspirerats av dess arbete
genom press, demonstrationer, exkursio-
ner eller på annat sått, har alla del av
dessa framgångar.
Vi kan dårfor nu med tillfredsstållelse

och tacksamhet se tillbaka på de år som
gått. Med sårskild tacksamhet går våra
tankar till initiativtagaren Herje Gran¬
berg. Vi tackar också Jårna Jaktvårdsom¬
råde, som sokt forverkliga de idéer, som
varit vågledande for stiftelsen, och hop¬
pas, att det skall bli mojligt for detta att
fullfolja arbetet med de medel, som stif¬
telsen nu med varm hand overlåmnar.
Må då den återinforda ådelfisken trivas

och forokas i Jårnaåns renade vatten, må
bruset av kanadagåssens vingslag bli en
signaturmelodi for Jårnabygden - och må
vi aldrig behova uppleva den tysta våren.
- Infrias dessa forhoppningar, har Jårna-
stiftelsen inte verkat forgåves.

Sven A. Hermelin
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Kaskaden i Chatsworth
Af Peter Kristiansen, Poul Børge
Pedersen og Lars Tuxen

Studerende og lærere ved Kunstakade¬
miets Landskabslaboratorium i Køben¬
havn rejste i England to uger i juni 1983.
Rejsen blev foretaget i bilerfra Newcast¬

le til Harwich. Vi studerede new towns,

gamle haver og det traditionelle engelske
landskab. Forholdet til det oprindelige
landskab, parkerne og boligbebyggelser¬
nes friarealer var emnet for studierne i de
nye byer. De gamle haver så vipå med den
særlige hensigt at danne os en opfattelse af,
hvordan man der tager sig afpleje, forny¬
else og rekonstruktion. Og det landskab,
som vi opfatter som traditionelt, forsøgte
vi at forstå som et produkt af industrialise¬
ringen og som en ressource i nutidig re¬
kreationsplanlægning. Endelig anførte ar¬
kitekten Marno Gudiksen en gruppe, som
studerede pionertidens tekniske anlæg.

1 dette nummer af Landskab fremlæg¬
ger vi nogle studieresultater. Ib Asger Ol¬
sen fortæller om sine indtryk af de nye
byer. Peter Kristiansen, Børge Pedersen
og Lars Tuxen har opmålt, tegnet og be¬
skrevet den fine kaskade i Chatsworth.
(Med tanke på Frederiksborg!) Og i Rous-
ham, som ellers er kendtfor William Kents
meget tidlige landskabelige have, fandt
Poul Børge Pedersen et fint parterre, som
måske er en rest fra en meget ældre have¬
tradition, som også er engelsk.

Med disse tre artikler har vi ikke fået
sagt noget om det herlige landskab eller
om det fine samspil mellem havekunst og
kvægdrift, som kan studeres ved snart sagt
enhver herregård. Og ikke noget om Stud-
ley Royal, en have fra begyndelsen af
1700-tallet, som vi, der oplevede den, blev
håbløst forelsket i. Men den vil vi beskrive
ved en senere lejlighed. Den var så smuk,
så umiddelbart født ud af naturen og så
tankevækkende.
Alt sammen minder om noget som C.

Th. Sørensen sagde ved et sommermøde i
50'erne: Vi rejser til Italien for at begejstres
og til Englandfor at lære.

Sven-lngvar Andersson

Chatsworth ligger 7 km øst for Bakewell
og 15 km vest for Chesterfield. Det har i
århundreder været Devonslægtens hjem
og beboes i dag af The ll'Duke and Du¬
chess of Devonshire. Haveanlægget blev
til i slutningen af 1600-tallet, hvor George
London og Henry Wise anlagde et klas¬
sisk formelt haveanlæg for The l'Duke of
Devonshire (1640-1707).
Sidenhen har andre kendte havekunst¬

nere virket i haven. Således har Lancelot

Capability Brown i 1760 foretaget nogle

ændringer i den landskabelige stil, og
arkitekten Joseph Paxton, som foruden at
have opbygget en anselig samling af
sjældne blomster, træer og buske fra hele
verden, bygget et stort palmehus i perio¬
den 1836-1840. Det var her han for første

gang prøvede det modulsystem, der sene¬
re skulle danne grundlag for bygningen af
Crystal Palace. Foruden disse flotte sam¬
linger af sjældne planter mim. har Chats¬
worth en anden hovedattraktion i den
næsten 200 m lange kaskade.
Chatsworth er enestående i England,

idet man her har haft mulighed for at
arbejde med vand som i de italienske og
spanske bjergegne. I den østlige del af
haven, bag de skovklædte højder, ligger
der nemlig 3 søer, der forsyner havens
vandkunster med vand ved et naturligt
tryk.
En fransk »vandingeniør« ved navn

Grillét, der var elev af Andre Le Notre,
konstruerede vandtrappen i 1694, me¬
dens det formodes at englænderen Tho¬
mas Archer i 1702 tegnede det til kaska¬
den hørende tempel.
Kaskaden ligger på en ca. 50 m bred

græsklædt skråning, omgivet af rhodo-
dendronbusketter og større træer. Den
består af en 7,35 m bred og 190 m lang
sandstenstrappe, hvor vandet løber ned
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over 24 forskelligt udformede afsatser.
Gennem en varieret udformning af kan¬
terne på de 24 afsatser har Grillét skabt et
meget levende vandforløb.
Udformningén varierer som sagt, men

inden for et ganske bestemt mønster.
Hovedsystemet er, at hver tredie afsat¬
skant er trappeformet, hvorimellem der
ligger 2 afsatser med en anden udform¬
ning. Afsatskanter med en trappeform
går igen 8 gange nedover kaskaden med
forskellige antal trin og med forskellig
stigning og grund på de enkelte trin. De
16 øvrige afsatser kan groft opdeles i 4
hovedtyper. I den første løber vandet blot
ned over en kant. I den anden type løber
vandet ud over en afrundet kant efter

Det storslåede syn dermøder den besøgendefra
templet ved kaskadens top. I forgrunden det
lille bassin foran templet. Nedenfor kaskaden
selve slottet Chatsworth, og i baggrunden det
landskab Cabability Brown skabte. Foto SIA.
■ The magnificent view from the temple at the
top of the cascade. The littlepool in front of the
temple in the foreground. Chatsworth House
below the cascade and, in the background, the
landscape created by Capability Brown.
Photo SIA.
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først at have passeret en fordybning. Den
tredie udformning rummer 2 kanter med
en mellemliggende skål. Sluttelig har
trappen en variation med afrundede trin.
Denne leg med formen giver de forskelli¬
ge gurglende og plaskende effekter, der
gør kaskaden så oplevelsesrig.
Afstanden mellem de enkelte afsatser

er varieret, hvilket er en naturlig følge af
de forskellige stigninger på de enkelte
afsatser, en elegant løsning på problemet
med at skabe en ret kant på hele ka¬
skaden.
Som tidligere nævnt kommer vandet

ind i haven fra øst, det passerer først
igennem templet og giver vand til de små
fontæner og skulpturer, herefter løber det
ned ad våndtrappen og opsamles i et lille
bassin, hvorfra vandet ledes under jorden
til en anden vandkunst kaldet »The Sea
Horse Fountain«.
Et tidligt maleri fra 1707 af Jan Sibe-

rechts (1627-1700) viser at kaskaden kan
have været endnu mere raffineret end den
fremstår i dag, idet der her strømmer
tynde vandstråler fra kanterne ind over
trappen i hele dens forløb.
Havens besøgende i dag nøjes ikke blot

med at opleve kaskadens kunstneriske
udtryk, men også dens brugsmæssige vær¬
di i form af at man kan gå op af vandtrap¬
pen, noget som mange benytter sig af på
de varme sommerdage. Denne »nye« ud¬
nyttelse og oplevelse af kaskaden frem¬
kalder da også utallige Gøg og Gokke
lignende scener, når folk med oprullede
bukseben og fægtende armbevægelser
forsøger at bestige de glatte trappetrin,
mange nøjes ikke kun med at få våde
fødder.

Templet er også en vandkunst;.et cirku¬
lært vandfald. Foran ligger et lille bassin, i
hvilket skulpturer og masker sender deres
vandstråler. Inde i selve templet har man
lavet små huller i gulvet, hvorfra der
pludselig kan komme en kold vandstråle,
når en intetanende gæst træder på en
skjult udløsningsmekanisme. En »practi¬
cal joke« som værten har kunnet more sig
over.

Det har givetvis kun været en liden
trøst, når gæsten efter dette våde be¬
kendtskab har kunnet sætte sig på bæn¬
ken for at tørre sig, og samtidigt har fået
den smukke udsigt ud igennem fontæner¬
nes vandstråler, ned af vandtrappen og ud
i det omkringliggende landskab anlagt af
Lancelot Brown.

Poul Børge Pedersen er landskabsarkitekt MDL,
Lars Tuxen er landskabsarkitektstuderende og Peter
Kristiansen er arkitektstuderende.
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På modsatte side et typisk ca. 35 m langt udsnit
af kaskaden vist i plan og snit, der illustrerer
den variation, der er i afstande og højder på de
enkelte trin. Alle mål er i cm. Planen illustrerer

samtidig opbygningen af kaskadens bund, der
er udført af tilhuggede sandstenskvadre.
Herover 5 forskellige trin fra kaskaden, der
tydeligt viser den store variation, der er i ud¬
formningen af de enkelte trin. De 24 trin er alle
forskellige, men varierer dog inden for disse 5
former, medforskelle i mål og trinantal.
Tv. Kaskadens nederste trin. Trinudformnin¬
gens betydning for vandets forløb fremstår med
al ønskelig tydelighed.

■ On the opposite side, a typical approx. 35 m.
long detail of the cascade shown in plan and
section which illustrates the variation there is in
distance and height of the different steps. All
measurements are in cm. At the same time, the
plan illustrates the construction of the founda¬
tion of the cascade which is built from hewed
sand stone blocks.

Above, five different steps from the cascade
which clearly show the large variation in form of
the individual steps. The twenty four steps are
all different but with variation within the five
forms, with differing size and step numbers.
Left, the bottom step ofthe cascade. The impor¬
tance of the step form for the water course is
quite clear to see.
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Et buksbomparterre
ved Rousham
Af Poul Børge Pedersen

Landskabslaboratoriets studietur til Mid¬

tengland i sommeren 83 førte naturligvis
deltagerne til parken ved Rousham. Vi
skulle se og opleve en af de milepæle i
havekunstens historie, England er så rig
på. Den lille park fra romantikken udstrå¬
lede i det gode sommervejr al sin charme
og betog sine besøgende, men det er ikke
selve parken, det følgende handler om.
Det handler om et lille mur- og hæk-

kranset haverum (»walled garden«)
umiddelbart vest for huset.
Ved første øjekast virkede rummet

med de mange roser i buksbom kantede
bede ikke specielt interessant, men en
nøjere iagttagelse af den geometriske leg
med buksbom og roser førte ind på tanker
om, at vi måske her stod over for rester af
nogle »Knotted beds«.

»The Knotted Beds«
De engelske-»Knots« er en form for par¬
terre med en langt enklere geometri end
f.eks. det franske broderiparterre.
Egentlig ligner mønstret, det enhver

kan lave på et stykke ternet papir.

Knots er et specielt engelsk fænomen,
men i den ellers righoldige litteratur fin¬
des de kun ganske kort beskrevet. De
menes at have vundet indpas engang om¬
kring ca. 1500, hvor »Knots« beskrives i
forbindelse med Henrik VIII. Knotbedet
taber sin betydning og forsvinder ud af de
engelske haver omkring slutningen af
1700-tallet.

Engelske Knots findes i to hovedtyper,
åbne eller lukkede Knots. I den åbne
Knot er indholdet i de enkelte bede grus
eller stenmateriale eventuelt med forskel¬

lig farve. Et anlæg af denne type er gen¬
skabt af »National Trust«, (en britisk
organisation der vedligeholder og re¬
staurerer engelske bygninger og haver)
ved Moseley Old Hall. Dette anlæg findes
afbildet flere steder bl.a. i bogen »Gar¬
dens Of The National Trust«, og anlægget
her har en endog meget stor lighed med
anlægget ved Rousham.
I den lukkede Knot er bedet indenfor

kanthækken helt udfyldt med en eller
flere stauder i samme højde som den
omgivende hæk. Det er denne type C. Th.
Sørensen har beskrevet i bogen »Europas
havekunst«, sammen med et foto af så¬
danne bede ved Hampton Court.
Plantematerialet til Knotbede er nok i

de fleste tilfælde buksbom som kantaf¬

grænsning, men også rosmarin, timian,
isop og lavendel findes anvendt til dette
formål samt som udfyldningsplante i be¬
det. Ved Rousham er kantmaterialet
buksbom og indholdet roser. Det er tvivl¬
somt, om roserne oprindelig har været i
bedene. Om anlægget derfor oprindelig
har været baseret på åbne eller lukkede
Knots, må derfor stå hen i det uvisse.

På samme måde er det rimeligt at anta¬
ge, at der er forsvundet noget af anlægget
i tidens løb. Anlægget virker langt mere
komplet, hvis det rektangulære bed fjer¬
nes og erstattes med Knots, og bliver helt
kvadratisk med soluret som naturligt cen¬
trum, hvis der yderligere tilføres et par
bede i bunden. Med hensyn til afsætnings-
målet er der nogen usikkerhed, efterhån¬
den er anlægget ved hækkenes klipning og
fornyelse blevet en smule skævt, hvilket
gjorde det svært at bestemme et præcist
mål. De mål, der blev taget, peger dog på,
at foden må have været udgangspunkt,
idet en gang er ca. 65 cm eller omtrent 2
fod, og bedene er det dobbelte.
Sluttelig kan man måske spørge sig selv

om, hvorfor dette anlæg ikke er blevet
opslugt ved Kents arbejde i haven, men
måske er Kent ligesom os faldet for det
romantiske anlæg i al sin enkelhed.

Poul Børge Petersen, landskabsarkitekt MDL.
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Modsatte side. Øverst tv.: Skitse af buksbom¬
parterret, som det ser ud idag, med roserne i
bedene. Øverst th.: Illustrationsplan af anlæg¬
get ved Rousham: A. Hovedbygning. B. Det
lille parterreanlæg. C. Kents landskabelige ha¬
veanlæg ved den lilleflod D.

Denne side. Øverst: Plan af anlægget som det
ser ud idag. Det rektangulære bed rummer
forskellige stauder og blomstrende buske. Pla¬
nen er en smule idealiseret, fordi tiden ikke
tillod en fuldstændig nøjagtig opmåling, der
havde kunnet vise de små skævheder.

Nederst: Skematisk plan af anlægget, der illu¬
strerer den simple geometri og afsætningssyste-
met. De punkterede streger illustrerer anlægget
som det kan have set ud, med soluret som et

naturligt midtpunkt.

■ Opposite page. Top left: Sketch of the box
parterre as it looks today with roses in the beds.
Top right: Master plan of the lay-out at Rous¬
ham: A. Main building. B. The little parterre
lay-out. C. Kent's landscape-likegarden lay-out
by the little river.
■ This page. Top: Plan of the lay-out as it
appears today. The rectangular bed contains
different perennials and flowering bushes. The
plan is somewhat idealised because there was
insufficient time for a precise survey which
would have shown theminor distortions.
Bottom: Schematic plan of the lay-out which
illustrates the simple geometry. The dotted lines
show how the lay-out would look with the sun
dial as the natural center.
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De mange new towns, opført efter krigen, er
placeret som aflastningsbyer for de store indu¬
stricentre.

■ The many new towns, built after the war, are
located as relief towns for the large industrial
centers.

Fra Letchworth til Milton Keynes
Om landskab og friarealer i engelske New Towns
Af Ib AsgerOlsen

De engelske new towns, bygget efter lo¬
ven om nye byer (New Town Aet) fra
1946 til aflastning af de store industribyer,
er et godt laboratorium for studiet af
planlagte byer.
Der er bygget og igangsat 32 byer, incl.

de første havebyer, Letchworth fra 1903
og Welwyn Garden City fra 1920. Disse i
princippet selvforsynende havebyer har
været inspirationen for udviklingen af de
senere new towns.

De nye byer, der har haft særlige udvik¬
lingsmuligheder p.g.a. en økonomisk fri¬
kobling fra lokaliteten, rummer ca. 1,5
mill, mennesker. Bortset fra de to ældste
havebyer, der blev opført af hver sit an¬
delsselskab, er udviklingen af new towns
blevet styret af statsligt nedsatte Deve¬
lopment Corporations, som for statspen-
ge har haft frie hænder til at udvikle nye
byformer.
I de engelske new towns bor man nor¬

malt til leje, men i de senere år er der

slækket på princippet. I Harlow var der
f.eks. i 1971 12 % ejerboliger. For Eng¬
land som helhed er der ca. halvt af hver.
Økonomisk set er byerne generelt ble¬

vet en succes, idet de har tiltrukket den
ekspansive og levedygtige industri, og
med den, funktionærer og arbejdere med
gode indtægter. De nye byer har betydet
en spredning og individualisering af den
faglærte arbejdskraft.
Dette har rejst to store problemer, dels

en protest fra de gamle industribyer, der
tappes for de stærke erhverv og for ar¬
bejdspladser, dels et ikke forventet behov
for en udvidelse af de udbyggede nye
byer.

Som følge af disse problemer standsede
staten derfor i 1970 igangsættelse af flere
nye byer, og man forsøger nu i stedet at
udvikle eksisterende samfund.
Ideen med statsstøtten til nye byer var,

at de efterhånden skulle overføres til de
lokale samfund, når de nye byer var vel¬

etableret, men også det har givet visse
protester, fordi de nye byer almindeligvis
er mere velhavende end det omgivende
samfund.
Letchworth er f.eks. stadig en selvstæn¬

dig by i kommunen, mens Welwyn Gar¬
den City overgik til kommunen for få år
siden.
I de nye byer er der afprøvet forskellige

bybygningsformer og trafiksystemer, og
det har givet forskellige relationer til
landskabet og byens friarealer.
Welwyn Garden City fra 1920, Harlow

fra 1950 og Milton Keynes fra 1970 repræ¬
senterer det historiske forløb og samtidig
tre karakteristisk forskellige byplanopfat¬
telser og dermed relationer til land¬
skabet.
I artiklen er forsøgt en vurdering, dels

af anvendelsen og integrationen af det
eksisterende landskab, dels af friarealer¬
nes tilgængelighed og brugbarhed, og dels
om byen som helhed har identitet.
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Letchworth, planudsnit 1:25000
De veldefinerede, intime vejrum og de store lyse
haverum i Letchworth fra 1903, er et resultat af
enkle fornuftsmæssige overvejelser om trafik
og arealanvendelse uden fortænkte former.
Planlagt afParker og LJnwin.

■ Letchworth, detail plan 1:25000. The well
defined, intimate street corridors and the large
light garden spaces at Letchworth from 1903, is
a result ofsimple, sensible considerations about
traffic and land use without presumtive forms.
Planned by Parker and Unwin.

'Willbury
Hill
Cnmp

Club
M*>usé.

Welwyn Garden City, planudsnit 1:25000
Byen, opført i 1920, planlagt af Louis de Sois-
sons, er præget af den samme byopfattelse og
rumlige sammenhæng som Letchworth med
veldefinerede vejrum og haverum.
■ Welwyn Garden City, detail plan 1:25000.
The town, planned by Louis de Soissons and
built in 1920 is characterized by the same urban
impressions and spacial relationships as Letch¬
worth with well defined street space and garden
areas.

Harlow, planudsnit 1:25000
Harlow fra 1950, planlagt af Frederick Gib-
berd, har en mere usammenhængende bebyg¬
gelsesplan end de to gamle havebyer. Man kan
næsten tale om at landskabet dekoreres med

bygninger. Konsekvensen er mange udefiner¬
barefriarealer.

■ Harlow, detail plan' 1:25000. Harlow from
1950, planned by Frederik Gibberd, has a more
incoherent development plan than the two old
garden cities. One can describe the landscape as
being decorated with buildings. This results in
many undefined open space areas.

Milton Keynes, planudsnit 1:25000
Milton Keynes er udtryk for en strukturalistisk
planlægning, hvor en rationel vej- og bebyggel¬
sesstruktur lægges over dyrkningslandskabets
hegnsstruktur. De irregulære friarealer, der
opstår ved sammenstødet, er tilsigtet, men ofte
af mindre værdi, fordi de ødelægges af bygge¬
riets terrænreguleringer og infrastruktur.
■ Milton Keynes, detail plan 1:25000. Milton
Keynes is the result of complex planning where
a rational road and development structure is
superimposed upon the hedgerow structure ofa
cultivated landscape. The irregular open spaces
which arise when the two meet is intentional but

of little value because they are ruined by grading
and the infrastructure of the developments.
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Welwyn GardenCity
Byen har ca. 45.000 indbyggere, hvoraf
ca. 24.000 arbejder indenfor byens
område.

Byen er lokaliseret til et bølget højtlig¬
gende plateau mellem to floder, og er
bygget op omkring en jernbane med sta¬
tion, forretningscentrum og industri pla¬
ceret midt i byen med boligkvarterer
udenom. Byområdet med industri øst for
og boliger vest for jernbanen er den op¬
rindelige haveby, planlagt af Louis de
Soissons, mens det østlige boligområde er
kommet til senere.

Byen er føjet til landskabet og under¬
ordnet landskabets hovedelementer, be¬
stående af floder og skove. Floddalene og
skovmassiverne er brugt til at afgrænse
byen, så den får en klar identitet i land¬
skabet, ligesom flod- og skovlandskaber¬
ne bliver let tilgængelige og idéelle som
fritidslandskaber.
Det centrale byområde er bygget op af

lige gadeforløb med stationen og offentli¬
ge bygninger placeret tydeligt i forhold til

gadenettet. Denne situation gør det let at
orientere sig.
Omvendt er boligområderne domine¬

ret af krumme vejforløb, blindveje og
lukkede pladsdannelser - en såkaldt cul-
de-sac planlægning, hvilket giver meget
intime boligmiljøer. At dømme efter de
gamle træer i boligområdet, er der i plan¬
lægningen taget meget hensyn til disse
ved planens udformning, hvilket netop de
bløde vejføringer muliggør.
I Letchworth havde arkitekterne Par¬

ker og Unwin fået dispensation fra de
stive vejregler til at arbejde med smallere
veje i boligområderne og brede boulevar¬
der som overordnede led i byen, og disse
principper blev ført videre i Welwyn.
Friarealerne er klart differentierede i

de grønne vejes fælles åbne adgangsrum
og i private haverum.
Centerområdets nyklassicistiske form

med de brede parkagtige boulevarder har
bemærkelsesværdigt kunnet opfange de
sidste årtiers store parkeringspres. Man
kan enkelt parkere langs boulevarden,

hvor man skal handle. Centerområdet får
derved et meget grønt, venligt og ligetil
udtryk, der står i stor kontrast til de store
koncentrerede, meget hårde butikscentre
i efterkrigstidens new towns.
Welwyn Garden City er udtryk for en

meget humanistisk tænkning, hvor både
fællesskabet og det individuelle har fysi¬
ske muligheder. Forholdet mellem be¬
byggelse og landskab/natur er behandlet
meget omhyggeligt og præcist, og det har
givet det resultat, at byen fremtræder
utroligt selvfølgeligt. Byen har nu fået
status som velhaverby, og det har bl.a.
betydet en beslaglæggelse af de almene
fælleder omkring byen til golfbaner og
andre særlige fritidsanlæg, hvorved de
almene rekreationsmuligheder er blevet
noget begrænset.
Byens karakter af kultiveret haveby er

udtryk for skabt natur, hvilket nok i no¬
gen grad nedsætter friarealernes værdi
som udfordrende, skabende natur for den
opvoksende generation, men byen er me¬
get smuk at færdes i.
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1. Placeringen afveje og pladser, der er rumligt
defineret af bygninger, blev finjusteret af natur¬
grundlaget, f.eks. afgamle træer. Billedet er fra
den indrammede plads på kortudsnittet.
2. Som i Letchworth fik planlæggerne dispen¬
sation fra vejreglerne, således at vejbredden
kunne afpasses efter trafikmængden og vejens
betydning i byen. Her en smal boligvej.
3.+4. Centrum i Welwyn Garden City er en
park, orienteret mod stationen. Parken er om¬
kranset af bygninger med butikker og boliger.
Butiksparkering sker som kantstensparkering
langs de omgivende smalle veje.
■ 1. The location of roads and spaces, defined
by buildings, was finely adapted to existing
conditions - for example to old trees. The
picture is from the framed area on the detail
plan.
2. As in Letchworth the planners were given
dispensation from highway regulations so that
the road widths could be adapted to traffic needs
and the importance of the road in the town.
Here a narrow residential street.
3.+4. The center in Welwyn Garden City is a
park, orientated towards the station. Thepark is
surrounded by buildings with shops and hous¬
ing. Parking for shoppers takes place as kerb
parking along the surrounding narrow roads.
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Harlow

Harlow, påbegyndt 1947, ca. 40 km nord
for London, er en af flere lignende new
towns, f.eks. Stevenage. Harlow er fuldt
udbygget efter planerne og har en befolk¬
ning på ca. 80.000, hvoraf de ca. 35.000
arbejder i byen.
Byen er et karakteristisk eksempel på

naboskabsmodellen med fysisk adskilte
boligbydele, hver på 6-15.000 beboere,
indeholdende små butikscentre og insti¬
tutioner. Industrien er lokaliseret ved
jernbanen i byens udkant med forbindel¬
se til et overordnet storcenter midt i
området. Havearkitekt Sylvia Crowe var
landskabsarkitekt for byen fra dens start,
og hun har skrevet om planlægningen af
den i Havekunst 1953.1 de andre byer fra
denne tid var der også involveret land¬
skabsarkitekter i planlægningen, således
H. F. Clark for Stevenage og G. A.
Jellicoe for Hemel Hempsted. Det har
givet været den funktionalistiske tænke¬
måde, der har ført til interessen for byen i
landskabet og friarealerne i byen.
Harlow blev efter en overordnet res¬

sourcevurdering lokaliseret til et land¬
brugsområde af mindre god bonitet, be¬
stående af bølget terræn, vandløb og vå¬
dområder, samt spredte småskove og

Målsætningen for planlægningen var,
at den skulle ske i overensstemmelse med
det eksisterende landskab, og at de ny-
skabte byområder skulle give alle beboe¬
re mulighed for friluftsrekreation nær ved
hjemmet. Sylvia Crowes værdisættende
landskabsanalyse blev styrende for byde¬
lenes lokalisering. Den har givet mulig¬
hed for en sammenhængende grøn struk¬
tur af fælledkarakter med extensive drifts¬
former som afgræsning og høslæt, samt
almindelig landbrugsdrift.
Den opdelte bystruktur har gjort det

muligt let at indordne byen i det eksiste¬
rende landskab. Man kan godt tale om
»design with nature«.
Den sammenbindende fælled er opti¬

malt beliggende som lettilgængeligt fri¬
areal for boligområderne. Til gengæld er
byen vanskelig at opfatte som en helhed,
fordi fælleden er rumligt adskillende.
Byen opleves som en række temmelig

ens bebyggelser, adskilt fra et fritliggende
storcenter, der har en meget urban karak¬
ter. Situationen er helt modsat det byin-
tegrerede center i Welwyn.
Kvaliteten ved Harlow er især den gode

sammenhæng mellem bydelene og fælle¬
den, som gennem historien har været det
sociale udfoldelsessted. Den er karakteri¬
stisk ved at være ufærdie i sin form i

modsætning til borgerskabets park. Man
kan tale om fælledens skabende natur i
modsætning til parkens skabte natur.
I den henseende er Harlow også udtryk

for humanistisk tænkning, hvor forholdet
mellem bebyggelse og landskab er vel¬
overvejet og konkret. Bydelenes indre
udformning er derimod mindre overbevi¬
sende, idet de blev genstand for town-
scape-ideologien, der blev aktuel efter
krigen. Arkitekterne forsøgte at skabe
»visuel art« af byen og dens råmaterialer -
huse, træer, lygtepæle m.m., som Steen
Eiler Rasmussen skriver i kapitlet om
Londons nye byer, i sidste udgave af
bogen om London. Beboerne må så prøve
at udfolde sig i designerens scenografi.

Da Letchworth blev bygget, havde Un-
win og Parker haft livet i byerne og ikke
formen som mål. Steen Eiler Rasmussen

mener, at arkitekterne efter anden ver¬

denskrig var startet med en kunstnerisk
betonet arkitektuddannelse og derfor så
mere æstetisk og udvendigt på byplanlæg¬
ning.
De nye byer skulle frembyde visuelt

interessante oplevelser, men de er i virke¬
ligheden temmelig identitetsløse og uden
den klare rumlige og funktionelle diffe¬
rentiering af byrummene/friarealerne,
som er tilfældet i de gamle havebyer.
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1. Harlow er struktureret af grønne områder,
der omkranser de enkelte neighbourhoods. Fri¬
arealerne har en sådan størrelse og en så eksten¬
siv pleje, at de får karakter affælleder, egnet til
mangesidig anvendelse.
2. De mest sammensatte dele af kulturland¬
skabet, bestående af småskove, vandløb m.m.
er kerneområder i den grønne struktur.

■ 1. Harlow is structured by green areas which
surround the individual neighbourhoods. The¬
se open spaces are ofsuch a size and are so well
maintained that they have the character of a
green, suitablefor a multitude of uses.
2. The most complex parts of the cultivated
landscape comprising woods, water courses,
etc. are the nucleus of the green structure.
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Milton Keynes
Milton Keynes er den sidst påbegyndte
new town, planlagt til at rumme ca.
250.000 indbyggere. I 1977 var der bosat
ca. 75.000 i det udstrakte byområde,
hvoraf halvdelen var beskæftiget i byen.
Byen er planlagt udfra en tilsyneladen¬

de meget social målsætning, formuleret i
disse 6 programpunkter:
Der skal være mulighed for og frihed til at
vælge - et programpunkt rejst udfra en
fornemmelse af for afgrænsende mulighe¬
der i de hidtil planlagte neighbourhoods.
Man ønsker her en overlappende funktio¬
nel struktur. For at muliggøre det første
krav, skal der være stor bevægelighed, let
adgang og gode kommunikationsmulig¬
heder.
Det skal være en smuk, en attraktiv by,

form af en jævn social struktur.
Der skal være indsigt og medbestem-

der skal være åben og grøn med afveks¬
lende bebyggelser.
Det skal være indsigt og medbestem¬

melsesret for den almindelige borger.
Ressourcerne skal bruges effektivt og

fantasifuldt.
Det fysiske resultat er blevet en struk¬

turalistisk plan, formet som et stort net¬
værk af parkveje. Det store vejnet, der
med tiden skal forløbe i grønne korrido-

112

rer, tager ikke hensyn til det historisk
udviklede landskabsmønster eller natur¬
strukturen i området, og man mister gan¬
ske orienteringen i det udramatiske land¬
skab. Man kan næsten tale om »design
against nature«. De 100 meter brede kor¬
ridorer, som vejene ligger i, fungerer,
foruden tabet af orienteringen, kun som
bufferzoner mod bebyggelsen. De kan
ikke bruges som friarealer og er udtryk for
en dårlig brug af ressourcerne.
Netstrukturen gør det umuligt at op¬

bygge et rumligt hierarki fra byens mind¬
ste til største skala, og derfor fremtræder
bydelene uden sammenhæng og byen
uden identetet. Problemet har tilsynela¬
dende været opfattet af planlæggerne,
idet man har forsøgt at lægge en overord¬
net akse tværs gennem området med sta¬
tion, center og park tilknyttet denne akse,
men netstrukturen modarbejder dette.
Ideen med at lade en ny struktur bryde

med den eksisterende kan muligvis være
et æstetisk motiv i en mindre skala. Det er
f.eks. prøvet ved Trondhjem universitet
med stort held, men i Milton Keynes giver
det ingen ny kreativ virkelighed.
Indenfor de enkelte kvadrater i møn¬

steret opføres der forskelligt udformede
bebyggelser for at få variation, men det
bliver ofte til en form for planlagt visuel

kaos, der ikke har noget med den kreative
kaos, der kan findes i gode boligbebyg¬
gelser.
Storcentret er meget velgennemarbej¬

det og har smukke rumforløb i de puritan¬
ske, kostbare, enkle bygninger, og det
vidner om de store ambitioner og økono¬
miske ressourcer, der ligger bag Milton
Keynes. Alligevel fjerner det ikke ind¬
trykket af en meget teknokratisk planlagt
bilby for de bedrestillede, rivor forholdet
til landskab og friarealer er blevet teore¬
tisk og forbrugerisk. Kvaliteterne i det
sammensatte kulturlandskab har ikke
kunnet udnyttes i den anvendte bymodel,
ligeså lidt som det umiddelbart humani¬
stiske program for byen.
Milton Keynes giver én fornemmelsen

af, at det vist er meget godt, at arkitekter
og planlæggere normalt har begrænsede
handlemuligheder.

Anvendt litteratur: Steen Eiler Rasmus¬
sen: London, den vidtudstrakte storby, det
nye land, 1974, kap. XVII. Havebyen,
kap. XXII. Londons nye byer. Jørgen
Hauberg: Engelske New Towns - Milton
Keynes. Rapport fra KA, inst. 3b, afd. M.
SBi-byplanlægning 38,1980: New towns -
en rejserapport.

Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt MDL.
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1. +2. Vejnettet i Milton Keynes erplanlagt som
træbevoksede parkveje. Anlægsarbejdet og den
nødvendige pleje af de nyplantede, altfor store
træer, er imidlertid ikke særlig kvalificeret.
3. Indenfor hvert bykvadrat opføres en ensartet
bebyggelse, forskellig fra bebyggelsen i næste
kvadrat for at skabe variation. Variation på
denne måde forekommer dog at være temmelig
fortænkt.
4. Centret i Milton Keynes er et enormtprestige¬
projekt med raffinerede rumforløb i kostbare
bygninger. Det er næsten uanstændigt i forhold
til de store byfornyelsesproblemer, der er i
England.

*1+2. The road network in Milton Keynes is
planned as a system of tree planted parkways.
The lay out and the necessary care of the new-
planted, much too large, trees is of a poor
standard.
3. A uniform development is built within each
square, different from the housing in the next

1 square so as to create variation. However,
variation on this basis gives the impression of
being extremely unfortunate.
4. The center in Milton Keynes is an enormous
prestige project with refined spacial expression
in expensive buildings. It is almost obscene in
relation to the many urban renewal problems in
England today.

2
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Lancelot Brown
AfAsgerØrum-Larsen

I England fortsætter man med at fejre
mindet om de stpre engelske koryfæer
indenfor have- og landskabskunsten: I
1980 afholdtes i Twickenhams rådhus en

billedudstilling af digteren og haveenthu-
siasten Alexander Pope's berømte villa
Marble Hill House med have og grotte.
Twickenham er en forstad til London nær

Themsen og Kews botaniske haver. Ingen
have er som Pope's blevet gengivet så tit,
selv om den forsvandt allerede i 1812. Der
er desuden afholdt udstillinger om Sir
Edwin Lutyens i Architectural Associa¬
tion i London, og senere sammested om
havekunstneren Miss Gertrude Jekyll
(1982), som også blev mindet ved en
konference og en anden udstilling i Dur¬
ham (tidligere omtalt i »Landskab«). I
1982 afholdtes der i Norwich et symposi¬
um om landskabsgartneren Humphrey
Repton, Lancelot Brown's efterfølger,
ligeledes med en udstilling. Ved alle disse
lejligheder blev der udgivet flotte illustre¬
rede kataloger.
I juli 1983 mindedes man så endelig den

store engelske landskabsgartner Lancelot
Brown på 200-årsdagen for hans død. Der
blev afholdt en konference på Blenheim
Palace med meget stor tilstrømning, og i
Newcastle-upon-Tyne åbnedes en udstil¬
ling: Capability and the Northern Land¬
scape, en udstilling, som i efteråret 1983
har cirkuleret mellem forskellige museer i
Nord-England. Den viser parkplaner af
Brown, relevante landskabsprospekter
og bøger, hans' regnskabsbog, samt en
samling af datidens landmålerinstru¬
menter.

Capability Brown
Lancelot »Capability« Brown er vel den
landskabsgartner, som først og fremmest

i Europa sættes i forbindelse med det
engelske parklandskab. Hans liv og virk¬
somhed er derfor interessant at fordybe
sig i.
Brown så dagens lys i Kirkharle 1715

eller 1716 i Northumberland og var barn
af en nordengelsk landbofamilie. Han
kom i gartnerlære på en nærliggende pa¬
tricierejendom, hvor ejeren, baron Wil¬
liam Loraine netop var ved at anlægge en
ny have og foretage omfattende træplant¬
ninger, blandt andet som læ på ejendom¬
men, og som markhegn. Brown fik derfor
en god grundlæggende skoling i gartneri,
dræning og trækundskab. Gennem gods¬
ejerens familieforbindelser blev han snart
flyttet sydpå til Oxfordshire, hvor han i
1739 blev undergartner på en anden stør¬
re landejendom. Her udfoldede Brown så
stor faglig aktivitet, at det rygtedes til det
nærliggende Stowe Slot, hvor han derpå i
1741 blev ansat som overgartner med 40
mand under sig. Brown var da 24 år
gammel!
Den berømte engelske maler, arkitekt

og havekunstnerWilliam Kent havde net¬
op udfærdiget tegninger til den østlige del
af Stowe's nye landskabspark med de
»elysiske sletter« og »græske dale«. Kent
var den egentlige skaber af den nye engel¬
ske parkstil. Han var imidlertid en ældre
mand og trængte til afløsning. Charles
Bridgeman, den tidligere landskabsgart¬
ner, var død i 1738. Dennes enke havde
året efter udgivet »Views of Stowe« med
udsigtsprospekter fra parken af Rigaud
og Baron, hvilket spredte stedets ry
videnom.
Det faldt i Brown's lod i de næste år at

føre Kent's planer ud i livet, selvfølgelig
med tilføjelse af egne ideer. Samtidig
satte Brown sig ind i have- og arkitektur¬

tegning og opnåede stor færdighed heri.
Parken ved Stowe, som blandt andet er
bemærkelsesværdig ved de mange have¬
templer, 7 ialt, (ejeren hed forøvrigt
Temple!) vakte stor opsigt, og andre
ejendomsbesiddere strømmede til for at
studere og beundre de nye og omfattende
parkanlæg. Brown, som jo havde gartne-
risk erfaring i modsætning til Kent, fik
derfor hurtigt nye opgaver af omegnens
godsejere. Det var mode blandt dem at
foretage forbedringer (improvements) på
deres landsteder, og Brown, den prakti¬
ske nordengelske gartner var i høj grad
kapabel til det job. Meget hurtigt kunne
han efter en rask ridetur rundt på en
ejendom foreslå oplagte forbedringer.
Derved fik han sit tilnavn »Capability«,
som fulgte ham resten af livet.
Brown fik snart så mange opgaver, at

han kunne nedsætte sig som selvstændig
landskabsgartner i gartnerbyen Ham¬
mersmith nær London. Her er navnene

på de vigtigste slotte og større ejendom¬
me, hvor han forbedrede parkerne de
følgende år: Warwick Castle, Longleat,
Syon House, Blenheim Palace, Rich¬
mond, Kew, Harewood og i nord bl.a.
Alnwick Castle, Hulne Priory og Temple
Newsam.
Brown følte sig også kapabel til gen¬

nem sine forbindelser at søge stillingen
som kongelig overgartner, men blev først
udnævnt i 1764, da den aktive og havein-
teresserede Georg III blev konge.
Brown's titel var egentlig kongelig land¬
måler. Han fik embedsbolig i Hampton
Court, hvor han kun udførte mindre for¬
andringer i parken, og ikke ville røre ved
det smukke arkitektoniske anlæg. Her
blev han berømt ved at plante den kendte
vinstok ved Themsens bred. Den findes
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1. Portræt afLancelot Brown, malet ca. 1770 af
Nathaniel Dance. Originalen på National Gal¬
lery, London, gengivetmed tilladelse.
■ 1. Portrait of Lancelot Brown, painted ap-
prox. 1770 by Nathaniel Dance. The original
from The National Gallery reproduced with
permission.

2

2. Blenheim. Planca. 1765.
3. En afde såkaldte skjulte ha-ha-hegn, her ved
Blenheim Palace.
4. Blenheim. Brown inddæmmede floden Gly-
mefor at danne to søer, der ved broen sammen¬
kædes ved en smal stribe vand.

■ 2. Blenheim. A plan for improving the
grounds, circa 1765.
3. One of the so-called ha-ha fences - here at
Blenheim Palace.
4. Blenheim. Brown damned the river Glyme to
form two lakes joined by a neck of water at the
bridge.
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stadig og har nu en enorm stammetykkel-
se. Druehøsten sælges til turisterne.
Brown fik efterhånden også opgaver

som arkitekt, og trods manglende faglig
erfaring på dette felt, så klarede han også
dette arbejde, f.eks. tegnede han nye
hovedbygninger, havepavilloner, temp¬
ler, broer m.m. For at kunne gennemføre
dette byggeri gik han i kompagni med
bygmesteren Henry Holland, som han
også fik familiemæssig tilknytning med.
Capability Brown blev en meget velha¬
vende mand, var anset og indledte flere
livslange venskaber med indflydelsesrige
personer, inclusive George III. Til sidst i
1767 blev han selv ejer af en patricierejen¬
dom »Fenstanton« i Huntingdonshire.
Brown var meget aktiv, altid på farten

overalt på Englands veje, mest til hest,
men også med vogn, når forholdene tillod
det. Han drev ikke selv gartneri, men
købte sine planter og træer hos andre
gartnere. Brown's store succes gjorde
selvfølgelig, at han fik fjender. Den mest
kendte var hans konkurrent, arkitekten
William Chambers, hvis bog »Disserta¬
tion on Oriental Gardening« indeholdt
angreb på Brown's professionelle meto¬
der, og hvor han blev tituleret som »kål¬
gartner«! Brown lod sig ikke afficere her¬
af og lod klogt som ingenting, da han jo
»sad sikkert i sadlen«.
lait forbedrede Capability Brown om¬

kring 150 store landejendommes og slot¬
tes parkanlæg i hele England. Irske gods¬
besiddere tilbød ham også opgaver, men
han afslog med den begrundelse, at han
»endnu ikke var færdig med at forbedre
England«. Også Frankrig ønskede
Brown's bistand til udformning af en en¬
gelsk landskabspark, men her syntes han,
at dette land endnu var for umodent for
hans kunst.
Fra samfundets lavere lag steg Brown

til de højeste. Han fik et højt ærefuldt
embede (high sheriff) i Huntingdonshire,
og så sin søn som medlem af parlamentet.
I 1783 døde han pludselig 66 år gammel
efter et hjerteanfald udenfor sin datters
hus i London.

Hvorledes arbejdedeCapability Brown?
Han overtog som tidligere nævnt William
Kent's nye havestil, inspireret af barok¬
kens landskabsmaleri. Den var allerede

praktiseret på Holkham i Norfolk og på
Stowe. Det var på Holkham, at Kent for
første gang arbejdede med de karakteri¬
stiske trægrupper, kaldet clumps.
Når Brown fik til opgave at forbedre en

landejendoms have- og parkanlæg, så
skete der følgende: Alle mure blev fjer-

1. Typisk parklandskab af Capability Brown
med trægrupper og fritstående træer langs
vandløb. Alnwick.
2. En afLancelot Brown's »clumps«, som de så
ud iparken ved Alnwick i 1958.

■ 1. Typical park landscape by Capability
Brown with tree groups and solitary trees by the
water course. Alnwick 1983.
2. One of Lancelot Brown's »clumps« as they
looked in thepark atAlnwick in 1958.
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3. En typisk plan af Lancelot Brown med
clumps og fritstående træer i hans karakteristi¬
ske streg (fra »Parks in England« af Hugh
Prince, Pinhorns Isle of Wight. 1967).
4. Gotlandsk løveng, som den ser ud i dag.
■ 3. A typical Lancelot Brown drawing with
clumps of trees, in his characteristic style.
(From »Parks in England« by Hugh Prince,
Pinhorns. Isle ofWight. 1967.)
4. A coppice on Gotland, as it appears today.

4

net, som regel også om køkkenhaven.
Eventuelle voldgrave blev opfyldt og æl¬
dre arkitektoniske haveanlæg med bassi¬
ner, fontæner o.s.v. fjernet. Snorlige ave¬
nuer og markhegn blev ligeledes ryddet.
De bedste træer blev dog bevaret til sene¬
re brug i den nye park. Alle landbrugse¬
jendomme, som lå i den fremtidige park,
blev også ryddet væk.
Brown havde forinden udført en smukt

tegnet plan, og den gik man nu i gang med
at realisere. Ved ofte meget omfattende
jordflytninger blev arealet ommodelleret
i en bølget form og tilsået med græs helt
op til hovedbygningen. Ofte blev den
gamle nedrevet og på et højt udsigtssted
erstattet med en ny i gotisk stil efter
Brown's egne tegninger.
Ude i parken blev der plantet grupper

af træer, for det meste i runde plantnin¬
ger, som kaldtes clumps. De vigtigste
træarter var ask, elm, lind, eg, bøg og
hassel iblandet enkelte stedsegrønne.
Disse trægrupper med deres farverige
løvmasser og spil imellem lys og skygge
gav den dybde i udsigtérne, som land¬
skabsmalerne havde i deres billeder.

Langs ejendommenes ydergrænser plan¬
tedes bælter (belts) af træer og buske, og
her anlagdes en sti, som bugtede sig ud og
ind og gav smukke og varierede spadsere¬

ture. Maleren og grafikeren William Ho¬
garth's S-formede skønhedslinie var her
forbilledet. Både trægrupperne og rand¬
plantningerne var i begyndelsen indheg¬
net for at beskytte dem imod omstrejfen¬
de kreaturer. Så de må i begyndelsen
have haft et noget stift præg.
Hvis der var et vandløb i nærheden, en

å eller flod, blev den eller et sidearm med
et slynget forløb ført ind i parken og ved
opstemning gjort bredere, ofte udvidet til
en eller to søer foran slottet. På passende
steder blev der bygget broer og indrettet
kaskader. Brown var en mester i at arbej¬
de med vand, og hans parker er præget af
smukke og maleriske udsigter over blan¬
ke vandflader og brusende kaskader.
Når det var nødvendigt med hegn,

brugte Brown den nye forsænkede type,
som Bridgeman tidligere havde indført i
parkerne efter fransk model: ha-ha-heg¬
net kaldet (fransk: fosse). På denne måde
kunne parkerne uden vanskeligheder åb¬
nes ud til de omliggende landskaber, og
ligesom vokse sammen med deres marker
og skove.

Berømmelsen
Det var som tidligere nævnt den engelske
maler og arkitekt William Kent, som teg¬
nede de første helt frie engelske land¬

skabshaver, der senere er blevet betragtet
som Englands mest originale tilskud til
Europas kunst. Men det var Capability
Brown, der med sin praktiske sans og
gartneriske viden realiserede denne nye
parktype, og dermed udbredte det land¬
skabsbillede i England, som vi kender det
i dag.
Det var blandt andet inspireret af hans

tidligere landskabsoplevelser i Nord-
England. Brown glemte aldrig sin storslå¬
ede hjemegn, vendte tit tilbage og besøg¬
te sin familie her. Han fik også flere
opgaver i Northumberland og beholdt
forbindelsen med de progressive godseje¬
re heroppe!
Lancelot Brown var faglig set en meget

dygtig mand, og dertil nok så bevidst om
sin kunstneriske betydning. Han havde
altid fuld kontrol med sine anlæg, fulgte
arbejdet og det økonomiske nøje. I pen¬
gesager var han bundreel, og havde der¬
for altid sine bygherrers fulde tillid.
Ofte er det blevet bebrejdet Brown, at

han skruppelløst fjernede ældre værdiful¬
de haveanlæg for at give plads til egne
»forbedringer«.
Uden tvivl er Brown den mest produk¬

tive landskabskunstner, som har virket i
Europa. Han blev berømt på grund af sit
ejendommelige øgenavn »Capability«,
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men kun få sætter ham i dag i forbindelse
med Englands dominerende og karakteri¬
stiske landskabsbillede. Det betragtes af
de fleste som natur!

Hvad er grunden til LancelotCapability
Brown's succes?

Godsejerne i England ønskede at have
fuld kontrol over deres jordbesiddelser.
Det var den oprindelige adel, andre hav¬
de tjent deres formuer i Indien, de fleste
ved uldhandel eller klædeproduktion.
Landet havde ved snedighed erobret den¬
ne industri fra Nederlandene. Det førte til
en økonomisk revolution og forandring af
landbrugsforholdene.
Plantning af træer var dengang en øko¬

nomisk og magtpolitisk nødvendighed for
England, først og fremmest for at skaffe
en jævn og tilstrækkelig forsyning af svært
tømmer til handelsskibene og flåden, som
forbandt det nye engelske imperium.
John Evelyn havde i sin bog »Sylva«
agiteret for træplantning. Brown fældede
mange træer ved sin virksomhed, men
plantede til gengæld flere. I løbet af hele
sit liv mere end 1 million!

Endelig fulgte Lancelot Brown's land-
skabskunst nøje de æstetiske idealer, som
var blevet populariseret af de engelske
digtere efter barokkens italienske og
franske landskabsmalere.
Brown's trægrupper er nu mere end 200

år gamle, de har skiftet karakter, fordi
flere af træarterne og buskene er forsvun¬
det. De står overfor fornyelse, hvis man
ønsker at bevare det brownske landskabs¬
billede i England.
Efter Brown's død blev Humphrey

Repton hans arvtager som landskabsgart-
ner. Repton indførte atter passende pitto¬
reske haveanlæg ved hovedbygningerne
og modererede også andre af Brown's
metoder. Efter Reptons død i 1818 blev
de særlige brownske metoder ikke mere
praktiseret og derfor glemt, også fordi der
fremkom nye ideer.
I Danmark og Sverige er Lancelot

Brown's særlige arbejdsmåde ikke direk¬
te blevet anvendt fuldtud, blandt andet
fordi de danske herregårde ikke havde de
nødvendige udstrækninger, som er nød¬
vendige. Det forsænkede og skjulte hegn
vandt heller ikke indpas her. Men græs¬
plænerne med de frie plantninger af træ¬
er, enten som grupper eller enkeltstående
prægede hurtigt haverne og parkerne.
Den svenske havekunstner Frederik

Magnus Piper vendte hjem fra sine stu¬
dier i England i 1772 og 1778 med første¬
håndsindtryk af Kent's og Brown's have¬
stil og Chamber's »kineserier«, som rea¬
liseredes på Drottningholm og Haga,
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men den frie engelske havestil kom nok så
meget til os via Frankrig, og i Danmark
desuden gennem tyske teoretikeres bøger
eller ved eksempler fra Holsten.

Løvengen og den engelske
landskabspark
Man har i Nord-Europa længe haft en vag
fornemmelse af, at den frie engelske ha¬
vestil kan have en vis forbindelse med den
gamle nordiske landskabstype, løvengen
kaldet. I 1967 skrev den svenske forsker
Lars-Gunnar Romell en artikel herom i et
tysk tidsskrift, hvori han gør nærmere
rede for denne teori. En tysker, professor
Jost Trier har taget tanken op og i flere
skrifter nærmere undersøgt den sammen¬
hæng, der kan være mellem denne nordi¬
ske løveng og den engelske landskabs¬
park med de bølgende græsflader og ka¬
rakteristiske trægrupper, som navnlig Ca¬
pability udformede den.
Men først, hvad forstås egentlig ved

begrebet »løveng«? I Nord-Europa, hvor
græs om vinteren er sparsomt eller dæk¬
ket af sne, havde bønderne i nærheden af
gårdene nogle indhegnede træ- og busk¬
grupper spredt på et græsareal. En sådan
løveng fremkom enten ved rydning i eksi¬
sterende lunde eller skove, så der blev
mulighed for græsvækst i bunden, men
kunne også tilplantes.
Om sommeren afhuggede de her grene

og kviste, tørrede og bundtede dem og
brugte dette »bladhø« som vinterfoder
for geder, får, heste og stamkvæg. Det var
jo før foderroernes tid. Græsset på enge¬
ne blev også slået i løbet af sommeren og
tørret til hø. De nedfaldne tørre grene og
kviste blev om foråret revet sammen i
bunker, afbrændt og asken udstrøet som
gødning til træer og græs, der således
ernæringsmæssigt hvilede i sig selv.
Det siger sig selv at en sådan løveng

også forsynede gårdene med brændsel,
eller blev holdt i såkaldt coppice-drift,
d.v.s. at sideskuddene på de nedskårne
træer jævnligt kunne høstes og anvendes
som hegnsmateriale eller til værktøjsskaf-
ter m.m.

Sådanne løvenge kan endnu ses på den
svenske ø Gotland i Østersøen, hvor man
hæger om denne gamle landskabsform.
På grund af omtalte driftsform udviklede
der sig i disse løvenge særlige plantesam¬
fund med blandt andet vilde orkidéer,
liljekonvaller og valmuer, som Carl von
Linné beundrede under sit besøg på Got¬
land i 1741 og senere beskrev i bogen
»Gotlandsrejsen« fra 1747. Disse løvenge
havde stor praktisk betydning for landbe¬
folkningen, men fik også æstetisk værdi
for den.

Med deres skyggefulde træer, græs,
engblomster og de fredelige sysler her,
blev de et yndet motiv i den folkelige
poesi og kunst. Løvengen var det nærme¬
ste, man kunne komme til biblens beskri¬
velse af paradisets have. Hvem har iøvrigt
ikke minder om skønne sommerdage i en
sådan blomstereng med duftende vilde
blomster, skyggefulde træer og fugle¬
sang?
I tysktalende lande hed en sådan løv¬

eng »anger«, og landbrugsmetoden må
også have været kendt i Nord-England,
muligvis indført af angel-sakserne. Måske
har løvengen med dens kombination af
nytte- og skønhedsværdi endnu eksisteret
i Northumberland, da Capability Brown
voksede op her. Traditionen kan have
levet hos landbefolkningen og blevet for¬
talt ham. Til de trægrupper, Brown ind¬
førte som væsentligt motiv i sine mange
parker, brugte han ihvertfald de samme
træer med foderværdi, som man havde i
løvengen: ask, elm, lind, bøg, ahorn,
hassel o.s.v. Hemmeligheden ved den frie
engelske parkstils hurtige succes og ud¬
bredelse i England og Nord-Europa er
måske, at den genoplivede det gamle
landskabsbillede, som levede i folks erin¬
dring?
Derved gav Lancelot Brown den have¬

stil, som William Kent skabte efter barok¬
kens græsk-romerske landskabsbillede,
et mere hjemligt og nordisk præg.

Anvendt litteratur:
Gill Hedley: Capability Brown and the

Northern Landscape. Katalog. Newcastle-
upon-Tyne 1983.

Om løvenge:
Lars-Gunnar Romell: Die Reutbetrieb

und ihr Geheimnis. Studium Generale 20,
1967.

Af samme: Gotlandsdnget och dess
Framtid. Uppsala 1942.
M. Sjobeck: Lovångkulturen i Sydsve¬

rige. Dess uppkomst, utveckling och tilba-
kagang. Ymer 1933.
Jost Trier: Anger und Park. Eine ver-

gessene Wurzel des englischen Garten.
Institut und Lehrstuhls fiir Landschafts-
bau und Gartenkunst, Technische Univer-
sitåt Berlin 1968.
Der er skrevet og forsket meget lidt om

løvenge i Danmark. Nævnes kan: E. Wor¬
søe: Øster Lovnkær. En tidlig dansk løv¬
eng og dens flora. Flora og Fauna 79: 1-
10, Århus 1973.

Asger Ørum-Larsen, landskabsarkitekt.
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Bogomtale

Havearkitektergennem et århundrede
Betty Massingham: A Century of Garde¬
ners. Faber and Faber Limited, 3 Queen
Square, London. 1982. 256 sider, illustre¬
ret. Pris ca. 300 kr.

Vita Sackville-
Westisinhave
vedSissing-
hurst.
■ VitaSackvil-
le-Westinher
garden at Sis-
singhurst.

»A Century of Gårdeners« - det må
oversat blive til »Gartnere gennem et
århundrede«. Men med det persongalleri
vi bliver præsenteret for i Betty Massing-
hams bog er »havevenner« eller havearki¬
tekter en mere dækkende oversættelse.
Bogen indeholder 17 korte biografier

om nogle af de mest interessante og passi¬
onerede »havevenner«, der har levet i
England fra dronning Victorias tid til vore
dage.
Personerne er præsenteret kronologisk

efter fødselsår, begyndende med Joseph
Paxton (1801-1865), der er bedst kendt
for at have tegnet glaspavillionen Crystal
Palace, opført i Hyde Park i 1851 i forbin¬
delse med en verdensudstilling.
Videre i bogen berettes om bl.a. Rey¬

nolds Hole og Maria Theresa Earle, men
hovedvægten er lagt påWilliam Robinson
(1838-1935) og den næsten jævnaldrende
Gertrude Jekyll (1843-1932).
Om Robinson får vi blandt andet at

vide at han skabte staudebedet, at han var
forkæmper for »the wild garden« og at
han rasede mod den victorianske have¬
form, for eksempel bedene med udplant¬
ningsplanter. (Sådanne bede kan stadig
ses i engelske feriebyer: typisk med røde
begonier, gule tagetes og gråfiltede Sene-
cio plantet i geometriske mønstre.) Ro¬
binson fremførte sine synspunkter i flere
bøger han skrev, og startede desuden
bladet »The Garden« i 1851.
Blandt bidragyderne til dette blad var

Gertrude Jekyll, og ifølge Massingham
var det gennem denne kontakt Robinson

og Jekyll blev venner. I modsætning til
Robinson, der som ung kom i gartnerlæ¬
re, begyndte hun først for alvor at arbejde
indenfor havebruget som midaldrende.
Jekyll havde et mangeårigt samarbejde

med arkitekten Edwin Lutyens. Massing¬
ham skriver at det også hændte at de to
byttede roller: han tegnede den smukke
forårshave ved hendes hjem i Surrey, og
hun havde et betydeligt kendskab til tra¬
ditionel engelsk byggeskik - en viden han
udnyttede i sine projekter.
Gertrude Jekyll skrev ikke kun til »The

Garden« men også til flere andre blade og
aviser. Hendes første bog, Wood and
Garden, der udkom i 1899, er uddrag af
hendes skriverier til en avis. Hun nåede at
skrive 12 bøger inden sin død i 1932,
heriblandt hendes største bidrag til en¬
gelsk havekunst: Colour in the flower
Garden.
En anden interessant person i »A Cen¬

tury of Gårdener« er Frances Wolseley
(1872-1936), der opretter en skole for
kvindelige gartnerelever i 1904. Betty
Massingham fortæller, at de kvindelige
uddannede gartnere havde svært ved at
blive taget alvorligt de første år. Det var
1. verdenskrig, der ændrede denne hold¬
ning: mændene var i krig, men der skulle
fortsat produceres grøntsager. Derfor
satte Wolseley og gartnéreleverne en pro¬
duktion af grøntsager i gang - med stor
succes. Derefter havde de kvindelige
gartnere lettere ved at blive accepteret.
Frances Wolseley udvidede sin skole flere
gange i de kommende år, og skrev en
enkelt bog om haver. Men det var først og
fremmest værker af Robinson og Jekyll,
der blev brugt som lærebøger i Wolseleys
skole.
I rækken af biografier følger bl.a. Regi¬

nald Farrer og Jason Hill, inden der slut¬
tes af med Victoria (Vita) Sackville-West
(1892-1962). Hun er bedst kendt for sit
haveanlæg ved Sissinghurst - specielt den
hvide have, hvor både planternes løv og
blomster var omhyggeligt udvalgt efter en
grå-hvid farveskala. Hun skrev flere bø¬
ger og den sidste, »V. Sackville-West's
Garden Book« udkom efter hendes død, i
1968. Den består af et udvalg af hendes
artikler skrevet til den engelske-avis Ob¬
server, hvis havemedarbejder hun var.
Allersidst i bogen bringes en nyttig

bibliografi og to indekser: et over perso¬
ner og lokaliteter (heriblandt havean¬
læg), og et over planter.
Betty Massinghams bog bygger - må¬

ske i for høj grad - på citater fra andres
bøger og breve, og der er enkelte genta¬
gelser i bogen, som kunne være undgået
ved en mere omhyggelig redigering. Men

ellers er det en meget interessant og oply¬
sende bog, der giver et godt tidsbillede og
fortæller levende om en gruppe menne¬
sker, der havde planter og haver som
deres største interesse. Det er spændende
at læse om deres erfaringer, og om hvor¬
dan de udvekslede ideer: besøgte hinan¬
dens haver, byttede planter og diskutere¬
de i breve, tidsskrifter og bøger.
»A Century of Gårdeners« giver en lyst

til at læse mere om disse englændere, der
er blandt dem der har haft størst indfly¬
delse på vore ideer om, hvordan en have
skal se ud. Lisbet Edinger Plum

Landskabets visuelle og rumlige
struktur
Tadahiko Higuchi: The Visual and Spatial
Structure of Landscapes. The MIT Press.
1983. 217 sider, ill. ISBN 0-262-08120-2
Pris ca. 400 kr.

Bogen, som oprindelig blev udgivet i
Japan, er et meget dybtgående studium af
landskabets visuelle og rumlige struktur.
Higuchis metodik kan på mange måder
minde om den fremgangsmåde, som Ke¬
vin Lynch anvendte til at undersøge,
hvordan landskabet opfattes eller
aflæses.
De mange gode illustrationer og dia¬

grammer er en god hjælp til forståelse af
de komplekse begreber, som forfatteren
udvikler. Eksempler på japanske land¬
skaber og henvisninger til japansk littera¬
tur og kulturhistorie gør bogen meget
fremmedartet og spændende. Men prisen
taget i betragtning, er den først og frem¬
mest noget for læsere, som er særlig inter¬
esseret i Japan eller landskabsperception.

Jon Pape

Landskabet i Amerika
John R. Stilgoe: Common Landscape of
America, 1580 to 1845. Yale University
Press. London. 1983. 429 sider, ill. ISBN
0-300-03046-0. Pris ca. 250 kr.

Common Landscape er en analyse af
det landskab, som blev skabt af almindeli¬
ge mennesker i Amerika mellem 1580 (de
første spanske kolonister) og 1845 (de
første pionérer indtager prærien). De hi¬
storiske beskrivelser er meget gennemar¬
bejdede, mange landskabselementer og
begreber bliver taget op - bl.a. vildnis,
landskab, veje, kanaler, fyrtårne, land¬
brugsbygninger, gærder, småskove, kir¬
kegårde, kirker, fabrikker. Da der træk¬
kes mange paralleller til europæiske for¬
hold, kan bogen være spændende for læ¬
sere, der er interesseret i kulturland¬
skabets historie. Jon Pape
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Summary
Sven Hermelin - An Obituary, p. 97 and
98

By Per Friberg
Sven Hermelin, the nestor of Swedish
landscape architecture, is dead at the age
of 83. Parallel with his architects practice,
Sven Hermelin has made an important
contribution as a teacher. He has also
participated in many organisations at
home, in Scandinavia and abroad as Vice
President of IFLA.
His work has been undeniably that of a

pioneer - as a practitioner, teacher and
administrator. Characteristic for Sven
Hermelin was, above all, his view of natu¬
re and environment in its intirety regard¬
less of whether he designed in an urban
situation or experienced the untouched
nature of the mountain hunting and fish¬
ing grounds. Sven Hermelin once empha¬
sised in an interview that the most impor¬
tant attributes for landscape architects
today are: enthusiasm, phantasy, artistry
and vision.

By Sven-Ingvar Andersson
»The transition from the confined to the
free has often engaged by phantasy«
wrote Sven Hermelin in a letter from the
23rd. of April 1983 - a year before his
death. Sven Hermelin was both ecologist
and aesthete - and he refused to separate
these concepts from each other. He was
convinced that it was the landscape archi¬
tects special task to unite science and art
in practical work and he fought for his
opinion. He emphasised the values of
nature to the architects and artists and

emphasised the human right to these valu¬
es to the ecologists.
»The task« was, for him, not one thing

but the relationships between them.
This balance in the professional field

had its parallel in his work methods. The
professional idea was to bring the many
functions of the landscape into balance.
The method was to help the many func¬
tions represented to work together.

The Cascade at Chatsworth, p. 100
By Peter Christiansen, Poul Børge Peter¬
sen and Lars Tuxen
Chatsworth is unique in England because
it has been possible to design with water in
the same way as in the Italian and Spanish
mountain areas. In the eastern part of the
garden, there are three lakes which supply
the water .features of the garden with
water under natural water pressure. The
cascade is situated on an approx. 50 m.
wide grass bank and comprises a 7,35 m.
wide and 190 m. long sand stone staircase

where the water runs over 24 different
terraces. The design changes within a well
defined pattern,. The main system is that
every third terrace edge is step formed
whilst the two terraces between have an¬

other form. The distance between the
individual terraces is varied as a result of
the different heights of the terraces - an
elegant solution to the terrain problem by
creating a straight edge along the entire
cascade.

A Box Parterre at Rousham, p. 104
By Poul Børge Petersen
The article is about a little wall and hedge
bounded garden room (walled garden)
directly west of the house by the park. The
English »Knots« are a form of parterre
with a much simpler geometry than, for
example, the French embroidery parte¬
res. There are two main types of English
Knots - open or closed. In the open Knot,
the content of the individual bed "is a

gravel or stone material, often in different
colours. A lay-out of this type has been
reconstructed by The National Trust at
Mosley Hall. The beds behind the border
hedge in the closed Knot are filled out
with one or several perennials at the same
height as the surrounding hedge.
At Rousham the edging plant is box and

the bed content is roses. It is reasonable to

suppose that part of the lay-out has disap¬
peared at some time in the past. The
garden would seem much more complete
if the rectangular bed were removed and
replaced with Knots so that it was a square
with the sun dial as the natural center.

From Letchworth toMilton Keynes
Landscape and Open Space in English
New Towns, p. 106
By Ib Asger Olsen
The English new towns built under The
New Town Act of 1946, to relieve the
large industrial towns, are a good labora¬
tory to study planned towns. The article
attempts to evaluate the use and integra¬
tion of the existing landscape, the accessi¬
bility and usability of open space and
whether the towns, as a whole, have their
own identities.

Welwyn Garden City is subordinate to
the main elements of the landscape com¬
prised of rivers and forests. The river val¬
leys and the forest masses are used to
demarcate the town so that it has a clear

identity in the landscape whilst, at the
same time, providing easily accessible and
ideal recreation facilities. The housing
areas are dominated by winding roads,
cul-de-sacs and closed spaces which re¬
sults in a intimate housing environment.

Harlow is located in a farming area with
poor land quality comprising undulating
terrain, water courses, wetland areas,
small woods and copses. Harlow is also
subordinate to the existing landscape be¬
cause the town is divided up into entities.
The expression »design with nature« is
applicable here. The unifying green has
an optimal location as an easily accessible
recreation area for the housing areas. On
the other hand, the town is difficult to
percieve as a whole because the green has
a spacially disconnecting effect. The inte¬
rior of the town is less convincing because
it has been the subject for the townscape
ideology which was popular after the war.
In Milton Keynes, the physical result is

a complex plan formed as a large network
of parkways. The large road system,
which in time will run through green
corridors, pays no respect to the histori¬
cally developed landscape pattern or the
environmental structure of the area and
one totally loses orientation in the attrac¬
tive undramatic landscape. The qualities
of the complex landscape have not been
exploited in the town model where it
apparently suffers the same fate as the
humanitarian programme for the town.

Lancelot Brown, p. 114
By Asger Ørum-Larsen
Lancelot »Capability« Brown is the land-
cape gardner who first and foremost is
associated with the English park land¬
scape.
Brown inherited Kent's new garden

style, inspired by baroque landscape
painting. When Brown was given the task
of improving the garden and park lay out
of a property, the following took place:
All walls were removed, as a rule around
the kitchen garden too. Any moats were
filled in and older architectural outdoor
constructions such as pools, fountains, etc
were demolished. Straight avenues and
hedgerows were also cleared. The best
trees were preserved for use in the future
park. All farm buildings located in the
future park were also demolished. The
most important tree species were ash,
elm, lime, oak, beech and hazel with a few
conifers.
The secret behind the rapid success and

popularity of the English park style in
England and Northern Europe is, per¬
haps, that it revived the old landscape
image which lived on in the memory of the
people. Lancelot Brown was successful in
giving the garden style, started by William
Kent as a baroque, greek-roman landsca¬
pe image, a more homely and nordic
character. Jeremy Dean
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Stor beboerdeltagelse i forsøg med
byfornyelse
Det kan godt lade sig gøre at få 90 pet af
beboerne til at deltage i en debat om
byfornyelse af et ældre byområde. Dt er
en af erfaringerne fra et forsøgsprojekt,
Statens Byggeforskningsinstitut har gen¬
nemført i Ringsted.
I fire år fra 1978 til 1982 fulgte SB1

arbejdet med en saneringsplan og en lo¬
kalplan for et område i Ringsted bymidte.
Det blev forsøgt at gøre beboerdeltagel¬
sen meningsfuld og effektiv. Udover de
almindelige offentlighedsaktiviteter, som
f.eks. beboermøder og et informations¬
kontor, blev der især satset på opsøgende
virksomhed og løbende udsendelse af in¬
formationsblade til ejere, lejre og forret¬
ningsdrivende i området.
Forsøget viste bl.a. at opsøgende virk¬

somhed er nødvendig, hvis man skal have
de fleste af lejerne til at deltage og til at
give udtryk for deres meninger - men så
kan man også få 90 pet til at deltage.
Informationsblade, der bliver udsendt lø¬

bende, bliver også læst af næsten alle.
Beboermøder og informationskontor er
formelt et tilbud til alle, men bruges i
praksis mest af ejerne.
Derfor er en eller anden form for opsø¬

gende arbejde nødvendig, hvis det store
flertal af beboerne i byfornyelsesområ¬
derne skal kunne deltage i debatten om,
hvad der skal skemed deres bolig, med
ejendommen og med hele området.
Rapporten er en illustreret sammenfat¬

ning af 4 delrapporter, der er udsendt
undervejs i forsøgsprojektet. Den udsen¬
des i samarbejde med Sanerings- og By¬
fornyelsesselskabet af 19.3.1970.
SBI-byplanlægning 48: »Beboerdelta¬

gelse i byfornyelsen. Et forsøgsprojekt i
Ringsted« koster kr. 178,75 og kan købes
hos boghandleren eller direkte fra SBI,
telefon (02) 86 55 33.

Byfornyelse
Kommunerne har en central rolle i den

øgede byfornyelse, der skal finde sted. De

skal forestå den offentligt støttede byfor¬
nyelse og de skal gennem kommuneplan¬
lægningen og lokalplaner lægge rammer
for de ændringer, der skal ske på privat
basis. Den offentligt støttede byfornyelse
er nemlig langt fra tilstrækkelig, hvis bo¬
ligforbedringerne og kvarterforbedrin¬
gerne skal gennemføres inden for en over¬
skuelig årrække.
Dansk Byplanlaboratorium har taget

initiativ til dette skrift for at bidrage til
debatten om, hvordan byfornyelsen kan
tilrettelægges og intensiveres.
Skriftet er skrevet af tre forfattere, der

tilsammen har et grundigt kendskab til
byfornyelsesarbejdet. Det er stud. mag.
Vivi Larsen og kultursociolog Hanne
Topsøe-Jensen, der gennem en årrække
har forsket i byfornyelse på Statens Byg¬
geforskningsinstitut, og arkitekt m.a.a.
Karsen Pålsson, der fra privat tegnestue
ligeledes har arbejdet med byfornyelsen i
en årrække og som senest har forfattet
BUR's skrift om de lysegrå områders
fornyelse.

Nårder bruges flercifrede
milliardbeløb, bør det nøje
undersøges til hvad og til hvem.

Det er milliardbeløb, der
investeres i vedligeholdelse
at eksisterende produkter,
teknikker, maskiner, installa¬
tioner og bygninger. I pas¬
ning af værdifulde ejendoms-
og fabriksanlæg. I vedlige¬
holdelse, eftersyn og
istandsættelse. Med kemiske
produkter, maskiner og
systemer. Med nye teknolo¬
gier og organisationsformer.

Bruger man år efter år
store beløb til dette formål, er
det en god idé at orientere
sig på OBJECTA '84. Om
tjenesteydelser, teknologier,
produkter, systemer, appara¬

ter og maskiner til vedligehol¬
delse. OBJECTA '84 er den
første store internationale
fagmesse på milliard-marke¬
det for vedligeholdelse.

Tag derfor til
OBJECTA'84. Som udstiller,
hvis Devil have Deres

I 1111 "del a* ka9en "• S°m1 -11*1 besøgende, hvis
De ikke vil inve¬
stere mere end

økonomisk fornuft på bag¬
grund af de nyeste teknik-
og organisationsformer.
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International messe og
kongresforvedligeholdelse,
istandsættelse og service.
I Diisseldorf
fra 12. til 16. november 1984

OBJECTA '84 præsenterer:
1. Ejendomsvedligehol-
delse, udvendig rengø¬
ring, vinterarbejder

2. Affaldsdisponering og
forsyningsvirksomhed

3. Beskyttelse, sikkerhed,
udstyr

4. Rengøringsmaskiner og -
udstyr samt tilbehør

5. Vedligeholdelse
6. Eftersyn
7. Istandsættelse
8. Kemiske produkter
9. Arbejdssikkerhed
10. Organisation og EDB
11. Serviceydelser
12. Fagorientering
Yderligere oplysninger og
messeadgangskort:

ANOWEA
DUSSELDORFER MESSEN

Bevaring af værdier - sikring af vedligeholdelsesprocesser.
INTERMESS v. Ib Krogdahl,
Stockholmsgade 25, DK-2100 København 0,
Telefon (01) 261411, Telex 159 72 krogda dk
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VEKSØ
KOMBINATIONSMUR CA1

Plantemur til optagning af terrænforskel ved trappe.
Design: Landskabsarkitektfirmaet A/S

Carlsen, Leth & Skaarup ©

VEKSØ's grønne plantemur er en ideel løsning til støjafskærm¬
ning og afskærmning mod indsyn m.m. Muren er ligeledes vel¬
egnet til at optage terrænforskydninger og kan i standardudfø¬
relse optage en maximal terrænforskel på 135 cm. Større ter¬
rænforskelle udføres specielt efter ordre. Terræn og lydmure
udføres indenfor standard i maximal højde indtil 215 cm. Lyd¬
muren giver i 215 cm højde en lydreduktion på ca. 35 db. Den
jordfyldte mur kan tilsåes med græs, slyngplanter og i øvrigt
efter specielle ønsker.

lllil
1—

Snit og opstalt
ved rørsamling

Normalsnit og opstalt af
standardelement terrænmur

Materialer og udførelse:
Stålrørskonstruktion forsynet med rundjernsgitter - alt varm¬
galvaniseret.
De bærende stålbøjler faststøbes.

—SU.

Plantemur som afskærmning mod støj og indsyn.

VEKSØ -TAU LOV aps s™™
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Ud at cykle i Nordjylland
P. Dahl: Ud at cykle i Nordjylland. Høst
og Søn. 98s., ill. Pris 98,- kr.
Tidligere er i serien udsendt 5 turbøger

dækkende Sjælland, Bornholm, Lolland-
Falster og Møn, Fyn, Langeland og Ærø
samt Østjylland og Samsø.
Bogens ruter strækker sig over et stort

område, nemlig Vendsyssel og Thy nord
for Limfjorden samt Himmerland og Sal¬
ling syd for Limfjorden. Hertil kommer
limfjordsøerne Mors, Fur, Livø, Venø og
Egholm. Bogen slutter med en tur på
Læsø - cykeløen langt ude i Kattegat. lait
er det blevet til et net af cykelruter på 1394
km. Turene er omhyggeligt udvalgt med
vægt på trafiksikkerhed og naturskønhed.
Hver tur er forsynet med et specialtegnet
kort, og der fortælles om både naturmæs¬
sige og kulturelle seværdigheder

Nye cykelstier for 140 mio. kr.
Trafikminister Arne Melchior har nu god¬
kendt, at Vejdirektoratet igangsætter ar¬

bejdet med anlæg af mere end 60 nye cy¬
kelstier. Den samlede udgift til anlæg af
disse stier udgør ca. 140 mio. kr. Cykel¬
stierne anlægges langs hovedlandevejene
fordelt over hele landet.
Listen med de mere end 60 nye cykel¬

stianlæg er resultatet af en prioritering af
de indstillinger, Vejdirektoratet har mod¬
taget fra amtsråd og byråd. Indstillinger¬
ne fra de kommunale myndigheder om¬
fattede ca. 200 anlæg. Med de bevillinger,
der er stillet til Vejdirektoratets rådighed,
er det muligt allerede i 1984-85 at igang¬
sætte ca. Vs af de anlæg, der er behov for.
Prioriteringen af anlæggene har Vejdi¬

rektoratet gennemført med henblik på at
finde de arbejder, der alle forhold taget i
betragtning må anses for at være de mest
rentable. I prioriteringen indgår der en
lang række forhold, og Vejdirektoratet
arbejder fortsat med udviklingen af mo¬
dellen til prioritering af nye cykelstianlæg.
Kilde: Vejdirektoratet. Havnegade 27.

København K. Tlf. (01) 11 33 38.

Øresund rundt på cykel
Jens Erik Larsen: Øresund rundtpå cykel.
Øresunds Kontakt. 24 s., ill. af Ian Jør¬
gensen.
Hæftet indeholder cykelturideer til

Øresund rundt. Turen er 164 km og kan
klares på en lang weekend. Ideen kom¬
mer fra den nordiske informationsfunk-
tion Øresunds Kontakt i København og
Malmo. Hensigten med hæftet er ikke
bare at gøre cyklister opmærksom på de
rekreative muligheder på en tur rundt om
Øresund, men også at inspirere kommu¬
ner og vejmyndigheder langs kysten til at
anlægge cykelveje og cykelstier på de få
dele af ruten, hvor de endnu ikke findes.
Hæftet kan ses på sjællandske og skån¬

ske biblioteker eller på turistbureauerne i
Øresundsbyerne, samt rekvireres ved at
indsende en frankeret (50 g) og adresseret
svarkuvert (A5) til Øresunds Kontakt,
Hovedstadsrådet, Set. Annæ Plads 26,
DK-1250 København K./Oresunds Kon¬
takt, SSK, Box 2500, S-200 12 Malmo.

HERNING KOMMUNE

LANDSKABSARKITEKT

Ved Herning kommunes teknisk forvaltning, parkafdelin¬
gen, er en stilling som landskabsarkitekt ledig til besættel¬
se snarest.

Arbejdsområdet omfatter bl.a. overordnet landskabsplan¬
lægning, sektorplanlægning, sagsprojektering omfattende
parker, legepladser, institutioner og lignende. Endvidere
skal pågældende i begrænset omfang deltage i afdelin¬
gens administrative arbejde i forbindelse med bl.a. sagsbe¬
handling og budgetlægning.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overens¬
komst mellem Kommunernes Landsforening og Danske
Arkitekters Landsforbund. Begyndelses- og slutløn udgør
for tiden 11.649,71 kr./17.434,50 kr. pr. måned.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henven¬
delse til stadsgartner Lars Østerbye, tlf. (07) 12 20 00,
lokal 376.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere
beskæftigelse - bilagt kopi af eksamensbevis og eventuel¬
le anbefalinger - skal være

Herning kommune Personalekontoret
Rådhuset 7400 Herning

i hænde senest den 23. august 1984 kl. 8.00.

Ansøgningen bedes mærket »Opslag nr. 94/84«.

P. K0RTEGAARDS
PLANTESKOLE ~ ™
AF 1982 A/S

Øve] 10, Kappendrup
5550 Langeskov - Tlf. (09) 07 26 56

DPF

FnHøtmarka »or
•undhtdikontroll

planteskoler
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Erlau parkmøblement
Erlau AG er en af Europas førende pro¬
ducenter af have- og parkmøblement.
Erlau parkmøblement blev anvendt, da
Olympia Park i Miinchen anlagdes i 72,
og har siden da vist sin store holdbarhed.
Desuden har parkudstyret været brugt
ved store internationale haveudstillinger
som IGA både i Hamburg i 1973 og i
Miinchen i 1983.

Olympia

Tivoli

Erlau-møblementet egner sig især for
anlæg med mange besøgende og stor slita¬
ge. Den plastic-belagte netværkskonP-
struktion er meget robust, og har den
fordel, at møblerne er hurtigt tørre efter
regn og sne.
Blandt typerne Olympia, Mobil, Frei¬

burg og Tivoli findes både bænke, stole og
liggemøbler. Udstyret kan fastgøres i ter¬
ræn eller placeres fritstående.
Erlau-møblementet har fået flere pri¬

ser for god design.

Kilde: Erlau AG, Postfach 1226. D-7080
Aalen. Telf. 07361/595/222.

VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

VEKSØ-TAULOV ApS
Taulov Kirkevej 60
7000 Fredericia
Tlf. 05-56 22 99

• cykalstatlvar
• carport«
• papirkurv*
• knagar > gardarobar
• spMrrabomma

• cykalakura
• baanka • bord«
• llagataangar
• rlata ■ méttar
• busstop

O

LU

TENNIS-GRUS
Europamesteren i tennisgrus er fundet!

Lang tids research samt efterfølgende labora¬
torieundersøgelser er kronet med held. LML
tennismaterialer introduceres nu i Danmark. Vi
kan tilbyde følgende 5 sorteringer:

0-1 mm LML-TENNISMEL
0-2 mm LML-TENNISSAND
0-3 mm LML-TENNISGRUS
1-3 mm LML-TENNISPERLER
0-2 mm LML-TENN

Alle materialer fremstilles under løbende labo-
ratoriekontrol.
Ring efter yderligere oplysninger samt konkur¬
rencedygtige tilbud.

LML-SPORT ApS

Starupvej 122

Sl#l
8340 Malling
Tlf. 06 -93 31 33
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Dynamit eller byfortætning eller...

Dagbladet Politiken har i løbet af denne
sommer haft adskillige artikler om pro¬
blemerne med de store boligbebyggelser
fra 60'erne.
De største lejligheder står tomme, for¬

di de er lige så dyre at bo i som et lille
rækkehus, og iøvrigt er miljøet i bebyg¬
gelserne ringe, og det forringes yderligere
af de tomme lejligheder.
Et kommunalbestyrelsesmedlem i Hø¬

je Tåstrup kommune, hvor en af bebyg¬
gelserne ligger, foreslår at give de store
lejligheder en gang dynamit. Bare væk
med skidtet. Det har man gjort andre
steder i verden, det ser fantastisk ud på
TV, og så bliver der bedre plads mellem
husene.
Andre mener, at byfortætning er løs¬

ningen.
Der tales om de alt for små friarealer,

og om de kæmpemæssige græsørkener,
som ingen kan finde ud af at bruge. Det er
alt i alt temmeligt forvirrende.
Der tales om betonslum og planlægning

uden visioner. En forsimpling af den fine
byggetradition fra 30'rne og fremefter.

Hvad var det egentlig, der skete
dengang?
Der skulle bygges meget. Boligmange¬

len var et af tidens mest påtrængende
samfundsproblemer, og det blev et mål i
sig selv at bygge hurtigt og billigst muligt.
Med elementbyggeriets krav om store

enheder og ensartede lejligheder sløjfe¬
des ofte de detailler, som ville have givet
udearealerne mere mangfoldighed. Ib
Asger Olsen gennemgår det meget nøje i
sin artikel i Landskab nr. 5/1983. Og han
nævner her bl.a. de manglende individu¬
elle haver foran stuelejlighederne, og de
manglende gennemgange i husene, som
gør, at det grønne friareal lige udenfor
vinduerne ligger en lille halv kilometers
spadseretur fra husets indgangsdør.
Problemerne blev yderligere belyst på

D.L.s høstkonference i 1983.
Efterhånden er også udlejere og politi¬

kere, enten gennem ejendommenes fata¬
le økonomiske forhold eller på grund af
det helt urimeligt dårlige miljø, blevet
gjort så grundigt opmærksomme på situa¬
tionen, at det er blevet til flere artikler i
dagbladene, og man fremkommer med de
nævnte, drastiske forslag til en løsning af
miseren.
Mon ikke der skulle findes andre mu¬

ligheder også?
For vores fag er debatten i Politiken

interessant, fordi friarealerne netop er
det sted, hvor kontakten mellem beboer¬
ne skabes - eller tabes på gulvet. Det er
her, man skal kunne mødes - tilfældigt -
uforpligtende - og med mulighed for til¬
bagetrækning. Det er i høj grad med til at
betinge miljøet i bebyggelsen. Og de gode
kontakter, som i sommerhalvåret skabes
over hækken til den private terrasse, ved
vandposten i dyrkningshaverne, på bilva¬
skepladsen el.lign. steder; hvor man mø¬
des over fælles gøremål, gennem dem går
vejen til mere institutionerede former for
samvær inom hus, året igennem og der¬
med til større fælles ansvarsfølelse for
bebyggelsen i det hele taget.
Nu har vi beboerne i husene og dermed

mulighed for en dialog, og fra alle sider
erkender man nødvendigheden af en for¬
bedring af miljøet. Det er et godt grund¬
lag for samarbejde omkring en vanskelig,
men meget påtrængende opgave, som vil
kunne forbedre livet væsentligt for alle de
mange, som bor i disse bebyggelser.
Vi kan ikke gøre bebyggelserne min¬

dre, men vi kan forsøge at give udearea¬
lerne den identitet, som det var så svært at
komme igennem med, da de blev projek¬
terede.
Mon ikke vi skulle blande os i debatten

og give et bud på det, vi har at bringe.
Sonja Høgild Torben Dam
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

IbimiimII frrunil "
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Nyt haveanlæg i Tivoli
Tivoli udskrev den 15. maj 1984 en kon¬
kurrence om udformningen af området
omkring Glassalen.
Ved konkurrencefristens udløb var der

indkommet 32 forslag, som er blevet vur¬
deret af en bedømmelseskomité beståen¬
de af: Lektor, landskabsarkitekt Per
Stahlschmidt, Landbohøjskolen. Profes¬
sor,' landskabsarkitekt Sven-Ingvar An¬
dersson, Kunstakademiet. Overgartner
Uwe Bodentien, Tivoli. Chefarkitekt
Finn Larsen, Tivoli. Direktør Niels-Jør¬
gen Kaiser, Tivoli.
Bedømmelseskomiteen har énstem-

migt besluttet at tildele 1. præmien på
35.000 kr. til landskabsarkitekt Birgitte
Fink, Tølløse og at fordele den resterende
prissum på 3 indkøb på hver 10.000 kr. til
arkitekt Henrik Pøhlsgaard, arkitekterne
Steffen Arendrup og Marianne Nasstrom
- og landskabsarkitekterne Sven Algren
og Annelise Bruun med landskabsarkitekt
Marie Thing som medarbejder.
Indtil Tivolis lukning midt i september

er projekterne ophængt i koncertsalens
sommerfoyer (indgang fra Tivolisiden),
hvorefter udstillingen flyttes til indgangen
ved H. C. Andersens Boulevard.

Vinderprojekterne vil blive vist i Land¬
skab nr. 7 eller 8. KP

Konkurrence om Nyhuseområdet
i Hillerød
Hillerød byråd har udskrevet en offentlig
idékonkurrence om Nyhuseområdet i Hil¬
lerød. Samlet præmiesum 200.000 kr. Ind¬
leveringsfrist den 24. oktober 1984.

Konkurrence om Bygaden i Herlev
Herlev kommune har i midten af august
måned udskrevet en offentlig idékonkur¬
rence om Bygaden i Herlev. Samlet præ¬
miesum 175.000 kr. Fristen for indleve¬

ring af forslag vil formentlig blive i slut¬
ningen af oktober måned 1984.

Konkurrence om Københavns havn

Byggeriets Realkreditfond med bistand af
Københavns kommune vil i slutningen af
september måned udskrive en offentlig
nordisk idékonkurrence om Københavns
havn. Samlet præmiesum 750.000 kr.
Fristen for indlevering af forslag vil

formentlig blive i slutningen af marts må¬
ned 1985.

Akademiets prisopgave 1984
- er betitlet Et skulpturlandskab. Præ¬
miesum 50.000 kr. Indleveringsfrist 15.
februar 1985. Program og betingelser fås
fra Akademiraadets kontor, Kgs. Nytorv
1,1050 Kbh. K. .

Kursus:

Byforbedring i nyere etageboligområder
Mål: Byfornyelse og byforbedring drejer
sig ikke kun om de ældre byområder. I de
nyere etageboligområder fra 60'erne og
70'erne er der stigende problemer med
usikker økonomi, stor fraflytning og skæv
social sammensætning. Dette har skabt en
voksende erkendelse af, at der også i
relativt nye boligbebyggelser kan være
behov for forbedring af både det fysiske
og det sociale miljø. Målet er ud fra en
bred samlet målsætning, der både inddra¬
ger æstetiske, funktionelle, teknisk/øko¬
nomiske og ikke mindst sociale forhold, at
definere denne type byområder og disku¬
tere indholdet af mulige byforbe-
dringsstrategier.
Indhold: Hovedstadsområdets funk¬

tion, modsætninger og bevægelse - den
autoritære by. • Forstadsområdernes be-
byggelsestyper. • Etageboligområdets
funktioner. • Eksempler på opløsning af
det sociale liv i et nyere etageboligområ¬
de. • Byforbedringsstrategier i Danmark,
Sverige og øvrige lande. • Et konkret
eksempel på byforbedring, der indehol¬
der forundersøgelse, programoplæg og pi¬
lotprojekter. • Etageboligbebyggelse
som økonomisk enhed. • Beboerdelta¬
gelse i byforbedringen. • Byforbedring
med sociale processer som drivkraft. •
Bebyggelsernes fysiske, tekniske og ener¬
gimæssige forhold, herunder anvendelse
af vedvarende energi.
Deltagerkreds: Kommunalpolitikere,

boligpolitikere, beboerrepræsentanter,
arkitekter og andre planlæggere samt so¬
cialarbejdere. Kursusform: Eksternat, 2
sammenhængende dage. Tid og sted: 27.-
28. november i København. Kursusarran¬
gør: Danske Arkitekters Landsforbund,
Bredgade 66, 1260 København K. (01)
13 12 90. Økonomi: Ca. kr. 1.995,- incl.
kursusmateriale og forplejning.

Kursus:

Det åbne lands planlægning
Mål: At orientere om indholdet i og sigtet
med den igangværende planlægning af det
åbne land - især med udgangspunkt i
hovedstadsregionen.
Indhold: Amterne er i gang med at

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

teknikere i såvel privat som offentlig an-
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sættelse. Kursusform: Eksternat, 3 sam¬
menhængende dage. Tid og sted: 5.-7.
november 1984 i København. Kursusar¬
rangør: Danske Arkitekters Landsfor¬
bund, Bredgade 66, 1260 København K.
(01) 13 12 90. Økonomi: Ca. kr. 2.480,-
incl. kursusmateriale og forplejning.

Anthos2/84
Det schweiziske tidsskrift for landskabs¬

arkitekter, Anthos har i nr. 2/84 et helt
temanummer om landskabsarkitekten Jo¬
hannes Schweitzer. Der gives eksempler
på 27 abejder dækkende perioden 1924-
79, hvert projekt vises på 1-2 sider illu¬
streret gennem smukke plantegninger og
instruktive fotos. Opgaveemnerne spæn¬
der fra privathaver til kirkegårde, friarea¬
ler ved off. bygningr og bebyggelser.

Meddelelser fra Hovedstadsrådet
Hovedstadsrådet har udsendt meddelelse
nr. 19 og 20. Nr. 19 omhandler Region¬
plantillæg 1982, nr. 20 omhandler emner¬
ne: Ti store fredninger, Restaurering af
landskaber, Øresund kantet med klint og
lund, Sikring af strandene syd for Køge,
Vestamagers åbning, Bog om Hovedsta¬
dens grønne kiler.
Meddelelser nr. 19 og 20. Hovedstadsrå¬

det. Sankt Annæ Plads 26.1250 Kbh. K.

Utypiske haver til et typehus
C. Th. Sørensen: Utypiske haver til et
typehus, 39 haveplaner. Christian Ejlers
Forlag. København 1984. 88 sider, ill. Pris
128,00 kr. Udgivet i samarbejde med Ha¬
veselskaberne.

Bogen er et genoptryk af klassikeren »39
haveplaner, typiske haver til et typehus«
fra 1966, der udkom på Arkitektens For¬
lag. Den nye udgave er let revideret af
Sven-Ingvar Andersson og Helle Borup,
samt forsynet med forord af Sven-Ingvar
Andersson. Bogens instruktive havepla¬
ner, der i førsteudgaven var trykt i rødt-
sort, vises nu i grønt-sort.

Håndbog for bygningsmyndigheder
Håndbog for Bygningsmyndigheder er et
informationsværktøj, der bruges i de
kommunale bygningsmyndigheder. Der
er nu givet mulighed for, at bl.a. arkitek¬
ter kan erhverve denne håndbog.
Håndbogen udsendes af Fagrådet for

Bygningsmyndigheder gennem Kommu¬
netryk til de kommunale bygningsmyn¬
digheder. Kommunetryks abonnements¬
ordning sikrer, at håndbogen altid er
ajourført.
Brochure kan rekvireres ved henvendel¬

se til: Kommunetryk, Sommerstedgade 7,
1718 København V. Tlf. (01)22 97 25.

Parkdag i Odense
Bogen om parkpolitik er nu færdig fra
forfatternes side og udkommer i begyn¬
delsen af oktober.
I den anledning arrangerer Foreningen

af Danske Landskabsarkitekter i samar¬

bejde med Dansk Byplanlaboratorium og
Odense Kommune den 11. oktober en

parkdag i Odense, hvor Sven-Ingvar An¬
dersson på forfattertriumviratets vegne
præsenterer bogen, hvorefter en fagmand
og en offentligt kendt kommentator an¬
melder bogen.
Odense kommune er vært ved en efter¬

følgende frokost og ekskursion til byens
friarealer.

Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter vil ved samme lejlighed overrække
Odense kommune en parkpris.
DL og SK's medlemmer vil få tilsendt

skriftlig invitation til Parkdagen.

Hvor gik landskabsarkitekten hen
da renæssancen gik ud?
- er titlen på DL's høstkonference i år.
Formålet med konferencen er at rejse en
debat om det idémæssige grundlag for
landskabsarkitektens arbejde.
Konferencen afholdes den 26.-27. okt.

i Løjt Ferieby ved Åbenrå.

færdigt
arbejde.

HH lor le-
totalleverancer
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egne lastbiler.
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_ er Dem mulighed for at
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Vi står altid til Deres
position mod afg
StUEtlj
Katalog tre
beregning.
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eventuelt udvælge »De¬
res« træer.S

P. K0RTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov - Tlf. (09) 97 26 56

Fwllesmwrke (or
sundhodskontroll.

planteskoler

Jan Gehl

LIVET MELLEM HUSENE
udeaktiviteter og udemiljøer

Samspil mellem mennesker og omgivelser beror på en række forhold som vi
ikke altid er opmærksomme på. Jan Gehl åbner vores øjne for denne verden
mellem husene, så vi bliver mere bevidste - som brugere og som planlæggere.
Bogen udkom første gang i 1971. Den nu foreliggende udgave er nyskrevet og
hovedparten af illustrationerne er nye.
192 sider, format 14,7x21 cm, illustreret, hæftet. Pris incl. moms kr. 98,00.
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KOMBINATIONSMUR CA1

Plaritemur til optagning af terrænforskel ved trappe.
Design: Landskabsarkitektfirmaet A/S

Carlsen, Leth & Skaarup ©

VEKSØ's grønne plantemur er en ideel løsning til støjafskærm¬
ning og afskærmning mod indsyn m.m. Muren er ligeledes vel¬
egnet til at optage terrænforskydninger og kan i standardudfø¬
relse optage en maximal terrænforskel på 135 cm. Større ter¬
rænforskelle udføres specielt efter ordre. Terræn og lydmure
udføres indenfor standard i maximal højde indtil 215 cm. Lyd¬
muren giver i 215 cm højde en lydreduktion på ca. 35 db. Den
jordfyldte mur kan tilsåes med græs, slyngplanter og i øvrigt
efter specielle ønsker.

Snit og opstalt
ved rørsamling

Normalsnit og opstalt af
standardelement terrænmur

Materialer og udførelse:
Stålrørskonstruktion forsynet med rundjernsgitter
galvaniseret.
De bærende stålbøjler faststøbes.

alt varm-

Forhandling i Norge:
ROSINGS GJERTEFABRIKK
Tlf.: 02 - 22 93 50

Agent i Sverige:
BENNY KULLGREN
Tlf.: 03 03 919 50

VEKSØ-TAULOV APS
TAULOV
DK 7000 FREDERICIA
TLF.: (05) 56 22 99



Oversigtsplan:
I. Forplads. 2. Hovedindgang. 3. Sengebyg¬
ning. 4. Vandrehal. 5. Betondæk. 6. Lysgaard.
7. Undervisningsbygning. 8. Teknisk central.
9. Centralkøkken. 10. Centralforsyning.
II. Værksted.

■ Masterplan: 1. Forecourt. 2. Main entrance.
3. Ward building. 4. Lobby. 5. Concrete deck.
6. Light well. 7. Training building. 8. Technical
center. 9. Main kitchen. 10. Main supply center.
11. Workshop.

Københavns Kommunes hospital i Hvid¬
ovre, Kettegårds Allé30, Hvidovre.
Opførelsesår: 1968-75.
Arkitekt: Krohn & Hartvig Rasmussen, vi
Gunnar Gundersen og Bent Nielsen.
Ingeniører: Bærende konstruktioner og
akustik: Rådgivende ingeniørfirma Johs.
Jørgensen AIS. Tekniske installationer:
Birch & Krogboe Rådgivende ingeniør¬
kontor K/S.
Landskabsarkitekter: Morten Klint og
Knud Lund-Sørensen. Medarbejdere:
Inge Gram og Jan Malm.
Anlægsgartner: Poul Rasmussen. Knud
Riise Bundgaard.
Foto: Henrik Fog-Møller.
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1 1962 udskrev Københavns kommune en

nordisk arkitektkonkurrence om et hos¬

pital med 1000 sengepladser.
Der indkom 46 forslag, og førstepræmien
blev tildelt arkitektfirmaet Krohn &

Hartvig Rasmussen.
Forslagene byggede næsten alle på det
princip, der var almindeligt på det tids¬
punkt, når det gjaldt udformning af et
storhospital - et højhus til sengeafdelin¬
gerne og i tilknytning hertil behandlings¬
afdelingerne i lavere bygninger.

Bygningsanlægget
1. præmieforslaget fulgte et helt andet
princip - en decentralisering af en række
funktioner, der gjorde at hospitalet kun¬
ne udformes i lave blokke. Således er

behandlingsafdelingerne placeret umid¬
delbart under de sengeafsnit, de har størst
relation til. Herved bliver patienttrans¬
porten mindst mulig - man kan sige, at
det store hospital i realiteten bliver en
kæde af mindre, der på en række områder
er selvstændigt arbejdende.
Hospitalet består af fem 2-etagers sen¬

gebygninger, der indbyrdes er forbundet
med en bred vandrehal. Her ligger en
række fælles faciliteter for patienter og
besøgende - opholdspladser, kantiner,
kiosker, bibliotek og frisør.
Sengeetager og vandrehal er placeret

ovenpå behandlingsetagen, og det er også
ovenpå denne etage, taghaverne er udfor¬
met mellem de enkelte sengebygninger.
Foruden driftsøkonomiske hensyn har ar¬
kitekterne lagt stor vægt på, at det lave
bygningsanlæg med den nære kontakt
mellem sengestuer - vandrehal og tagha¬
ver skulle give de bedst mulige menneske¬
lige omgivelser for patienterne.

Haveanlæg
I 1968-69 blev byggeriet påbegyndt - de
store jordarbejder med bl.a. lydvolden
langs Vestmotorvejen blev udført og be¬
plantet.

2
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1. Snit i bygningsanlæg: A: Sengebygning. B:
Vandrehal. C: Behandlingsetage. D: Service¬
etage. E: Lysgård. F: Tunnel for transport¬
anlæg.
2. Lysgårdene er kun 7 m brede. Træer og
buske er placeret, så indblik fra modstående
langside »sløres« mestmuligt.
3. Parti fra lysgård.
4. En af opholdspladserne på det store be¬
tondæk.
5. Snit i dæk, der viser vækstlag og belægnin¬
gens opbygning.
6. Opholdsplads med beplantning af rosmarin¬
pil og bjergfyr, i baggrunden ses akacietræer.
7. Lysgård med hjortetaktræer og småbladet
vinca som bundplantning. I baggrunden ses en
af sengebygningerne, der ligger en etage højere
end lysgården.
■ 1. A: Ward building. B: Lobby. C: Treat¬
ment floor. D: Service floor. E: Light well. F:
Tunnelfor transport system.
2. The light wells are only 7m. wide. Trees and
bushes are positioned so that views from the
opposite long side are 'blurred' as much as
possible.
3. Part ofa light well.
4. One of the sitting areas on the large concrete
deck.
5. Section through deck showing the growth
medium and paving construction.
6. Sitting area planted with rosemary-leaved
willow and mountain pine - acacia trees can be
seen in the background.
7. Light well with sumach trees and small-
leaved vinca as ground cover planting. One of
the ward buildings, a floor higher than the light
well, can be seen in the background.
Først i foråret 1973 var byggeriet nået

så langt, at taghaverne kunne påbegyn¬
des. Haverne ligger på et betondæk, hvis
samlede areal udgør ca. 70.000 kvm.
Dækket har større og mindre udsparinger
til en række lysgårde for den underliggen¬
de behandlingsetage. Omkring disse lys¬
gårde er kontorer, konferencerum m.m.
grupperet.
Den tilladte belastning på dækket gav

kun mulighed for et vækstlag på 10 cm
med punktvis opbygning til 20 cm. I lys¬
gårdene, hvis gulv er betondækket over
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serviceetagen, kunne vækstlaget overalt
kun være 10 cm.
Morten Klint, der forestod projekte¬

ringen lige fra sagens start til sin død i
1978, gjorde tidligt byggeudvalget op¬
mærksom på vanskelighederne ved at eta¬
blere et haveanlæg under sådanne for¬
hold, og han præciserede, at det eneste
rigtige ville være at etablere et drypvan¬
dingsanlæg. Udvalgets indstilling var me¬
get positiv, og vandingsanlægget blev
vedtaget.
I det følgende skal der gives en kort

beskrivelse af taghavernes opbygning og
udførelse, samt de vanskeligheder og
overraskelser man stødte på undervejs.

Vækstlagenes opbygning
Ovenpå tagkonstruktionens membran er
der udlagt 5 cm perlesten, der er afdækket

1. +2. +3. Behandlingsetagens kontorer er pla¬
ceret omkring lysgårdene.
4. Terrassen mellem to sengebygninger er be¬
plantet med akacietræer og hjortetaktræer -
begge træarter har vist sig meget velegnede.
5.+6. Fra betondækkets opholdspladser. Alle
stier og siddepladser er belagt med 30 X 60 cm
betonfliser med granitoverflade.
7. Cotoneaster 'Skogsholm' blødgør med sin
frodighed den høje etageadskillelse mellem be-
handlingsetagen og betondækket.

■ 1. +2. +3. The offices on the treatment floor
are located around the light wells.
4. The terrace between two ward buildings is
planted with acacia and sumach trees - both
species seem to be very suitable.
5.+6. From the sitting areas on the concrete
deck. All paths and sitting areas are paved with
30x60 cm. concrete paviers with a granite
surface.
7. With its luxuriance, Cotoneaster 'Skogs¬
holm' softens the high storey partition between
the treatment floor and the concrete deck.

4
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med et lag fibertex. Herpå er lagt 10 cm
vasket grus, hvori der er udsparet 60X 60
cm plantebede med spaghnum. For at
forhindre for stor overfladefordampning
er alle arealer afdækket med et 5 cm lag af
håndsten.
Betondækkene mellem sengebygnin¬

gerne er udført med pilhøjde således, at
vandet ledes ud til siderne, hvor over¬
skuddet opsamles i dræn.

Vandingssystemet
Vandingsanlægget er udført af Volmatic,
det eneste firma, der på det tidspunkt
udførte drypvandingsanlæg indenfor
gartneribrug.
Anlægget er opdelt i 4 afsnit, der kan

styres manuelt eller køre fuldautomatisk,
idet der rundt omkring på dæk og i lysgår¬
de er anbragt følere, der registrerer den
fordampning, der sker i dagens løb, hvor¬
efter automatikken sørger for at en tilsva¬
rende mængde vand tilføres. For at undgå
at belaste hospitalets vandforbrug i dagti¬
merne sker vandingen mellem kl. 24,00
og kl. 5,00.
Vandingsanlægget har tilkoblet gød-

ningsblandere. Sammensætningen af
gødningsblandingen blev bestemt i sam¬
arbejde med Hornum forsøgsstation,
bl.a. under hensyntagen til vandværks¬
vandets kalkindhold.
Ved de første afsnit blev drypslangerne

lagt ned i jorden - dels fordi man mente,
der kunne være fare for, at de efterhån¬
den blev fjernet, men nok så meget for at
der ikke skulle ske en udtørring af dryp¬
pene, hvis de lå ovenpå jorden og dermed
risiko for ophobning af gødningssalte, der
ville kunne tilstoppe dryppene.
Problemet blev et helt andet. Det viste

sig at planternes fine nye rodspidser vok¬
sede ind i dryppene og lukkede for vandet
med udtørring til følge. Derfor blev
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drypslangerne i de næste afsnit lagt oven¬
på stenlaget, og det har senere været
nødvendigt at gøre det samme i de første
ved at udlægge nye slanger.

Plantematerialet

Ved udvælgelsen af plantematerialet blev
der lagt vægt på, at det skulle være plan¬
ter, der kunne tåle såvel stor fugtighed
som megen tørke, og at det var arter med
lange vandretvoksende rødder.
Ved det 1. afsnit valgtes bl.a. sandtorn,

hjortetaktræ, røn, forskellige pilearter og
sommerfuglebusk. Der blev desuden fo¬
retaget forsøg med en række andre plan¬
ter, herunder også stauder. Alle planter
blev af hensyn til den ringe jordtykkelse
plantet som helt små eksemplarer.

Plantetrivsel og erfaringer
På grund af drypvandingsanlægget trive¬
des de fleste planter over forventning.
Desværre gjaldt det samme ukrudtet,
hvor især Stolt-Henrik og tidsler gav pro¬
blemer i begyndelsen, senere har græs vist
sig vanskelig at få bugt med. Sandtornen
groede så voldsomt, at dens rodskud vok¬
sede ind under belægningerne med flise¬
hævninger tilfølge, og den måtte derfor
tages ud af planteprogrammet.
Gør man status over de planter, der

indtil nu har vist sig bedst egnede, og som
har udviklet sig godt, ser resultatet såle¬
des ud.
Træer: Akacie (Robinia pseudoaca-

cia), hjortetaktræ (Rhus typhina), aksel¬
røn (Sorbus aria) og hanesporetjørn (Cra¬
taegus crus-galli).
Buske: Rosmarinpil, kvalkved, som¬

merfuglebusk og bjergfyr samt rhododen¬
dron og taks i lysgårde.
Bundplanter: Cotoneaster 'Skogs-

holm' og Cotoneaster dammeri, vinter¬
grøn og vedbend.

7

Stauder: Aubretia, Campanula, Alys-
sum, natlys og Salvia.

Skadedyr
Øresnudebillen vist sig meget tidligt un¬
der anlægsfasen, og i nogle år i så store
mængder, at det har givet problemer. Det
er forståeligt, at hospitalets personale
ikke er begejstret, når billerne begynder
at kravle ind ad vinduer eller finder vej i
revner og sprækker mellem elementerne,
men det er også klart, at en bekæmpelse
med kemiske midler er vanskelig, når
man er så tæt på sengestuer og ventila¬
tionskanaler. Billerne udklækkes om¬

kring 1. juli, og det er på dette tidspunkt
bekæmpelsen skal sættes ind.
Stadsgartnerens afdeling, der står for

anlæggets vedligeholdelse, oplyser, at
man de sidste år har opnået en rimelig
effekt med sprøjtning med »Fenitrothi-
on« 3 gange med 14 dages mellemrum.

Anlæggets udførelse og pris
Anlægget er udført i 5 fortløbende etaper
af anlægsgartnerfirmaerne Poul Rasmus¬
sen og Knud Riise Bundgaard. Sidste
etape blev afleveret 1979.
Bundgaard, der har ledet udførelsen i

alle 5 afsnit, har i sjælden grad engageret
sig i projektet og har, med sin anlægsgart¬
neriske dygtighed og en fin forståelse for
opgavens særlige karakter, en stor andel i
resultatet.
Den samlede udgift blev på ca. 14 mill.,

der svarer til 200 kr. pr. kvm.

Fremtid

Selv om anlægget er færdigt og afleveret,
kan det på ingen måde overlades til sig
selv - det er nødvendigt, det til stadighed
holdes under opsigt for at tage stilling til,
hvordan det skal udvikle sig - i nogle
områder gælder det f.eks. nu om at be-
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Kig ned i lysgård. ■ View down into the light well.

grænse væksten ved at forsøge at mindske
vand- og gødningstilførsel.
Andre steder bør det overvejes at fore¬

tage ændringer i beplantningen. I lysgår¬
dene gælder det om at »forsvare« gårde¬
nes udformning, forstået på den måde, at
der blandt personalet, der har deres dagli¬
ge arbejde i kontorer, der ligger ud til
gårdene, meget naturligt opstår ønske om
f.eks. en mere varieret beplantning. Så¬
længe det er sommerblomster og tomat¬
planter, det drejer sig om, giver det ikke
problemer, men når der pludselig er plan¬

tet gran og birk, som der hverken er plads
til, eller som passer ind, bliver det alvor¬
ligt, og man må prøve at imødekomme
ønskerne ved at supplere med et plante¬
materiale, der ikke ødelægger gårdenes
oprindelige idé. Derfor vil en løbende
dialog med brugerne være af stor værdi.
Morten Klint nåede ikke at se anlægget

endeligt afsluttet. Morten gjorde sig man¬
ge tanker om havernes fremtidige udvik¬
ling. Det var hans ønske, at der fortsat
skulle foretages såvel forsøg med nye
planter som forsøg med ændringer i vand-

og næringstilførsel for at opnå en balance,
hvor planterne trivedes efter naturens
egen orden uden menneskelig påvirkning
- tanken bør ikke opgives.
Desværre har de senere års spareiver

resulteret i stærkt beskårne bevillinger til
vedligeholdelsen og dermed også mulig¬
hed for evt. forsøg. Der må advares kraf¬
tigt mod at fortsætte denne nedskæring,
da man ellers meget let når til det punkt,
hvor taghaverne uundgåeligt går i forfald.

Knud Lund-Sørensen, landskabsarkitekt mdl.
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Brorfelde, skitseforslag 1955 ■ Brorfelde, sketch design 1955.

i 1945. Georg Georgsens første handling
var at ændre den plan for vejen op til
Observatoriet, efter hvilken den skulle
have gået lige op sydfra.
Dette ville have gennemskåret bakken

og ville have kunnet ses fra landevejen
Sorø-Holbæk.
I stedet lod Georg Georgsen vejen an¬

lægge højre rundt om bakken som en
bjergvej, der følger terrænet uden større
jordflytninger.
Kommer man ad denne vej passerer

man disse bygninger:

Observatoriet i Brorfelde
Af Ida Varming

Brorfelde er Københavns Universitets
observatorium. Det ligger i et bakket
morænelandskab ved Tølløse, ikke langt
fra Igelsø.

Observatoriet blev opført omkring
1954 på toppen af en lang bakke, der kan
ses langvejs fra i det smukke, sjællandske
landskab, især når man kommer sydfra.
Trods denne udsatte beliggenhed synes
specielt beboelsesbygningerne at trykke
sig mod jorden, hvilket skyldtes den ud¬
formning haveanlægget fik.
Lektor Georg Georgsen står som land¬

skabsarkitekt på anlægget, og Kgl. Byg¬
ningsinspektør Kaj Gottlob har tegnet
bygningerne. Georgsen overtog opgaven
efter havearkitekt G. N. Brandt, der døde
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1. Værkstedsbygning, med parkerings¬
plads.
2. Hovedbygningen.
3. Observationsbetjent-bolig.
4. Laboratoriemesters bolig.
5. og 6. Assistentboliger.
7. Observators bolig, eneste beboede
idag.
8. og 9. To kikkertbygninger.
10. Meridian-kreds-bygning.
Boligerne 3., 4., 5. og 6. anvendes idag
udelukkende som laboratorier.
Her skal kun fortælles om haveanlæg¬

get ved beboelsesbygningerne, idet land¬
skabsarkitekt Torben Michelsen, som har
arbejdet med observatoriets landskabs¬
pleje, vil beskrive dette.
Boligerne er opført af røde mursten

med røde tegltage i en sund, dansk bygge¬
skik.
Uden om hver bolig er der en jordvold

anlagt som et cirkelslag med en udvendig
diameter på 40 m. Jordvolden optager det
naturlige terræns skævheder. Voldens si¬
der er beplantet med tjørnehække. Den
ydre hæk holdes i en højde på 1,20 m, den
indre holdes i en højde på 1,80 m, begge
målt fra kronekanten.
Ud over, at denne disposition formo¬

dentlig er den mest effektive til at give læ
på denne blæsende bakkeknold, hvor der
ikke måtte plantes træer, som kunne van¬
skeliggøre himmelobservationer, giver
disse mange præcist formede hækcirkler
et utroligt flot indtryk, og får husene til
visuelt at trykke sig mod jorden. Hvert
sæt hække er afbrudt to steder, dels ved en
smal indgangspa'ssage mod nord, dels
mod syd i en længde, der svarer til husets
længde. Her er i stedet plantet vilde roser
eller brombær, således at man fra huset
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kan se vidt og bredt ud over landskabet til
den fjerne horisont. Det var en meget
bunden opgave. Kun én bolig har en
skorsten, observatorens eget, idet røg og
varm luft kan genere observatorierne.
Træer kunne der heller ikke være tale om,
ej heller udendørs belysning.
Senere har det vist sig at observatoriet

kun kunne anvendes i gennemsnit 500
timer årligt. Resten af tiden er der for
meget skydække, tåge og nedbør m.m.
Dette var naturligvis ikke forudset, da det
første projekt til et observatorium i Bror¬
felde blev skitseret i 1912.
Som følge af disse forringede forhold

harman for nogle år siden flyttet den store
Meridian-kreds-kikkert til et fælles-euro¬

pæisk observatorium i Andesbjergene i
Chile.
Men der arbejdes stadig i Brorfelde,

fordi de ovennævnte gener idag betyder
mindre: Idag anvendes optiske kikkerter
ikke nær så meget som radiokikkerter,
der er uafhængige af vejret og lignende.
Egentlig er det ikke tilladt at gå rundt

på observatoriets arealer, men stedet er i
høj grad et besøg værd i et fagligt ærinde
på grund af den skulpturelle virkning de
klippede hække giver i det ellers næsten
nøgne landskab.
Der er næppe tvivl om, at de mange

bindinger her har resulteret i en mere
karakterfuld løsning, end hvis opgaven
havde været helt fri og ubunden.

Ida Varming, praktiserende landskabsarkitekt, mdl.,
I Kbh.

1. Situationsplan. Haveanlæg ved funktionær¬
boliger. 1955.
2. Op til kikkertbygningerne fører denne smal¬
le asfaltsti med sine blomstersmykkede rabatter,
gennem den mere »vilde« eng.
3. De 5 beboelseshuse ligger på en bakketop,
men på grund af den omgivende jordvold,
skabes der alligevel læ omkring husene.
4. Den græsklædte jordvold rundt om boli¬
gerne optager det naturlige terræn udenfor.
Adgang til husene finder sted ad en smal sti
tværs gennem vold og hække.
5. De mange hække danner i sig selv et karakter¬
fuldt landskabmed et utalafoplevelsesmulighe¬
der. Træer er først blevet tilladt efter at observa¬
toriet ikke længere benytter optiske kikkerter -
burde de være der?
6. Den ydre tjørnehæk holdes klippet i en højde
afca. 1.20 m, og den indre på ca. 1.80 m over
jorden.
7. Den meget bundne opgave har »tvunget«
Georg Georgsen til at skabe et af Danmarks
mest stærke og enkle haveanlæg.
Foto: Michael Varming
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5
■ 1. Masterplan. Garden lay-out for the staff
houses. 1955.
2. This narrow tarmac path leads up to the
Observatory building with its flowering verges
through the »wilder« meadow.
3. The 5 houses are located on a hill top, but the
encircling earth mounds provide shelter around
the buildings.
4. The grass-covered earth mound surrounding
the houses absorbes the natural terrain outside.
Access to the houses is via a narrow path
through both mounds and hedges.
5. The multitude of hedges create, in them¬
selves, a characterfull landscape with countless
experiences. Trees were first planted when the
Observatory no longer used an optical telescope
- should they be there?
6. The outside hedge is kept at a height of
approx. 1,20 m. and the inside hedge 1,80 m.
7. This extremely binding project has »forced«
Georg Georgsen to create one of Denmark's
strongest and most simple landscape lay-outs.

7
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1. Panorama set fra syd. Boliger ligger i åbent
landskab. Hovedbygning og værksted »pakket
ind« i skov og hegn.
2. Terrænplan. 1953. Foto: Torben Michelsen
■ 1. Panorama seen from the south. The
houses are located in the open landscape. The
main building and the work shop »packed« in
forest and hedgerows.
2. Gradingplan. 1953.

Om Brorfeldes tilblivelse,
dets pleje og fremtid
Af Torben Michelsen

Et par år efter anden verdenskrig beslut¬
tede Københavns Universitet for alvor at
udbygge sit observatorium og tage det
store spring fremad med et verdenssam-
arbejde med en række lande om kortlæg¬
ning af himmelrummet.
Der var for lidt plads ved den gamle

kikkertbygning på volden ved Botanisk
Have. Dette anlæg havde altid haft et
mere pædagogisk formål i sit virke og
placering. Desuden har alle observatorier
i København lidt under problemer med
rystelser, lufturo og luftforurening. Det
gjaldt især observatoriet på Rundetårn.
Det samme problem skrev Tycho Brahe
(1546-1601) om i 1575 til Frederik II, som
herefter gav ham mulighed for at bygge
Uranienborg i 1576 og Stjerneborg i 1584,
begge på Hven.
Grundlaget for at bygge de ambitiøse

observatorieanlæg må søges dybt inde i
menneskesindet.
Alle steder på kloden søger menneske¬

ne at nå ud til deres ydergrænser. I hvor
høj grad det lykkes, er betinget af sam¬
fundets infrastruktur. Er betingelserne til
stede, kan geniale hjerner mobilisere
menneskehedens største kræfter.
Resultaterne kan blive fantastiske: Der

bygges pyramider, templer og kæmpe ob¬
servatorier. Formålet er alene at søge
efter livets mening og bringe budskaber¬
ne videre til fremtidens menneskehed.

Tycho Brahes fantastiske bygningsvær¬
ker var i arkitektonisk henseende noget af
det bedste, der hidtil var set i Nordeuropa
- for ikke at tale om deres indhold og
budskaber, skønt de var meget beskedne
af størrelse. Uranienborg var Tycho Bra¬
hes og families bolig på godt 400 kvadrat¬
meter. Stjerneborg var hans observatori¬
um og studerrum. Det hele blev opført af
bønder og jævne håndværkere, der aldrig
havde prøvet noget sådant før, men løste
opgaverne perfekt. Ikke mindst fordi Ty¬
cho var en hård negl, der straks kastede
de bønder i fangehullet, der ikke adlød
ordrer eller udførte dem forkert.
Tycho Brahe havde fået medvind i

Danmark, hvor Sydeuropas renæssance
kortvarigt skyllede ind over samfundet og
satte Frederik II, hans hof og rigsråd i en
optimistisk position.
Forskningen stoppede brat godt 10 år

senere, da rigsrådet, grebet af »frem¬
skridtstanker« stoppede al forskning for
at investere i privatforbrug - herregårds-
byggerier - og krige. Det ærgrede den
unge kong Christian IV, at han ikke kun¬
ne vende stemningen.
Tycho rejste til Prag, hvor klimaet sta¬

dig var præget af renæssance-optimisme.
Østersøens bønder og fiskere kørte væk
igen med murstenene fra Uranienborg.
Materialerne blev anvendt til privatfor¬
brug. Tychos alt for geniale, men stridba¬
re sind fik skylden for, at han blev frataget
sit len - retten til at udskrive skatter og
arbejdskraft i området.
I første halvdel af vort århundrede kom

optimismen igen ind over landet. Den nye
teknologi gav uanede muligheder til både

at forske, forbruge og føre krige. Det hele
blev startet op på én gang. Københavns
Universitet havde fra århundredets be¬

gyndelse store planer om udbygning af
observatoriet.
To krige skulle gå før man fik mulighed

for at komme igang. Dennegang var det
professor Bengt Strømgreen, søn af ob¬
servator Elis Strømgreen, Nørrevold-ob¬
servatoriet, der talte stærkt for en storsti¬
let udflytning af udvidelsesbehovet - med
hovedvægten lagt på forskningen.
Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør Kaj

Gottlob fik byggeopgaven overdraget
sammen med ingeniørfirmaet Møller og
Nimskov med Georg Georgsen som land¬
skabsarkitekt.
Den egentlige projektering begyndte

først i 1952-53 og indeholdt 5 boliger, en
værkstedsbygning og hovedbygning med
regnecentral samt 8 observatorie-
bygninger. Senere skulle det udbygges
med endnu et par boliger, større regne¬
central, meteorologisk station, magnetisk
observatorium og rumstation. Bygge¬
pladsen var på den højeste top ved Bror¬
felde 90 m over havet, 12 km syd for
Holbæk.
Stedet lå efter datidens begreber tilpas

langt væk fra byernes lys, fabrikkernes
røg, trafikkens rystelser og-til en vis grad
- lufturoen fra skovenes og markhegne¬
nes svingninger. Landskaberne var ved at
blive fredede. Kun grusgravning så ud til
at kunne genere i en fjernere fremtid. Det
fortsætter men under stærk kontrol.
Det store bakkelandskab var velegnet

til formålet. .For planlæggerne var det en
ønskeopgave.
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Det var som at bygge kirker i middelal¬
deren: Det var noget, der kunne ses. Det
nye Uranienborgs funktion havde vel
samme ambition: At nå længst muligt ud.
Den nordlige himmelkugle skulle kort¬
lægges ved fotografering, og sammen
med alle de andre observatorier indgå i et
verdensomspændende samarbejde om
verdensrummets udforskning.
Regnecentral og værksted skulle levere

teknologi og know-how til andre lande.
Især samarbejde med Chile kom igang,
jdet den sydlige himmelkugle var lidet
udforsket, og bygning af et centralt obser¬
vatorium højt oppe i Andesbjergene var
særdeles velegnet for observationer, der
kunne foregå kontinuerlig uafhængigt af
vejrliget, der næsten altid var klart og
tørt.

Beliggenheden og byggeprogrammet
blev ret hurtigt fastlagt: På toppen obser-
vatoriebygningerne, halvvejs oppe boli¬
gerne til observator, medarbejdere og
betjent, herefter hovedbygning og ne¬
derst værkstedsbygningen, der skulle tje¬
ne til bygning af kikkerter til eksport samt
den øvrige teknologi. Omgivelserne gav
rigelig plads til udbygninger i næsten alle
retninger. Opgavens afgrænsning - faglig
som politisk og økonomiske - har dog
hele tiden voldt vanskeligheder,

i Georgsens opgave var at medvirke til
den bedst mulige løsning, hvad angår
placering af veje, bygninger og terrænbe¬
handlingen. Opgaven kunne synes nem.
Det er et åbent landskab uden by og
landskabsmæssige bindinger. Det skulle
imidlertid vise sig, at være en særdeles
bunden opgave. De store bakker var af

sand helt op til overfladen. Mellem dem
var der sumphuller. Større kildevæld
sprang ud forskellige steder.
Ingeniørerne tænkte sig adgangsvejen

ført op direkte fra syd. Det ville betyde en
dominerende og terrænmæssig uheldig
løsning. Stigningen ville blive for kraftig,
og kildevæld måtte kloakeres væk med ret
store indgreb i den naturlige afstrømning.
Den først projekterede vej blev til en
gangsti i slugten (kirkestien) og hovedvej¬
en blev lagt et langt mere diskret sted.
Stigningen blev overkommelig selv for
store lastbiler med tungt grej.
Alle beboelseshusene blev lagt ind i

terrænet syd for vejen i cirkulære rum,
hvor hele rummet blev udnyttet til de
givne funktioner.
Der blev taget nøje hensyn til stigning,

vandafstrømning og jordbalance. Ter¬
rænreguleringens mål var at uddybe land¬
skabets karakter og egenkaber. Vandaf¬
strømningen blev ledt til de eksisterende
sumpe, der blev til mindre søer i den våde
tid. Den afgravede muld blev omhyggelig
lagt i de fremtidige plantninger, mens der
ikke blev lagt muld på græsarealer udover
få cm til frøspiringen. Et enkelt sted - i
observatorhaven - blev der ved en an¬

lægsteknisk fejltagelse lagt 25-30 cm muld
på hele græsplænen og jordvolden. Resul¬
tatet udeblev ikke: den blev gennemgra-
vet af muldvarpe og mosegrise og måtte
omlægges flere gange.
De fleste huse blev bygget ret hurtigt i

1954 og -55 og haverne anlagt kort efter.
Ved denne lejlighed trådte jeg som Ge¬
orgsens medhjælper ind i opgaven og
fortsatte alene med den efter 1964.

Opgaven gik ud på at indpasse vore
landskabsarkitektoniske idealer i det bio¬

logiske landskab og søge harmonisering
til terræn, klima, økosystem, biotop samt
- ikke mindst - målsætningen med byg¬
ningsanlægget.
I bolighaverne skulle der skabes læ og

gøres plads til de humane funktioner.
Dobbelt-tjørnehækkene måtte tilbage¬
skæres og rettes op flere gange indtil der
var et fast skelet af armtykke stokke i
blivende højde. Sidegrenene kunne så
skæres tilbage ca. hvert syvende år.
Klinkebelægningerne er lagt således, at
de kan hæves ca. hvert 10. år med udlæg¬
ning af et nyt lag tyndt sand og grus.
Omkring værksteds- og hovedbygning

er der valgt faste prydbuske som liguster,
syrener, kolkwitzia, roser, m.v., som kan
tilbageskæres periodisk og trinvis. Det er
nødvendigt af hensyn til plantekonturen
og blomstringen, der skifter periodisk i
takt med tilbageskæringerne.
Omkring observatoriebygningerne var

det en særdeles krævende opgave at ind¬
passe plantning. Der måtte ikke være
lufturoskabende plantninger, men allige¬
vel var det ønskeligt, at bygningerne - af
æstetiske og funktionsmæssige grunde
blev omgivet af lægivende rum med mu¬
lighed for ophold og dæmpning af sol og
vind.

Vigtigt var det også at få fastlagt en
arkitektonisk hovedidé - og sikre, at den
stedse blev overholdt.
Denne idé kan opdeles i tre dele: histo-

risk-videnskabelig, dansk byggeskik,
æstetisk-biologisk landskabsplanlægning.
Den udstrakte brug af cirklen som ha¬

verum og den rumdannende beplantning
går tilbage til Stjerneborg, der netop be¬
stod af 5 kupler og i det hele taget til
jordkuglen og himmelrummet, som
symbol.
Himmelrummet indeholder milliarden

af sole og planeter og samlede galakser.
Cirklerne er med omhu indpasset i land¬
skabet langs den spiraldrejede vej - som
perler på en snor.
Som et kuriosum er flisemønstret på

indgangspladsen foran hovedbygningen
lagt i stjernemønster.
Med i det historiske aspekt er også

hensynet til fremtiden. De store forvente¬
de teknologiske landvindinger, der i takt
med op- og nedgangstider for samfunds¬
økonomien skal kunne indpasses i bebyg¬
gelsesplanerne - og omvendt - skal byg¬
ninger og anlæg kunne demonteres uden
at helheder lider skade. Materialevalg og
arkitektonisk udtryk kræver både troskab
overfor nutidens idealer og ydmyghed
overfor fremtidens krav og ønsker.
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Den æstetisk-biologiske landskabs¬
planlægning og dens videreudvikling er
her altafgørende vigtig. Heri ligger den
dybere mening med denne artikel. De
store og evige spørgsmål til landskabs¬
planlæggere og forvaltere bliver aldrig
uaktuelle:
Hvordan når vi længst mulig for de

færrest mulige penge - med mindst mulig
besvær. Det er parolen idag, hvor vi
befinder os i en venteposition.
Vi skaber ikke mere! Vi forvalter! Og

pynter lidt! Men vi forsker i forvalt¬
ningen!
Efter at vor tids Tycho Brahe - Bengt

Strømgreen, satte kikkerten for det seen¬
de øje for 30 år siden - og fik alle til at se -
er vi nu ved at pakke kikkerterne sammen
og eksportere dem til steder, hvor man
ser.

Den store forskning foregår ikke mere
på jorden. Den er sat igang i satelliterne
og rumfærgerne. Her er observationsmu¬
lighederne maksimale - fri for atmosfæri¬
ske forstyrrelser og menneskelige fejlta¬
gelser. Datastyrede. - »Kun« underlagt
den politiske uro.
Hvad skal vi stille op med alle de anlæg,

institutioner, bydele og tekniske land¬
skaber der har fået anlagt store havean¬
læg, hvori er indbygget udvidelsesmulig¬
heder for bygningsanlæg og hvor der er
taget vidtgående hensyn til sociale og
personelle aktiviteter, som ikke kommer
til at foregå.
Heri ligger nu store græsørkener og

kæmpe busketområder, der er blevet en
tyngende plejeopgave. Er svaret: drøv¬
tyggere og motorsav? Så enkelt er det
desværre ikke.
På Brorfelde voksede der langsomt et

plejemønster op. Målsætningen var: En
naturlig tilpasning af fremmedlegemerne
til den oprindelige struktur med brug af
færrest mulige ressourcer. Der blev udar¬
bejdet en plejebeskrivelse på en snes A4-
sider, der langsomt blev tilpasset i takt
med behov og økonomi. Resultatet er i
hovedtræk blevet således:

Vejrabatter klippes ca. 10 gange årlig.
Inderzonen dog lidt flere gange og yder¬
zonen færre gange.
Haverne og græs omkring hække og

indgangszonen klippes normalt med ro¬
torklipper, d.v.s. kortes ned fra 6 til 2,5
cm.

Det store åbne landskab syd og vest for
haverne holdes af køer, heste og tidligere
også af får. Nu kun af køer og heste, da
indhegning af får kræver en ret dyr og tæt
væg. I stordrift er køer i løsdrift det bedste
både i økologisk og økonomisk henseen¬
de. En forpagter sørger for bestanden.
Det centrale bakkedrag og skråningen

syd for værkstedsafsnittet blev tidligere
udnyttet med høslet hvert år. Nu udnyttes
kun sidstnævnte areal. Den centrale sand¬
banke var dels for stejl til maskinerne,
dels for sandet til at reetablere på de
sydvendte flader, der blev for stærkt af¬
svedne. Her breder sig nu langsomt en tæt
brændenælde-, brombær- og tidselfri ve¬
getation af flerårige markvækster, der
ikke må være træagtige. En nænsom ma¬
nuel fjernelse af uønskede vækster og
undladelse af gødningsudbringning har
dannet grundlag for en økologisk balan¬
ce. Løber vegetationen løbsk, kan hele
vegetationen »afhøvles« med grønthø¬
ster.

Hegn, skov og busketområderne be¬
skæres efter en nøje fastlagt plan, der

1. Vedligeholdelsesplan.
2. Samgræsning af sydskråningerne starter
umiddelbart efter tidligste forårsflor og slutter
inden sommertørken.
3. Bolig set fra observatoriefløjen. Græsset be¬
handles på 4 forskellige måder: 1. Kortklippet
stirabat (udvidet vej). 2. Grøftekant klippes kun
hvert efterår. 3. Indgangsparti mellem haver og
vej. Græsset klippes i tre perioder, så blomster¬
floret intensiveres med forårs-, midsommer- og
sensommerfredning. 4. Foldene afgræsses i pe¬
rioder, der synkroniseres overfor øvrige græs¬
flader med blomsterflor og rumdannende græs¬

længder.
4. De dobbelte tjørnehække skal - ligesom
græsset - klippes i nøjagtig samme tidsinterval¬
ler hvert år. De fritvoksende buske skal tilbage¬
skæres ipræcise intervaller.

■ /. Maintainanceplan.
2. Grazing on the southern slopes begins di¬
rectly after the earliest spring flowering and ends
before the summer drought.
3. House seen from the observatory hill. The
grass is maintained in four different ways:
1. Short cut path verge (widened road).
2. Ditch verges are only cut in the autumn.
3. Entrance area between garden and road.
The grass is cut in three periods so that the
flowering is intensified with a spring midsum¬
mer and late summer cutting ban.
4. The paddocks are grazed in periods which
are synchronised with other grass areas with
flowering flora.
4. The double hawthorn hedge has to be cut -
just like the grass - at exactly the same time each
year. The free-standing bushes are also cut at
precise intervals.
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sigter på at holde balance i højde, blom¬
string og ydre vægkontur. Der er herved
opstået en række rum, æstetisk og funkti¬
onelt bestemt.
Hele anlægget kan med modifikationer

danne skole for en lang række af vore
institutionshaveanlæg, hvor en neddæm¬
pet økonomi og aktivitet kræver ændring i
plejestruktur. Får, geder og gæs kan med
stor fordel anvendes i mindre rum, hvor
der er mulighed for et mere intensivt
tilsyn.
Vigtigst af alt for vore landskabers

fremtid er det, at der ikke begås vold og
administrative chokbehandlinger ved
pludselige spring i plejevanerne og brug
af maskiner og kemikalier.
' I vor »spareheltetid« er mange anlæg
de senere år blevet alvorlig molestrerede
af ukyndige administratorer.
Ønsker man at bestemte planter og især

blomstrende vækster skal trives og brede
sig, er det afgørende vigtigt, at den sam¬
me pleje år for år gentages umådelig
præcist:
Køerne skal lukkes ud når græsset har

en bestemt højde og jorden en bestemt
temperatur, d.v.s. indenfor ganske få
dage hvert år.
Plæneklipperen skal igang indenfor få

dage hvert år og klippehøjde - og fre¬
kvens skal være aldeles konstant.

Behandlingstidspunkterne skål nøje
synkroniseres med planternes cyklus.
Herved kan man vælge hvilke vilde plan¬
ter - herunder bestemte græsarter - der
skal brede sig i landskaberne næsten uden
at udså eller tilplante.

På Brorfelde har vi valgt forårsflor, Set.
Hansflor og sensommerflor i markerne og
rabatterne. Forår: Gule vækster: smør¬

blomst, kabeleje, vorterod, følfod og lø¬
vetand. Set. Hans: valmue, kornblomst,
skovjordbær, katost, cikorie. Sensom¬
mer: Bakkestjerne, asters, okseøje.
Busketterne behandles på samme

måde og har også opnået deres vækst- og
blomstercyklus.
Der ligger en stor og krævende opgave

og venter på landskabsarkitekterne, der
må gøre myndighederne og bygherrerne
opmærksom på, at en rigtigt beskrevet og
styret pleje med brug af de rigtige redska¬
ber anvendt på bestemte tider er afgøren¬
de nødvendig for anlæggets og land¬
skabets skæbne.

Torben Michelsen, landskabsarkitekt, mdl med teg¬
nestue i Sorø
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De sidste 15 år har jeg boet i Karlebo
kommune, hvor jeg har fulgt kommunens
eksplosive befolkningstilvækst fra ca.
5.000 borgere i 1968 til ca. 20.000 borgere
i 1983. Denne kraftige vækst er baseret på
de hurtige trafikforbindelser, der var og
er til København. Dengang og til dels
stadigvæk så man København som den
væsentligste arbejdsplads, og den kraftige
pendling: bolig-arbejde, som et naturgi¬
vent bygrundlag. »Lokkemaden«, 30 km
fra København, var de landskabelige vær¬
dier heroppe: Det »rekreative« land¬
brugsområde, ådalen og kystområdet.
Tidligere var landbrugssektoren og

teglværksindustrien arbejdspladser for
den største del af kommunens befolkning,
der var ingen kraftig bolig-arbejdsplads¬
pendling. Kommunen beskæftigede sine
egne indbyggere. Til dette kulturpiejede
landskab skulle de nye store befolknings¬
grupper flyttes for 15-20 år siden og nyde
landskabet til rekreation. Men desværre
er vekseldrift og dyrehold forsvundet og
erstattet af et mere ensartet landskab med
korn og frøavl. Samtidig er teglværkerne
blevet lukket. Denne langsomme »fattig-
gørelse« af landskabet er ikke registreret,
det er de enkelte sektorers indhold og
problemer, der »fylder« i kommuneplan
1980-1992. Det er den traditionelle plan-

En landskabelig »tværakse«
- en kommuneplanskitse
Af Peter Holst
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lægning, hvor sektorerne holdes adskilte.
Det arbejdslegat, jeg fik Kunstfondens

støtte til, var udarbejdelse af en alternativ
kommuneplanskitse, hvor udgangspunk¬
tet (indfaldsvinklen) var en analyse og
behandling af landzoneområdet. Hvilke
ressourcer og muligheder kan genoptages
og omarbejdes til 1983, således at landzo¬
nen igen kan tilbyde flere arbejdspladser
og mere rekreativt indhold til gavn for den
store befolkningsgruppe i byområderne
(Kokkedal, Nivå og Niverød). For 15-20
år siden, da de store byudviklingsplaner i
Nivå og Kokkedal blev udført, var ar¬
bejdsløsheden minimal, i dag er det kom¬
munens største menneskelige og økono¬
miske problem, ca. 1000 personer er ar¬
bejdsledige, deraf ca. 300 unge.

Alternativ kommuneplanskitse
Et væld af planer og kort fra regionplanen
og kommuneplanen kunne medtages for
at illustrere de forskellige sektorers forud¬
sætninger. Jeg har udvalgt 2 stk. samt et
historisk kort.
Det historiske kort (udsnit omkring

Karlebo) viser en landsbystruktur i balan¬
ce, landsbyerne er jævnt fordelt i forhold
til det åbne land. Bolig og arbejde hang
sammen.

Kortet fra regionplantillæg af 1982 har
en oplysning, der kan gendanne arbejds¬
pladser i landzonen. I Karlebo kommune
er lokaliseret områder omkring Vejen-
brød til udbygning af væksthusgartneri.
Det tredie kort viser Karlebo kommu¬

nes kommuneplan 1982-1992. Hold pla¬
nen op mod det historiske kort og se,
hvorledes kommunen er blevet »skåret« i
småstykker af de nord-sydgående transit¬
trafikårer. Disse trafikårer har ligeledes
været basis for den voldsomme byvækst i

1. Kort fra regionplantillæg af1982.
2. Historisk kort, 200 år gammelt.
3. Karlebo kommunes kommuneplan 1982-
1992.
4. Kommuneplanskitse 1983, Peter Holst.
5. Landskabselementer, terræn, skove og byer.
6. Stinet, tæt i byområder (eksisterende), mere
åbent i landzonen (nyt).
7. Funktioner, eksisterende og nye langs den
»krumme« allé.

■ 1. Plan from the Regional Plan Supplement
of1982.
2. Historical map, 200 years old.
3. Karlebo Municiple Plan, 1982-1992.
4. Municiple Plan Proposal 1983, Peter Hoist.
5. Landscape elements, terrain, forests and
towns.

6. Path system, dense in urban areas (existing),
more open in the land zone (new).
7. Functions, existing and new, along the
'curved' avenue.

:7
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kystområdet, og vi har fået en »skæv«
kommune, to tætte byområder og et tyndt
landområde skilt fra hinanden.
»Hovedideen« i min kommuneplan¬

skitse er at samle kommunen igen og give
den en ny identitet ved en tværgående
akse som en »krum« lindeallé (8 km lang).
De tre diagrammer (landskabelige ele¬

menter, den bløde trafik og funktioner)
illustrerer lindealleens idé som »rygrad«
for nye kommunale initiativer.

Landskabselementer
I vest grænser kommunen mod de store
skovområder ved St. Dyrehave og mod
øst møder den sit andet store landskabs-
element: Øresund.
Disse to landskabselementer forbindes

af lindealleen, som vil starte 60 m over

havet ved St. Dyrehave og i faldende
rytmer slutte med udsigt overØresund fra

den smukt placerede Lyngebækgård
(Ungdomsskolen). Fra de lavere liggende
arealer (Nivådalen) nord for alleen ople¬
ves den som en vældig trærække mod him¬
len. Fra det kuperede landskab syd for
lindealleen vil den krumme form omslutte
landskabet. Man vil overalt i kommunen
få en klar relation til den store »land-

skabsskulptur«.

Den »bløde« trafik
En anden hovedintention har været at

»vende« den »bløde« trafik. I Nivå og
Kokkedalområdet er sti- og vejsystem
adskilt som i så mange andre udbygnings-
kommuner. Vejene ligger »øverst«, og et
snørklet stisystem er via tunneler »ned¬
gravet« og underordnet vejene. Derfor
ser man tit fodgængere og cyklister færdes
på de farlige overordnede veje på trods af
intentionerne.

Lindealleen (tværaksen) krydser jern¬
banen, motorvejen og de store hovedve¬
je, hvor disse skærer sig ned i landskabet.
Lette gangbroer kan derfor krydse smer¬
tefrit henover disse trafikårer, uden yder¬
ligere ændringer af landskabet. Målet er
nået, den bløde trafik har besejret den
hårde transittrafik.
Til denne nye lindeallé kobles stinettet i

byområderne, og i landzonen vil der kun¬
ne udbygges et rekreativt stinet. Man vil
derved kunne nå alle rekreative mål i
kommunen uden at komme i konflikt med
biltrafikken. Den kollektive trafik kan
forbedres og forenkles ved at lade mindre
langsomtkørende elektriske busser køre
ad alleen og »vende« i de to bycentre
(Nivå og Kokkedal).

Funktioner

Langs den krumme allé ligger de væsent-
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ligste landsbyer, som vil blive sammen¬
koblet. Desuden krydser alleen en række
kommunale funktioner og institutioner:
Karlebo skole, sportsanlæg (Karlebo,
Karsemosegård), Karlebo og Nivå kirke,
Lyngebækgård (Ungdomsskolen), ar¬
bejdspladser (Teknova, materialgården,
landsbyerne m.v.). Nye funktioner vil
kunne tilkobles: væksthusgartnerier ved
Vejenbrød, koloni- og dyrkningshaver
ved Auderød og frugtplantager ved Kar¬
lebo. »Udsigtsfunktionen« fra alleen er
også vigtig, så den er vist med pile på
planen, hvor der ikke skal lukkes med nye
funktioner.

Udstillingen
Som tidligere nævnt var det lige så vigtigt
som at udføre kommuneplanskitsen at
finde en ny form til udstilling og videre¬
bringelse af en arkitektidé. Plancherne og

fotografierne skulle ikke hænge på den
»flade« væg, men hænge på en »skulptur«,
der skulle illustrere en stiliseret krum allé.
En søjleallé med stammer (krydsfiner-
spander), med sammenhængende, leden¬
de grenværk (pilekviste) og en allé, der er
gennemsigtig og med skiftende billeder
(plancher på acrylplader).
Det var også vigtigt for mig at prøve at

lave en skulptur af byggematerialer fra tre
tidsaldre. Pilekvisten fra stenalderen,
krydsfiner fra industrialismens start og
endelig et nyt »højteknologisk« produkt:
acrylplader. Disse tre materialers væsent¬
ligste egenskaber blev benyttet: Den stive
og stærke finerplade (stammerne, søjler¬
ne), den »bløde« og gennemsigtige
acrylplade (krumningen) og endelig pi¬
lekvistens bøjelige egenskab og koniske
form til kilerne, der binder det hele sam¬
men. Ingen andre materialer er brugt.

1.+2. Landzonen, kornmarker - drivhuse.
3.+4.+5. Allébilleder, kastanie, elm og

poppel.
6.+7.+8. Elementer og detaljer som kommu¬
neplanskitsen sammenbinder.
9. +10. +11. Detaljer fra udstillingen.
12. Udstillingen på Holstebro Kunstmuseum.

■ 1.+2. The land zone, corn fields - green
houses.
3. +4. +5. Avenue pictures, chestnut, elm and
poplar.
6.+ 7.+8. Elements and details united by the
Municiple Plan Proposals.
9. +10. +11. Details from the exhibition.
12. Exhibition at Holstebro Art Center.

Peter Holst, landkabsarkltekt i Box 25
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Torum
- gårdhaver ved Ribe
Amtsgård
Af Paul le Fevre Jacobsen

7. Situationsplan. 7. Masterplan.

1 +2

I oktober 1981 blev tegnestuen, af Ribe
Amtsråd, bestilt til at udarbejde forslag til
renovering af gårdrummene omkring
Amtsgårdens kantinefløj.
Rummene var oprindeligt planlagt som

enkle spejlbassiner, der spændte helt ud
til facaderne.
Denne enkle udformning havde visse

mangler og genevirkninger, såsom re¬
fleksvirkninger fra det store vandspejl,
indtrængende vand ved blæst, samt alge¬
dannelser.
Idéskitserne tog udgangspunkt i, at de

to gårdhaver skulle have hvert sit
udformningsprincip.
8. Længdesnit i den organiske gårdhave med
plantekummer afpigsten -på betondæk.

3 + 4

Den ene skulle være en formel have,
den anden en organisk have. Under skit¬
seringen har der været arbejdet med for¬
skellige udformningsprincipper og møble¬
ringer af rummet, hvor der blev arbejdet
med vue fra såvel hovedgange som stue og
1. sal, under hensyntagen til gårdrumme¬
nes proportionering, 7 x 43 m.
Ifølge bygherrens oplæg skulle haverne

i øvrigt ikke bruges til ophold.

Den formelle gårdhave
Gårdrummet nærmest hovedindgang og
foyer, hvor man også har vue fra amtsgår-
■ 8. Longitudinal section through the organic
court-yard garden with granite sett plant con¬
tainers - on the concrete deck.

8
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5 + 6

1.+2. Første skitse af gårdhaver. Vandet ind¬
går som en betydelig del afanlægget.
3.+4. Anden skitse af gårdhaver. Vandet er
væsentlig reduceret.
5.+6. Sidste skitse. Vandet er udgået.

■ 1.+2. First sketch of the court-yard gardens.
Water is an important part of the lay-out.
3.+4. Second sketch design of the court-yard
gardens. The water is substantially reduced.
5.+6. The last sketch design. The water is
omitted.

9. Perspektiv af den organiske gårdhave med
sø, svarende til første skitse.
10. Perspektiv af den formelle gårdhave med
bassiner og fontæne, svarende til første skitse.

■ 9. Perspective drawing of the organic court¬
yard garden with lake as in the first sketch
design.
10. Perspective oftheformal court-yardgarden
with pools and fountains as in the first sketch
design.

dens forplads, blev foreslået udført med
stramme former. Vandelementet er her to
kvadratiske bassiner. En vandakse med
en centralt aksefast beliggende fontaine
forbinder de to bassiner. Gårdrummet er

givet en svag profilering, således at fontai-
nekvadratet er hævet ca. 30 cm. Herved

opnås, at vandet kan risle fra fontainen til
bassinerne.

Belægningen og fontainen er tænkt som
rød granit.
Som skulpturelt og rumdannende ele¬

ment i gårdrummet blev foreslået opstillet
cylinderformede espaliersøjler.
I kontrast til gårdrummets stramme

grundprincip, tænktes beplantningen sam¬
mensat afplanter, der varierer i både farve
og form.
I plantearealerne nærmest facaderne

blev foreslået en takskant i ca. 50 cm

højde.
Herindenfor kunne plantes forskellige

surbundsplanter. Espaliersøjlerne fore¬
sloges tilplantet med slyngplanter.

Den organiske gårdhave
I modsætning til gårdhave 1 tænktes det
andet gårdrum symbolsk udformet som et
varieret miniaturelandskab, idet »land¬
skabet« opdeltes i mindre felter beståen¬
de af »strand«, »mark«, »eng«, »å«.

11. Længdesnit i den formelle gårdhave med *11. Longitudinal section through the formal
chaussestenskummer og espaliersøjler af rund- court-yard garden with granite sett plant con-
jern. tainers and trellis columns in round extruded

iron.



3. Plantekumme i pigsten.
■ 3. Granite sett plant container.

4. Plantekumme.
■ 4. Plant container.

1 +2

1. Projekt til den organiske gårdhave, beståen¬
de afpigstensbånd og plantekummer i pigsten.
Gården er tilplantet med buksbom og bund¬
dække.
■ 1. Projectfor the organic court-yard garden,
comprised ofcobble bands andgranite settplant
containers. The court-yard is planted with box
and ground cover.

Planteliste til den organiske havelplantlist for
the organic courtyard garden: Acanthus mollis,
Azorella trifurcata, Bergenia cordifolia, Con-
vallaria majalis, Cotula squalida, Dryopteris
filix-mas, Hosta sieboldiana, Mattenccia orien¬
talis, Vinca minor, Buxus sempervirens, Robi-
nia pseudoacacia.

2. Projekt til den formelle gårdhave, med
chaussestensplantekummer og espaliersøjler.
Gården er tilplantet med taks, bunddække og
slyngplanter.
■ 2. Project for the formal court-yard garden
with granite sett plant containers and trellis
columns. The court-yard is planted with yew,
ground cover and climbing plants.
Planteliste til den formelle havelplantlist for the
formal courtyard garden: lbefis semp.
Zwergschneeflocke, Oenothera missouriensis,
Veronica incana, Vinca minor, Aristolochia
durior, Clematis jackmanii, Clematis montana
rubens, Clematis Nelly Moser, Clematis tangu-
tica, Lonicera brownii Dropmore Scarlet, Lo-
nicera tellmaniana, Taxus baccata.

Løglistelflowering bulbs: Crocus gul, Muscari
armeniacum, Narcis Carlton, Narcis Mount
Hood, Tulipa Alasca, Tulipa Apeldoorn, Tuli-
pa fost. Red Emperor, Tulipa turkistanica,
Tulipa Queen ofSheba, Tulipa White Triumph-
ator.
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Vandelementet blev begrænset til 2 na¬
tursten, hvorfra vandet skulle risle ud i en
blødt formet vandrende, der udmunder i
et større bassin i havens midte. For at
forstærke vandets løb og visuelt at opdele
rummet, blev der beplantningsmæssigt fo¬
reslået grupper af klippede buksbomkug¬
ler, som skulle fremtræde i forskellige
højder. Den lave stenbedsplantning blev
sammensat, så der opnåedes et fint nuan¬
ceret farvespil. Endelig skulle der plantes
enkelte akacier.
Imellem beplantningen skulle udlægges

stenbede og større og mindre stenpartier,
der blødt formet supplerer beplantningen
inden for de forskellige dele af haven.
Disse enkle havemæssige rammer kunne
evt. på længere sigt danne baggrund for
skulpturudstillingm.v.
For at give rummet en spænding tidligt

på året, skulle der, som i gårdhave 1,
udlægges forårsløg i de forskellige plante¬
felter.
De første skitser af de to haver viste sig

imidlertid at være for dyre. Herefter valg¬
te vi at undersøge, om besparelsen kunne
findes ved at bevare mere vand eller min¬
dre vand i bassinerne. Da konklusionen
var, at mindre vand gav det billigste an¬
læg, foreslog bygherren os, at forsøge at
se på opgaven med helt nye øjne.

5

5. Tværsnit i plantekummer.
■ 5. Cross-section through plant container.

6

6. Snit i plantekumme med espaliersøjle.
■ 6. Section through plant container with trellis

7
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1. Kig ned over den organiske gårdhave.
2. Kig ned over den formelle gårdhave.

■ 1. View from above the organic court-yard
garden.
2. View from above the formal court-yard
garden.

Paul le Fevre Jacobsen, landskabsarkitekt, maa, mdl
med tegnestue i Århus.
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Nu kom så de rent tekniske problemer.
Bassinbunden var støbt helt vandret med
et ganske lille udløb i hver ende. Vi
foreslog derfor at perforere bassinbun¬
den. Dette havde sine vanskeligheder, da
der var støbte luftindtag under bassinet.
Det kunne dog løses. Men da det yder¬

mere viste sig, at der ikke var udført
omfangsdræn langs bygningerne, blev
perforeringen droppet. Den eneste tilba¬
geblevne løsning var at lægge et tæt net af
dræn i et nøddestenslag. Herved brugtes
imidlertid kostbare centimeter til dræn på
bekostning af muldlaget, idet opbygnin¬
gen p.g.a. vinduerne max. kunne være 30
cm. Blandt andet derfor valgtes at opbyg¬
ge de viste kummer og bakker.
Egentlig rakte budgettet kun til løstud-

lagte marksten, sorteret i forskellige stør¬
relser, nedenfor de hævede bede; men
takket være Brande Planteskole, som har
anlagt gårdhaverne, kunne disse udskif¬
tes, idet anlægsgartneren tilbød at lave
muldbede med bundplanter i stedet.
Anlægget vandes med siveslanger, og

der holdes nøje kontrol med at de rigtige
gødningsstoffer er til stede.



4
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Anlægsgartner:
Brande Planteskole, v/P. E. Johannesen
Leverandør afespaliersøjler:
Henrik Nevers, Otterup

3. Vandelement i detformelle haveanlæg.
4. Detalje afplantekumme i pigsten.
5. Vue over den formelle gårdhave.

■ 3. Water element in the formal garden
layout.
4. Detail ofcobble stoneplant container.
5. View of the formal court-yard garden.



Summary
The RoofGardens at Hvidovre Hospital,
p. 121
By Knud Lund-Sørensen
In 1962 Copenhagen Municipality
arranged a nordic architects competition
for a hospital with 1000 beds. First prize
was awarded to the architects firm Krohn
and Hartvig Rasmussen.
The first prize proposals were built

upon the principle of decentralisation of a
range of functions so that the hospital
could be designed as a low rise develop¬
ment. Thus, the treatment functions are
located directly beneath the wards they
are primarily related to.
The hospital is comprised of five two

storey blocks joined together by a wide
lobby. The wards and the lobby are
located above the treatment facilities and
it is upon this floor, between the indi¬
vidual blocks, that the roof gardens have
been designed. It was not until 1973 that
the development reached the point when
the roof gardens could be built. The gar¬
dens are situated on a concrete deck with
a total area of 70.000 square metres. The
permissible load on the deck restricted
the soil layer to 10 cm. with a depth of 20
cm. in specific places. An irrigation sys¬
tem was, therefore, essential. This system
is divided into 4 sections which can be
controlled either manually or automa¬
tically with the help of feelers which regis¬
ter the rate of evaporation and provide
for replacement of water each day. The
plants chosen were selected for their abil¬
ity to survive both damp and drought and
for their long flat root systems. The irriga¬
tion system has ensured that most of the
plants thrive better than expected.
Savings in maintenance costs over the

past few years now threaten the future of
the gardens.

The Observatory at Brorfelde, p. 127
By Ida Varming
Brorfelde is The Copenhagen University
Observatory. It is located in a hilly
moraine landscape at Tølløse, not far
from Igelsø. The observatory was built in
1954 on the top of a long hill which can be
seen far off in the attractive, Zealand
landscape. Lecturer Georg Georgsen was
the responsible landscape architect for
the lay-out and Architect Kaj Gottlob has
designed the buildings. Georgsen took
over the job from G. N. Brandt after his
death.
The access road up to the Observatory

winds up the hill as a mountain road,
following the terrain, without major grad¬

ing work. A round earth embankment ,

with an outside diameter of 40 m., is layed
out around each building. The earth
mound absorbs the natural distortions in
the terrain. The sides of the mounds are

planted with two hawthorn hedges. The
outside hedge is kept at a height of 1,20
m. and the inside hedge at a height of 1,80
m.

TheOrigins of Brorfelde
Its Care and Future, p. 130
By Torben Michelsen
The real project work began in 1952-3 and
comprised 5 houses, a work shop and
main building with computing center as
well as 8 observatory buildings. At that
time, the site was located far enough away
from the lights of the city, the factory
smoke, the vibrations from traffic and, to
some extent, from the oscillations of
forest trees and hedgerows.
The location and building programme

were quickly agreed: The observatory
buildings on the top, houses for the obser¬
ver, employees and porter half-way up
and, after these, the main building and
the work shop, for building telescopes for
export and other technology, at the bot¬
tom. All the houses were laid out in the

terrain, south of the road, in a circular
room where the entire room was utilized
for the given functions. Carefull attention
was paid to gradient, water movements
and soil balance. The goal for grading was
to emphasise the character and qualities
of the landscape.
A maintenance pattern has slowly

developed for Brorfelde. The goal was: A
natural integration of the foreign ele¬
ments to the original structure at lowest
cost. A care programme was prepared
and was slowly adapted in tact with need
and economy. The important results can
be described as follows:
Road verges are cut 10 times a year.

The inner zone is cut more frequently and
the outer zone less frequently than the
average. The gardens and grass around
the hedges and entrance area is cut with a
rotor clipper - cut from 6 to 2,5 cm. in
height. The open landscape south and
west of the gardens is maintained by cows
and horses - earlier by sheep too. Spring
flowers, midsummer flowers and late
summer flowers have been chosen for the
fields and verges at Brorfelde.

A »Cross-Axis« in The Landscape
- AMuniciple Plan Proposal, p. 134
By Peter Hoist
As a resident of Karlebo for 15 years, the
author has followed the explosive rise in

population of the municipality - from
approx. 5,000 inhabitants in 1968 to
approx. 20,000 inhabitants in 1983. This
enormous growth has arisen because of
the fast traffic connections to Copen¬
hagen.
In the past, agriculture and brick works

were the main employers for the work
force. There was no commuting between
work and home and the municipality
employed its own residents. Today,
mixed farming has disappeared resulting
in a more monotone landscape with crop
husbandary. The brick works have also
closed down.
The author was granted a scholarship

by The National Art Fund to prepare an
alternative Municiple Plan proposal
where the start position was an analysis
and synthesis of the land zone area.
Which resources and possibilities can be
reviewed and projected to 1983 so that,
once again, the land zone can offer more
jobs and a greater recreative value to
benefit for the large urban population.
The main idea in the author's Muni¬

ciple Plan proposals is to unite the
municipality again, give it a new identity
with a transverse axis - a 'curved' lime
avenue 8 km. long.

Court-yard Gardens at Ribe County
Head-quarters, p. 138
By Paul le Fevre Jacobsen
In October 1981, Ribe County Council
commissioned the drawing office to pro¬
duce proposals for the renovation of the
court-yards surrounding the cantine wing
of the County Headquarters. The spaces
were originally planned as single reflect¬
ing pools which stretched between the
facades. This simple design had certain
deficiencies and inconveniencies such as

reflections from the large water mirror,
water blown into the buildings and algae
formation. The brief was to design two
different outdoor rooms - a formal and an

organic garden. The clients predeter¬
mined that the gardens would not be used
for recreation. The space closest to the
main entrance and foyer, with a view
from the forecourt of the Headquarters,
was proposed as the formal court-yard
with strict forms. In contrast to the first

court-yard garden, the second space is
symbolically formed as a varied miniature
landscape where 'the landscape' is
divided into smaller areas comprising
'beach', 'fields', 'meadow', 'stream'.
The lay-out is irrigated with perforated

hoses and fertilization is carefully con¬
trolled.

Jeremy Dean
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»Bygningsfredningsloven -
ændringer i 1982 og 1983«
Bogen indeholder alt relevant materiale i
forbindelse med de seneste ændringer af
bygningsfredningsloven, f.eks. forarbej¬
derne og folketingsbehandlingen, herun¬
der særligt behandlingen i Miljø- og plan¬
lægningsudvalget.
Ved hjælp af samlingen er det muligt at

orientere sig i det materiale, som på for¬
skellig vis belyser overvejelser og syns¬
punkter, der har været fremme i tilknyt¬
ning til behandlingen og vedtagelsen af
lovændringerne. Dette gælder i særlig
grad lovændringen i 1983, der berørte
forskellige af lovens bestemmelser, mens
lovændringen i 1982 udelukkende vedrør¬
te en udskydelse af lovens revision.
Håndbogen er udgivet af: Fredningssty¬

relsen, Amaliegade 13, 1256 København
K. Tlf. (01) 11 95 65.

Fredede bygninger 1983
Fredningsstyrelsen har også udsendt en
ny udgave af bogen Fredede bygninger.
Bogen erstatter udgaven fra 1978 med
senere udsendte supplementslister.
Inden for de enkelte amter er de frede¬

de bygninger anført under de pågældende
kommuner i alfabetisk orden. Efter gade
og gadenummer eller bygningens navn er

matrikelnummer med kvarter eller ejer¬
lav angivet. I parantes er for de fleste
bygningers vedkommende angivet alder
med byggeår eller byggeperiode, endvi¬
dere evt. bygmester. En stjerne efter op¬
lysningerne angiver, at bygningerne tillige
er beskyttet ved en særlig bygningsbeva-
ringsdeklaration.
Bagest i bogen findes »Lov om byg¬

ningsfredning«, registre samt kort over
Danmark i 1:750.000, hvor dermed navne
trykt i rødt er vist fredet bygning eller byer
med fredet bebyggelse.

Litteratur om bevaringsværdige boliger
Betænkning om bevaringsværdige huse til
beboelse. Betænkning nr. 1010 Miljømini- ■

steriet, Fredningsstyrelsen. 1984.
Om byggeskik og vedligeholdelse. Mil¬

jøministeriet, Fredningsstyrelsen. 1984.
Den bevaringsværdige boligpå land og i

by. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.
1984.

»Bevarings- og vedligeholdelsesudval-
get«, der blev nedsat af miljøministeren i
1982 efter aftale med ministeren for skat¬
ter og afgifter, har foreslået en særlig lov
om tilskud til vedligeholdelse og istand¬
sættelse af bevaringsværdige boliger.

Udvalget har offentliggjort sin betænk¬
ning om bevaringsværdige huse til beboel¬
se. Heri er skitseret et lovforslag, der skal
åbne mulighed for årlige tilskud til opret¬
holdelsen af ældre bolighuse.
Ordningen skal være frivillig og admini¬

streres af kommunerne.
Af landets ca. 1,4 mill, beboelseshuse,

herunder sommerhuse, er de kun ca.
173.000 tilbage, der er bygget før 1900.
Knap 540.000 beboelseshuse har et opfø¬
relsesår fra før 1940. Hvis man sætter

aldersgrænsen ved 1940, skønner udval¬
get, at der er ca. 200.000, der er værd at
bevare og som altså kan omfattes af udval¬
gets skitse til lovgivning.
Betænkningen indeholder anbefaling af

kriterier for en afgrænsning af de beva¬
ringsværdige beboelseshuse. I betænknin¬
gen kan man også finde en oversigt over
de hidtidige bevaringsbestræbelser i kom¬
munerne, baseret på udtalelser fra alle
kommuner i landet.

Samtidig med betænkningen udgiver
fredningsstyrelsen to bøger:
Bogen »Den bevaringsværdige bolig -

på land og i by« viser gennem billeder og
den tekst, der er knyttet til billederne
eksempler på bevaringsværdig bebyggel¬
se. Desuden angives en fremgangsmåde
for vurdering af, om en bygning til beboel-

Gode rådom
plantebeskyt¬
telsesmidler
»Når man har at gøre med den daglige pleje og vedligeholdelse al
beplantninger i og omkring park, skov, trafikanlæg, institutioner, indu¬
strier, boliganlæg m.v. - er det rart at vide, at man kan ringe til
Agro-kemi's institutionsafdeling eller et af salgskontorerne og få råd
og vejledning i anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler ■ ukrudts-,
svampe-, og insektmidler. Agro-kemi tiar markedets bredeste sor¬
timent.«
Vi udarbejder gerne sprøjteplaner samt jordforbedrings- og gødnings¬
planer for Dem.
Vi anviser nærmeste forhandler.

©Agrokemi a/s Bayer
-derstår viden bag navnet.

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf, (09) 11 63 98
Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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se har en sådan karakter, at bygningen
bør omfattes af de forslag og anbefalinger
for opretholdelse af de bevaringsværdige
beboelseshuse, som angives i betænk¬
ningen.
Bogen »Om byggeskik og vedligehol¬

delse« indeholder en redegørelse for den
ældre byggeskik og dens traditioner og en
angivelse af typer og metoder for den
vedligeholdelse, der er med til at opret¬
holde bevaringsværdierne i et ældre hus.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen¬

vendelse til Fredningsstyrelsen, Ama¬
liegade 13, 1256 København K. Tlf. (01)
11 95 65.

Bedre renoveringsskik
Bogen »Bedre renoveringsskik - arkitek¬
toniske problemer ved udvendig byg¬
ningsrenovering« er udarbejdet af Fælles-
tegnestuen Aps og udgivet med støtte fra
Byggestyrelsen, Boligstyrelsen og Energi¬
ministeriet.

Bogen omhandler afsnittene: Dansk
bygningskultur 1800-1900, Problemer
ved udvendig renovering, Økonomiske
overvejelser i forbindelse med renoverin¬
ger samt Myndighedernes rolle i forbin¬
delse med bygningsrenoveringer.
Bedre renoveringsskik. Byggestyrelsen,

Boligstyrelsen og Energiministeriet. 1984.

Vejreglerfor græsslåning m.v.
Vejdirektoratet har udsendt »Vejregler
for græsslåning m.v.« april 1984 samt det
tilhørende cirkulære af 30. april 1984.
Vejreglerne indeholder vejledninger

m.h.t. vedligeholdelse af arealer, der er
bevokset med græs m.v. Reglerne omfat¬
ter dels den ordinære slåning der foreta¬
ges om efteråret, og dels mulighederne
for i visse tilfælde at supplere med en
forsommerslåning (af trafikale, ordens-
og vedligeholdelsesmæssige og frednings¬
mæssige hensyn).
Vejreglerne er bindende for hovedlan¬

deveje og vejledende for amts- og kom¬
muneveje.
Eksemplarer af hæftet kan fås ved hen¬

vendelse til Vejdirektoratet, Vejregelse¬
kretariatet, Havnegade 27, 1016 Køben¬
havn K. Tlf. (01) 11 33 38.

Movium

Movium i Sverige har fået ny adresse: Box
53, 230 53 Alnarp. Sverige. Telefonnum¬
meret er uændret: 040-41 5000.

Standarder for drænrør af plast revideret
De Danske Standarder DS 2077.1 og
2077.2 omhandlende krav til drænrør af
plast og deres samlinger samt den tilhø¬

rende prøvning foreligger nu i reviderede
udgaver.
Ved revisionen er der taget hensyn til

udviklingen i det nordiske og det interna¬
tionale standardiseringsarbejde på
området.
På den baggrund medtager standarder¬

ne nu krav til trækstyrke af rør og samlin¬
ger samt dimensioner på specialslidser for
rør, der normalt forsynes med filter.
Endvidere er afsnit om brugervejled¬

ning og bestemmelse af rørvægt pr. meter
nu medtaget, hvorimod glatte drænrør er
udgået, da det er længe siden, disse rør
anvendtes herhjemme.
DS-certificeringsordningen går i kort¬

hed ud på, at der af en udvildig instans
foretages en typegodkendelse af produkt
og produktion. Typegodkendelsen følges
op af en løbende kontrol, baseret på
fabrikantens egen kontrol, samt regel¬
mæssige kontrolbesøg af en uvildig prøv-
ningsinstitution.
Standarderne er revideret af DS-udval-

get for Plastrør til afløb og dræn med
medvirken fra myndigheder, brugere,
prøvningsinstitutioner og producenter.
Standarderne kan bestilles hos Dansk

Standardiseringsråds ekspedition for in¬
denlandske publikationer, tlf. (01)
62 93 15.

STADSGARTNER
Stillingen som stadsgartner i Ballerup kommune er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Stadsgartneren er afdelingsleder i teknisk forvaltning med direkte reference til direktøren. Gartnerafde-
lingen har ca. 70 medarbejdere.
Kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en landskabsarkitekt, uddan¬
net på Landbohøjskolen, Statens Arkitektskoler eller tilsva¬
rende.

Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt særlig vægt
på:
- erfaring i pleje af grønne områder.
- indgående kendskab til planlægning og projektering af
friarealer.

- kreative evner.
- ledelseserfaring.
- samarbejdsevner.
Løn- og ansættelsesvilkår. /
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem den

pågældendes faglige organisation og Foreningen af Kom¬
muner i Københavns amt.

Der ydes til lønnen et § 1, stk. 2 tillæg.
Kørselsgodtgørelse efter statens regler.

Arbejdsområde.
Stadsgartneren forestår projektering og nyanlæg samt
vedligeholdelse af kommunens friarealer, herunder idræts¬
anlæg, parker, skove, vejplantninger samt de grønne
områder ved skoler og kommunale institutioner.
I gartnerafdelingens regie udføres beskæftigelsesprojek¬
ter vedrørende grønne områder.
Til arbejdsområdet hører endvidere den økonomiske sty¬
ring af gartnerafdelingens aktiviteter.
Praktiske oplysninger.
Eventuelle yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til teknisk direktør Sigvald Christensen på
telefon (02) 97 05 01, lokal 3396.
Skriftlig ansøgning indeholdende alle relevante oplysnin¬
ger indsendes senest den 15. oktober 1984 til
Ballerup kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Att.: Kommunalbestyrelsen

Ballerup kommune har et areal på ca. 3.300 ha og er med sine 48.000 indbyggere en af landets større kommuner. Vi lægger vægt på at være en
dynamisk kommune, hvor forholdet mellem borgere og kommune prioriteres højt.
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Nordisk styrelsesmøde i Norge, 1984

Bygge- og boligudstillingen i Kristiansand
»Bygg for fremtiden«, er i sommeren 1984
målet for mange planlæggerudflugter og
faglige sammenkomster.
Også landskabsrkitekterne har satset

stort på denne begivenhed og i samarbej¬
de med arkitekter og psykologer planlagt
et 4-dages seminar »Den grønne uge«.
At planlægningsgruppen »slog for stort

brød op« på en årstid, hvor landskabsarki¬
tekterne traditionsmæssigt har meget
travlt, vidner den ringe tilmelding om -
mødet måtte aflyses. Men inden den be¬
slutning var taget, havde Norske Land-
skapsarkitekters Forening inviteret til et
to-dages nordisk styrelsemøde i Kristian¬
sand. Hvor styret tidligere havde regnet
med at »slå to fluer med et smæk« blev
nordisk styrelsesmøde nu en enlig svale.
Med den norske landskabsarkitektfor¬

enings styrelse, den nyvalgte IFLA dele¬
gat Guri Vallevik Håbjørg og IFLAs vi¬
cepræsident for Centralregionen Svei-
nung Skjold blev der rig mulighed for at
drøfte fagets problemer, opleve Kristian¬
sand og byens nærmeste opland og besøge
udstillingen, der ligger i et småkuperet
sørlandsk naturterræn med en frodig ve¬
getation af løv- og nåletræer.

Hvad er sket i det forløbne år
Fra de skriftlige beretninger om forenin¬
gernes virksomhed gives her et kort
resumé.
LAR: Landskapsarkitekternas Riks-
forbund
Foreningens udgivelse af tidsskriftet »Ut-
blick - landskap« har krævet og kræver
fortsat stor arbejdsindsats af redaktions¬
komite og LARs ansvarlige udgiver- Lars
Nyberg som optimistisk regner med øget
oplagstal og større indtægtsgivende an¬
noncemarked i det kommende år.

Uddannelsespolitisk satses der på af¬
holdelse af mindst 4 årlige kurser, hvoraf
styrelsen i 1983 gennemførte tre og sidelø¬
bende havde ansvaret for den 21. nordi¬
ske landskabsarkitektkongres i Stock¬
holm.

Arbejdet med uddannelsesspørgsmål
har også omfattet diskussionen om kom-
petancegivende efter- og videreuddannel¬
sestilbud for erhvervsaktive landskabs¬
arkitekter. Som en forløber herfor har
Sveriges Landbruksuniversitet tilbudt
LAR medlemmer at følge doktorandkur¬
serne på Alnarp.
Sammen med Svenske Arkitekters

Riksforbund flytter LARs kansli i løbet af
sommeren til nye lokaler i Stockholm.

NLA: Norske Landskapsarkitekters
Forening
NLAs fremtidige organisationstilknyt¬
ning og fagsekretærordning er forenin¬
gens vigtigste mærkesager. Problemet er
om NLA skal arbejde som en fritståen¬
de fagideel organisation for landskabsar¬
kitekter eller fortsat være tilknyttet Nor¬
ske Landbruksakademikeres Forbund

(NLF), der delvis økonomisk støtter land¬
skabsarkitektforeningens faglige aktivite¬
ter. Da en sådan afgørelse hænger nøje
sammen med ansættelse og aflønning af
en fagsekretær, som generalforsamlingen
på halv dags basis har vedtaget at oprette
fra 1985, skal sagen til urafstemning, når
styrelsen har et forhandlingsoplæg klar.
Lokalafdelingerne der er oprettet 11

steder i Norges langstrakte land gør en
stor indsats for faget og dets udøvere og
er for styret en uvurderlig støtte når prak¬
tiske arrangementer skal gennemføres.
DL: Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter
DLs virksomhed i 1983 har været præget
af forhandlingerne mellem Dansk Horto¬
nomforening og Stads- og Kommunegart¬
nerforeningen om foreningens fremtidige
struktur og samarbejde inden for Dan¬
marks Jordbrugsvidenskabelige Kandi¬
datforbund. Ifølge generalforsamlings be¬
slutning er der foreningerne imellem op¬
nået en klar adskillelse mellem de organi¬
satoriske og de faglige interesseopgaver.
DL kan derfor i fremtiden samle kræfter¬
ne om en faglig udvikling af landskabs¬
arkitektfaget og en opsøgende, udad¬
vendt virksomhed for at markere faget i
samfundet.
Virksomheden i 1984 vil blive koncen¬

treret om følgende tre arbejdsområder:
De kommunale og amtskommunale plan¬
lægningsopgaver, Intern faglig udvikling
og Uddannelsen.
SMA/FLA: Finlands landskapsarkitekter
Da der ikke foreligger en svensk version
åf årsberetningen, er sekretæren afskåret
fra at viderebringe informationer.
FIL: Foreningen af Islandske landskabs¬
arkitekter
En beretning fra foreningens aktiviteter
foreligger ikke.
Fælles opgaver
Nordiske kongresser: Under mottoet
»Nyt liv til byerne« skal Danmark i 1985
være værtsland for den 22. nordiske land¬

skabsarkitektkongres. Efter kongresud¬
valgets forslag afholdes kongressen på
Askov højskole i Sønderjylland fra den
29. august til 1. september. Købstædernes
byomdannelse og byforbedring vil under
forskellige synsvinkler komme i søge¬
lyset.

Nordisk styrelsesmøde godkendte med
få justeringer det foreløbige program.
IFLA seminarium: Med hovedvægten på
»Ung landskabsarkitektur i Norden« har
der efter forslag fra Sveinung Skjold, vi¬
cepræsident for IFLA's centralregion
været overvejelser om at udvide den nor¬
diske kongres med et to dages IFLA
seminarium for europæiske kolleger.
For at værne de nordiske kongressers

identitet var der på nordisk styrelsesmøde
bred enighed om at foreslå IFLA arrange¬
mentet udskudt til 1986 i København.
Guiden - nordisk havekunst: Det danske

guideudvalg - som består af Jette Abel,
Preben Skaarup og Gunver Vestergaard
ér nu igang med det indledende arbejde
omkring udarbejdelsen af den nordiske
haveguide og følger de retningslinjer, som
blev aftalt på nordisk styrelsesmøde i
Stockholm i 1983, (Se Landskab nr. 6 -
1983).
Der er rettet henvendelse til de øvrige

landes styrelser, om snarest muligt at eta¬
blere lokale guideudvalg, og formulere
støtteskrivelser der som bilag vedlægges
DLs ansøgningsskrivelse om økonomisk
tilskud fra Nordisk Kulturfond. Ifølge fo¬
reløbig budgettering er de samlede udgif¬
ter i størrelsesordenen 340.000 kr. for
fremstilling og hovedredaktion, mens de
enkelte foreninger selv må financiere ar¬
bejdet i indsamlingsfasen.
Tidsskrifter: Efter at have drøftet den
øjeblikkelige tidsskriftssituation hvad
fagstof, økonomi og annoncemængde an¬
går anbefalede Nordisk styrelsesmøde, at
der mindst en gang årligt afholdes fælles
nordiske redaktionsudvalgsmøder.
Efteruddannelse af landskabsarkitekter:
Som foreslået på nordisk styrelsesmøde i
Stockholm 1983 har nordisk lærermøde i
København i foråret 1984 drøftet efterud¬
dannelse af erhvervsaktive landskabsarki¬
tekter.
Konklusionen på mødet blev, at de 6

nordiske skoler skal samarbejde om ud¬
vikling af videreuddannelsestilbud samt
udveksle information og ideer om alle
kursustilbud. Kontaktpersoner på skoler¬
ne er blevet valgt.
Fælles udtalelse: I anledning af en forestå¬
ende professorudnævnelse ved Tekniska
Høgskolan i Helsingfors formulerede nor¬
disk styrelsesmøde en skrivelse som støtte
for den finske landskabsarkitektforenings
ubetingede krav om, at der til stillingen
burde ansættes en landskabsarkitektud-
dannet person.
Skrivelsen blev underskrevet af DL,

LAR ogNLAs formænd/kvinde og IFLAs
præsident for centralregionen Sveinung
Skjold. Karen Permin
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Katalog 84-85fra Birkholm planteskole
Birkholm planteskole i Allerød har ud¬
sendt plantekatalog 84-85. Det fyldige
katalog på 116 sider er i år forsynet med
vignetter af Poul Juul og omslagsfotoet
fotograferet af Willy F. Hansen er i år
nærbillede af barken på Calocedrus de-
currens, en plante i cypresfamilien, som
dog ikke er i handel.
Katalog tilsendes fra Birkholm plante¬

skole. Farremosen 4, 3450 Allerød. Tlf.
(02) 27 31 26.

Rosenkatalog fra D. T. Poulsens
planteskole
Fra D. T. Poulsens planteskole i Kvist¬
gård er kommet et nyt rosenkatalog, be¬
stående af et ringbind. Man vil så løbende
blive holdt ajour om rosennyheder. Ud¬
over en liste over de roser, der forhandles,
heriblandt et stort udvalg af ældre typer
buskroser, indeholder kataloget tre infor-
mationsafsnit med fotos og udførlig be¬
skrivelse af planteskolens bunddækkero¬
ser, patio- og paraderoser.
Katalog tilsendes fra D. T. Poulsens

planteskole. Kellerisvej 60, 3490 Kvist¬
gård. Tlf (02) 23 33 66.

Domen, et nyt klatrestativ fra Leika

Klatreredskabet er udviklet for børn i
alderen 2-7 år, dvs. afstandene imellem
stængerne er tilpas store til, at selv de små
lige kan nå at klatre op.
Trekanterne er valgt relativ store for at

børnene nemt slipper igennem uden at
komme til skade, også for at gøre udfor¬
dringen lidt større. Børnene skal strække
sig godt, men alligevel gøre sig overvjelser
om, hvor fødderne sættes, ligesom når der
klatres i et træ.

Også de voksne skal nemt kunne slippe
igennem, f.eks. i tilfælde af, at et af
børnene alligevel skulle have vovet sig for
langt op og ikke tør klatre tilbage.
Domen udstillet i Kunstindustrimuseets Grøn¬
negård, juni 84. Design Klaus Kummer.

Der er lagt stor vægt på sikkerheden, og
det er således ikke muligt for børnene at
falde ned på nogen dele af konstruktio¬
nen. Og der sker heller ikke noget ved at
falde til jorden på grund af den lave
højde.
Stativet kan suppleres med forskelligt

tilbehør såsom: klatretov, net, gynger og
eventuelt en overtræksdug med gennem¬
sigtige vinduer, således at børnene også
kan lege udenfor i regnvejr i en sandkasse
ind under stativet. Stativet samles med
bolte og lukkede møtrikker efter udførlig
monteringsvejledning (stængerne har for¬
skellige længder). Stativet forankres i jor¬
den enten med pløkker eller jordanker til
beton. Klatreredskabet leveres adskilt i

papæske incl. bolte, møtrikker, jordan¬
ker, montagevejledning m.v.
Udover Domen forhandles det mere

traditionelle Leika-legepladssystem-Mo-
dul 1000 udført i imprægneret fyrretræ
og med vægge og tag af vandfast krydsfi¬
ner og bestående af et grundmodul, der
kan sammenbygges i alle størrelser og va¬
riationer. Leika-legepladssystem-Modul
1000 er godkendt af TUV, Hamburg.
Yderligere oplysninger: Leika, Kirke¬

bjerg Allé 90, 2600 Glostrup. Tlf (02)
63 05 66.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container-klump-barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

jÉÉSr
KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91, 2950 Vedbæk
Telefon 02-890728

NYANLÆG - VEDLIGEHOLDELSE - GÅRDSANERING L D A

HEGN & PLANTEKUMMER
udført i glasfiberarmeret cement
★ Høj styrke — lav vægt
★ Ingen vedligeholdelse
★ Et utal afmuligheder -10 typer

Teglgårdsbakken 18
7620 Lemvig

ApS (07) 82 37 90 el. (07) 88 98 57
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Hvor er blomsterne?

(Indlæg bragt i Politiken d. 4.5.1984)

I to indlæg i Politiken (2.4. og 24.4. 1984)
har folketingsmedlem Anders Fog Ras¬
mussen foreslået, at der rettes op på de
fejltagelser der sketemed byggeriet af »de
ensformige, triste gigantbebyggelser visse
almennyttige boligselskaber forestod i
60erne og 70erne«. AFR foreslår at pro¬
blemerne afbødes ved decentralisering,
mindre enheder og lokal selvforvaltning.
Udover ændring af organiseringen, vil

jeg pege på, at miljøerne kan forbedres
ved omlægning og ændret drift af friarea¬
lerne.
Det er nemlig ikke kun husene der er

ensformige, triste og gigantiske - friarea¬
lerne er det i mange tilfælde også.
- Hvor er blomsterne, køkkenurterne,

frodigheden, gemmestederne og poesien i
etageboligens friarealer?
I haver og parker er opelskning af plan¬

ter noget centralt. Men i etageboligfri¬
arealerne bliver hovedbestræbelsen alt
for tit at holde planterne nede: Træerne
holdes nede med saven, buskene med
saksen, græsset med plæneklipperen og
de vilde planter med sprøjtegift.

Af de hundrede mulige plantesamfund,
der kunne dannes ved at blande natur¬
kræfter og håndkraft i vekslende forhold,
bruges stort set kun tre stereotype katego¬
rier: det enligtstående træ, det mere eller
mindre skamskårne busket og den kort¬
klippede græsplæne.
Det giver et territorium, hvor det er let

at opretholde lov og orden, men som er
fattigt på brugs- og oplevelsesmuligheder.
Måske en tilstrækkelig ramme for et

hotelværelse, men godt nok for et hjem?
60erne og 70ernes boligblokke kan vi

ikke gøre meget ved nu bagefter, men
friarealerne ligger der med et tilbud om

Nyttehaver ved boligblokke. Boligbebyggelsen
Sonnhalde iAdlikon, Schweiz. Opførelsepåbe¬
gyndt 1969.

masser af muligheder hvis beboerne,
funktionærerne og boligselskaberne vil
det.

Forudsætningen er at beboerne ikke
opfatter et naturpræg som sjusk, f.eks. at
en blomstereng ikke opfattes som en dår¬
lig passet græsplæne og et hasselkrat med
visne grene og anemoner i bunden ikke
ses som et misligholdt busket.
Desuden forudsætter det at funktionæ¬

rerne ser en faglig udfordring i at udvikle -
og ikke kun vedligeholde - både mere
naturprægede og mere havemæssige plan¬
tesamfund end i dag, og at de accepterer,
at beboerne ikke kun er gæster i friarea¬
lerne, men også kan gøre noget selv, som
f.eks. passe egen dyrkningshave osv.
De boligselskaber, der ikke i forvejen-

har ansat landskabsarkitekter, må skaffe
sig faglig rådgivning, hvis denne opgave
skal løses.
De almennyttige boligselskaber har på

en forbilledlig måde magtet at omlægge
nybyggeriet radikalt de senere år, så en
typisk ny bebyggelse i dag udgør et over¬
skueligt, indholdsrigt og venligt boligmil¬
jø, der er tilpasset de stedlige forhold.
Magter boligselskaberne også at få friarea¬
lerne fra 60erne og 70erne til at blomstre?

Per Stahlschmidt
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

IBIMIIMII IriMinil"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Heder og strandenge beskyttet efter
naturfredningsloven
Gennem mange år har udviklingen gjort
det danske landskab stadig mere ensfor¬
migt. Værdifulde naturområder - og der¬
med også plante- og dyrearter - er gået
tabt. Derfor giver naturfredningsloven
fem naturtyper en særlig beskyttelse. Det
er vandløb, søer og moser, og fra 1. januar
1984 også heder og strandenge. Som ho¬
vedregel gælder, at disse område kun må
drænes, opdyrkes, tilplantes eller ændres
på anden måde med tilladelse fra amtsrå¬
det eller Hovedstadsrådet.
For at gøre opmærksom på disse særlige

bestemmelser udsender samtlige amtsråd
og Hovedstadsrådet nu - i samarbejde
med Fredningsstyrelsen og Amtsrådsfor¬
eningen - en pjece »Beskyttet natur«. Pje¬
cen giver nærmere oplysninger om de
særlige bestemmelser i naturfredningslo¬
vens §43, der beskytter vandløb, søer,
moser, heder og strandenge. I pjecen har
hvert amt/Hovedstadsrådet egen tekstsi¬
de med specielle oplysninger, bl.a. om
hvordan og hvor man kan rette henven¬
delse om disse spørgsmål. Pjecen kan fås
på bibliotekerne og ved henvendelse til
amtskommunerne eller Hovedstadsrådet.
Kilde: Pressemeddelelse fra Frednings¬

styrelsen og Amtsrådsforeningen.

Miljøministeriets lovregister 1984/2
»Miljøministeriets lovregister 1984/2« er
nu udkommet, og der udsendes et nyt
ajourført register hvert kvartal. Formålet
med registret er at skabe overblik over,
hvilke love, bekendtgørelser, cirkulærer
og vejledninger, der gælder inden for
miljøministeriets område.
Registret sendes til kommuner og am¬

ter samt en række biblioteker.

Også private kan abonnere på registret.
Et årsabonnement koster 100 kroner og
kan tegnes gennem Statens Indkøb. Regi¬
stret kan også købes gennem boghan¬
delen.

Publikationsliste fra SBI
I SBI's årsberetning omtales de nyudgiv-
ne publikationer udførligt ligesom der
redegøres for instituttets økonomi, til¬
hørsforhold, bestyrelse og medarbejder¬
stab (200 - hvoraf halvdelen er forskere).
SBI har også udgivet en publikationsliste
med en kort omtale af omkring 220 publi¬
kationer, som er aktuelle for problemlø¬
sere i dansk byggeri. Publikationslisten og
årsberetningen kan gratis rekvireres fra
SBI, tlf. (02) 86 55 33.

Nordisk Landskabsarkitektkongres 1985
Under mottoet »Nyt liv til byerne« afhol¬
des på Askov højskole fra 29. august til og
med 1. september 1985 den 22. nordiske
landskabsarkitektkongres.
Gennem foredrag, debatindlæg og by¬

vandringer i Ribe, Kolding og Haderslev
vil der blive fokuseret på problemerne
omkring bydannelse og byforbedring.
Kongresudvalget, hvis medlemmer er

Knud Lund-Sørensen, Trille Hee, Jens
Hendeliowitz, Susanne Guldager, Char¬
lotte Kamp, Chr. Mørup Jensen og Karen
Permin arbejder på højtryk og håber at
have kongresprogrammet klar til udsen¬
delse i begyndelsen af det nye år.

Vilvorde 85

Kursusplanen, som dækker perioden 1.
januar-1. juli 1985 er udkommet - og kan
rekvireres fra Havebrugshøjskolen, Vil¬
vorde, Tølløse Slot, 4340 Tølløse.
For gartnere, anlægsgartnere og ar¬

bejdsledere indenfor den offentlige og
private sektor er der en række aktuelle
kursustilbud i: Græsetablering og pleje -
Træplantning og træpleje - Ukrudtsbe¬
kæmpelse i anlæg - Landskabspleje i det
åbne land - Alternativer til kemiske be¬

kæmpelsesmidler i grønne arealer -
Skovpleje.

Seminar om etageboligens friarealer
Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre afholder torsdag den 22. no¬
vember 1984 på Kolle Kolle kursus- og
kongrescenter i Værløse et éndags semi¬
nar om etageboligens friarealer.
Landsforeningen vil med dette seminar

samle en kreds af mennesker, som har
interesse i og indflydelse på udformnin¬
gen og driften af boligens friarealer.
Det er således tanken via indlæg og

diskussion af belyse og om muligt klarlæg¬
ge problematikken omkring etageboli¬
gens friarealer.
Tilmelding: LDA's sekretariat, Linde

Allé 16, 2720 Vanløse. Tlf. (01) 74 94 00.

I.F.P.R.A.: International Federation of
Park and Recreation Administration

Fra hovedkontoret i England har Stads-
og Kommunegartnerforeningens sekreta¬
riat modtaget organisatonens vedtægter
og medlemsliste, samt regnskab og rap¬
port for arbejdet i det forløbne år. Det
meddeles samtidig, at IFPRAs europæi¬
ske sektion holder kongres i september
1985 i Brighton, England.
Supplerende oplysninger kan fås hos

SKs danske IFPRA-delegat - stadsgart¬
ner Tove Christensen, Frederiksberg.
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Nyt fra DL

Fremover vil der i Landskab blive infor¬
meret om arbejdet i Foreningen af danske
landskabsarkitekters styrelse. Fra mødet
d. 2. oktober -84 og fra de seneste måne¬
ders arbejde kan flg. meddeles:

Rapport om »Landskabsplanlægningens
udvikling«
Udviklingsudvalget under DL arbejder i
øjeblikket med en rapport om landskabs¬
planlægningens udvikling, som dels skal
omfatte en historisk oversigt over fagets
udvikling frem til i dag, dels påpege de
store opgaveområder som forventes vil
blive hovedarbejdsområderne for land¬
skabsarkitekter i de kommende år. Efter
en medlemsdebat om rapportens indhold,
er det tanken, at den skal danne grundlag
for konkrete DL-initiativer for at markere
landskabsarkitektfaget indenfor de enkel¬
te opgaveområder.
Selve rapporten vil henvende sig til

aktive DL-medlemmer og studerende -
men også anvendes som grundlag for ud¬
sendelse til andre faggrupper.

Pjece til nyuddannede landskabsarkitekter
Informationsudvalget under DL har taget
initiativ til at udarbejde et skrift til nydi¬
mitterede landskabsarkitekter.

Nyt uddannelses- og forskningsudvalg
Der skal oprettes et udvalg til at tage den
nuværende landskabsarkitektuddannelse

på KVL, Arkitektskolen i henholdsvis
København og Århus og forskningen op
til revision.

Medlemsundersøgelse
En rapport om DL-medlemmernes fagli¬
ge uddannelse, erhvervssituation m.m. er
færdig og vil blive udsendt til medlemmer¬
ne. Undersøgelsen skal herefter dis¬
kuteres på den kommende generalfor¬
samling.

Nyt bomærke
Informationsudvalget har drøftet mulig¬
heden af at finde et nyt DL-bomærke som
bedre end koglen symboliserer landskabs¬
arkitektens fagområde. I forbindelse med
et PR-fremstød vil der blandt foreningens
medlemmer om kort tid blive udskrevet
en konkurrence.

De geometriske haver i Herning
En samarbejdsaftale vedrørende etable¬
ring af de geometriske haver ved Herning
kunstmuseum er kommet i stand. Der er i
denne forbindelse fra DLs side søgt om
fondsmidler til etablering af plantnin¬
gerne.

Ny haveguide
Der arbejdes med indsamling afmateriale
til en haveguide, hvor omkring 70 forskel¬
lige anlæg skal beskrives og illustreres
med fotos og planer.

Mødekalender
Julemøde afholdes d. 4.-12 1984 om afte¬
nen på Landbohøjskolen for medlemmer
og studerende.
Afholdelse af Nordisk Kongres i Dan¬

mark i august 1985 på Askov højskole
med temaet byomdannelse/byforbedring
med udgangspunkt i købstædernes pro¬
blemer.
IFLA-seminar i august 1986 i Køben¬

havn
Sekretariatet har modtaget de første in¬
formationer om den 23. IFLA WORLD
Congress i Japan 27. maj-1. juni 1985.
Kongressens tema er »Creative Envi¬

ronment«.
Eva Meyle

Abonnementpriser Landskab 1985
Abonnementpriser for 1985: Danmark
kr. 310,00 inkl. moms. Finland, Færøer¬
ne, Island, Norge og Sverige dkr. 260,00.
Grønland kr. 405,00 inkl. porto, luftpost¬
brev. Andre lande dkr. 330,00 inkl. porto.
Løssalgspris pr. hæfte i Skandinavien dkr.
40,00, i andre lande dkr. 45,00.

Nårder bruges flercifrede
milliardbeløb, bør det nøje
undersøges til hvad og til hvem.

Det er milliardbeløb, der
investeres i vedligeholdelse
af eksisterende produkter,
teknikker, maskiner, installa¬
tioner og bygninger. I pas¬
ning af værdifulde ejendoms-
og fabriksanlæg. I vedlige¬
holdelse, eftersyn og
istandsættelse. Med kemiske
produkter, maskiner og
systemer. Med nye teknolo¬
gier og organisationsformer.

Bruger man år efter år
store beløb til dette formål, er
det en god idé at orientere
sig på OBJECTA '84. Om
tjenesteydelser, teknologier,
produkter, systemer, appara¬

ter og maskiner til vedligehol¬
delse. OBJECTA '84 er den
første store internationale
fagmesse på milliard-marke¬
det for vedligeholdelse.

Tag derfor til
OBJECTA '84. Som udstiller,
hvis De vil have Deres

I '111 I ',cle' ka9en" S°mI HH besøgende, hvis
De ikke vil inve¬
stere mere end

økonomisk fornuft på bag¬
grund af de nyeste teknik-
og organisationsformer.
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International messe og
kongres forvedligeholdelse,
istandsættelse og service.
I Diisseldorf
fra 12. til 16. november 1984

OBJECTA '84 præsenterer:
1. Ejendomsvedligehol-
delse, udvendig rengø¬
ring, vinterarbejder

2. Affaldsdisponering og
forsyningsvirksomhed

3. Beskyttelse, sikkerhed,
udstyr

4. Rengøringsmaskinerog -

udstyr samt tilbehør
5. Vedligeholdelse
6. Eftersyn
7. Istandsættelse
8. Kemiske produkter
9. Arbejdssikkerhed
10. Organisation og EDB
11. Serviceydelser
12. Fagorientering
Yderligere oplysninger og
messeadgangskort:

ANOWEA
DUSSELDORFER MESSEN

Bevaring af værdier - sikring af vedligeholdelsesprocesser.
DUSSELDORFER MESSEN

INTERMESS v. Ib Krogdahl,
Stockholmsgade 25, DK-2100 København 0,
Telefon (01) 261411, Telex 159 72 krogda dk
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VEKSØ bænke & borde SZ
Design Sten Zinck Arkitekt MAA IDD

SZ 1049 Bænk væghængt
125 x60 cm og 180 x60 cm

Malforhold 1:50

SZ 1047 T Bord transportabelt
125x80 cm og 180x80 cm
SZ 1048 T Bænk transportabel
125 x 60 cm og 180 x 60 cm
Malforhold 150

Stads- og Kommunegartnerforeningens
årsmøde 1984

Under mottoet »Rekre-aktive friarealer«
samlede Stads- og Kommunegartnerfore¬
ningen 13.-15. august 33 deltagere til
årsmøde på Sønderborg Vandrerhjem -

en nyskabelse for at holde udgifterne
nede - men iøvrigt et udmærket sted.
Der deltog 23 stads- og kommunegart¬

nere, så det kan vel diskuteres om dette
møde er repræsentativt for arbejdet med
kommunernes friarealer. Der deltog 4
politikere, så heller ikke på det punkt var
deltagelsen særlig repræsentativ. Om det
skyldes mødets emne, ferie, økonomi el¬
ler manglende interesse må stå som et
ubesvaret spørgsmål.
Mødet åbnedes med den traditionelle

træplantning efter en velkomst til Sønder¬
borg ved Christian II (i turistchefens skik¬
kelse), et festligt indslag.

Fortsættelse side A 50.

Vi sender

BLOMSTERLØG
i mange sorter

over hele Danmark

en gros - en detail

Få Katalog og prisliste

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel j
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91,2950 Vedbæk
Telefon 02-890728

NYANLÆG - VEDLIGEHOLDELSE - GÅRDSANERING
L D A

SZ 1047 Bord nedstobt
125x80cm og 180x80cm

SZ 1048 Bænk nedstobt
125x60cm og 180x60cm

Mallorhold 1:50

nul

Udfores af vacuumimprægnerede fyrretræsplanker - farvelose eller sorte
med stalstel varmgalvaniserede eller elgalvaniserede og sortlakerede

VEKSØ TAULOV,,..
Agent i Sverige: BENNY KULLGREN Telefon: 03 03 919 50
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK Telefon: 02 - 22 93 50
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Nærumvænge, Søllerød almennyttige Boligsel¬
skab 1951/57,
arkitekt Palle Suenson,
landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.

42 årmed boliger
Af Flemming Jørgensen

Historien bag
DAB er et barn af den første egentlige
lovgivning om almennyttigt boligbyggeri
og er stiftet i 1942 på et tværpolitisk
initiativ af de daværende boligordførere
fra de fire gamle partier konservative,
radikale, socialdemokrater og venstre.
Bolignød og arbejdsløshed var også

dengang nogle af samfundets største pro¬
blemer.
Selskabet satte sig som mål at komme

væk fra det hidtil mest anvendte boligbyg¬
geri for familier med almindelige indkom¬
ster, nemlig 2-værelses lejligheder i etage¬
byggeri.
Boligerne skulle være større, ligesom

der blev lagt afgørende vægt på ønsket om
at realisere haveboligformen.
Resultatet blev en række vedkommen¬

de planlægningsopgaver, hvori land¬
skabsarkitekter fik en central placering
bl.a. gennem medindflydelse på bebyg¬
gelsesplaner, og DAB's daværende me¬
get progressive direktør, arkitekt Erling

Knudsen tilknyttede selskabet yngre tek¬
nikergrupper, som gennem samarbejde
fra sag til sag udviklede sig til højt kvalifi¬
cerede boligbyggere, hvis produkter blev
endda særdeles attraktive for de boligsø¬
gende og iøvrigt er det den dag i dag.
Det både hvad angår boligtyper og

friarealer meget differentierede havebo¬
ligområde Søndergård Park i Gladsaxe
fra 1949 blev skelsættende og vakte bety¬
delig opmærksomhed også uden for lan¬
dets grænser, ikke mindst på grund af
bebyggelsesplanen hvis hovedanslag er
den store centrale grønning, hvor om¬
kring boligerne placeres som en »by i
parken«.
Hertil kommer meget store friarealer

og en varieret og højt kvalificeret be-
plantningsplan.
Gennem sidste halvdel af fyrrerne og

op gennem halvtredserne realiseredes en
lang række haveboligområder og parkbe¬
byggelser, og selskabet opførte i 1950

med Høje Søborg i Gladsaxe landets
første kollektivby. Her var ideen, at »trav¬
le familier kunne købe sig til en række
yderligere service f.eks. mad og rengø¬
ring o.m.a. under samme tag.
Med bebyggelsen Nærumvænge i Sølle¬

rød fra 1955 lykkedes det, ved en frivillig
fredning af et 400 m bredt bælte mellem
bebyggelsen og Helsingørmotorvejen, at
sikre et stort naturområde til glæde og

gavn for både beboerne og kommunens
borgere.
Arealet vedligeholdes naturpræget

som en fælled og danner en grøn kile med
direkte forbindelse til Mølleådalen.
I 1957 forestod DAB opførelsen af det

første industrialiserede boligbyggeri i lan¬
det med bebyggelsen Vesterbo i Værløse.
Herved indvarsledes en ny æra for de

almennyttige boligselskaber.
Årsagen var primært det hårde pres på

landets håndværkerkapacitet, som udlø¬
ste et krav fra centrale myndigheder til
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alternative løsninger, men også økonomi¬
en, hvor dette byggeri kunne udføres
noget billigere end traditionelt, var med¬
virkende til beslutningerne.
Landskabsarkitekternes opgaver ved¬

rørende de externe miljøer blev i denne
situation endnu mere vedkommende og

betydningsfuld, men desværre ses indu¬
strialiseringen i mange byggerier også at
have bredt sig ud på friarealerne, med
store miljømæssige problemer til følge.
Disse forhold blev erkendt i større og

større grad op gennem tresserne, og re¬
sultatet af SBI's konkurrence om Ting¬
gården i Herfølge fra 1971 udtrykte en
helt klar nytænkning om boligers materia¬
ler og miljøer og har siden dannet skole
for en lang række både private og almen¬
nyttige byggerier.
Op gennem halvfjerdserne har selska¬

bet som nye arbejdsfelter medvirket til
løsning af byfornyelsesopgaver og mindre
bebyggelse i landsbysamfund, hvor et
ikke ubetydeligt behov for almennyttige
boliger er konstateret i mange kom¬
muner.

De sidste års planlægning af boligområ¬
der har været præget af interesse for en
større grad af bymæssighed.
Ønsket er dermed at styrke det sociale

liv og fællesskab i bebyggelserne.
Fortsættes og udvikles denne tendens,

vil en større del af friarealerne komme til
at bestå af omgivende sammenhængende
araler, hvilket indebærer muligheder for
at realisere naturprægede områder med
nye og spændende rekreative muligheder
i en rigere flora og fauna.
For DAB har de senere år også indebå¬

ret, at der nu bygges 75 pet. lav/tæt og kun
25 pet. etagebyggeri mod tidligere om¬
vendt, en udvikling som hilses med til¬
fredshed.
Selskabet følger med megen opmærk¬

somhed via placering i følgegruppen re¬
sultatet af de i vort regi af BUR støttede
forskningsprojekter vedrørende hen¬
holdsvis »udformning og brug af nære fri-
og adgangsarealer i tæt/lav byggeri« og
»tryghed i boligområder« og ser frem til
resultater herfra.
Om fremtiden er det svært at spå, men

selskabet føler at have mange påtrængen¬
de almennyttige opgaver at løse i et sam¬
fund præget af stor arbejdsløshed og an¬
dre svage befolkningsgrupper, som jo er
særligt afhængig af deres bolig og deres
omgivelser.
Men iagttages bør, at boligselskaber¬

nes resultater i meget høj grad er spejlbil¬
lede af samfundets øjeblikkelige politiske
og økonomiske situation og må vurderes
herefter.

2: Sorgenfrivang 1, Lyngby almennyttige Bolig¬
selskab 1952,
arkitekter Thorball og Stephensen,
landskabsarkitekt Ingwer Ingwersen.

3: Gullandsgården, Hovedstadens almennyttige
Boligselskab II, 1980,
arkitekt Poul Kjærgaard,
landskabsarkitekter Ib Asger Olsen og Per
Stahlschmidt.

1: Søndergård Park, Gladsaxe almennyttige
Boligselskab 1949,
arkitekter Hoffog Windinge,
landskabsarkitekt Axel Andersen.

4: Ådalsparken, Hørsholms almennyttige Bo¬
ligselskab 1969,
arkitekter Juul Møller og Korshagen,
landskabsarkitekter Sven-lngvar Andersson og
Andreas Bruun.
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5: Tinggården, tæt/lav Herfølge 1978,
arkitekter og landskabsarkitekter tegnestuen
Vandkunsten.

Forretningsførelse
DAB er et non profit selskab. De opførte
bebyggelser er sikret mod spekulation og
beboernes huslejer rent omkostningsbe¬
stemte.

Selskabets bestyrelse er sammensat af
repræsentanter for de tilknyttede inter¬
essegrupper: kommuner, beboere, med¬
arbejdere og ejendomsfunktionærer. Sel¬
skabet er 100 pet. brugerejet.
Administrationen er organiseret og af¬

delingerne sammensat med henblik på at
forestå alle relevante administrative
funktioner i forbindelse med opførelse og
drift af almennyttige boliger med tilknyt¬
tede servicefunktioner.
DAB færdiggør for tiden tre nye boli¬

ger hver dag, og den totale administration
omfatter ca. 30.000 boliger samt butiks¬
centre og institutioner m.v., ialt 186 be¬
byggelser fordelt i 39 kommuner over det
meste af landet.
Selskabets afdeling for miljø og land¬

skab forestår forvaltningen af bebyggel¬
sernes ialt ca. 12 mil. kvm friarealer og
har referencer til den tekniske direktør.
Tilknyttet afdelingen er tre faglige

medarbejdere samt en sekretær. Hver
medarbejder tildeles »sine« bebyggelser
og varetager her samtlige fagområders
interesser omfattende rådgivning, møde¬

virksomhed, inspektion, myndigheds-
kontakt, projektering og realisering af
moderniseringsarbejder m.v.
Størrelsesmæssigt varierer bebyggel¬

serne fra nogle få boliger og helt op til ca.
1400, hvor lige så mange bor som f.eks. i
Maribo eller Kerteminde.

Programmer vedrørende de enkelte
anlægs drift tilrettelægges sammen med
afdelingsbestyrelsen og de ledende ejen¬
domsfunktionærer.
Herved differentieres og tilpasses ni¬

veauet den enkelte bebyggelses karakter,
størrelse, beliggenhed samt beboer- og
funktionærsynspunkter og forhåbninger¬
ne til et godt resultat styrkes erfaringsvis
herved.

Plejeprogrammet følges op af løbende
kontakt med hvert enkelt boligområde,
og en faglig medarbejder varetager ca. 60
bebyggelser eller 12.000 boliger, og der
kalkuleres med tre årlige inspektionsbe¬
søg og 1-2 årlige møder med afdelingsbe¬
styrelser i hver bebyggelse samt herud¬
over fornødne kontakter pr. telefon.
Samarbejde og gensidig tillid muliggør

opbygning af en respekt for bevaring af
miljøværdier som f.eks. større gamle træ¬
er, hvortil der jo må erkendes ofte at
knytte sig ikke uvæsentlige gener for nær¬
boende.

De nære kontakter med bebyggelserne
betyder også viden om miljøernes »krop
og sjæl«, således at afdelingen kvalificeret
kan inspirere til rimelig ajourføring og
modernisering af anlæggene.
Ligeledes er selskabet opmærksom på

boligområdernes kontaktflader til kom¬
munale naboområder, hvor et samarbej¬
de søges etableret, såfremt forholdene
taler herfor.
Nævnes kan eksempler som samarbej¬

de vedrørende vejbilleders udformning,
samdrift af naturprægede arealer, lån af
restarealer til beboerhaver samt »flyden¬
de« grænser mellem bolig og offentlige
arealer.

Samarbejde af ovennævnte karakter
vurderes af selskabet som meget værdi¬
fuldt.

Projektering og nyt byggeri
En ny bebyggelse ser ikke dagens lys uden
fødselsvanskeligheder.
Selskabet har i valg af teknikere altid

samarbejdet med praktiserende tegne¬
stuer.

DAB anser friheden til at tilknytte
teknikergrupper, der vurderes specielt
egnede til pågældende opgave, som det
første vigtige skridt på vejen mod et godt
resultat.
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1-4: Parkvænget, Birkerød almennyttige Bolig¬
selskab 1971,
arkitekter Gunløgsson og Jørn Nielsen,
landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt.
Udvikling i beplantning fra byggeplads til tredie
vækstsæson.

■ 1-4. Plant development from building site to
the third growth season.

Planlægning, prissætning, myndigheds-
og bestyrelsesgodkendelser er komplice¬
rede forhold, hvor mange hensyn nød¬
vendigvis må tages.
Specielt søger selskabet et nært samar¬

bejde med kommunerne om projekternes
udformning og indhold, som derved i
videst muligt omfang indpasses i de lokale
miljøer, med krav til både æstetik og
håndværksmæssig kvalitet.
For vort fagområde er det et stærkt

ønske hurtigt at realisere en meget væ¬
sentlig miljøkvalitet, nemlig frodige grøn¬
ne rammer omkring livet i boligerne.
Kvaliteten af det udførte jordarbejde

er det ømmeste punkt. En byggeplads
vender uundgåeligt op og ned på stort set
al jord i de øverste lag indenfor grundens
grænser, og der kan i boligsektoren des¬
værre vises alt for mange eksempler på
følgevirkningerne af lemfældig håndte¬
ring af denne entreprise.
Følgevirkningen er bl.a. utilfredsstil¬

lende betingelser for al plantevækst, og
store ressourcer må i de første mange år
sættes ind i driftsfasen for bare at rette

noget op herpå.
Spørger man om årsagen, må svaret

blive et samspil af omstændigheder, hvor
ingen af byggeriets parter kan sige sig fri.
Lykkeligvis har de senere år øget kvali-
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5: Boligselskabernes kursusejendom Haralds¬
kær ved Vejle danner gode rammer omkring
efteruddannelsesvirksomhed, her for ejen¬
domsfunktionærerpå »Grønt Kursus«.
6: Ejendomsfunktionær Tommy fra Vesterbo i
aktion. Ensartet blåt arbejdstøj og DAB's bo¬
mærke markerer funktionærernes status.

■ 5. The Housing Associations education estab¬
lishment Haraldskær near Vejle, provides a
good framework for adult education. Here for
housing officials on a green course.

tetsbevidstheden og kravene til alle dele
af den grønne sektors produkter, omfat¬
tende projekt, beskrivelse og ikke mindst
tilsynet samt entreprisens håndværks¬
mæssige udførelse og kvalificerede mate¬
rialeleverancer.
Som et tungt eksempel må nævnes, at

selskabet i en række tilfælde efter blot få
år har måttet totaludskifte flisebelægnin¬
ger på grund af utilstrækkelig betonkvali¬
tet, med ikke ubetydelige huslejestignin¬
ger for beboerne til følge.
Intentionerne i det værdifulde paradig¬

ma »Plant og Plej« har sat sig sine positive
spor hos både leverandører, entreprenø¬
rer og teknikere, og totalkvaliteten er
lykkeligvis højnet i ikke ubetydelig grad.

Ejendomsfunktionærerne
Kravene til det at være ejendomsfunktio¬
nær er mangfoldige. Alsidighed, praktisk
sans, samarbejdsevner og socialt engage¬
ment er blot nogle af dem. Det er ikke
underligt, at funktionærerne selv spøge¬
fuldt af og til titulerer sig cand. alt.
Ejendomsmesteren er lederen af den

daglige drift i sin bebyggelse, og i DAB
markeres dette forhold klart med påhæf¬
tet dispositionsret og medfølgende an¬
svar. Han tilrettelægger selv arbejdspla¬
nen i sin bebyggelse efter selskabets over¬

ordnede retningslinier og leder og forde¬
ler det daglige arbejde.
Til medhjælp råder han over ejendoms-

assistenter i et antal af en pr. ca. 70
boliger.
For at sikre den ønskede standard,

omgiver selskabet hver bebyggelse med
en række konsulenttjenester bl.a. tekni¬
ske som bygningsinspektør, varmeingeni¬
ør og landskabsarkitekt (miljøkonsu¬
lent), som i alle driftsspørgsmål er rådgi¬
vere for ejendomsfunktionærerne.
Hvad angår udførelse af egentlig fagligt

arbejde, er til hver bebyggelse tilknyttet
en række håndværksmestre, herimellem
en. anlægsgartner, hvis bistand i fornødent
omfang rekvireres til f.eks. beskærings-,
flise- og plantningsarbejder m.v.
Ejendomsfunktionærerne er de daglige

»ambassadører« for selskabet, og deres
indsats' kvalitet og værdi for bebyggelser¬
nes totale miljøer kan næppe overvur¬
deres.
Som afdelingsbestyrelserne har selska¬

bet for ejendomsfunktionærerne en ræk¬
ke efteruddannelsestilbud, herunder
»grønne kurser«, hvor der dels undervises
i en række praktiske forhold vedrørende
plejeprogrammer, f.eks. beskæring,
plantning, græs, belægninger, kemiske
ukrudtsbekæmpelsesmidler, maskinelle

6

hjælpemidler m.v., dels i miljøspørgsmål
som boligområdernes indhold, miljøbe¬
skyttelse, økologi, hærværk, tryghed
m.v., opbygget for at give ejendomsfunk¬
tionærerne forståelse og viden om de
værdier og muligheder, der bør beskyttes
og udvikles i de externe miljøer omkring
boligerne.

Afdelingsbestyrelserne
Med lovgivningen fra 1971 indførtes et
reelt selvstyre i de almennyttige bygge¬
rier.
Beboerne i bebyggelserne valgte hver

sin bestyrelse, som i betydelig grad fik
tillagt beslutningsmyndighed om egne
forhold.
DAB opbyggede en ny administrativ

stabsfunktion med det ønske, at sikre
denne meget vigtige nyskabelse informa¬
tion, rådgivning og kompetance i alle
forhold af interesse, således at der tilveje¬
bragtes bedst mulige beslutnings¬
grundlag.
Ligeledes udvikledes et efteruddannel¬

sesprogram, som her i 1984 består af ti
forskellige kursustilbud, hvor bestyrel¬
sesmedlemmer efter behov og interesse
kan melde sig. I emnerækken befinder sig
også forvaltning af de externe miljøer,
hvorved forståelsen og opmærksomhe-
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den om friarealernes driftsproblemer og
muligheder for forbedringer styrkes.
Det er selskabets opfattelse at beboer¬

demokratiet har udviklet sig positivt, og
at afdelingsbestyrelserne stort set overalt
er meget velkvalificerede samarbejds¬
partnere og bl.a. har været hovedårsagen
til, at det i den almennyttige boligsektor
er lykkedes i de sidste år at realisere en
lang række endda meget omfattende mo¬
derniseringsopgaver både inde og ude.

Beboerne

I stadig større grad markeres beboernes
ønsker om at præge deres bolig og dens
omgivelser. Gør det selv aktioner opleves
i mange bebyggelser, og resultaterne er
overvejende positive. Omkring boligen
er det altaner, haver, indgangspartier,
plant et træ, legepladser og gårdsanerin¬
ger, nyttehaver ved etagehuse o.m.a.
Følgevirkningerne er større engage¬

ment, et varieret og bedre miljø, færre
ødelæggelser og derved også faldende
driftsudgifter.
Flere og flere afdelingsbestyrelser er

opmærksomme herpå og støtter kvalifice¬
rede oplæg med direkte økonomisk
tilskud.

1-6: Eksempler på »gør det selv« aktiviteter på
fællesarealer og omkring boligerne.
m 1-6.

Examples of "do-it-yourself' activities on open
space areas and around the buildings.
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Landskabsarkitekten bør i sin planlæg¬
ning og rådgivning både være inspirator
og lade sig selv inspirere heraf.
Et berettiget mål er størst mulig fri¬

hedsgrad til den enkelte uden at respek¬
ten for helhedens kvaliteter sættes over

styr. Det er det muliges kunst.

Vesterbo
I det meget attraktive nordsjællandske
landskab omkring Lille Værløse forestod
DAB i perioden 1954-57 opførelsen af
bebyggelsen Vesterbo, omfattende 125
rækkehuse og 225 etageboliger.
Rækkehusbyggeriet var projekteret

som traditionelt byggeri, men et myndig¬
hedskrav ændrede planerne til at husene
blev opmuret i »parallelblokke«, et nyt
byggemateriale som muliggjorde brug af
ufaglært arbejdskraft. Bebyggelsen inde¬
holder to hustyper med boligarealer på 70
og 77 kvm. Til hver bolig indrettedes
privathaver hver på 150-200 kvm, og
herudover disponeredes bebyggelsespla¬
nen med fællesarealer som grønne kiler
mellem rækkehusblokkene. Et anlæg
med gamle træer fra Søndergård, hvorfra
udstykningen var foretaget, blev bevaret.
I 1957 suppleredes rækkehusbebyggel¬

sen med landets første industrialiserede

etagehusbyggeri, der blev til Danmarks

længste hus, 400 m langt, 25 opgange og
225 lejligheder i fire etager. Boligarealer
mellem 35 og 90 kvm.
Landskabsarkitektens opgave var van¬

skelig. Han valgte som et modstykke til
det meget konforme og i landskabet do¬
minerende hus at bevare grundens noget
kuperede terrænform så godt som urørt.
Omgivende beplantning blev med be¬

tydelig dybde udført af robuste kratdan-
nende buske og træer som avnbøg, slåen,
popler, lærk og gran.
Fra langhusets kælderetage etable¬

redes fem udgange til havesiden med
småbørnsaktiviteter tæt ved huset og
fællesarealet disponeret som en stor sam¬
menhængende fælled med lysninger ind i
et skovbælte.
Med dette som grundlag blev det første

plejeprogram lagt af den projekterende
landskabsarkitekt og bebyggelsens ejen-
domsmester.

Anlæggets robusthed og plantevalg
muliggjorde en hurtig realisering af frodi¬
ge grønne rammer omkring bebyggelsen,
og friarealerne er nu en uvurderlig mil¬
jøkvalitet, og i bebyggelsens ordensregler
kunne i 1971 indføres følgende passus: »I
Vesterbo må børnene lege i beplantnin¬
gerne, men fortæl dem, at de bør værne
om træer og buske«.

7: Vesterbo, Værløse almennyttige Boligselskab
1954-58,
arkitekt Hoffog Windinge,
landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt,
luftfoto fra 1960.

Indgreb i form af beskæringer i under¬
plantninger og udtyndinger i træbestan¬
den overvejes nøje og gennemføres over
en 3-årig turnusordning i nært samarbej¬
de med tilknyttet anlægsgartnerfirma.
Fra blot at være et boligområde har et

positivt samarbejde med beboernes re¬
præsentanter og kommunen ført til, at
bebyggelsen afgav grundarealer til en
børnehave i 1961, en vuggestue i 1971 og
en pædagogisk legeplads i 1972. Fælles-
arealerne er herudover i perioden supple¬
ret med en række faciliteter til børnene,
adgangsvejen trafiksaneret med et stille-
vejsanlæg og et garage- og carportanlæg
opført.
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1-5. Illustrationer til udviklingen omkring de ■ 1-5. Illustrations of changes in the outdoor
externe miljøer. environment.

Samtidig er udført en lang række mo-
derniseringsprojekter af bygningerne,
som fremtræder velvedligeholdte og
ajourførte.
Det er selskabets opfattelse, at bebyg¬

gelsen kan vurderes som et eksempel på,
at attraktive rammer omkring livet i boli¬
gerne kan realiseres på trods af vanskeli¬
ge betingelser og her ikke mindst med
grundlag i indsats fra vort fagområde.
Værløse borgmester Ernst Eligård ud¬

talte om bebyggelsen ved 25 års jubilæet i
1980 følgende:
»Vesterbo har gennem årene dannet en

god ramme om mange menneskers liv i
hverdag og fest. Beboerne har ved valg af
gode repræsentanter givet andre et godt
eksempel på et velfungerende beboerde¬
mokrati som har ført til stadige forbed¬
ringer i boligmiljøet i bebyggelsen.«

Forkortelser:
DAB: Dansk Almennyttigt Boligselskab.
SBI: Statens Byggeforsknings Institut.
BUR: Byggeriets Udviklings Råd.

Flemming Jørgensen, landskabsarkitekt MDL. Le¬
der af DAB's afdeling for miljø og landskab.
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Tre tæt, lave boligbebyggelser pa Sjælland
Af Søren Bisgaard

Udformningen af friarealer i tæt, lave
boligbebyggelser stiller den projekteren¬
de over for en række velkendte overve¬

jelser.
Afhængigt af bebyggelsens karakter,

skal der tages stilling til, om friarealerne
skal have et bymæssigt præg, eller om det
grønne, havebyens kendetegn, skal være
det fremtrædende træk og om hvor stort
et råderum, der skal være for beboernes
egne udfoldelser m.v. Valg af belægning
og beplantning kræver også omtanke,
hvis vedligeholdelsen af det færdige anlæg
skal være rimelig.
Tit er de fleste af disse forhold fastlagt

på forhånd af kommune, bygherre og
arkitekt inden landskabsarkitekten træ¬

der til - og det efterlader den sidstnævnte
med en begrænset vifte af muligheder for
at realisere gode tanker og visioner. Det
ligger endvidere i den tætte, lave bebyg¬
gelses natur, at friarealerne i almindelig¬
hed vil blive opdelt i mindre områder - og
at der ikke altid er plads til »det store
landskabelige greb« om opgaven, som
giver genlyd både i fagkredse og i uden¬
landske tidsskrifter.

I de tre følgende boligbebyggelser har
tegnestuen stået for både bygningernes
og udearealernes udformning. Det har
givet mulighed for samarbejde allerede
under skitseringen af bebyggelsesplanen.
Vor arbejdsindsats - som landskabs¬

arkitekter - har for en stor del koncentre¬
ret sig om at give bebyggelsen gader,
torve, stier og samlingspladser - i samar¬
bejde med arkitekterne. Vi har koteret
bebyggelsen og fastlagt vejarealerne, så¬
ledes at der ikke skulle optræde iøjnefal¬
dende hjælpeforanstaltninger, støttemu¬
re og lignende. Vi har givet forslag til
belysning og ofret uforholdsmæssig me¬
get tid på at forhandle med postvæsenet
om postkassernes placering, da også dette
har betydning for bebyggelsesplanen - tro
det om man vil. Vi har ført en omfangsrig
korrespondance med politi og vejmyndig¬
heder angående §40-vejes udformning,
skiltning m.v.
De grønne arealers karakter og udse¬

ende, beplantningernes art og sammen¬
sætning er således noget, som for to af
bebyggelsernes vedkommende er »kom¬
met bagefter«. I den tredie bebyggelse

Boligbebyggelsen Ved Branddammen i Glad¬
saxe.
■ Housing development at Branddammen in
Gladsaxe

var der i forvejen en eksisterende be¬
plantning og en branddam, som krævede
særlig hensyntagen under projekteringen
af bebyggelsesplanen. Desuden skulle
der tages stilling til hvilke træer, der
skulle fjernes og hvilke der skulle beva¬
res, og hvad der skulle ske med disse
forud for byggeriets start.
Sammenfattende kan det siges, at pro¬

jektering af tæt, lave boligbebyggelser
kræver et meget snævert samarbejde mel¬
lem teknikerne, specielt mellem arkitekt
og landskabsarkitekt, hvad bebyggelses¬
form og udearealer angår. I den forbin¬
delse forekommer det at være en fordel,
at vi som landskabsarkitekter sidder i
samme hus som arkitekterne, netop fordi
tæt, lave bebyggelsers friarealer hovedsa¬
geligt er de nære, som oftest befæstede
arealer, lige uden for den enkelte bolig og
i mindre udstrækning de fjernere fælles
friarealer.
Hvis kvaliteten af en bebyggelses ude¬

arealer blandt mange andre kriterier kan
bedømmes på, om bygninger og friarealer
understøtter hinanden og indgår i en slags
symbiose, så skulle forudsætningerne
herfor således være til stede i de tre

følgende boligbebyggelser. Om det er
lykkedes i virkeligheden overlades til an¬
dre at afgøre.
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Torpgården i Herfølge
Bebyggelsen, som er opført i årene 1978-
79, består af 1- og 2-etages bygninger,
grupperede i 13 trelængede gårde med en
parkeringsplads som fjerde side. Der er
ialt 176 boliger i bebyggelsen. Hertil kom¬
mer et par børneinstitutioner, et forsam¬
lingshus og en varmecentral.
Bebyggelsen ligger på et overvejende

fladt terræn, i hvad der dengang var ud¬
kanten af Herfølge. Mod vest grænser
den op til en fællesgrønning, som er hæg¬
tet op på et offentligt stisystem.
Imellem fællesgrønning og bebyggelse

er der udlagt nyttehaver, der kan udlejes
til beboerne til supplering af de havearea¬
ler, som hører til de fleste boliger.
Torpgården blev til i en tid, hvor adskil¬

lelse af trafikarterne var rettesnor for

udformning af bebyggelsesplaner. Der er
således klare linier for, hvad der er op-
holdsområde, og hvad der er køreareal,
og det kommer også til udtryk i belægnin¬
gerne. Der er asfalt, hvor der må køres,
og fliser, hvor alt det andet må foregå.
Krydsning mellem trafikarterne formid¬
les af torvearealer. Endelig løber der en
offentlig sti tværs gennem området med
sin helt egen udformning, belægning og
belysning.

1. Situationsplan 1:2500. 1, torvet. 2, forsam¬
lingshus. 3, børnehave. 4, vuggestue. 5, fæl¬
leden med boldbane, byggelegeplads m.v. 6,
nyttehaver. 7, nærlegeplads. 8, gårde.
A: Vestertorp. B: Østertorp. C: Nørretorp.

2. Bebyggelsens friarealer udgøres hovedsage¬
ligt af gårdarealer med nærlegepladser fælles
for en boliggruppe.

■ 1. Site plan: 1:2500. 1, square. 2, communal
house. 3, kindergarten. 4, day nursery. 5, green
area. 6, kitchen gardens. 7, playground. 8,
existing farms.
A: Vestertorp. B: Østertorp. C: Nørretorp.

2.Open space areas in the development pri¬
marily comprise court yard area with adjacent
play areas for each housing group.'
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3. Nærlegepladserne omkranses afbøgehække.
4. Retningsskift i kørebanen samt krydsning
mellem gående og kørende trafik markeres med
lave betonpullerter sat ovenpå afretningslaget.
5. Uderum mellem 2 boliggrupper.

3. Neighbourhood play area enclosed by beech
hedge.

' 4. Changes in lane direction and crossing points
for pedestrian and vehicular traffic are empha¬
sised by low concrete bollards erected upon the
screed layer.
5. Outdoor space between two building groups.

Friarealerne i bebyggelsen er hierar¬
kisk opbyggede med en lille privat have
ved boligen, et forareal ved indgangssi¬
den, og et gårdareal med nærlegeplads
fælles for boliggruppen, et torv ved for¬
samlingshuset og endelig en fællesgrøn-
ning for hele bebyggelsen. Om denne
opbygning er stiv og virker som en hæm¬
sko for kontakt og initiativer på tværs af
boliggrupper, er svært at afgøre. At døm¬
me efter beboernes iver og virketrang i
deres private haver har disse arealer tilsy¬
neladende forrang frem for de øvrige
friarealer - og sådan vil det vel altid være i
tæt, lave bebyggelser.

Bygherre: Køge Almennyttige Boligsel¬
skab.
Arkitekt: Arkitekgruppen i Aarhus A/S.
Lars Due, Michael Harrebek, Ole Niels¬
son, Erling Stadager, Helge Tindal i sam¬
arbejde med arkitekt m.a.a. Peter
Engberg.
Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen i
Aarhus AIS, landskabsafdelingen ved Er¬
ling Stadager. Medarbejdere: Lars Rohde
og Ole Sidelmann.
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1. Fællesgrønningen er svagt skålformet. I for¬
grunden er der anlagt et amfiteater og i baggrun¬
den nede foran fælleshuset en sø.
2. Stræde mellem boligblokkene. Kummer og
opstribning er udført i granitbrosten.
3. Gadeareal med kantet asfalt og belagt med
grus op modfacaderne.
4. Grusbelagt nærlegeområde
5. Asfaltbakke og dal til rulleskøjter og anden
leg.
1. The common is slightly bowl shaped. An
ampitheatre has been built in the foreground
and a lake in front of the community center, in
the background.
2. Street between the housing blocks. Plant
containers and edging are executed with granite
setts.

3. Road areapaved with tarmac and with gravel,
area along the facades.
4. Neighbourhoodplay area paved with gravel.
5. Tarmac hill and valley for roler skating and
other forms ofplay.

Bygherre: Køge Almennyttige Boligsel¬
skab.
Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S,
Lars Due, Michael Harrebek, Ole Niels¬
son, Erling Stadager, Helge Tindal og
Paludan & Ramsager, arkitekterm.a.a.
Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen i
Aarhus A/S, landskabsafdelingen ved Er¬
ling Stadager. Medarbejdere: Søren Bis¬
gaard og Ole Sidelmann.
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Ved Branddammen i Gladsaxe
Ved Branddammen ligger midt i Glad¬
saxe kommune, hvor den gamle Gladsaxe
landsby i sin tid lå. Bebyggelsen består i
sin nuværende udformning af 149 boliger i
2- og 3-etages boligblokke. Hertil kom¬
mer så en senere etape af byggeriet på 59
boliger vest for Gladsaxe Møllevej. Be¬
byggelsen er et resultat af en arkitektkon¬
kurrence afholdt i 1980. I programmet til
denne tillagdes bevaring af området om¬
kring den eksisterende branddam med en
karakteristisk og værdifuld beplantning
stor betydning. Dette kan afspejles i be¬
byggelsesplanen, som gør området til det
centrale i boligområdet. Boligblokkene
»smyger« sig rundt i kanten af området og
samles til gader, som alle leder ind til - og
omkring - branddammen. De højeste
blokke ligger langs disse gader, mens de 2
etages hovedsageligt ligger som en bræm¬
me ud mod - og hævet over - Gladsaxe
Møllevej.
Ud over hvad den eksisterende be¬

plantning og branddam har betinget for
bebyggelsesplanen, så synes det oplagt at
denne plan ikke kunne være lavet uden
§40 i færdselsloven. Vejsystemet er så at
sige krænget indad med parkering og veje
i områdets centrale del og boliger i yder¬
kanterne - for store deles vedkommende i

modsætning til Torpgården og Holme-
bækhuse, hvor parkeringsarealerne ligger
i yderarealerne. En af begrundelserne
herfor er, at Ved Branddammen ligger i
et relativt tæt bebygget område, hvor
parkeringsarealer ud mod vejene vil virke
fremmede og løsrive bebyggelsen fra den
øvrige bygningsstruktur. En anden er, at
området rummer mange boliger for ældre
og handicappede, og det kræver tilkørsel
helst lige til indgangsdøren.
Bebyggelsen er udlagt til opholds-lege-

område med både gang- og kørearealer
belagt med asfalt og kantet med granit¬
brosten. Granitbrostenene er også det
gennemgående materiale i de støttemure,
som optager terrænspring i området og
som omkranser de eksisterende, oprinde¬
ligt højere liggende, træer. Indgange og
terrasser i haverne er befæstede med be-

1. Området omkring Branddammen set fra
»gaden«. Belægningen er overalt asfalt kantet af
granitbrosten. Parkeringsarealerne er belagte
med grusfyldte græsarmeringsblokke. Pullerter
er afdrejede og malede telefonpæle.
l.Area surrounding Branddammen seen from
'the street'. Tarmac edged with granite setts is
used everywhere. The car parks are paved with
B. G. Slabs. Bollards are turned and painted
telephone poles.

A. Forsamlingsbygning, B. Fælleshus, C. Købmand, D. Fællesvaskeri, E. Varmecentral,
F. Nærleg.

A. Meeting House, B. Community House, C. Shop, D. Laundry, E. Heating Central,
F. Playgrounds.

NORD

GRØNNING

TOFTEGÅRD

PILEGÅRD

GRØNNING

BØRNEINSTITUTION

PROVST BENTZONSVEJ

PRÆSTEGÅRDEN
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2. Detail around existing trees.
3. Height differences are taken up by granite sett
walls.
4. The old emergency water dam - with fittings -
integrated into open space lay out of the estate.

Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Bolig¬
selskab.
Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus AIS.
Lars Due, Michael Harrebek, Ole Niels¬
son, Erling Stadager, Helge Tindal.
Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen i
Aarhus A/S, landskabsafdelingen ved Er¬
ling Stadager. Medarbejdere: Søren Bis¬
gaard og Ole Sidelmann.

tonfliser. Alle nærlegepladser er grusbe¬
lagte med en brostenskant.
Ved Branddammen er en bebyggelse,

som har fået' meget forærende. Partiet
omkring branddammen samt de eksiste¬
rende træer i den øvrige del af området
hæver allerede nu friarealerne op til en
standard, som man ellers først får efter
lang tids forløb i nyanlagte boligområder
på bar mark. At de eksisterende træer i
flere tilfælde kaster skygge ned i de for¬
holdsvis små private haver, er så til gen¬
gæld en pris, som beboerne tilsyneladen¬
de er villige til at betale for at bo i en
karakterfuld, ny bebyggelse.

LANDSKAB 7 -1984

Søren Bisgaard, landskabsarkitekt m.a.a., ansat i
Arkitektgruppen i Aarhus A/S, landskabsafde¬
lingen.

2

2. Detalje omkring bevarede træer.
3. Terrænspring optages imure afgranitbrosten
4. Den gamle branddam -med tilbehør - indgår
nu i bebyggelsens friarealer.



Forvaltning af friarealer i Foreningen Socialt Boligbyggeri
Af Ulla Larsen.

F.S.B. står for Foreningen Socialt Bolig¬
byggeri. Siden 1982 har jeg været ansat
som landskabsarkitekt i F.S.B. med råd¬

givning for afdelingsbestyrelser og ar¬
bejdsgiverfunktion for de ansatte gartne¬
re som de vigtigste opgaver. For at forstå
forvaltningen af friarealerne vil jeg først
opridse, hvad F.S.B. er, og hvordan orga¬
nisationen er opbygget.
F.S.B. er ét almennyttigt boligselskab

stiftet i 1933, der idag administrerer (som
ejer eller forretningsfører) ca. 65 bebyg¬
gelser (afdelinger). Afdelingerne rum¬
mer ca. 14.000 lejligheder med et samlet
indbyggertal som en mindre dansk pro¬
vinsby. Udover boligbebyggelser admini¬
strerer F.S.B. plejehjem, børneinstitutio¬
ner og kollegier.
De fleste afdelinger ligger i Køben¬

havns kommune med en koncentration

på Bispebjerg, men F.S.B. har også be¬
byggelser i Ballerup, Gladsaxe, Gentof¬
te, Rødovre og Brøndby kommuner.
Der er, især fra perioden indtil omkring

1960, markante eksempler på etagebyg¬
geriets udvikling blandt bebyggelserne:

de grønne karrégårde som Skoleholder-
gården, Degnegården og Klokkergården
alle beliggende på Bispebjerg, stokbe¬
byggelser som Ryparken i Ryvangen og
Skolevangen i Mørkhøj, parkbebyggelser
som Bispeparken på Bispebjerg, samt
endelig punkthusene på Bellahøj.
C. Th. Sørensen har projekteret fri¬

arealerne ved stort set alle F.S.B.'s be¬

byggelser indtil 1950 og har været med i
enkelte bebyggelser helt frem til 1972.
I 60'erne og 70'erne blev der ikke byg¬

get meget i F.S.B. Eksempler på bebyg¬
gelser i denne periode er Garvergården
på Vesterbro, en boligbebyggelse i Ro¬
sengade og montagebyggeriet Rymarks-
vænget nord for Ryparken. I denne perio¬
de projekterede Poul Hansen, Agnete
Muusfeldt, Knud Lund'Sørensen, Mor¬
ten Klint, Arne Levin, Ronald Lund og
Palle Schmidt friarealerne.
I disse år er F.S.B: bygherre for de nye

karréer på Indre Nørrebro. Her er det
Henrik Ulfstedt og Peter Samuelsen samt
Lone van Deurs, der er landskabsarki¬
tekter.

I bogen »Socialt Boligbyggeri - udsnit
af 15 års boligbyggeri«, København 1941
har arkitekt Ole Buhl givet en oversigt
over F.S.B.'s ældste bebyggelser. I 1985
kommer en tilsvarende håndbog for pe¬
rioden 1941-1984.

Organisation
Som andre boligselskaber har F.S.B. et
repræsentantskab og en bestyrelse. Den
daglige administration sker på hovedkon¬
toret på Rådhuspladsen, hvor der er 60
ansatte. Blandt hovedkontorets opgaver
er udlejning og opkrævning af husleje.
Landskabsarkitekt Henrik Jensen og jeg
hører til i teknisk afdeling, der har det
centrale ansvar for vedligeholdelse og

fornyelse af bygninger og forvaltning af
friarealer. I teknisk afdeling er der des¬
uden ansat en afdelingsleder, to arkitek¬
ter, tre ingeniører, tre overinspektører
(der har arbejdsgiverfunktioner overfor
inspektørerne på de enkelte afdelinger),
tre synsinspektører (der syner ved fraflyt¬
ning) og to sekretærer.
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1. Blokkene i Skolevangen er opdelt afca. 10m
brede énarts plantninger. På billedet er det birk,
iøvrigt findes eg, lærk og glansbladet hæg.
Jorden har i årevis været fræset for at undgå
græsklipning mellem træerne. Plantningen
kunne blive mere indholdsrig, hvis bunden blev
dækket af skovbundsurter eller græs, der blot
slås 1 -2 gange om året.
2. Den brede weichselhæk, foran blok i Ndr.
Munkegård i Vangede, har efter al sandsynlig¬
hed været planlagt som et fritvoksende, levende
hegn efter samme ide som træbælterne i Skole¬
vangen (fig.l). Men i Ndr. Munkegård har
gartneren gennem mange år formklippet weich-
selen, så den fremtræderpå en anden måde end
tiltænkt. Resultatet er dog karakterfuldt.

■ The blocks at Skolevangen are divided up by
approx. 10 m. wide, single species plant beds.
Thephoto shows birch but there are also planta¬
tions ofoak, larch and black cherry. For years,
the soil has been cultivated to avoid mowing
between the trees. The stand could be more

outstanding if the ground was covered by her¬
baceous forest vegetation or grass, cut only once
or twice a year.
■ The wide St. lucie cherry hedge in front of a
block at Ndr. Munkegård in Vangede was
almost certainly planned as a wild hedgerow
like the tree belts at Skolevangen (fig. 1.) but at
Ndr. Munkegård, the gardener has trimmed the
hedge for many years so that it has a different
appearance. All the same, the result is distinc¬
tive.

Hver af de 65 afdelinger er repræsente¬
ret af en beboervalgt bestyrelse. Ved hver
afdeling er der ansat en inspektør (svarer
til varmemester i andre boligselskaber).
Afhængig af bebyggelsens størrelse er der
desuden ansat en eller flere gårdmænd.
Inspektør og eventuelle gårdmænd sørger
for bebyggelsens daglige renholdelse og
drift, bortset fra friarealerne der passes af
en gartner.
Hver afdeling er en økonomisk enhed.

Hver afdelingsbestyrelse afleverer pr. 1.
juli en ønskeseddel til brug for budgette¬
ringen, som bl.a. foregår i teknisk afde¬
ling i sommer- og efterårsmånederne.
Disse budgetter forhandles med afde¬
lingsbestyrelsen om efteråret. Her afgø¬
res om der sættes penge af til fliseudskift¬
ninger, legepladsrenoveringer, større as¬
faltarbejder, maskinindkøb m.v. Nor¬
malbudgettet til have og vej rummer løn¬
ninger, maskinreparationer, plante-,
blomster- og løgindkøb m.m. I 1984 er
have- og vejbudgettet for samtlige ejen¬
domme på ialt 8 mill. kr. excl. forbed-
ringsarbejder.
F.S.B. er således i vidt omfang decen¬

traliseret, hvad angår økonomien i de
enkelte afdelinger. Derimod sker ansæt¬
telser og arbejdsledelse af ejendomsfunk¬

tionærerne (inspektører, gårdmænd) og
gartnerne centralt fra teknisk afdeling.
Dette er princippet - i praksis er der
løbende vekselvirkning mellem afdelin¬
gens decentrale og hovedkontorets cen¬
trale beslutninger. En tilsvarende blan¬
ding af decentral og central kompetance
kendes med forskydning til begge sider
fra andre boligselskaber.
Beboerne i F.S.B. er organiseret i

»Fællesorganisationen af lejere« (FO),
som varetager fælles beboerinteresser
overfor hovedkontoret. Derudover af¬
holder Fællesorganisationen kurser for
medlemmerne af afdelingsbestyrelserne,
hvor også friarealerne er på programmet.
Man kan ikke tale om F.S.B. uden at

nævne datterselskabet S.B.B.U. - Socialt

Boligbyggeris Ungdomsklubber, stiftet i
1949. Idealistiske tanker og ideer om
børns ret til at lege, om fællesskab på
tværs af køn, alder og status er her virke¬
liggjort. I årenes løb er på forstander
Jørgen Andersens og beboernes initiativ
opbygget et stort antal fritids-, ungdoms-
og pensionistklubber i F.S.B.'s bebyggel¬
ser, som ikke alene er forbeholdt F.S.B.'s
beboere. S.B.B.U. står også for byggelege¬
pladser, hvor børnene kan bygge, passe dyr,
dyrke have og udfolde sig på egne vilkår.

Gartnerne
F.S.B. har i dag 20 helårsansatte gartnere
og omkring 7 sommermedhjælpere. De
fastansatte er fordelt over 26 afdelinger.
Kun i de største bebyggelser er der flere
gartnere i samme afdeling. De fleste har
hver én afdeling at passe, mens nogle har
flere, en enkelt op til fem afdelinger.
Betegnelsen gartner står for arbejdsopga¬
ven, men ikke nødvendigvis for uddan¬
nelsen. Af F.S.B.'s 20 gartnere er 9 ud¬
dannede gartnere. Om vinteren arbejder
nogle af de fastansatte med beskæring på
andre end deres egne afdelinger. Des¬
uden skal de være med i snerydningen
sammen med de øvrige ansatte i bebyg¬
gelsen.
Det er utypisk for boligselskaberne, at

gartnerne udgør en selvstændig stab som i
F.S.B. Gartneren ved en afdeling i F.S.B.
har ikke afdelingens inspektør, men land¬
skabsarkitekten i teknisk afdeling som
arbejdsleder. Sammenholdet mellem
gartnerne styrkes af at de, udover med¬
lemsskab af gartnernes fagforening, har
dannet deres egen firmaklub.
På de afdelinger, som ikke har nogen

fast tilknyttet gartner (normalt de mind¬
ste afdelinger), klares de mest rutinemæs¬
sige opgaver som græsslåning, lugning og
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1. Oprindelig blev der plantet 20-30 forskellige
arter af pil i Ryparken. Der er hovedsaglig
hængepil tilbage. Hængepilene er ikke talstærke
men så store, at de giver bebyggelsen identitet.
Vi får jævnligt henvendelser fra beboere om at
få fældet et træ, der forhindrer sol på altanen.
Nogle har boet der siden opførelsen i 1933 og
mindes gode, gamle dage med lys og luft!

■ 1. Twenty to thirty different species of willow
were originally planted at Ryparken. Weeping
willow is now the primary willow type left.
There are only a few weeping willows but they
are so large that they give the development
character. We often recieve appeals from resi¬
dents to fell a tree which blocks the sun from a
balcony. Some people have lived there since the
estate was built in 1933 and remember the good
old days with light and space!

rengøring af bede og hækklipning af in¬
spektør og gårdmænd. Nyplantning, be¬
skæring, lægning af løg, opretning af fliser
og andre gartnermæs.sige funktioner ud¬
føres på disse afdelinger af et anlægsgart¬
nerfirma.

»NK-anlægsgartneri« har siden 1950'-
erne været knyttet tæt til F.S.B. Disse
anlægsgartnere klarer masser af små ar¬
bejdsopgaver blot ved en rekvisition, da
de kender ejendommene, de ansatte og
arbejdsgangen. Ved større arbejdsopga¬
ver som f.eks. fliseudskiftninger, lege¬
pladsrenoveringer og nyanlæg må de kon¬
kurrere ved tilbud eller licitation med
andre firmaer.
Da Henrik Jensen blev ansat i 1983,

delte vi afdelingerne mellem os, så vi hver
har afdelinger, hvor vi er ansvarlige for
friarealerne. Emner fælles for alle afde¬

linger, som overenskomstforhandlinger,
efteruddannelse, sikkerhedsspørgsmål
m.m. og andre principielle spørgsmål,
drøfter vi i fællesskab. Vi valgte denne
arbejdsopdeling frem for at den ene tog
sig af tilsyn i marken, og den anden af
arbejdet på kontoret, fordi vi syntes den
samtidige kontakt til beboere, gartnere
og hovedkontor gør, at man er tættere på
problemerne og får en smidigere arbejds¬
gang.
Friarealerne er et spejl af den person,

der passer dem. Det fuldendte projekt fra
landskabsarkitektens og entreprenørens
side kan ødelægges af uvidenhed og uinte¬
resse, mens gartnerisk kundskab i sig selv
kan skabe de dejligste havearealer. Tilsy¬
net hos gartnerne forrtier sig som et reelt
samarbejde, som jeg personligt sætter
meget højt. Gartnerne har som helhed
meget frie hænder, men er oftest glade for
en diskussion om tingene.

Etagebyggeriets klassiske friarealpro¬
blemer som »varmemesterbeskæring«,
uhæmmet brug af ukrudtsmidler og be¬
standig fælden træer er fåtallige p.g.a.
gartnerstaben, og fordi kontakten mel¬
lem gartnere, afdelingsbestyrelser og til¬
synet er god og hyppig. Gartnerne får
utallige henvendelser fra beboerne for¬
muleret i hele skalaen mellem ønsker og
trusler.

Udover tilsynet skal vi ind imellem an¬
sætte nye gartnere. I 60'erne var det
næsten umuligt at få uddannede gartnere
til vedligeholdelsesarbejde. Anlægs- og
akkordarbejde var »finere« og bedre be¬
talt, og det gælder sådan set endnu. Men
den ringe bygge- og anlægsaktivitet i de
senere år har gjort, at også veluddannede
gartnere nu søger de ledige stillinger. Det
er en forudsætning, at man trives med
hovedsageligt at arbejde alene.
Ideen med en gartnerstab der tager

rundt på de forskellige ejendomme fra en

central materialegård dukker op med
jævne mellemrum. Den selvstændighed
og det ansvar den enkelte gartner har ved
at være fast tilknyttet en ejendom, opve¬
jer for mig at se de rationelle fordele, der
kunne ligge i en sådan centralisering.
Den løbende strøm af henvendelser

hver dag, tilsyn og møder med mange
forskellige mennesker giver ikke plads til
projektering af større omlægninger endsi¬
ge nyanlæg. Her får vi bistand fra private
konsulenter.

Beboerne
Aktivitetsniveauet i de enkelte afdelinger
er meget forskelligt, det afhænger næsten
altid af enkeltpersoner. Generelt synes
jeg, der er interesse for friarealerne.
Mange af beboerne har kolonihave og
sætter måske derfor pris på planter.
Aktiv arbejdsindsats i de fælles friarea¬

ler er der ikke mange eksempler på. I
Torvegård er der et legepladsudvalg som
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arrangerer arbejdsweekender, hvor nye
legeredskaber sættes op eller de eksiste¬
rende legeredskaber males og udbedres. I
Rebslagerhus holder afdelingsbestyrel¬
sen hvert år en pæreplukkedag, hvor kilo¬
vis af pærer plukkes og fordeles. I samme
ejendom er det også hver sommer land¬
skabsarkitektens hverv at kåre bebyggel¬
sens flotteste altankasse. Fastelavnsfest
med at slå katten af tønden og sommer¬
fest med fællesspisning er der også tradi¬
tion for i flere af afdelingerne.
Mange af bebyggelserne opført i 30er-

ne og 40erne var forbeholdt børnerige
familier. Kantorparken havde f.eks. i
1940 ca. 700 børn, mens der i 1984 er ca.
150. Denne ændring i beboersammensæt¬
ningen er generel. Bispeparken og Ry-
parken er eksempler på bebyggelser med
mange to-værelses lejligheder der bebos
af overvejende pensionister anvist af Kø¬
benhavns kommune. Dette skift i alders¬

sammensætningen får konsekvenser for
brugen af friarealerne og giver behov for
ændringer.
Legepladserne ligger i disse gamle be¬

byggelser ofte øde hen, så vi fornyer ikke
systematisk alle legepladser. På de største
ligger der muligheder for de store børn
med indretning af boldbaner til basket¬
ball m.v. På de mindre arealer kan lege¬
redskaberne fornyes til de mindste børn
og samtidig indrettes med opholdsarealer
til de voksne.

Altanen, eller hvor der er have ved
stuelejligheden, bliver uhyre flittigt brugt
hele sommeren og indrettes med møbler,
parasoller og blomster. For de mest sva¬
gelige kan det være den eneste mulighed

for at komme ud. Heri ligger en del af
forklaringen på de mange henvendelser
om at beskære/fælde træer, der skygger
eller tager udsynet fra altanen.
Personligt kunne jeg tænke mig, at

F.S.B.'s friarealer ud over at danne venli¬

ge og grønne rammer om bebyggelserne
og være tidstypiske vidnesbyrd om 50 års
landskabsarkitektur også blev mere ak¬
tivt udnyttet, og fremtrådte med større
differentiering i plejeniveau.
Disse perspektiver støder mod de hold¬

ninger, der er almindeligt gældende
blandt beboerne. Ejendommens drift og
vedligeholdelse er traditionelt noget man
betaler sig fra over huslejen, ikke noget
man selv går aktivt ind i. De fælles friarea¬
ler er først og fremmest noget man ser på,
i mindre grad noget man opholder sig i og
stort set ikke noget, man gør noget ved.
Mange steder kunne friarealerne blive

mere indholdsrige ved en mere nuanceret
pasning - der kunne udvikles skovbund
under træplantninger, og blomsterenge
hvor der ikke er behov for en slidstærk

plæne. Men opfattelsen af, hvor grænsen
går mellem orden og sjusk, gør ofte mod¬
stand mod sådanne ideer. Der er dog i
mange tilfælde interesse for at diskutere
mulighederne f.eks. på de tilbagevenden¬
de »havevandringer« hvor medlemmer af
afdelingsbestyrelsen, inspektør og gart¬
ner deltager. Så måske vil man på et
tidspunkt kunne finde dyrkningshaver,
blomsterenge og anemoneflor i F.S.B.'s
bebyggelser.

Ulla Larsen, landskabsarkitekt MDL, er overgartner i
Foreningen Socialt Boligbyggeri.

2. Indgangspartiet ligger ofte på husets skygge¬
side, hvad der gør det mindre velegnet til op¬
hold. Alligevel er det bemærkelsesværdigt lidt
dette socialt set vigtige sted i reglen udnyttes.
Ved en opgang i Ryparken har en beboer taget
sagen i egen hånd og gjort indgangen venlig og
personlig med planter. Beboerforeningen billi¬
ger ikke initiativet men undlader dog at påtale
det.

■ 2. Entrances are often located on the shaded
side of the buildings which makes them less
suitablefor recreation. Even so, it is remarkable
how little this socially important area is used. At
Ryparken a resident has taken the initiative to
make an entrance personal and friendly with
plants. The residents association does not
approve of the initiative but refrain from
mentioning it.

2

3
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3. Mere attraktivt for børn kan arealet mellem
blokkene næppe indrettes. SBBU's fritidsklub
»Virkefeltet«i Tingbjerg har bl. a. heste, hænge-
bugsvin, kaniner og staldbygninger lige udenfor
folks vinduer. Det er ikke til at forudsige, hvad
der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade
sig gøre. I bebyggelsen Lundebjerg har anlæg af
en helt traditionel småbørnslegeplads givet an¬
ledning til protestskrivelser og underskriftind¬
samlinger for atfå den fjernet.
■ 3. A more attractive area for children,
between the blocks, can hardly be imagined.
The youth club »Virkefeltet« at Tingbjerg
enjoys horses, wild pigs, rabbits and stables
adjacent to flat windows. It is difficult to tell
what is possible or impossible. The establish¬
ment of traditional play ground on the Lundeb-
jerg estate has resulted in protest letters and the
collecting ofsignatures to get it removed.
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1. Konferencen åbnes af rådmand Edvin
Witved.

3. Der lyttes intenst til indlæggene om
parkpolitik.

Konference om parkpolitik
Den 11. oktober var omkring 100 menne¬
sker samlet i Odense for at diskutere

parkpolitik. Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter var i fællesskab med
Dansk Byplanlaboratorium arrangør af
konferencen. Anledningen var udgivel¬
sen af »Parkpolitik - boligområderne,
byerne og det åbne land«. Formålet var at
pointere, at en parkpolitik er en nødven¬
dighed! På den baggrund ville Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter påskøn¬
ne Odense kommunes indsats på det
grønne område ved at tildele kommunen
»Parkprisen 1984«, en handling der tillige
skulle inspirere andre til at tage sagen
alvorligt.

Åbning og reception
Konferencen blev åbnet af rådmand Ed-
vin Witved, Odense, der fortalte om
kommunens parkpolitiske arbejde, hvor¬
efter næstformand i Dansk Byplanlabora¬
torium, Sven Allan Jensen fortalte om
skriftets tilblivelse. Til sidst overrakte
Christian Mørup Jensen DL's parkpris til
Odense kommune. Prisen bestod i en

guldbelagt tegning af Eventyrhaven i
Odense.
Efter en pause satte vi os for at høre på

indlæggene om parkpolitik.

2. Professor Sven-Ingvar Andersson ori¬
enterer om skriftets budskab.

Sven-Ingvar Anderssons indlæg
Professor Sven-Ingvar Andersson slog
fast, at »parkpolitik« er et fyldestgørende
begreb med et klart indhold. En park er
natur for bymennesker, og i parken er det
bymenneskets behov for mangfoldige op¬
levelser, der skal tilgodeses. Parken skal
være en modsætning til det monotone,
teknologisk prægede samfund, vi i øvrigt
er tvunget til at leve i.
Når det er så vigtigt at bruge ordet

parkpolitik, er det for at understrege al¬
voren. Politik drejer sig om at tage væ¬

sentlige beslutninger; det drejer sig om
helhedsbetragtninger, og om at opnå nog¬
le bestemte mål. Politikerne må tvinges til
at arbejde seriøst med parkerne og tage
beslutninger. Måske var det allerbedst,
om der blev arbejdet partipolitisk med
parkerne. Et af skriftets væsentligste bud¬
skaber er at slå fast, at parkpolitik er en
realitet i 80'erne.
Herefter blev skriftet konkretiseret

med nogle lysbilleder og eksempler fra
skriftet: Vi må vare os for énfunktions-

parker som f.eks. idrætspladser, golfba¬
ner eller rosenhaver. Vi har brug for man-
gefunktionsparker! Herved bruger man
måske parken til ét formål, men mulighe¬
den for mangeartede oplevelser bliver
begunstiget. Som en følge heraf bør også
selve plejen være en del af indholdet
parken.
For bymennesket er det vigtigt at kun¬

ne opleve naturen som en stærk og leven¬
de kraft. Det skal man kunne i parkerne -
og det på bymenneskets egne præmisser.
Herved kan man opnå kendskab til og
respekt for det omgivende landskab og
naturen.

Sven-Ingvar Andersson rundede af
med at påpege primærkommunernes an¬
svar for en parkpolitik. De grønne områ¬
der og deres samspil kan bedst koordine¬
res i kommunalt regie.
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4. Stadsgartner Niels Banke redegør for
kommunernes forvaltningsmæssige opga¬
ver.

Niels Bankes indlæg
Stadsgartner Niels Banke fortalte om
kommunernes forvaltningsmæssige opga¬
ver nu og i fremtiden.
Når man udfører parkpolitik i praksis,

er der tale om en serviceydelse - en grøn
service! En forudsætning for at kunne yde
en service er,'at indskrænkethed og bed-
reviden kastes bort! Et nøglebegreb i et
højteknologisk informationssamfund er
dialog - men det skal være med en kvalitet
i dialogen, som der hidtil ikke er gjort

meget for at fremelske. Fremtidens park¬
forvaltning er grøn service - sammen med
borgerne.
Parkerne bruges af forskellige grupper

af mennesker med forskellige forventnin¬
ger og forskellige behov. Dette gør det
særligt nødvendigt med dialog, og det
stiller krav til parkerne om diversifika¬
tion!
I fremtidens parkforvaltning er det cen¬

trale felt manden på jobbet i konfronta¬
tion med borgerne (læs: dialog). Med¬
arbejdernes engagement præger borger¬
nes indtryk af forvaltningens arbejde.
Det er derfor en vigtig disciplin at udvikle
og inspirere medarbejderne til ikke bare
at udføre det falige job, men ligesåvel at
indgå i en positiv og åben dialog med
borgerne.
Af arbejdsområder ønskede Banke, at

man specielt koncentrerede sig om dem
med en lang planlægningshorisont: »Vi
skal kræse om de ting, der er væsentlige
for en bys identitet. Vi skal plante træer,
og vi skal friholde og beskytte værdifulde
landskaber«.

5. Forfatteren Ole Hyltoft fortæller som
parkbruger om egne oplevelser og frem¬
tidsønsker.

Ole Hyltofts indlæg
Forfatteren Ole Hyltoft er bruger af par¬
kerne, og fortalte om sine oplevelser her
og om ønsker til fremtiden.
Indretningen af byerne har længe kun

haft til formål at få dem til at fungere
ordentligt. Plads til boliger, plads til biler
og plads til industri og uddannelse -
»Hvorfor laver vi ikke steder, hvor vi bare
befinder os vel?«. Man skal gøre byerne
mere »porøse«!
Man kan mærke, når et sted er velpro-
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portioneret og rart. Med spil mellem lys
og skygge. Samspil mellem smukke huse
og rum. Og så skal der være frit for støj.
Parkpolitik er at tænke på at befinde sig
vel - og det er noget af et spring i den
politiske tænkemåde - men et ønskeligt
spring.
Parkerne skal ligge tæt ved, hvor man

bor. Byer skal være have og skulptur på
én gang. Bebyggelserne skal have sær¬
præg, egenart og bestandighed. Gader og
stier kan indeholde elementer fra park og
have, så de bliver rarere. Hvorfor kan
vejen ikke også være en park. I Skagen
har Ole Hyltoft oplevet gader, hvor boli¬
gernes forhaver gav vejen et parkpræg,
fordi haverne orienterede sig mod vejen,
og ikke var afspærrede med høje hegn
eller hække.
Ole Hyltoft havde tre ønsker til det

åbne land:
• Fremkommeligheden må bedres, her¬
under adgangen til at kunne spadsere
langs bredden af mange søer. Han så
gerne, at miljøministeren arbejdede
stærkt herfor.

• Man skal ikke lægge store veje gennem
de skønneste naturområder. De må
føres udenom, så oplevelserne i natu¬
ren ikke ødelægges af støj m.m.

• Og der skal plantes vejtræer. Mange.
Og det må gerne være i form af store,
smukke alléer. Planter vi nu, har vi om
30-40 år et rigere og smukkere land¬
skab.
Ole Hyltoft sluttede med at læse to af

sine digte, »Fælledparken« og »åbne
landskab«, der begge findes i digtsamlin¬
gen »skabt af ild« (Fremad 1984).

Debat

Med udgangspunkt i skriftet og de tre
indlæg skulle der have været debat om

parkpolitik. Den blev strøget af program¬
met af tidsmæssige årsager! Det var synd,
for der må have været mange, der brænd-
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te for at kommentere indlæggene. Og der
var mange forskellige faggrupper og poli¬
tikere repræsenteret. Det kunne have
været en god og frugtbar debat, og det
kunne have været et solidt springbræt til
fortsat arbejde med emnet.

Ekskurison
Inden eftermiddagens ekskursion fortalte
Annelise Bramsnæs om hvad vi skulle
opleve.
Vollsmosen er et nyere boligområde

med ca. 15.000 indbyggere, hvor de land¬
skabelige forudsætninger er udnyttet væl¬
dig flot, og som, trods mangler i bygge¬
riet, på langt sigt kan blive et godt bolig¬
område.

Omkring Odense å, lidt øst for Volls¬
mosen, var der også en fin landskabelig
behandling, hvor hovedprincippet var at
friholde de lave engområder for bebyg¬
gelse og lade denne følge højdedragene.
Dette kunne medføre, at der måtte dis¬
penseres fra å-byggelinien, men resulta¬
tet viste sig at være godt med et fint
samspil mellem engområder og bebyggel¬
se. Der var tillige gjort meget for at sikre
adgangen fra boligerne til stier langs åen.
I selve Vollsmosen var det samme prin¬

cip udnyttet, hvor et stort og varieret
parkområde på de laveste arealer gav
området karakter.
Ekskursionen viste os, hvad natur i

byen kan være. Vi blev gennemblødte!
Synd, for det var et spændende område,
og en fin dokumentation af, hvorfor
Odense kommune fik parkprisen.

Efterskrift
Budskabet i C. Th. Sørensens »Parkpoli¬
tik i sogn og købstad« har været skamme¬
ligt ignoreret i 50 år!
Emnet er nu igen gjort brandaktuelt

(men har vel altid været det?). Måske er
80'erne den tid, hvor vi alle får øjnene op
for, at kvalitet er nødvendigt i vore fysi¬
ske omgielser.
Konferencen (og bogen) gjorde det i

hvert tilfælde klart, at uden en konse¬
kvent og tidsvarende parkpolitik bliver de
grønne fag en lappeskrædder i såvel eksi¬
sterende og nye områder som i det åbne
land.
Fra mange sider bliver der fremsat øn¬

sker om gode rekreative områder. De kan
ikke imødegås med en balje urter hist og
her, men kræver en langsigtet og helstøbt
parkpolitik, opstillet og realiseret af bor¬
gere, politikere og fagfolk i fællesskab!
Kun ved at indse dette og handle deref¬

ter kan der sikres mennesker anstændige
levekår i boligområderne i byen og på
landet. Henning Looft

Fælledparken
Af Ole Hyltoft, forfatter
I byens rand en fælled lå
for køer og for kvier.
Men byen sendte kvæget bort.
Den ønsked' industrier.
Der ligger marken
og venter
på Fælledparken.

Fra arbejdsmænd'ne rungede
et nej til svineriet!
I Fælledparken mødtes de,
fik prygl af politiet.
De trodser tabet

og venter
på fællesskabet.

At undgå nævekamp og krig
er ej at være feje.
Vi fik vor fælledpark fordi
vi var forbandet seje.
Vi retirered'.
Vi vented'.
Vi triumfered'.

Nu hvælver himlen blå og bred
sig over byens plæne.
En grønsvær med små hvide mål.
I hjørnet en fontæne.
Se svanen sejler.
Den venter
stolt på sin bejler.

På græsset tumler solskinsbørn
bag stiens fro cyklister.
Fra fodboldbanen råb og krig.
På bænken pensionister.
Børn går i vandet
og venter
på intet andet.

Du gamle fælled, hold dig grøn.
Husk hvad du er: en gave
til København, der hylder dig
som arbejdsfolkets have.
Rundt om os byen.
Vi venter

på at forny'en.
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6. DLs formand Chr. Mørup Jensen over¬
rækker parkprisen 1984 - en guldbelagt

Parkprisen 1984
Tildelt Odense kommune den 11. oktober
1984 af Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter med følgende begrundelse:
I erkendelse af, at bymennesket har

brug for natur, har Odense kommune
gennem mange år arbejdet for at bringe
natur og friluftsliv ind i bybefolkningens
hverdag. Det er sketmed en aktiv parkpo¬
litik, hvor landskabet, parken og haven
indgår som de naturlige hovedingredien¬
ser, der giver Odense by sin identitet.
Som alle andre danske byer er Odense

præget af det landskab, der var før byen
kom. Odense å er i dag en helt naturlig del
af byens karakter, og det tages som en
selvfølge, at man kan spadsere eller cykle
langs åen og følge dens vandspejl gennem
hele byen og ud i det omgivende land.
Men hvis ikke fremsynede mennesker i
1920'erne havde fredet åen og en land¬
strimmel på begge sider, havde den nok
lidt samme skæbne som de fleste åer
gennem danske byer, og var blevet rørlagt
og gemt under byens travle gader.
Odense å og de tilstødende ådale sym¬

boliserer således de traditioner for at sikre

naturgrundlaget og give befolkningen ad¬
gang til daglig og fortrolig kontakt med
naturen, som i dag præger kommunens
parkpolitik. Med et veludbygget rekrea¬
tivt stinet er detmuligt at cykle eller gå fra
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tegning af Eventyrhaven i Odense - til
rådmand Edvin Witved.

de fleste boligområder ud i det åbne land
igennem områder, der er udpeget som
værdifulde for friluftsliv. Foruden Odense
ådal gælder det Lindved ådal, Ryds ådal,
Stavids ådal samt stier ud til Langesø og
strækningen langs Odense kanal.
Den daglige naturkontakt sikres med et

udbud af parker inde i byen, hvormed der
skabes mulighed for mange forskellige
slags fritidsaktiviteter nær boligen. Med
et system af offentlige parker, der kan
tilgodese forskellige krav til nærhed fra
boligen, søger Odense kommune at til¬
godese alle aldersgruppers behov for fri¬
luftsliv.

Lokalparken er en mindre park, der
ligger indenfor 150 m fra boligen med
f.eks. legeplads for de små børn. Kvarter¬
parken forsyner boligkvarteret indenfor
300 m fra boligen med f.eks. en større
legeplads og boldspilareal.
Områdeparken forsyner et større bolig¬

område indenfor en maksimal gangaf¬
stand på 600 m fra boligen. Områdepar¬
ken kan indeholde boldbaner, spejder¬
hytte, en skov, et mindre græsningsareal
med dyr og rekreative stier.. Det er et
mere naturpræget parkområde.
Bydelsparken tilgodeser de større re¬

kreative behov for en hel bydel med kolo¬
nihaver, større skove og græsningsområ¬

der, boldbaner, gang- og cykelstier, ride¬
stier og andre rekreative anlæg.
Det er et mål i kommunens parkpolitik

at sikre byens boligområder adgang til alle
fire parktyper. Dette mål opfyldes ved
udbygning af nye byområder med kom¬
munale arealudlæg til de forskellige par¬
ker, som det bl.a. sker ved udbygningen
af den syd-østlige bydel.

1 de eksisterende byområder, hvor der
ikke kan skaffes arealer til en tilstrækkelig
parkforsyning er det et parkpolitisk mål,
gennem andre virkemidler som trafiksa¬
nering og stiforbindelser, at sikre befolk¬
ningen adgang til rekreativ udfoldelse.
Haven er det mest detaljerede element

i kommunens parkpolitik, hvor Odense
viser at havekunsten i sin eksklusive, men
folkeligt højt værdsatte form, blomsterha¬
ven, indgår i det parkpolitiske program.
H. C. Andersen-haven ved Odense å og
staudehaven ved Odense slot er det smuk¬
keste udtryk for eventyret i parkpolitik¬
ken, der giver mennesket æstetisk ople¬
velse i hverdagen.
Men haven giver også mulighed for, at

det enkelte menneske kan udfolde sin
kreativitet og sin virkelyst. Odense kom¬
mune har som den første i landet vedtaget
en perspektivplan for etablering af kolo¬
nihaver. Det er blevet et parkpolitisk mål
at søge behovet for kolonihaver opfyldt
med en have for hver 5. etagebolig gen¬
nem en løbende udbygning med gennem¬
snitlig 100 haver pr. år.
I Vollsmosen har kolonihaver og dyrk-

ningslodder fået den helt rigtige place¬
ring. Her er de integreret i den store park,
der liggermidt i boligbebyggelsen. Haver¬
ne ligger nær ved brugernes bolig, og i
samspillet med parkens andre funktioner,
giver de parkbrugerne en forståelse for
jordens givtighed og naturens kredsløb.
Med landskabet, parken dg haven som

de tre bærende elementer i den aktive
parkpolitik, har stadsgartner Axel Thom¬
sen siden 1958 haft det faglige ansvar for
at udvikle de traditioner, der bærer kom¬
munens parkpolitik i dag. Ved opbygning
af forvaltningen er det lykkedes Axel
Thomsen at samle en stab af dygtige med¬
arbejdere, og med dem skabe det frugt¬
bare arbejdsklima, der er forudsætningen
for en vellykket parkpolitik.
Med parkprisen 1984 ønsker Forenin¬

gen af Danske Landskabsarkitekter at
fremhæve den mangfoldighed af elemen¬
ter, dermå indgå i det parkpolitiske arbej¬
de, og som Odense kommune så overbe¬
visende har samlet i et helstøbt parkpoli¬
tisk program, hvormed bybefolkningen
sikres daglig og fortrolig kontakt med
naturen.
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Summary
42 Years with Public Housing, p 145
By Flemming Jørgensen

DAB is a result of the first real legislation
on public housing and was founded in
1942. The goal of the association was to
avoid the then traditional housing
developments for families with average
incomes - 2 room flats in multi-storey
buildings. The result was a range of plan¬
ning projects where landscape architects
achieved a central position through par¬
ticipation in development planning, etc.
Throughout the last half of the 1940's

and during the 1950's, a wide range of
garden housing areas and park housing
was built. In 1957, DAB built the first
industrialised housing development in
Denmark, starting a new era for the pub¬
lic housing associations. During the
1970's, the association has participated in
urban renewal projects and smaller
developments in rural areas where not
insignificant demand for public housing is
met in many municipalities.
Over the past few years, development

planning has been characterised by an
interest for a greater degree of urbanism
so that social co-existence and fellowship
can be improved. If this tendency con¬
tinues and develops, a greater part of the
open space areas will be comprised of
surrounding interelated areas with a grea¬
ter possibility for creating nature-like
areas with new and exciting recreative
prospects.
In tact with developments over the past

few years, DAB now builds 75 pet. high
density low level housing and only 25 pet.
high rise, where the opposite used to be
the case. Although it is difficult to see into
the future, the association expects to be
faced with many pressing tasks in a society
characterized by unemployed and other
underpriveleged groups who are espe¬
cially dependent upon their homes and
their surroundings. DAB is a non-profit
making institution. All the developments
are protected against speculation and resi¬
dents rents are a result of direct costs.
The association's department for land¬

scape and the environment is responsible
for management of approx. 12 mill. sq. m.
of open space and has reference to the
technical director. Maintenance program¬
mes for each housing area aye consistently
followed up by the professional staff
members who are each responsible for
approx. 60 developments or 12,000 dwell¬
ings. Three annual inspection visits and a
biannual meeting with each local manage¬

ment group as well as necessary telephone
contact is normal procedure.

3 High Density, Low Level Housing
Developments on Zealand, p 153
By Søren Bisgaard

If the quality of the open space surroun¬
ding a housing development can be
judged by, amongst other things, the way
that the buildings and surroundings sup¬
port one another to create a kind of
symbiosis, then the criteria ought to be
present in the following three develop¬
ments.

Torpgården in Herfølge was built in
1978-79 and comprises both 1 and 2 storey
buildings positioned around 13 three-
sided court yards with a car park on the
fourth side. There are 176 dwellings in all
with a couple of childrens' institutions, a
community building and a boiler house.
The development is located on a predomi¬
nantly flat terrain.
The open space is planned in a hierar¬

chy with a little private garden connected
to the buildings, a front area by the ent¬
rances and an adjacent court yard area
with a neighbourhood play area for each
housing group, a court yard adjacent to
the community center and, finally, a
green for the entire development.
Holmebækhuse in Herfølge was built

from 1980-82 and comprises 258 dwellings
divided into three districts, each with its
own colour red, blue and green. The
buildings are 2 and 3 storeys high with the
highest located along main paths and
streets to underline their course. Two
centrally positioned court yards are
located where the two districts meet, the
community center and communal laundry
are located here and partially bound the
court yards. A green winds its way
through the middle of the development as
the last link in a chain of open space areas
north of the estate. The green lies lower
than the rest of the housing area as a
gentle dale with a shallow lake at the
lowest point.
Ved Branddammen is located in the

center of Gladsaxe. At present, the
development comprises 149 dwellings in 2
and 3 storey housing blocks. A later phase
with 59 dwellings is planned west of Glad¬
saxe Møllevej. The estate is'the result of
an architects competition held in 1980.
The development is laid out with acti-

vityplay areas where both pedestrian and
vehicle surfaces are paved with tarmac
and edged with granite setts. Granite setts
are also the normal material for the

retaining walls which take up the height
differences in the area and which sur¬

round the existing trees, previosly grow¬
ing at a higher level. The entrances and
garden terraces are paved with concrete
slabs. All the play areas close to the
buildings are paved with gravel and edged
with granite setts.

Management of Open Space, p. 160
By Ulla Larsen

F.S.B. is a public housing association
founded in 1933 which, today, adminis¬
trates (as owners or directors) approx 65
housing developments. There are approx.
14,000 dwellings in all with a total popula¬
tion corresponding to a minor Danish
provincial town. F.S.B., also, administers
old peoples' homes, child institutions and
halls of residence. Most of the schemes
are situated in Copenhagen Municipality.
C. Th. Sørensen designed the surroun¬

dings to almost all F.S.B.'s developments
until 1950 and has participated on some
schemes up to 1972. F.S.B. built only a
few developments in the 1960's and 70's.
In later years, F.S.B. has been the client
for the new housing blocks in the middle
of Nørrebro, Copenhagen.
Each estate is economically indepen¬

dent. In 1984, the total budget for roads
and landscape was 11 million kroner.
F.S.B. employs 20 permanent gardeners
and about 7 seasonal helpers. On estates
with no directly employed gardener, the
most routine gardening operations are
dealt with by the janitor. New planting,
pruning, setting bulbs, repairing paths
and other more specific gardening opera¬
tions are carried out by a privat landscape
gardener. Two landscape architects are
responsible for open space areas as a
whole. The continuous stream of

enquiries each day, site supervision and
meetings leaves little room for design of
new projects which are carried out by
consulting landscape architects.
The level of activity on the individual

estate differs greatly but is nearly always
characterized by individuals. Many resi¬
dents have allottments but an active
interest in public open space seldom
arises. Changes in age ratios have an
effect on the use of open space and signal
a need for change. The author would like
to see the open space areas used to greater
advantage with a greater variety in
maintenance techniques. With a more
varied care, many areas could become
more interesting. Jeremy Dean
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Sønderborgs Kommunegartneri med
ca. 40 ansatte blev præsenteret ved kom¬
munegartner Niels Mortensen, der har
beklædt embedet siden 1973. Afdelingen
er placeret i kulturel forvaltning under
skoledirektøren.
Der blev fortalt om normtider m.v.,

men de interessante facts, at medens fri¬
arealerne fra 1973-84 var steget med 83%
til 183 ha, så var udgiften til vedligeholdel¬
sen kun steget med 18% til 4,08 kr/m2/år.

De kommunale indledere
Selve årsmødets hovedindledere var kom¬
munens socialudvalgsformand Karen
Margrethe Petersen og socialinspektør
Knud Møller, der begge gav en bred, men
lidet gartnerisk orientering om Sønder¬
borgs social- og institutionspolitik.
Socialinspektøren udtalte et stærkt øn¬

ske om flexibilitet i legepladsindretnin¬
gen, og en mere dynamisk haveindret¬
ning. Han omtalte en interessant idé med
en samlet overdækning af arealerne om¬
kring nogle nye kollektivboliger for at
skabe et italiensk klima.

Kulturudvalgsformand Jørgen Jørgen¬
sen og skoledirektør Bent Elmgren gav en
stor redegørelse om kommunens uddan¬
nelses- og kulturpolitik, samt planerne for
folkeskolens fremtid, der skulle tilpasse

eleverne til vort nye tekniske/informa¬
tionssamfund.

Ekskursioner til fods og i bus
Anlæggene ved institutionerne i nærhe¬
den af vandrerhjemmet blev besøgt til
fods, og dagen efter var der busekskur¬
sion til adskillige institutioner med megen
frodighed og mange interessante detailler
fra den mest ekstensive til den mest eks¬
terne pleje, med alle de muligheder, der
er i et område med de terrænforskelle,
som findes i det sønderjyske.
Som en fin tillægsgevinst havde SK

opnået tilladelse til at besøge Gråsten
Slotspark, der blev beset under slotsgart-
ner Moseholms kyndige ledelse.

De faglige indlæg
Det med forventning imødesete faglige
indlæg af Agnete Muusfeldt om »Blom¬
sterlunde under træer og græs« måtte
desværre udgå p.g.a. Agnetes sygdom.
I stedet viste Jørgen Andersen fra »So¬

cialt Boligbyggeri« nogle film fra SB's
ungdoms- og beboerklubber, der udfører
et stort, delvis af C. Th. Sørensen inspire¬
ret arbejde for at få de store boligområder
til at fungere på menneskelige vilkår.
Alle disse tanker blev uddybet i sidste

dags foredrag om »Friarealerne mellem

husene«, hvor Jørgen Andersen meget
stærkt opfordrede både SK (Stads- og
Kommunegartnerforeningen) og DL
(Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter) om at vende tilbage til Dansk
Legepladsselskab.
Mødets sidste indleder var fra SK's

egne rækker, idet Carl Aage Sørensen,
Holstebro talte om samordning af friarea¬
lernes funktion og hensigtsmæssighed - til
hvad? Han hævdede, at det fremover ville
være meget vigtigt, at friarealerne kan
anvendes til mange forskellige formål,
derfor et nyt udtryk »Flerformålsarea-
ler«. Det kræver fremover fantasi i plan¬
lægningen, men samtidig skal man erindre
sig, at hensigtsmæssighed kan være af det
onde.
Der er primært to målgrupper for be¬

nyttelsen af arealerne: De organiserede
brugere og de spontane, så ved indretning
af arealer ved diverse institutioner vil der
fremover være krav om mere brugermed-
indflydelse.
Fremtiden tilhører dem, der bereder sig

på den!
Årsmøde 1985 afholdes i Ishøj kom¬

mune.

Uddrag af Carl Aage Sørensens indlæg
følger dette referat. Knud Green
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ter og nysgerrige, oplevelseshungrende
mennesker, følgerne bliver ofte fjendtlige
og hærværk resultatet.
Forskellige, spændende planter med

blomster og frugter virker meget mere
indbydende og appellerende til det gode i
mennesker, der opstår et varmt og nært
forhold mellem planter og mennesker, og
resultatet bliver liv og frodighed.

Rekreaktive friarealer

Indlæg på SK's årsmøde 1984

»Rekreaktive friarealer« ved offentlige
institutioner er et nyt ord, et nyt begreb,
et forsøg på at samordne det rekreative og
det aktive fritids- og friluftsliv.
Integration af plantefunktion og natur¬

formidling.
Den øjeblikkelige situation må analy¬

seres og vurderes. Status er en opgørelse,
som er nødvendig for den videre udvikling.

En samordning
Når spørgsmålet om friarealernes ud¬
formning og indhold ved vore mange for¬
skelligartede institutioner er til debat i
disse dage, er det ud fra et helt bevidst
ønske om i så høj grad som overhovedet
muligt at samordne friarealernes funktio¬
ner og plantematerialets mangfoldige mu¬
ligheder, så de bringes i fuldkommen
stand og udgør en helhed, både funktions-
og virkningsmæssigt, til gavn og glæde for
de mennesker, små og store, som færdes i
og omkring det pågældende sted.
Det kan naturligvis gøres på mange

måder, mere eller mindre heldigt, det
kender vi alle fra vort daglige virke.
Vi kan sikkert blive enige om, at vore

friarealer skal være hensigtsmæssige,
spørgsmålet er blot om det er nok, at de er
hensigtsmæssige for de projekterende, de
bevilgende, de anlæggende og de vedlige¬
holdende. De må også være det for de
potentielle brugere.
Opgaverne med at gøre friarealerne

hensigtsmæssige, givende og inspirerende
er udover faglig ekspertise også et spørgs¬
mål om holdning og vilje til at være imø¬
dekommende overfor nytænkning og bru¬
gerønsker.
Friarealer kan være frastødende eller

tillokkende, deres udformning og indhold
kan lægge afstand eller virke indbydende
på beskueren. Berberis og fodhegn er
både brugt og misbrugt også til at opbygge
barrierer mellem levende, groende plan¬

Flerformålsarealer
Rekreaktive friarealer er flerformålsarea-
ler. Også ved institutioner af forskellig art
kan en og samme plantning virke samlen¬
de og adskillende, og kan på en og samme
tid danne ramme og give læ, samt under¬
opdele et større område. Flerformålet
ligger i at plantningen samtidig med nævn¬
te funktioner kan være både frodig og
smuk med mange oplevelsesmuligheder
for den iagttagende, ligesom den i mange
tilfælde kan bruges i undervisnings- og
naturformidlingsøj emed.
Rekreaktive friarealer opnås ved inte¬

greret parkdrift, hvor friarealerne forval¬
tes i ordets bedste betydning, til glæde og
gavn for både brugere, borgere og gæster.
Kunsten for de gartneriske forvaltnin¬

ger består i, i samarbejde med beslægtede
instanser, at uddrage de mange mulighe¬
der, der ligger i en bevidst anvendelse af
plantemateriale og kulturmetoder - også i
institutionernes friarealer.
Lena Javløvs spørgsmål på parkkon¬

gressen i Gøteborg i fjor: »Hvad kan
parken give mennesket?« kan omskrives
til: Hvad kan dette friareal give menne¬
sket på dette sted med de muligheder vi
har for sammen at fremdrage den optima¬
le udnyttelse, anvendelse og gavn af area¬
let, til fælles glæde ved at friarealerne
bliver til levende, voksende områder, der
giver plads for mange forskellige aktivite¬
ter udover det rekreative. Gode steder at

bruge, opleve og glæde sig over, steder
hvor man kan prøve og videreudvikle sine
evner, kræfter og fantasi.
Iagttagelsen af de levende elementer,

jorden, planterne, dyrene, insekterne,
samspillet imellem livsytringer og ople¬
velser fører ofte til en øget naturforståel¬
se, en fornemmelse af sammenhængen i
tilværelsen og samfundet som helhed.
Friarealerne er ikke blot besværlige

restaréaler, der er dyre i drift, de er, i de
rette hænder, små levende samfund, der
er med til at afspejle døgnets rytme, årsti¬
dernes dynamik og naturens genskabende
kraft.

Børnenes behov
Friarealerne må virke inspirerende til og¬
så at være rekreaktive ude. Nysgerrighed

er noget grundlæggende. Vi ønsker vel
alle at udforske vore omgivelser.
Vi må hjælpe med til at der bliver noget

levende for børnene at udforske, at arbej¬
de med, at opleve i deres umiddelbare
nærhed i både skoler og institutioner.
Børnene har behov for bevægelse, for

stimulation og begrebstræning gennem
naturoplevelser.
Børnene har behov for fællesskab,

øvelse i samvær og samarbejde, de har
behov for tryghed, for et godt forhold til
engagerede voksne, som giver sig tid til
hvert enkelt barn.
En strand, en eng, en skov giver de

ideelle legemuligheder for et barn. Min¬
dre må det ikke være - bedre kan det ikke
blive.
Derformå vi have landskabselementer-

ne ind, hvor børn og forøvrigt også voksne
færdes dagligt, også i skole- og institu¬
tionsmiljø.
Noget at se på, at lytte efter, at tælle, at

fortælle om, noget at føle på, at smage på,
noget at opleve med alle sanser i alle aldre
og på alle årstider.

Fra teori tilpraksis
Hvordan kan det så gøres rent praktisk?
Det gælder om at fremdrage lokale

muligheder, udnytte lokale ressourcer,
omgivelser, placeringer, evner, kræfter,
materialer for at tilgodese lokale ønsker.
Dertil kræves samordning. Skolerne

har en konto for forældresamarbejde. Fri¬
arealforvaltningerne burde måske ha' en
konto for tværsektorialt samarbejde. Det
er indlysende at brugerne i høj grad må
være med i processen med at udvikle
friarealerne, så de opnår den grad af
rekreaktivitet, der er ønsket det pågæl¬
dende sted. Initiativet kan godt tages fra
begge steder.
Målet må være at hver skole får sit

specielle område for biologisk aktivitet,
som rendyrkes. Som eksempel kan næv¬
nes en skolebotanisk have, natursti, eksi¬
sterende plantning, indendørs fabrikation
af blomsterkummer og plantelys, opdræt
af dyr. Besøg hos hinanden øger udnyttel¬
se og udbytte.
Fremtiden tilhører dem, der bereder sig

på den, børnene og de unge. Gid også de
må bevare evnen til at undre sig og begej¬
stres for naturens og planternes mangfol¬
dige muligheder
Derfor må vi, sammen, forstærke sam¬

arbejdet med børn, unge og ældre, med
deres skoler, foreninger og institutioner
om at formidle og realisere en del af de
mange muligheder, som planterne kan
berige vor tilværelse med, og vi må gøre
det nu! Carl Aage Sørensen
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Nyt fra redaktionsudvalget

På redaktionsudvalgsmøde i september
valgtes Solveig Stenholm som udvalgsfor¬
mand.
I redaktørens barselsorlovsperiode fun¬

gerer Karen Permin som redaktørvikar.
Redaktionen ønsker Annemarie Lund

og hendes familie tillykke med det yngste
skud på stammen - en søn - som lige efter
fødselen den 27. august blev tegnet af sin
far.

W JT **
Er.

Redaktionsudvalget er inde på den tan¬
ke at udgive et nummer om projekter,
som ikke lykkedes og om landskabsarki¬
tekternes afhængighed af de foregående
og efterfølgende led i planlægningspro¬
cessen. Det største problem vil nok være
at finde forfattere, som vil påtage sig en
sådan skribentvirksomhed.

På mødet mente man at stoffet i Land¬
skab har en tendens til at svulme op til
mammutartikler. Derfor foreslog man
som et forfriskende indslag kortere og
mere fængende småartikler gerne supple¬
ret med godt billedstof.

Redaktionsudvalget lytter til Junggreen
Haves beskrivelse af sit arbejde med tax-
figurerne ved Vibedehus (se Landskab nr.
611983).

Modtaget i redaktionen

Miljø. En grundbog om miljøpåvirknin¬
ger og miljøets tilstand i Danmark. Miljø¬
ministeriet 1984. Pris 45,- kr., 192 sider,
ill.

Tillægsfunktioner i landsbybutikker - et
forsøg med kombinerede serviceenheder:
Udarbejdet af Institut for Centerplanlæg¬
ning, 28 sider, ill. Miljøministeriet, Plan¬
styrelsen.
Fra hærvej til motorvej: Bjørn Svensson.
Festskrift i anledning af indvielsen af mo¬
torvejsstrækningen Skovby-Christians¬
feld den 24.9.84. Udgiver at Vejdirekto¬
ratet, Christiansfeld, Haderslev og Vo¬
jens kommuner samt Sønderjyllands
amtskommune. 64 sider, ill.

Systematiske hastighedsmålinger 1982 på
2-sporede veje. 42 sider. Vejdirektoratet,
Økonomisk statistisk afdeling.

60-punkts tællinger 1983. 35 sider. Vejdi¬
rektoratet, Økonomisk statistisk afdeling
1984.

Trafikrapport 1983. 233 sider. Vejdirek¬
toratet, Økonomisk statistisk afdeling
1984.

Vejregler for udstyr, beplantning, græsslå¬
ning m.v. Vejdirektoratet, Vejregelud¬
valget 1984.

Planlægning af kolonihaver. Rapporten
er udarbejdet for Planstyrelsen af Box 25-
arkitekter: Peter Holst, Karen Kristian¬
sen og Peder Duelund Mortensen. 90 si¬
der, ill. Pris 35,- kr. incl. moms. Plansty¬
relsen 1984.

Trafik og kommuneplanlægning. Rappor¬
ten er udarbejdet i planstyrelsen af Hen¬
rik Hvidtfeldt og Kirste Vintersborg. 104
sider, ill. Planstyrelsen 1984.

Naturpræget vegetation i byens friarealer:
Jon Pape.

Jyllands Vestkyst. Turismen, planlægnin¬
gen og debatten. Frits Larsen og Chresten
Færgemand. 39 sider. 111. Planstyrelsen.
Danmarks Turistråd.

Samrådets organisationer og den fysiske
planlægning. Pjecen, der er på 34 sider er
udgivet af Børne- og Ungdomsorganisati¬
onernes Samråd i 1983 med støtte fra
tipsmidlerne. Tekst og lay out: Johannes
Bach Rasmussen og Henrik Witthøft
Jensen.

Nordisk konkurrence om Københavns
havn

Konkurrencen handler først og fremmest
om at give havnen nyt liv. Som et led i
denne målsætning ønsker man ideer og
visioner til anvendelsen af de ledige kaj¬
arealer, bl.a. til rekreative formål, til hav¬
nefunktionernes fremtidige løsning, til af¬
vikling af trafikken til og fra havnen og til
en stadig ønskelig sammenhæng mellem
de bag havnefronten liggende bykvar¬
terer.

Konkurrencen består af tre dele, som
kan besvares enkeltvis eller samlet.
Den første del omfatter en langsigtet

helhedsplan for det samlede område fra
Nordhavnen ved Øresund til Sluseanlæg¬
get ved Sjællandsbroen.
Den anden del omfatter mere detalje¬

rede forslag til anvendelse og udformning
af tre havneafsnit: Søndre Frihavn, Chri¬
stians Brygge og Islands Brygge.
Den tredie del omfatter helheder eller

enkeltheder inden for hele området.
Den samlede præmiesum er 750.000 kr.
Forslag til konkurrencen skal være ind¬

leveret senest den 28. marts 1985. Bedøm¬
melsen ventes afsluttet i slutningen af maj
1985.
Konkurrencens program rekvireres

skriftligt gennem Danske Arkitekters
Landsforbund, Bredgade 66, 1260 Kø¬
benhavn K.

Konference om »Parkpolitik«
den 11. okt. 84-Odense Rådhus

10.15 Åbning og reception
Konferencen åbnes■
Rådmand Edvin Witved, Odense.
Offentliggørelse af skriftet »Parkpolitik
- boligområderne, byerne og det åbne
land«
Næstformand Sven Allan Jensen,
Dansk Byplanlaboratorium.
Uddeling afDanske Landskabsarkitek¬
ters parkpris 1984
Formand for Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter Chr. Mørup
Jensen.

CalO. 15 Pause - besigtigelse af udstilling.
11.15 Oplæg og debat
Parkpolitik - hvad er det?
Professor Sven-Ingvar Andersson.
Parkpolitik - hvordan?
Stadsgartner Niels Kristian Banke.
Parkpolitik -for hvem og hvorfor?
Forfatteren Ole Hyltoft.

Ca. 12.10 Spørgsmål tilforfattere og fore¬
dragsholdere - debat.

Ca. 12.45 Introduktion til
Landskabsark. Annelise Bramsnæs.

13.00 Frokost i gæstekantinen
14.00 Parkpolitik i Odense - ekskurison
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Parkpris-effekten

Det er så moderne at tale om effekter, så
hvorfor ikke også parkpris-effekten.
Odense kommune modtog den 11. ok¬

tober 1984 Foreningen af danske land¬
skabsarkitekters Parkpris 84.
Parkprisen blev uddelt i forbindelse

med en konference om parkpolitik. An¬
ledningen til konferencen var udgivelsen
af Sven-Ingvar Andersson, Annelise
Bramsnæs' og Ib Asger Olsen's udmærke¬
de skrift - Parkpolitik - boligområderne,
byerne og det åbne land.
Det glædede arrangørerne og os - som

værter - at så mange mennesker med
forskellig faglig baggrund, men med sam¬
me interesse, havde gjort turen til Odense
- trods vejret. Det prøver vi at gøre bedre
næste gang.

Hvilken effekt har så en parkpris? Er
effekten positiv, negativ eller neutral - og
i forhold til hvem:
1. Konferencen om parkpolitik og udde¬
lingen af parkprisen havde mere presse¬
dækning, end vi er vant til - såvel på
landsplan som lokalt.
Denne præcisering af vort fagområde

som en »politik« har på længere sigt uden
tvivl en positiv virkning, som forhåbentlig
vil kunne skimtes i de mange kommune¬
planer, som inden længe ser dagens lys.
2. Den brede lokale presseomtale både
før og efter den 11. oktober gjorde, at selv
ethvert barn i Odense havde hørt om

Parkprisen. Mange ønskede os tillykke. -
Der er ingen tvivl om den positive virk¬
ning af parkprisen i det lokale område.
Folk, der troede, at forholdene i Oden¬

se var en selvfølgelighed, blev mere be¬
vidste og fik øjnene op for de grønne
kvaliteter - eller mangel på samme - som
netop deres område indeholdt.
Ingen tvivl om, at samarbejdet med

disse mennesker fremover bliver mere

positivt.
3. Politikerne i byrådet, som står foran en
debat om og vedtagelse af en kommune¬
plan, havde naturligvis inden parkprisen -

fra den stedlige stadsgartnerafdeling -
hørt om byens fortræffelighed inden for
den grønne sektor. Men vi tror, det har en
fin virkning, at fagfæller udefra kom og
tildelte Odense kommune en parkpris.

4. I en periode, hvor megen tid bliver
brugt til at diskutere nedskæringer, be¬
sparelser, omstruktureringer, modernise¬
ringer - og hvad det ellers kaldes, er det
vigtigt med effekter, som giver større ar¬
bejdsglæde og motivation.
Vore folk i marken var glade før at høre

rådmandens tale om, at en god parkpoli¬
tik ikke skabes alene af fremsynede politi¬
kere og landskabsarkitekter med over¬
blik, men at det forudsætter et samarbej¬
de med gode og dygtige arbejdsmænd og
gartnere.

5. Her på tegnestuen er vi naturligvis også
glade for - og stolte over - at være en lille
del af det store team, som har skabt den
parkpolitik, som er en parkpris værdig.
Det var også dejligt med et skulderklap

og lidt ros. De tilkendegivelser, vi får i
hverdagen, er ofte i form af negativ kritik.
Det er sjældent, vi kontaktes af de tilfred¬
se borgere.

Parpirgartnerne i Odense.
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PARKPOUTIK.

...på Fyn...
Vi er nogle landskabsarkitekter i Odense
kommune, som - af en tværfaglig sam¬
menslutning af interesseforeninger på
Fyn - er blevet opfordret til at deltage i
nogle faglige arrangementer med fore¬
drag, byvandringer m.m.
Denne tværfaglige sammenslutning be¬

står p.t. affolk fra:
DAL- Danske Arkitekters Landsfor¬

bund, afdelingen af østifterne
DDL- Danske Landinspektører, Fyn
DIF - Dansk Ingeniørforening, afdelin¬

gen for Fyn
DL - Foreningen af Danske Land¬

skabsarkitekter
FAB - Foreningen af byplanlæggere
IS - Byplanteknisk gruppe Fyn, under

Ingeniørsammenslutningen
V&B-Vej- og byplanforeningen under

Dansk Ingeniørforening
AS - Arkitektsammenslutningen, Fyn
Vi er gået ind i arbejdet, da vi mener, at

arrangementerne har stor interesse og
relevans for vort fagområde. Og så er det
jo lige DL's nye »udadvendte« linie!
Foreløbig har vi været med i 3 år af

sammenslutningens 6-årige liv.
Der tilrettelægges 8—9 arrangementer

om året, hvoraf de fleste er foredragsafte¬
ner og en enkelt foregår som byvandring.
Det er gratis at deltage i arrangemen¬

terne og alle er hermed - endnu engang -
inviteret.

Nye forslag til emner indenfor vort
fagområde, som kunne tages op i arrange-
mentsrækken er selvfølgelig altid vel¬
komne.
Overfor er gjort rede for to arrange¬

menter i foråret 1985-.
De enkelte arrangementer »plejer« at

blive annonceret særskilt i de forskellige
interesseforeningers blade, herunder
Ugeskrift. Fremover også i Landskab!

Ulf Løbner-Olesen

Parkpolitik
Med baggrund i C. Th. Sørensens skrift
»Parkpolitik i sogn og købstad« fra 1931
samt det nyligt (oktober 1984) udkomne
og opfølgende skrift »Parkpolitik«, læg¬
ges der op til diskussion mellem bogens
forfatter(e), politikere og andre berørte
fagfolk om nytten af sådanne programer¬
klæringer samt anvendeligheden af en for¬
muleret parkpolitik til sikring af offentlige
friarealer.

Tirsdag den 22. januar 1985 kl. 19.30på
Odense Teknikum.

VEjfcY^NlNZ, *

Naturfredning og vejbygning
Vejbygning har ofte givet anledning til
konflikt med frednings- og miljøinte¬
resser.

Nu har vej-, og frednings- og miljømyn¬
digheder i fællesskab udarbejdet en rap¬
port »Naturfredning og vejbygning«.
Arkitekt Ib Møller, fa. Møller & Grøn¬

borg, der har deltaget i udarbejdelsen af
rapporten, vil ved et lysbilledforedrag gi¬
ve et indblik i problemstillingen, herun¬
der det seneste arbejde med Knudsho¬
vedproblematikken.
Tirsdag den 19. februar 1985 kl. 19.30

på Odense Teknikum.



Vækst og anlæg
For tredie gang kan LDA, Landsfor¬
eningen Danske Anlægsgartnermestre og
Fyns Forum indbyde til udstillingen og
maskindemonstrationen Vækst og anlæg,
faglige dage for det grønne område i Fyns
Forum.
Vækst og anlæg finder sted 6. og 7. juni

1985, og med-arrangør af de grønne dage
er foruden LDA også Foreningen Danske
Kirkegårdsledere, Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd, Landbrugsministe¬
riet samt repræsentanter for leverandø¬
rerne.

Desuden indtager Stads- og kommune¬
gartnerforeningen denne gang observa-
tionsstatus med henblik på senere samar¬
bejde.

Kursus om offentlig forvaltning og
planlægning
I kølvandet på kommunalreformen kom
en omfattende lovgivning på planlægnin¬
gens område.
Danske Arkitekters Landsforbund øn¬

sker på denne baggrund at give de berørte

arkitekter mulighed for større indsigt i
lovgivning, praksis, beslutningsproces
m.v. på planlægningens forskellige
områder.
Derfor har DAL fundet det rigtigt at

tilbyde sine medlemmer og andre et exter-
natkursus af høj kvalitet.
Modul 1: Offentlig forvaltning.
Tidspunkt: 11.-12.-13. februar 1985.
Kursusleder: Kommunaldirektør Jens H.
Christiansen, Gladsaxe.
Modul 2: Kommunernes, amternes og
statens planlægning.
Tidspunkt: 11.-12.-13. marts 1985.
Kursusleder: arkitekt MAA Dennis

Lund, Greve.
Modul 3: Udviklingstendenser for den
fysiske planlægning.
Tidspunkt: 15.-16.-17. april 1985.
Kursusleder: Kontorchef Henrik Hvidt¬
feldt, Planstyrelsen.
Afgiften for kurset er kr. 5.900. Kur¬

susafgiften dækker foruden deltagelsen i
kurset også kursusmateriale samt daglig
frokost og kaffe/te. Beløbet skal være
indbetalt senest fredag den 25. 2. 1985.

Tilmelding til kurset kan ske til:
Danske Arkitekters Landsforbund,
Uddannelsesudvalgets sekretariat,
Bredgade 66,1260 København K.
Sidste frist for tilmelding er fredag den

18. februar 1985.

Vi sender

BLOMSTERLØG
i mange sorter

over hele Danmark

en gros-en detail

Få Katalog og prisliste

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel j
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tit. 03-72 20 60

Materialer og udførelse: Stålfarver:

BADEINVENTAR

ilNMAN + HARBOE + BORUP
andskabsarkitekter MDL

Stel 42 mm stålrør
Sæde og bordplade 44 x 117 mm fyrreplanker
Ryg 44x167 mm fyrreplanker
Planker leveres trykimprægneret, kan leveres be- Vinrød RAL 3005 Sortgrå
handlet med 2 gange pigmenteret træbeskyttelse. Sepiabrun RAL 8014 Sort
Stel varmgalvaniseret, kan også leveres med ny- Grangrøn RAL 6009 Gul
lonbelægning i farver Mørkeblå RAL 5013 Hvid

B 2001, Mahogniplanker, Stål-RAL 9010 PB 2001, Mahogniplanker, Stål-galvaniseret PB 2004 og 2001, Pinotexbehandlede planker,
Stål RAL 9010

IOSINGSGJERDEFABRIKK BENNY KULLGREN VEKSØ-TAULOV ApS
if: 02-229350 Tif.: 03-0391950 7000 Fredericia Tlf. 05-562299
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Nyt fra de geometriske haver i Herning
Det går stærkt for tiden med realiseringen
af de geometriske haver i Herning.
Der er indgået aftale mellem Herning

kommune og Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter om realiseringen, og
der har i efteråret været holdt møde i

arbejdsgruppen, som forestår realise¬
ringen.
De små avnbøgehække, der blev plan¬

tet sidste år den 18. april, har haft gode
betingelser og gror fint.
Det er besluttet at beskytte dem mod

harebid ved hegning.

Og i foråret 1985 vil de fremtidige græs¬
arealer blive tilsået med lupin.
Og så vil det givet blive en spændende

oplevelse at besøge haveanlægget »i sin
vorden« allerede i sommeren 1985.

Og planen er at etablere den beskytten¬
de skovplantning inden næste vækst¬
sæson.

Til etableringen har Herning Byråd be¬
vilget kr. 150.000,-, hvoraf DL gennem
fondsmidler refunderer ca. 45.000,-. Af
dette beløb er kr. 25.000 skænket DL til
formålet af Tuborgfondet.
Det er tanken at markere plantningen

samt det skænkede beløb ved en lille

højtidelighed på stedet.
Foruden fra Tuborgfondet har DL

modtaget midler til den videre realisering
fra A. P. Mortensen og Hustrues Fond og
fra Det Arnstedske Familiefond, ligele¬
des med kr. 25.000,- fra hver, samt fra F.
L. Smidths Gavefond kr. 15.000,-.
Foreningen af Danske Landskabsarki¬

tekter takker hermed Tuborgfondet, A.
P. Mortensen og Hustrues Fond, Det
Arnstedske Familiefond, F. L. Smidths
Gavefond samt Herning kommune for de
til rådighed stillede midler.

Arb.gruppen for de geometriske haver, Lars Borgen.

VOLMATIC DRYPVANDING
FOR PLANTERNES SKYLD
Gennem mere end 20 år har Volmatic
leveret vandingsanlæg til gartnerier,
planteskoler og anlægsgartnere.

VOLMATICGØDNINGSBLANDERLKB 84
sikre planterne optimale vækstbetingelser.
Kan påbygges vandingsautomat og pH-styring.

Gør det rigtig fra begyndelsen, ring efter vort katalog
eller endnu bedre, aftal et konsulentbesøg.

RUGMARKEN 35
3520 FARUM

TLF. 02-956566
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1. Det nyepingvinanlæg blev bygget i 1981. Den
lave betonmur har mere til formål at holde
børnene ude end pingvinerne inde.
2. En flad trappe forbinder pingvinanlæggets
øvre plateau med det nedre, hvorpå pingviner¬
nes leg under vandet kan beskues gennem en
stor glasrude.

■ 1. The new penguin lay out was built in 1981.
The low concrete wall is intended to keep the
children out rather than the penguins in.
2. A low stairway connects the upper plateau of
the penguin lay out to the lower, where the
penguins can be seen at play through a large
glass pane.

Aber, pingviner og
mennesker
Af Andreas Bruun

I anledning af 125 års jubilæet for Zoolo¬
gisk Have i København bringes her en
generel introduktion til de sidste fem års
nyanlæg og en nærmere beskrivelse af den
nye Abejungle.

Gennem de sidste fem år har Københavns

Zoologiske Have forandret sig meget.
Det begyndte med et nyt tigeranlæg i

havens nordvestlige hjørne. Så kom et nyt
frianlæg for ulve, og en »tundra« til mos¬
kusokser og rensdyr. I kanten af »tundra¬
en« blev bygget bassiner til sæler og hval¬
ros. Den brune bjørn fik mere plads, og
en ny stor uglevoliere blev bygget.
Næste skridt var flytning af pingvinerne

til et nyt anlæg ved søløverne. Det nye
pingvinanlæg greb så meget ind i et gam¬
melt lidt forfaldent haveanlæg, centralha¬
ven, at også den måtte lægges om.
Samtidig blev der bygget ny mand¬

skabs- og administrationsbygning, og lagt
planer for et anlæg til havens gaurfamilie.
Gauren er verdens største vildokse.
Efter gauranlægget kom turen til men¬

neskeaberne, som fik et nyt stort hus
»Abe junglen«.
Og det sidste nye er et anlæg for næse¬

horn og sjældne antiloper. Det er bygget i

Søndermarksafdelingen som første etape
i en langsigtet renovering af afdelingen.
Næste skridt i denne renovering er en

ny Børnezoo. Planerne er lagt - og teg¬
net, første spadestik er taget, og lige før
sommerferien 85 skulle den nye. Børne¬
zoo kunne indvies.

Helhedsplan
Alle disse nye anlæg og bygninger på kun
fem år er blevet til efter en samlet plan,
selv om den kan være svær at få øje på.
Der er stort set ikke kommet nye dyrear¬
ter eller nye funktioner ind i haven. Der
er blevet flyttet rundt på tingene, og de
nye anlæg er hver for sig blevet væsentligt
bedre end de gamle.
Flytningerne er styret af en plan, som

samler dyrearterne regionalt/biotopisk,
hvor det er muligt - som samler de store
pladskrævende dyr i Søndermarksafde¬
lingen - og som forudsætter en stor frem¬
tidig Vinterzoo i forbindelse med det
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Plan over hele Zoologisk Have. Mål 1:2500, Nord op.
A: Den gamle have. B: Søndermarksafdelingen. C: Roskildevej.

1. Hovedindgang, 2. Bjørne, 3. Ulve, 4. Moskusokser, 5. Rensdyr,
6. Sæler og hvalros, 7. Gaur, 8. Tiger og leopard, 9. Abejungle,
10. Centralhave, 11. Pingvin og søløver, 12. Mandskabs- og admini¬
strationsbygning, 13. Næsehorn, 14. Antiloper, 15. Proj. Børnezoo.

■ Plan of the entire zoo area. Scale 1:2500. North up.
A: The old zoo. B: The Søndermarks section. C: Roskildevej.
1, Main entrance. 2, Bears. 3, Wolwes. 4, Musk oxen. 5, Reindeer.
6, Seals and walruses. 7, Indian, wild oxen. 8, Tigers and leopards.
9, Ape jungle. 10, Centralgarden. 11, Penguins and sea lions. 12, Staff
and administration building. 13, Rhinos. 14, Antilopes. 15, Proposed
children zoo.

170 LANDSKAB 8 -1984



1. Centralhaven blev omlagt i forbindelse med
byggeriet af pingvinanlægget. De gamle Has¬
leklinker blev genanvendt med en mere bevidst
fordeling afde gule og brune sten.
2. Store rundklippede taks er stadig den lille
haves markante træk. De står nu i en bund af
Mahonia aquifolium.

■ I. The central garden was re-established in
connection with building of the penguin lay out.
The old, hard-burnt, brick paviors were re¬
layed with a more conscious distribution of the
yellow and.brown bricks.
2. Large, round, topiary yew trees are still the
characteristic element in the little garden. They
now stand in a ground cover of Mahonia aqui¬
folium.

bestående fuglehus og den nye Abe¬
jungle.

Flytning og renovering
Flytningerne og rækkefølgen har også
været bestemt af hvilke bestående byg¬
ninger og anlæg, som stod først for reno¬
vering. Det gamle rovdyrhus stammede
helt tilbage fra menageri-tiden og havde
været utidssvarende i mange år.
Derfor blev tigeranlægget bygget først,

så rovdyrhuset kunne sløjfes og give plads
for Abejunglen, som kom til at ligge
rigtigt i forhold til den kommende Vinter¬
zoo. Gaurfamilien blev flyttet op til tigre¬
ne, og de danner nu stammen i det asiati¬
ske hjørne.

Det regionale princip
Det regionalt/biotopiske princip ses tyde¬
ligst i det nordiske hjørne, hvor ulv,
bjørn, ugle, ren, moskusokse, sæl og
hvalros er samlet.

At det nordiske har vide rammer letter

systematikken, som sjældent heller har
skarpe grænser i biologien.
Med flytningen af de store pladskræ¬

vende dyr til Søndermarksafdelingen kan
ideen om at skabe en afrikansk savanne

realiseres der.
Næsehornene har allerede fået deres

del af savannen, og de skulle i de kom¬
mende år få følge af gnu, zebra, struds og
gazelle.

Målsætning for det enkelte anlæg
Udformningen af de enkelte anlæg har
hver for sig været styret af de samme
overordnede mål. Den enkelte dyreart
skal fremstå i et revir/frianlæg, der tættest
muligt illuderer artens naturlige hjem¬
sted.

Frianlægget skal have en størrelse og
udformning, som bedst muligt animerer
dyrene i deres naturlige livsudfoldelse og
fremhæver det enkelte dyrs egenart.

Afgrænsningen mod publikumsarealet
skal helst være usynlig, og publikum i alle
højder skal have gode muligheder for at
betragte dyrene. Endelig skal det enkelte
nye anlæg på harmonisk måde indbygges
og sammenkædes med de bestående an¬
læg i området, såvel terrænmæssigt som
beplantningsmæssigt - en meget direkte
landskabsopgave.

Generel målsætning
Helt enkelt er det første mål at skabe
rammer, som dyrene trives i. Uden denne
trivsel sløves publikum, og havens formål
som formidler af viden om naturen bliver
ikke opfyldt.
At havens mennesker, personale og

publikum, også skal have smukke ram¬
mer at færdes i, turde være indlysende.
I det følgende beskrives Abejunglen

nærmere som et eksempel på, hvorledes
de her beskrevne målsætninger er søgt
løst i et meget specielt anlæg.
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Abejunglen
Program-produkt
Projektet har haft et meget typisk forløb
fra program til produkt.
Programmet beskriver det ideelle an¬

læg og en beskeden byggesum.
Begejstret går teknikerne igang med

forslagsfasen og må ret hurtigt konstate¬
re, at de to punkter i byggeprogrammet
ikke er forenelige. Også her blev det
huset og anlægget, som måtte beskæres
og ikke byggesummen, som blev forhø¬
jet. Dog lykkedes det for haven også
denne gang at skaffe lidt ekstra midler,
bl.a. nogle Tuborg-kroner, specielt øre¬
mærkede til den indendørs beplantning.
Programmet beskrev et 1200 m2 stort

drivhus med åbne grave mellem frianlæg
og publikum. Resultatet blev et 800 m2
stort beton- og murstenshus med store
vinduesflader i gavle og tag. Afgrænsnin¬
gen mellem aber og publikum blev til
store panserglasruder i 4 m højde. I dag
savnes nogle ekstra kvadratmetre til pub-
likumsarealet, det er blevet lidt for småt,
men ændringen fra grav til rude har ikke
slået det store skår i glæden over huset.

Huset - den tropiske skov
Huset er tegnet og beregnet af arkitekter¬
ne Hans Dall & Torben Lindhardtsen og

ingeniørfirmaet Carl Bro. Huset rummer
et frianlæg for gorillaer og et for chimpan¬
ser. Imellem frianlæggene er aktivitets-
og udstillingsrum. Bag frianlæggene lig¬
ger servicerummene og reservebure langs
nordfacaden.

På dækket over servicerummene findes

langsgående plantekummer i beton og
fritstående plantekasser, hvor opforme¬
ring og revalidering af egne planter er
igang.
Publikumsarealet mellem sydfacaden

og frianlæggenes glasruder er tænkt og
formet som et skovparti, hvorigennem
man bevæges i et kurvet forløb, både
vandret og lodret.
Det samlede bygningsanlæg med apte-

ring, beplantning og teknik er, hvad ha¬
vens kompetente skare af egne folk og
eksterne rådgivere kunne opnå af illusion
om den tropiske skov - dyrenes naturlige
levested.

Temperatur, fugtighed,
lys og planter
Af hensyn til dyrenes trivsel er dagtempe¬
raturen min. 21° konstant hele året, nat¬
temperaturen 14-15° og luftfugtigheden
på omkring 75%.
Disse bindinger, sammen med det for¬

holdsvis beskedne vinduesareal - og vo-

1

1 +2. Abejunglen set udefra.
Huset blev opført i 1983 og apteret og tilplantet i
foråret 1984.
»1+2. The ape jungle seen from the outside.
The building was erected "in 1983 and occupied
andplanted in the spring of1984.
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O 5 10

Plan afområde omkring abejungle.
A: Abejungle. B: Pingvinanlæg. C: Cen¬
tralhave.

■ Plan of the area around the ape jungle. A.
Abejungle, B. Pinguins area, C. Central
garden.

1. Chimpanser, 2. Aktivitets- og udstillings¬
rum, 3. Gorillaer, 4. Servicerum og plan¬
tedæk, 5. Publikumsareal, 6. Rislende bæk,
7. Klippet taks, 8. Egetræ, 9. Fyrretræer,
10. Spisested, 11. Servicegård, 12. Fug¬
lehus.

1. Chimpanzees. 2, Activities and exhibi¬
tion room. 3, Gorillas. 4, Service room and
plant deck. 5, Public area. 6, Running
brook. 7, Clipped yew. 8, Oak tree. 9, Fir
trees. 10, Eating area. 11, Service yard.
12, Aviary.
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res breddegrads svage vinterlys, ind¬
skrænkede forlods udvalget af mulige ar¬
ter til vores tropeskov.
Med stor hjælp fra lektor Aage Ander¬

sen, Landbohøjskolens Havebrugsinsti¬
tut og gartner Jørgen Damgaard, Bota¬
nisk Have i København, blev der i august
83 opstillet en liste over mulige plantear¬
ter rubriceret efter lyskrav. Listen inde¬
holder ca. 30 arter, som alle ville kunne
vokse/trives under de ekstreme betingel¬
ser, hvor nok misforholdet mellem varme

og lys i vinterhalvåret er den største be¬
grænsning. Den endelige planteliste blev
ikke meget forskellig fra listen over de
mulige plantearter. Det lykkedes at finde
et rigt udbud af arter og former i forskelli¬
ge gartnerier på Fyn og Sjælland.

Befæstelse og plantebede
I publikumsområdet er gang- og opholds¬
arealet befæstet med gule murstensklin-
ker på kant.
Sidehældningen mod frianlæggene va¬

rierer mellem 50 og 100%c. Mod plantebe¬
de er der afgrænset med et standerskifte.
Som dræn- og isolationslag over under¬

grunden er der, under både beplantet og
befæstet areal, udlagt et 30 cm tykt lag
leca-nødder, afdækket med et lag geo-
tekstil. Drænlaget afvandes direkte til
kloaksystemet. Som vækstmedium er an¬
vendt en blanding af lige dele grov sphag¬
num og sandmuld udlagt i 30 cm tykkelse
direkte på geotekstilet.

Plantekummernes opbygning
I plantekummerne består vækstmediet af

lige dele grodan »blå uld«, løs leca 2-5
mm, og grov sphagnum. Det er udlagt i 40
cm tykkelse på geotekstil som afdækker
et drænlag af leca-nødder.
Plantekummernes dræn opsamler det

overskydende vandingsvand til recirkula¬
tion via vandingsanlægget.

Vanding
Vanding sker overalt automatisk gennem
drypslanger, som er lagt i vækstmediets
overflade. En jævnlig manuel overbrus-
ning af planterne sikrer sundere og smuk¬
kere planter ligesom luftfugtigheden deri¬
gennem holdes vedlige.

Skadedyrsbekæmpelse
Problemet med skadedyrsbekæmpelse
burde i en zoologisk have kun løses ad en
vej, nemlig den biologiske.
Det nyetablerede firma »Bio-Pax« har

påtaget sig at hjælpe haven med levering
og udsætning af rovmider.
Efter et halvt års erfaringer synes meto¬

den at være helt rigtig.

Publikumområdets udstyr
Publikumområdet er udstyret med bæn¬
ke, papirkurve og nogle bøgetræsstubbe
til at stå og sidde på.
Fra det højeste punkt i øst til en lille

dam udfor aktivitetsrummet løber en

smal rislende bæk ned gennem nilgræs og
figentræer.
Mellem panserglasrudernes overkant

og bagvæggen i syd er udspændt stålwirer
som bæringer for et kommende løvdække
af kastanievin.

Dette løvdække over og foran ruderne
vil helt eliminere den generende re¬
flekseffekt, som var forudset.

De ydre omgivelser
Abejunglens ydre omgivelser har også
været gennem mange overvejelser.
Af bevaringsværdige og bevaringsmuli-

ge elementer fandtes en stor rundklippet
taks nordøst for huset, en mægtig eg
nordvest for huset, og to fyrretræer lige
vest for den nye indgang/udgang.
Selv om huset blev mindre end oprin¬

delig planlagt, så fylder det alligevel me¬
get, alene i kraft af sin højde.
Det stod derfor klart, at det burde

pakkes ind i vegetation for at tabe i
dominans - skjules kan og skal det ikke.
Om muligt måtte huset meget gerne

fremtræde som en lysning i en skov.
Kunne man om sommeren eliminere

forskellen mellem ude og inde - ja, så var
målet nået. Overalt, hvor der blev plads,
er der omkring huset plantet en fremtidig
lysskov med undervegetation.
De anvendte arter er sølvløn, vintereg,

kirsebærkornel, taks og fjeldribs.
Ved de lukkede facader er der plantet

rådhusvin, mellem spisestedets borde og
bænke er plantet platantræer, og i plæner¬
ne omkring den gamle eg og taks er der nu
i efteråret lagt 5000 gule crocus.
Abejunglen blev tilplantet indendørs i

februar, udendørs i april og åbnet for
publikum d. 12. april 1984.

Andreas Bruun er praktiserende landskabsarkitekt
m.d.l. og konsulent for Københavns Zoo siden 1980
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Mellemhøje til høje solitære ca. 20-30 stk.
A.-B. Dracaena deremensis m.fl.sp.
A. Arundinaria falkoneri
B. Phyllostachys mitis
B. Phyllostachys pubescens
B.-C. Ficus lyrata m.fl. sp.
B.-C. Cyathea australis
C. Musa ornata m.fl.sp.
Lave tilmellemhøje ca. 30-40 stk.
B. Cyperussp.
B.-C. Areleasp.
B.-C. Dizygotheca kerchoveana

Lave bunddækkende ca. 400-600 stk.
A. Aglaonema sp.
A. Spatiphyllum sp.
A. Stenochlaena tenuifolia
A.-B. Ficuspumila
A.-B. Asplenium nidusm.fl.sp.
A.-B. Polystichum adianteforme
A.-B. Nephrolepis cordifolia
A.-B. Cyrtomiumfalcatum
B. Piper betle
B.-C. Alocasia odora
1+2. Abejunglens publikumsareal er befæstet
med gule murstensklinkerpå kant. Standerskif¬
tet langs plantebedene er godt nok som beskyt¬
telse under moderat publikumstilstrømning,
men efter de »store« dage, som der er mange af,
må derplantes efter.

Liste overmulige plantearter
/ de enkelte grupper nævnes arterne i den
relative rækkefølge: A. Mindst lyskræven¬
de. B. Lyskrævende. C. Mest lyskræ-
vende.
Træer ca. 20-30 stk.
B.-C. Ficus australis
B.-C. Ficus nitida
B.-C. Ficus benjamini

Lianer ca. 40-60 stk.
A.-B. PhilodendronlScindapsus sp.
A.-C. Rhoicissussp.
A.-C. Tetrastigma sp.
A.-C. Monsterasp.
B.-C. Cissus sp.
C. Passiflora sp.

■ 1+2. The public area, for the ape jungle, is
paved with yellow brick paviors layed on-edge.
The brick-on-edge border to the plant beds is
adequate for protection under moderate pres¬
sure from thepublic, but after the »big« days, of
which there aremany, re-planting is necessary.

3+4. Planterne i de langsgående plantekummer
bag og over frianlæggene har husets bedste
vækstbetingelser. De har også kvitteret med en
voldsom tilvækst i de første måneder.

■ 3+4. The plants in the plant containers,
located lengthwise behind and above the open
space areas, have the best growth conditions in
the building. They have shown this with an
immense growth increase in the first months.
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En utstållning blirtill
Av Maj-LisRosenbroijer

Trådgårdsutstållningar - at planera och
bygga dem - har alitid fascinerat mig.
Mina forstå steg inom yrket borjade
egentligen med en trådgårdsutstållning.
Det finska tradgårdsforbundet hade ut-
lyst en tåvling år 1959 om utformandet av
en trådgårdsutstållning, den forstå efter
krigen, i gamla Måsshallen i Helsinfors.
Som ung och ivrig deltog jag i tåvlingen
och fick mina båda inlåmnade forslag
prisbelonte samt uppdraget att vara
utstållningsarkitekt.
Att nu 25 år senare bli inbjuden av

samma forbund som gåstutstållare med
egna arbeten kåndes lika fascinerande,
specieilt då utstållningsplatsen var Fin-
landia-huset, skapelse av Alvar Aalto vid
Tolovikens strand i Helsingfors.
Att i detta marmorpalats i denna

kråvande miljo med begefårgare hel-
tåckande mattor och vita våggar stålla ut
var inte så entydigt. Våggarna fick in te
anvåndas for upphångning. Man var
tvungen att anvånda utstållningsskårmar.
Det gav mig huvudbry. Jeg mindes vad
prof. Georg Georgsen en gång lårde: »Då
du inte vet hur du skall utforma en sak -
gor precis tvårtom mot det traditionella«.
Jag sokte efter ett material till skårmar-

na som skulle vara avvikande och natur¬
nara men åndå elegant av ett åkta finskt

material. En ide fåll mig in. I Ost-Finland
kande jag en korgflåtare. Han åtog sig att
laga skårmar i storlek 120 cm X 150 cm av
furuflåtverk.
Dessa skårmar av levande skog- och

kåda-doftande material skulle bli bak¬
grunden till mina ritningar, plancher och
fotografier. For att stårka materialverk-
ningen bestållde jag dessutom 40 st. »po-
tatiskorgar« av samma flåtverk som skår-
marna, fyllde dem med bergstallar (Pinus
mugo) och placerade dem på golvet vid
skårmarna som enda levande gronska på
avdelningen.

Utstållningsmaterialet
Så till sjålva utstållningsmaterialet, vilket
representerade ett urval av mina arbeten
- ett sjukhusområde, ett kraftverk, ett
skolningscentrum, en rehabiliteringsan-
stalt, en offentlig park, en skola, ett hel-
hetsprojeckt (hotell, park, bibliotek, ad-
ministrationshus), en vintertrådgård, en
begravningsplats, ett åldringshem och ett
barnhem, olika utstållningsprojekt samt
privatvillor och radhustrådgårdar, inallas
26 stycken skårmar och arbeten.
I intimt samarbete med tradgårdsfor¬

bundet, Finlandia-huset, en snickare, en
fotografifirma, ett offsettryckeri och den
egna byråns intensiva insats i c:a en må-

nad blev utstållningen till. Allt som allt ett
enormt arbete. Vi var specieilt noga med
fårgsåttningen av planritningarna och
kasserade talrika fårgforstorningar och
beaktade noga utstållningens estetiska ut-
formning.
Min dotter Nina Rosenbroijer land¬

skaps ark.stud. vid Hannovér Technische
Universitåt, blev åven inbjuden att delta-
ga i utstållningen med studieprojektet
Valamo kloster i Heinåvesi.
Från utstållningen har jag i Landskab

valgt att visa en trådgård och ett kraft¬
verk.

VillaGunst, Grankulla
I denna trådgård har man tagit konse¬
kvensen av att terrången omformas av
månniskohand. I stallet for att allt skulle
verka »naturligt« med bevarande av
skogsbottnen m.m. tog man bara fram det
basta av den ursprungliga tomten, de vita
bjorkarna, några tallar och granar och
planerade om markytan.
På knappa 400 m2 var det många onske-

mål som skulle tillgodose arkitekt Robert
Gunsts familj med fyra barn. Den skulle
var slitstark och låttskott och ge rikligt
plats for uteliv och rekreation.
Det gållde att vårna om de fina tråden

inte bara under byggtiden utan ochså
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2. Villa Gunst.

senare då den småkuperade terrången
måste fyllas upp något. Det år for ovrigt
inte bara en uppfyllning som kan skada
tråden. Luft- och vattentillforseln kan
håmmas av allt for tåt packad jord och
slitage under byggtiden.
På denna tomt bevarades tråden gen¬

om att omringe dem med en luftbrunn
som tåcktes med tråtrall. Några tråd kun¬
de råddas genom att påfora grovt grus och
strandstenar. Tråtallen och stenarna

blev på detta sått detaljer i planeringen
och berikade trådgårdens innehåll. Sten
och trå har vi ju nog av i Finland.

1. Mur, 2. Pergola, 3. Bassang, 4. Grus, 5.
Berg, 6. Betongplattor, 7. Gatsten, 8. Befintliga
tallar, 9. Befintliga bjdrkar, 10. Potentilla fruti-
cosa, 11. Pinusmugo, 12. Cotoneaster lucidus,
13. Barbuskar, 14. Rodgersia och Ligularia,
15. Astilbe, 16. Sedum, 17. Bergenia.

■ 2. Villa Gunst. 1, Wall. 2, Pergola. 3, Pool.
4, Gravel. 5, Hill. 6, Concrete paving. 7, Gra¬
nite setts. 8, Existing pines. 9, Existing birch
trees. 10, Potentillafruticosa. 11, Pinusmugo.
12, Cotoneaster lucidus. 13, Berry bushes. 14,
Rodgersia and Ligularia. 15, Astilbe. 16, Se¬
dum. 17, Bergenia.
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3. Potentilla fruticosa - olandstok vid infarten.
3. Potentilla fruticosa - at the entrance.
4. Strandstenar vid bjdrk.
4. Beach stones and birch.



1

Slitytorna och gångarna belagdes dock
med betongplattor som ochså var husets
material.
Ett slått berg sopades fram och fortsat¬

tes med en yta av groft grus och vackra
grupper av val utvalda vattenslipade
strandstenar.

Plattbelåggningen fortsatte från sitt-
platserna vid huset och bassangen ut i ett
rutsystem som bildade promenadvågar i
den lilla trådgården. Rutorna fylldes med
låg våxtlighet for att inte forta rumsverk-
ningen.
Det blev fetblad (Sedum spurium

Schurbusser Blut), Astilbe och Bergenia
som fick bilda mattan. Fetbladen inger en
kånsla av finska skogens lingontuvor. På
vårarna våxer det rikligt med lokvåxter i
rutorna.

Av hogre våxtlighet mod grånserna och
for att omge uterummet anvåndes oxbår
(Cotoneaster lucidus) och olandstok (Po¬
tentilla fruticosa).
Storbladiga klippstånds (Ligularia cli-

vorum) och rodgersia (Rodgersia aesculi-
folia) planterades vid bassangen och hu¬
set. Litet klångvåxter runt pergolan och
det var ållt i våxtvåg.
Rumsverkningen stårktes dess utom av

en mur mot norr som åven tog de vinande
nordvinderna och snomassorna vintertid.
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1. Berg - sten - tråd.
2. Berg och vattenslipade strandstenar.
3. Astilbe och Sedum iplattgångarnas rutor.
4. Blomsterrabatter vidpergolan.
5. Tratrall runt bjdrkarna.
Fotos: Lars Hallén.

■ 1. Hills-stones-gardens.
2. Hills and waterpolished stones.
3. Astilbe and Sedum in squares on the path
4. Flower beds next to the pergola.
5. Tree trellis around the birches.
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1. Planritning over kraftverksområdet.
2. Flygbild over området.
3. Anjalankoski kraftverk under byggnads-
skedet.
4. Byggnads- och landskapsplaneringen - en
helhet
5. Tillplanterad slantmot kraftverket.

■ 1. Plan drawing of the power station area.
2. Airphoto ofthe area.
3. Anjalankoski power station under construc¬
tion.
4. Planning of the buildings and landscape - a
unity.
5. Planted slopefacing thepower station.

Anjalankoski vattenkraftverk
For att tillfredstålla industrins behov av

energi till fabriker vid Kymmene ålv och
ostra Finland byggdes Anjalankoski
kraftverk i Inkeroinen 1982-1983.
Området som år ett kraftfullt landskap

med berg i dagen och skog i dalsånkorna
domineras av en redan tidigare utbyggd
fors med fabriksanlåggningar i ost.
Våster om området ligger historiska

Anjala gård med omgivande park och en
lantbrukskola med' hithorande byggnads-
grupper och jordbruk.
Som mål hade arkitekt Olli Parviainens

byrå att planera ett kraftverk vars place¬

ring var beståmd i vattenkraftverkets tek-
niska planering, men som skulle beakta
den befintliga fabrikens utseende och om¬
givande bergmassornas rytm.

Utgångspunkterna for landskaps-
planeringen
- Att dolja såren som språngningen av
den over 400 m långa kanalen fororsaket
samt att forskona landskapet..
- Att i planeringen iaktaga Anjala gård
och dess parkomgivning som ansluter sig
intimt till kraftverksområdet i våst samt
att sammanlånka detta område naturligt
och pietetsfullt till fabriksanlåggningarna

i ost till en kulturhistoriskt vårdefull
helhet.
- Att i så stor utstråckning som mojligt
tillvarataga språng- och schaktmassorna
vid formandet av de nya landskapet.
- Att på långsikt fornya skogsbeståndet
på den stora byggplatsen, dår man varit
tvungen att avlågsna tråd så att den gamla
och nya vegetationen smidigt skulle sam-
manfalla.

En helhet

Kraftverksbyggnaden och omgivningen
ville man gora till en helhet, så att den
synliga delen af kraftverket med slanter
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och murar foil harmoniskt in i landskapet.
Byggnads- och landskapsplaneringen

kom att bilda en helhet. Byggnaden fick
inte hoja sig over trådnivån och vid valet
av byggnadens form och material hade
man samma målsåttning som vid valet av
våxtmaterial och våxtplats som vid ter-
rångformgivningen. Betongmurarnas yt-
behandling gjordes mojligast grov och
medvetet anvånde man sig av grova
språngytor i planeringen for att poångtera
den kraftiga miljon och for att påminna
om våldiga språngningsarbeten.
Med tanke på språngnings- og schakt-

arbetena var hojdforhållanden på tomten

(5 ha) och dess långsmala form svår och
tilvis var man tvungen att anvånda hela
området som byggplats. Fastån enstaka
tråd och tråddungar noggrant skyddats
var trycket på omgivningen mycket hård.
Den nya kanalen delade området i 2

delar vilket gjorde att grundvattenforhål-
lande totalt omvandlades. På det avskur-
na området »on« oster om kraftverket
fick man ordna med konstgjord bevatt-
ning, i synnerhet som detta område hade
litet kvar av sin ursprunglig natur och
parkkarakter med fina exemplar av ser¬
bisk gran (Picea omorica). På kanalens
våstra sida var man tvungen att bygga upp

ett helt nytt landskap med undantag av ett
berg och magert skogsområde i norr.

Ostra delens planering, on
Langs kanal byggdes en servicevåg och
slanten som uppstod mellan den och na¬
turmarken planterades med bjork (Betu-
la verrucosa) 103 st., samt bergstall (Pi-
nus mugo) 1050 st. i kraftiga regelbunda
grupper.
Mot norr dår slanten var mycket brant

terasserade man med block av språngsten
och terrasserna fick bergstallplantering.
På låmpliga stållen fick »on« åven nya
serbiska graner.
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Under kraftverksbygget var man tvun¬
gen att bygga en fordåmning mot soder.
For att spara på schaktmassorna larnna-
des en stor del av fordåmningen kvar for
att bilda nedre kanalens ostra strand.
Hela nya udden fick en ytbelåggning av
kullersten. Naturnår buskar som vide

(Salix acutifolia) och korgvide (Salix vi-
minalis) planterades i rektangulåra grup¬
per. Serbisk gran (Picea omorika) plan¬
terades i grupper på 4 st. Delvis for att
stårka begreppet det byggda landskapet
och delvis for att utsikten från Anjala
gård mot gamla fabriksanlåggningarna
skulle skymmas och bli intressantare.

Våstra delen
Det var hår kraftverksarbetet gick vårst
fram. Av språng- och schaktmassorna
formades kullar av olika storlek. Storst
blev kullen vid ovre kanalens strand.
Hår, dår kullen blev en forstsåttning på

det befintliga naturlandsjcapet, plantera¬
des tall (Pinus mugo) och bjork (Betula
verrucosa) i ett planteringsmonster som
gjorde att den nya skogens tråd inte stod i
rad. Planteringen skedde som skogsplan-
tering. Inslag av serbisk gran fanns åven
hår. Våster om infartsvågen formades en
kulle till som forutom bjork och tall fick
ronnplanteringar och åven buskar mon-

golisk Ion (Acer ginnala) och oxbår (Co-
toneaster lucidus). Branta slånten mot
Anjala gård fick heltåckande rosenspirea
(Spiraea froebelii) och vresrosplanterin-
gar (Rosa rugosa) med inslag av håggmi-
spel (Amelanchier canadensis). Resten
av vastra stranden putsades upp efter
bygget och planterades till med tråd, ask
(Fraxinus exelsior), Terijoki vide (Salix
fragilis bullata) och al (Alnus glutinosa).
Slånten direkt intill kraftstation fick en

massplantering av rosenspiraea och
bergstell samt bergenia (Bergenia crassi-
folia) i språngstensfogarna och på kanter¬
na. Cembra-tallar (Pinus cembra) och
ronnar blev trådinslaget. Med vildvin
(Parthenocissus vitacea) ville man tåcka
de kala kraftverksvåggarna och hoppe-
lunda åven taket.
Vid utgråvningarna fann man på områ¬

det 2 kvarnstenar forna låmningar av en
kvarn vid forsen. Dessa tillvaratogs och
blev låmpliga bord vid en liten sittplats
norr om kraftverket. Platsen frekvanteras

livligt. I år har området besokts av många
turister. Gåstboken har berikats med
over 5000 namn.

Maj-Lis Rosenbroijer, Landskapsarkitekt med egen
byri i Hagalund, Esbo.

Sittplats med bånkar av furu kring bord av
kvarnsten.

■ Sitting area with fir benches and with tables
from mill stones.
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Konkurrence om nyt haveanlæg foran Glassalen i Tivoli

Tivoli udskrev den 15. maj 1984 en kon¬
kurrence gældende en forbedring af om¬
rådet omkring Glassalen.
Ved konkurrencefristens udløb var der

indkommet 32 forslag, som er blevet vur¬
deret af en bedømmelseskomité beståen¬
de af: Lektor, landskabsarkitekt Per
Stahlschmidt, Landbohøjskolen. Profes¬
sor, landskabsarkitekt Sven-Ingvar An¬
dersson, Kunstakademiet. Overgartner
Uwe Bodentien, Tivoli. Chefarkitekt
Finn Larsen, Tivoli. Direktør Niels-Jør¬
gen Kaiser, Tivoli.
Et forslag, som ikke overholdt konkur¬

renceprogrammets krav om anonymitet,
er ikke optaget til bedømmelse.
Bedømmelseskomiteen har enstem¬

migt besluttet at tildele et forslag mærket
27127 1. præmien på 35.000 kr. og at
fordele den resterende prissum på 3 ind¬
køb på hver 10.000 kr. til forslag mærket
01357,58828 og 23005.

Almene bemærkninger
Det er dommerkomiteens opfattelse, at

konkurrencen har givet en god belysning
af opgaven, og at der er fremkommet en
række forslag, som i sin helhed eller i
enkeltheder egner sig til gennemførelse.
Ved bedømmelsen har komiteen hæf¬

tet sig ved de forslag, som kombinerer
realistiske, funktionelle hensyn med det
særlige krav om originalitet og fantasi,
som er en del af Tivolis særkende. Heri

ligger også opgavens vanskelighed, og
ikke alle forslagsstillere har kunnet undgå
klicheer eller tomme effekter ved løsnin¬

gen af denne meget krævende opgave.
Det har været en glæde for komiteen at
kunne præmiere en række forslag, der
repræsenterer god havekunst i Tivolis
ånd.

Forslagenes kunstneriske udtryk va¬
rierer meget. Der findes eksempler på
anlæg, som ville være mere naturlige i en
villahave for 30 år siden, såvel som kom¬
petente men noget anstrengte forsøg i den
postmodernistiske retning. Nogle forslag
har deres kunstneriske styrke i et meget
nuanceret kendskab til planter, mens an¬

dre har deres i den rumlige artikulering.
Dommerkomiteen har forholdt sig åben
til denne spredning, der må siges at være
naturlig i en opgave, som styres så lidt af
funktionelle hensyn, og har valgt efter
den kunstneriske kvalitet i stedet for efter
den kunstneriske art.

Komiteen har bemærket sig, at de fle¬
ste forslag tager udgangspunkt i ønsket
om at give Glassalens entréside en smuk
indramning, mens tilslutningen til de til¬
stødende restauranter, Divan 1 og Divan
2 samt forbindelserne til søen, behandles
mere underordnet.
Glassalen indtager i dag en præcis plads

i Tivolis forløb af skålformede pladser
langs den knækkede højderyg. Dette for¬
hold må ikke sløres, og det forholdsvis
lille areal må heller ikke fyldes op med så
mange - lad være interessante enkelthe¬
der - at området kommer til at virke

overfyldt.
Glassalens arkitektur har stimuleret

mange forslagsstillere, som foreslår, at
salens gennemsigtighed fremhæves, så¬
dan at det festlige interiør kan opleves
udefra, i hvert fald før forestillingerne
begynder. Komiteen mener, at flere del¬
tageres forslag om at flytte billetsalget til
en lille selvstændig kiosk ved alléen bør
overvejes, sådan at den nuværende til¬
bygning fjernes. Komiteen føler sig ikke
overbevist om, at der kan opnås noget
ved at ændre på salens facade ved at
tilføje skærmtage eller lignende.
Nogle forslag arbejder med keramisk

materiale i form af bænke, vandkunster,
skulpturer og befæstelser. Komiteen fin¬
der disse ideer meget udviklingsbare, sær¬
ligt med hensyn til at stedet er noget
skyggefuldt, sådan at arrangementer med
blomster næppe kan blive særligt frodige.
Samspillet af lys, træer, blomster og

vand er et særkende for Tivoli (ligesom
for så meget anden stor havekunst). Nog¬
le forslagsstillere har gentaget motiver,
der findes andre steder i Tivoli, men der
findes enkelte løsninger, som viser, at en
original udnyttelse af vand ville kunne
virke meget berigende, også i denne del af
haven.
Områdets siddepladser har beskæftiget

forslagsstillerne meget. De mange eksi¬
sterende bænke synes at have forledt flere
forslagsstillere til at prioritere behovet for
siddepladser på bekostning af fremkom¬
melighed og oplevelsesmuligheder. For¬
slagene viser, at siddepladserne bedst pla¬
ceres ved alléen med retning mod Plænen
og ved murene til Divan 1. Samtidigt at
give store oplevelser og mange siddeplad¬
ser synes ikke at være muligt på det
begrænsede område.

Plan over Tivoli med markering af konkurren¬
ceområdet omkring Glassalen.
■ Plan of Tivoli with the boundary of the
competition area surrounding the Glass Room
shown.

VtSTERBflOOADC
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Førstepræmieforslag af Birgitte Fink.
■ Birgitte Fink's firstprize entry.
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Dommerkomiteens bemærkninger til
de præmierede forslag
Da alle fire præmierede forslag er af høj
kvalitet, har det været en svær opgave for
dommerkomiteen at fremhæve ét frem
for de øvrige. Overvejelserne er dog re¬
sulteret i, at dommerkomiteen enstem¬
migt vurderer forslaget mærket 27127,
som det bedste svar på den stillede
opgave.

Førstepræmie, mærket 27127: Land¬
skabsarkitektmdl maa Birgitte Fink
Forslagets hovedidé er på en jævnt skrå¬
nende klinkebelægning at nedlægge nogle
cirkulære »blomsterøer«. I hver »blom-
sterø« er der foruden blomster og belys¬
ning en kuppel af f.eks. keramik, der
overrisles med vand.

Forslaget giver udmærkede adgangs¬
muligheder til Glassalen og til søen. Det
indebærer, at stedets karakteristiske ter¬
rænform bliver endnu tydeligere end i
dag. Det er desuden en kvalitet, at byg¬
ninger og hovedalleen respekteres som de
overordnede rammer, indenfor hvilke
der tilføjes relativt små, detaljerede have¬
elementer. For disse haveelementer -

»blomsterøerne« - vil der være spænden¬
de udviklingsmuligheder i samarbejde
med en keramiker eller billedhugger.
Sammenfattende finder komiteen, at

der i dette forslag med enkle midler og en
bæredygtig idé kan skabes et velfungeren¬
de, originalt og smukt haveanlæg.

Indkøb: mærket 58828:

Landskabsarkitekterne Svend Algren og
Annelise Bruun, medarbejder
landskabsarkitektMarie Thing.
Forslagets hovedidé er på den jævnt skrå¬
nende flade mod Glassalen at indlægge en
krans af hævede opholdspladser oriente¬
ret mod hovedalléen. Hver opholdsplads
indrammes af en klippet hæk, og udover
bænke placeres »blomsterbure« i vekslen¬
de højde tilplantet med slyngplanter.
Dommerkomiteen fremhæver for¬

slaget for en hovedidé, der løser adgangs¬
forhold til Glassalen samt siddemulighe¬
der på en glimrende måde. Forslaget er
desuden meget smukt gennemarbejdet og
præsenteret.
Derimod finder komiteen ikke, at

Glassalens facade vil vinde ved, at der
tilføjes et halvtag. Dommerkomiteen fin¬
der dog ikke, at en udeladelse af halvtag
og plankedæk vil svække forslagets ho¬
vedidé. Tværtimod vil der derved blive
mere luft mellem Glassalen og opholds¬
pladsernes V-formede hække, der under
alle omstændigheder skyder sig meget tæt
ind mod bygningen.
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■ Sven Algren's andAnnelise Bruun's competi
tion entry. Staffmember Marie Thing.
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Konkurrenceforslag af Svend Algren og Anne¬
lise Bruun, medarbejder Marie Thing.
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Konkurrenceforslag afHenrik Pøhlsgaard.
■ Henrik Pøhlsgaard's competition entry.
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Indkøb: mærket01357: Henrik Pøhls¬

gaard
Forslaget ændrer især på sidearealerne ud
mod Divan 1 og Divan 2.
I modsætning til alle andre indsendte

forslag er de eksisterende bænkepladser
foran Glassalen her kun reduceret - ikke
helt fjernet.
Divan 1 frilægges ved at de nuværende

plantebede ryddes, og den blotlagte kæl¬
derfacade behandles. På det indvundne
areal opbygges en vandkunst af messing¬
plader og keramiske fliser. Messingpla¬
derne vil give en svag melodiøs klang, når
de rammes af det plaskende vand. Vandet
opfanges i render i befæstelser. Vandkun¬
sten vil danne en raffineret optakt til
Glassalen, Belle Terrasse og Parterre¬
haven.

Forslaget fremhæves for sin radikale og
kunstnerisk originale behandling af dette
areal nærmest Divan 1, men også for sin
meget klare hoveddisposition. Hoveddis¬
positionen, som fremhæver forløbet
rundt om Glassalen, bevarer de nuværen¬
de karakteristiske træk og tilføjer nogle
få, udsøgte elementer. Derved fås en

løsning, der er funktionelt tilfredsstillen¬
de og af høj kvalitet.
Som anført i de almene bemærkninger,

anser dommerkomiteen det for en god idé
at flytte billetsalget til en selvstændig
kioskbygning. Udformningen af kiosk¬
bygningen her anses imidlertid som noget
fortænkt.

Indkøb: mærket23005: Steffen Aren-

drup og Marianne Nasstrom
I forslaget anlægges en række siddegrup¬
per orienteret mod hovedalléen. Mellem
siddegrupperne og Glassalen udlægges et
vandret gulv med keramiske fliser i et
stormasket harlekinmønster.
Forslaget giver fine og varierede sidde¬

muligheder i forskellige niveauer. Ved
forskydninger såvel i det lodrette som i
det vandrette plan danner siddegrupper¬
ne et rytmisk og harmonisk forløb langs
hovedalléen.
Ved hjælp af flisemønsteret er Glassa¬

lens arkitektur på en original måde søgt
videreført ud på den omgivende flade - en
idé med spændende udviklingsmulig¬
heder.

Forslagets kraftige ændring af den eksi¬
sterende terrænform kunne efter dom¬
merkomiteens opfattelse mildnes uden at
svække forslagets hovedidé ved at fast¬
holde den nuværende terrænhældning
nærmest Glassalen.
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Konkurrenceforslag af Steffen Arendrup og
Marianne Nåsstrdm.

■ Steffen Arendrup's and Marianne Ndsstrom's
competition entry.
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Bogomtale

Parkpolitik
Sven-Ingvar Andersson, Annelise Brams¬
næs og Ib Asger Olsen: Parkpolitik -
boligområderne, byerne og det åbne land.
Dansk Byplanlaboratoriums Skriftserie
nr. 291984. 120 sider, ill. Pris kr. 125.

Siden C. Th. Sørensen i 1931 i bogen
»Parkpolitik i Sogn og Købstad« beskrev
kommunernes ansvar for planlægning og
forvaltning af de kommunale friarealer, er
byudviklingen gået stærkt ud over land¬
skabet.

Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter og Dansk Byplanlaboratorium har
derfor taget initiativ til et nyt skrift om
parkpolitik, som her i Landskab anmeldes
af en stadsgartner, en politiker og en ung
landskabsarkitekt, som i sit studieforløb
har beskæftiget sig med Hovedstadens
parkforsyning. k.p.

Parkpolitik hvad er det?
Parkpolitik, ja hvad er det egentlig? Iføl¬
ge Nudansk ordbog har ordet park sin
oprindelse i ordet parcus, der betyder
indhegning, og som både bruges om en
dyrehave, et stort haveanlæg, eller et
naturområde, der bevares uberørt - men
kan også bruges om en plads til biler eller
flyvemaskiner, stadig ifølge ordbogen.
Ofte indgår ordet park i navnet på en

gade eller et boligområde, som slet ikke
indeholder parkelementer i egentlig for¬
stand. En brug af ordet park, som er både
ulogisk og ukorrekt.
Fagets udøvere har gennem tiderne

defineret begrebet park på mange for¬
skellige måder. Bogen her giver en helt ny
definition: »Byens parker er de pauser i
en bys mønster af bygninger og veje, som
er afsat, udformet og plejet med henblik
på bymenneskets rekreation i fri luft og
som er frit tilgængelige«.
Ordet politik har forbindelse med det

græske polis, der betyder by, stat. Politik
er altså noget, der omhandler fællesska¬
bets anliggender. Der er således en tyde¬
lig og naturlig forbindelse mellem ordene
park og politik i de her nævnte definitio¬

ner, hvorfor det må undre, at der ikke er
fremkommet flere konkrete parkpoliti¬
ske tiltag siden C. Th. Sørensen i 1931
lancerede begrebet i sin bog »Parkpolitik
i Sogn og Købstad«.
Der er sket så store forandringer i

samfundets fysiske og sociale strukturer,
at behovet for en virkelig parkpolitik er
fuldt så stort i dag som i 1931.
Det er derfor med spænding man går

igang med læsningen af den »nye Parkpo¬
litik«, hvor man tydelig fornemmer, at
ordet park bruges i allerbredeste for¬
stand, og omfatter stort set alle grønom¬
råder på land og i by, der er udlagt som
friarealer, eller kan bruges rekreativt på
en eller anden måde.

Bogen er, som allerede titlen angiver,
inddelt i tre hovedafsnit. I det første
beskrives en række forskellige boligområ¬
detyper og de vurderes med henblik på de
muligheder, mennesket har for at opleve
naturens vækst og forfald på nært hold.
Den historiske gennemgang er forsynet

med mange eksempler, der kan lede til
bedre fælles friarealer fremover, også i
forvaltnings- og driftsmæssig henseende.
De fleste af eksemplerne er veldisponere¬
de med udsnit af kort og planer samt sort/
hvide billeder, der belyser gode eksemp¬
ler som følge af en bevidst gennemtænkt
og gennemført planlægning og drift.
Det andet hovedafsnit handler om by¬

ens parker, deres placering, størrelse og
funktioner. Det fastslås, at der kan føres
parkpolitik i såvel de eksisterende byom¬
råder, i forbindelse med byfornyelse, som
i byudviklingsområderne.
Parkfunktionerne samles i fem punker.

1. De skal muliggøre vores fysiske re¬
kreation.

2. De skal give os en oplevelse af natur.
3. De skal give plads for og stimulere til

samvær.

4. De skal bidrage til opfattelsen af byens
eller bydelens struktur.

5. De skal imødekomme et behov for
skønhed.

Specialanlæggenes tid er forbi, parker¬
ne skal være flerformålsarealer med mu¬

ligheder for flergenerationsaktiviteter og
samvær. Den gode park imødekommer
på samme tid forskellige ønsker, den er
multifunktionel. Derfor må vi anlægge
parker med et mangfoldigt indhold, og de
énfunktionelle anlæg må suppleres og
omformes sådan, at de aktiverer hele
mennesket - alle sanser, og gør det hele
året igennem.
Det sidste hovedafsnit formulerer føl¬

gende parkpolitik i det åbne land: »Land¬
brugslandet må åbnes for friluftsliv og
naturoplevelser, naturforvaltningen må

varetages i produktionen - ikke
udenfor«.
Altså en politik der vil forbedre ad¬

gangsmulighederne til det åbne land for
at byernes befolkning kan bruge land¬
brugslandet som et alternativ til det orga¬
niserede friluftsliv - altsammen for at

bryde den fremmedgørelse der sker af
naturen i store dele af bybefolkningen.
Dette afsnit rummer også en række for¬
slag til en produktions- og naturforvalt¬
ningsplan, der nok skal vække til debat,
da der lægges op til en samordning af
landøkonomiske og fritidsmæssige hen¬
syn. Det er jo ikke netop det, vi har
tradition for her i landet.
Sammenfattende efterlader bogen det

indtryk, at de tre forfattere gennem deres
emnerækkefølge bevidst starter parkpoli¬
tikken ved boligområderne for at natur¬
iagttagelserne og naturoplevelserne kan
starte i det nære bolig- og havemiljø, for
derefter at videreudbygges og videreud¬
vikles igennem en »varieret parkdrift«,
for at gøre mennesket i stand til at færdes
med åbne sanser i det åbne land, uden at
bringe sig i konfliktsituationer.
Det fornemmes tydeligt,

• at udgangspunktet for al parkpolitik er
natur- og landskabsgrundlaget.

• at redskaberne hedder samordning på
tværs af sektorerne både ved planlæg¬
ning, forvaltning, drift og brug.

• at sigtet er at anvende naturens res¬
sourcer på en hensigtsmæssig og for¬
svarlig måde, både når det gælder jord
og vand, flora og fauna, og således at
det enkelte menneske stadig har mulig¬
hed for at opleve naturens mangfoldig¬
heder.

Bogen er letlæselig, og vil naturligvis
blive læst med interesse af alle fagets
udøvere, lad den også ved sin umiddelba¬
re form få lov at inspirere alje os, der får
lov at arbejde med parker i videste for¬
stand, sådan at vi ikke blot kører videre i
den gamle skure, men virkelig tager tin¬
gene op til overvejelse og nyvurdering.
Bogen fortjener også at finde vej til

politikere, embedsmænd og teknikere i
centraladministrationen og andre amts-
og primærkommunale forvaltninger,
samt naturligvis til boligselskaber og insti¬
tutioner af vidt forskellig art, ja overalt
hvor landskabselementer anlægges og
plejes, bør den bruges.
Parkerne har stadig meget at give men¬

neskene. Lad os derfor, i by og på land, i
sogn og købstad, snarest formulere en
fornuftig parkpolitik og dernæst arbejde
for at få den virkeliggjort. Det haster.
»Parkpolitik« kan blive løftestangen.
Carl Aage Sørensen, stadsgartner i Holstebro
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Parkpolitik på beboernes betingelser
- og det støttes af kompetente
landskabsarkitekter
Med et flot og læsevenligt skrift følger
Danske Landskabsarkitekter og Byplan¬
laboratoriet C. Th. Sørensens tanker
»Parkpolitik i Sogn og Købstad« fra 1931
op.
Skriftet »Parkpolitik - boligområder,

byerne og det åbne land« indeholder et
generelt afsnit om de nævnte emner, samt
en gennemgang af en masse vellykkede
og inspirerende eksempler inden for
hvert felt.
I min egenskab af borgmester i Køben¬

havn og som ansvarlig for Københavns
friarealer og grønne områder er jeg blevet
bedt om at anmelde bogen. Det er derfor
naturligt, at det først og fremmest er
denne del, der interesserer mig mest,
d.v.s. boligområderne og byerne.
Udgangspunktet er, at naturoplevelse

skal være en del af beboernes hverdag.
Men at trafik- og teknologiudvikling,
samt offentlige økonomiske betingelser
og private økonomiske interesser gør
denne oplevelse stadig vanskeligere, især
for børn og ældre. De mange eksempler i
bogen viser, at på trods af de stramme
økonomiske og teknokratiske forhold, så
kan der realiseres løsninger til gavn for
beboerne.

»Parkpolitik i boligområder« opererer
meget langt med den politik, der har
været forsøgt gennemført i magistratens
4. afdeling, mens jeg har været borgme¬
ster, dels direkte dels gennem udarbej¬
delse af lokalplanforslag.
• Udtynding i boligområderne ved gård¬
rydninger.

• Arealer, der bliver ledige i områder
med etagebyggeri, skal omdannes til
friarealer.

• Tilbageerobring af gadearealet i rene
boligområder til offentlige fællesrum.

• Bilfri pladser.
• Beboernes selvforvaltning af de nærre¬
kreative arealer.
Det er en politik, der sjældent støttes af

det politiske flertal i borgerrepræsenta¬
tionen. Derfor er der langt mellem de
gode eksempler i skriftet og så det, der
rent faktisk sker i København.

I skriftet nævnes Degnegården fra
1936/37 med netop C. Th. Sørensen som
havearkitekt med et fantastisk flot friare¬
al, samt beboerhaver til stueetagen.
Samt Arkonagadegårdrydningen på

Vesterbro, som er udført af magistratens
4. afdeling. Her blev der plads til både
opgangsarealer og fælles gårdareal. Men
det er en af de største karreer på Vester¬
bro. Hovedparten af de 800 karreer i
København, der stadig mangler gårdryd-,
ning, er små med langt snævrere pladsfor¬
hold.
Der mangler i dette afsnit en beskrivel¬

se af, hvordan småerhverv kan integreres
i boligområder uden massive afskærm-
ningsbælter.
Det tredie eksempel fra København er

Balders Plads som eksempel på en bilfri
plads. Pladsen ligger midt i kvarteret Rø¬
de Rose, og det kan være fristende at
sammenholde bogens udmærkede forslag
med realiteterne i København. Kvarteret
har den laveste friarealforsyning i Køben¬
havn, ca. 1 kvm pr. indbygger. Kvarteret
var oprindelig blandet bolig-erhverv.
Teori: Nedlæggelse af erhverv skulle

give plads til friarealer og til andre funk¬
tioner, der kunne være fastholdelse af
småerhverv.

Nyt boligbyggeri bør kun ske ved tilførsel
af andre funktioner - herunder ungdoms/
ældreboliger.
Praksis: På trods af massive beboerprote¬
ster er der indenfor de sidste 3-4 år
vedtaget 8-10 lokalplaner, der alle inde¬
holder etagefamilieboliger. Selv et lille
fristed som »Rådmandsparken« eller en
boldbane til områdets eneste skole bliver
der ikke plads til. Alle de lokale beboeres
forslag bliver afvist.
Første afsnit om boligområderne er

derfor meget vigtig, fordi der sker så
meget i disse år, hvor mulighederne for at
skabe bedre forhold gennem byfornyel¬
sen er til stede og forspildes.
I Sven-Ingvar Anderssons afsnit om

byparken peges der på de uudnyttede
muligheder, der ligger i ældre erhvervs¬
områder og karréarealer.
Her peges der på nødvendigheden af

bydelsparken, og de fordele, der kunne
ligge i en decentralisering i forvaltning, så

beboerne i samarbejde med den tekniske,
kulturelle og sociale forvaltning kunne få
indflydelse på, hvad der skulle ske i disse
bydelsparker.
Men også her viser utallige eksempler,

at der desværre er langt mellem teori og
praksis.

Jeg er enig i mange af skriftets konklu¬
sioner. Men savner i eksemplerne noget
om beboernes kamp for bedre friarealer.
»Byggeren« på Nørrebro er muligvis for
kendt et eksempel. Men hvad med bebo¬
er-drømmen om den største parkfornyel¬
se i København, nemlig Nørrebroparkens
forlængelse mod Frederiksberg og til Sva¬
nemøllebugten. Drømmen er foreløbigt
udskudt i ubestemt tid på grund af snævre
erhvervsinteresser.
Hvad med beboerparker som Råd¬

mandsparken, Folkets park på Nørrebro
og Islands Brygge parken. De er ikke så
smukke og velplejede. Hvad kunne bebo¬
erne, med de ressourcer de har, have
gjort for at gøre dem bedre?
Skal parkpolitik tages alvorligt, er det

efter min mening en af de vigtigste opga¬
ver at sikre og udbygge beboerskabte
parker i de tætte byområder. Ellers varer
det ikke længe, før Rådmandsparken og
Folkets park på Nørrebro forsvinder fra
landkortet. Ellers bliver Vesterbro folke¬

park i den Brune Kødby eller Krause¬
parken på Østerbro aldrig til noget.
Derimod bliver Vestamager måske helt

ødelagt af terrænreguleringen til en mo¬
torvej o.s.v.
Tilsvarende eksempler findes også fra

det øvrige land. Her er skriftet alt for
»stuerent«, og det er en skam.
Beboer-venlig parkpolitik er ikke no¬

get, man har, men noget man skal kæmpe
for.
På C. Th. Sørensens tid kunne de gode

viljer måske fremtvinge løsninger. I dag
kræver det massiv beboeropbakning, og
det står der ikke ret meget om.
Alligevel er det en spændende publika¬

tion, også for de, der arbejder i det åbne
land og samspillet mellem by og land.

Villo Sigurdsson, borgmester i magistratens 4. af¬
deling, København.
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Parkpolitik som begreb
En park er natur, som er tilgængelig på
bylivets betingelser. Bymennesket har
brug for parker, som det er en samfunds¬
opgave at levere. Måden denne service
leveres på, er en parkpolitik. Denne syns¬
vinkel blev foruden selve ordet »Parkpo¬
litik« først brug af C. Th. Sørensen i
bogen »Parkpolitik i Sogn og Købstad«
fra 1931. Både ordet og synsvinklen gen¬
bruges i den nyligt udkomne bog »Park¬
politik«.
Bogens motiv er bl.a. det selvfølgelige,

at parkpolitikkens opgaver og forudsæt¬
ninger er nogle helt andre end i 1931. I
bogen nævnes, at dagliglivet er blevet
mere opsplittet, at det offentlige byrums
værdi som opholdsaral er blevet stærkt
begrænset af biltrafikken, og at det åbne
land har fået ringere rekreativ værdi.
Også parkpolitikkens politiske og plan¬
lægningsmæssige rammer er ændret, bl.a.
af planlovreformen.
I parkpolitikken kræves derfor nye

svar. Ib Asger Olsen, Sven-Ingvar An¬
dersson og Annelise Bramsnæs har taget
tråden op og leveret 80'ernes svar på C.
Th. Sørensens bedagede værk.
Forfatterne har valgt at behandle den

del af parkpolitikken som udgøres af
parkfilosofien og de gode inspirerende
ideer og eksempler. Det er en grundlæg¬
gende del, men det er klart, at mange
aspekter er ufortalt. Forhold til kommu¬
neplanlægningen, prioritering af den øko¬
nomiske indsats og forvaltningsmæssige
konsekvenser er eksempler på andre og
ubehandlede aspekter i de parkpolitiske
overvejelser.
Bogen »Parkpolitik« er altså ingen

parkpolitik i ordets bestemte form, fordi
en sådan omfatter langt flere aspekter,
end bogen beskriver, og er rettet mod en
administrativ enhed. Bogen handler der¬
imod om parkpolitik som begreb. Og det
gør den godt.
Forfatterne indleder med det grund¬

læggende ønske, at naturen bliver en del
af dagligdagen i byen. Så føler vi os
hjemme i den og passer på den - også når
vi kommer ud på landet. Denne filosofi
oversætter forfatterne til tre mindre ab¬
strakte hovedsynspunkter. Det ene er, at
beboerne skal have mere råderet over

plejen af boligområdernes friarealer. Det
andet at byernes parker skal rumme flere
funktioner og have større identitet. Og
det tredje er, at det åbne land skal være
mere »åbent«.

Hovedsynspunkterne spejler forfatter¬
nes tredeling af det parkpolitiske arbejde
i henholdsvis boligområderne, byerne og
det åbne land. I bogen er de tre arbejds¬

områders problemer og muligheder be¬
skrevet hver for sig af hver sin forfatter.
Hver af disse tre dele består af en almen
del yderligere opdelt i arbejdsområder,
efterfulgt af ni realiserede og vellykkede
planlægningseksempler, som belyser den
almene del.
Forventer man imidlertid originale og

banebrydende ideer og løsningsforslag
skuffer bogen. Men i så fald er forvent¬
ningerne også sat for højt. En mere fair
synsvinkel er at se bogen som en opsum¬
mering af flere års intern faglig debat. En
debat, som de tre forfattere i høj grad har
været med til at præge. Denne opsumme¬
ring er til gengæld flot klaret, og bogen er
blevet en glimrende illustration af den
mangfoldighed af forskelligartede pro¬
blemer og muligheder parkpolitikken
rummer.

Med det valgte indhold og bogens over¬
skuelige form kan »Parkpolitik« bedst
karakteriseres som en grundbog, hvor
netop overblikket over problemer og mu¬
ligheder indenfor et defineret fagområde
er det væsentligste karakteristika. Bogen
holder samtidig godt fast på sin læser og
inviterer til fortsat læsning bl.a. gennem
et omfattende og inspirerende billedma¬
teriale. Disse ting gør, at bogen har en
potentiel læserkreds, der er bredere end
den gruppe af planlæggere og politikere,
bogens synspunkter er rettet mod, og som
burde sætte en bedre parkpolitik i værk.
I denne sammenhæng kommer det el¬

lers lettilgængelige sprog i bogen i nogle
tilfælde til at virke som en unødvendig
bremseklods i form af indforståede og
mystificerende fagsproglige vendinger og
ord. Hvem andre end landskabsarkitek¬
ter ved, hvad en »differentieret bebyggel¬
sesplan« er? eller hvad betyder det, når
det foreslås, at »nye parknormer gennem¬
føres retroaktivt«? Sådanne tilsyneladen¬
de præcise ord kan faktisk også snyde os
selv. Se nu f.eks. på nøgleordene »park«
og »parkpolitik«.
Sven-Ingvar Andersson skriver, at »by¬

ens parker er de pauser i en bys mønster
af bygninger og veje, som er afsat, udfor¬
met og plejet med henblik på bymenne¬
skers rekreation i fri luft, og som er frit
tilgængelige«. Denne definition af »park«
indbefatter ikke private haver eller det
åbne land, og harmonerer derfor ikke
med den indledende definition af »park«
som natur tilgængelig på bylivets betin¬
gelser.
Vælger man, som forfatterne har gjort

det, at benytte sig af en definition som
strider mod den almindelige folkelige op¬
fattelse af ordet, bør man undgå at gøre
definitionen selvmodsigende, ellers for¬

virrer den mere end den gavner. Men
spørgsmålet er jo, om ikke SIA's defini¬
tion er den bedste af de to. Hvem vil kalde
det åbne land eller sin private have for en
park? Nej vel, ikke engang landskabs¬
arkitekter. At genlancere »parkpolitik«
som fællesbenævnelse, der skal markeds¬
føre vores fagområde overfor offentlighe¬
den, er derfor næppe en god idé. I værste
fald kan man risikere, at titlen modarbej¬
der bogens forsøg på ikke at indsnævre
den parkpolitiske debat til parker i ordets
traditionelle forstand.
Et mere rummeligt begreb som »fri-

luftspolitik« havde været en anden mulig¬
hed. Annelise Bramsnæs benytter sig fak¬
tisk i sin del om det åbne land af dette ord
i stedet for »parkpolitik«. Der er endelig
også den mulighed slet ikke at benytte sig
af en fællesbenævnelse af denne art. Det
er f.eks. irrelevant i tværsektoriel plan¬
lægning, hvor andre fællesbenævnelser er
mere hensigtsmæssige, f.eks. det åbne
land.
En gennemgang af bogens ideer og

eksempler viser hurtigt at »parkpolitik«
er et barn af sin tid. Ingen store arealud¬
læg. Ingen overordnet planlægning. Det
er forfatternes tydelige holdning, at både
problemerne og mulighederne mest knyt¬
ter sig til måden de eksisterende friarealer
administreres og anvendes på. Kun i få
tilfælde - f.eks. i Københavns tætby - er
arealstørrelserne den afgørende faktor.
Inddragelse af fællesareal til selvforvalte¬
de hel- og halvprivate zoner, naturpræget
vegetation, udskillelse af opholdsarealer i
trafikarealer, flere funktioner i parkerne
og en særlig dansk allemandsret er alle
eksempler på forbedringer som ikke kræ¬
ver mere areal, men nok tilvænning og
nytænkning hos ejere og forvaltere.
At forfatterne ofrer den overordnede

fysiske planlægning så lidt opmærksom¬
hed, er nok tildels afledt af, at det kvalita¬
tive aspekt er gjort så fremtrædende.
Problemerne og navnlig mulighederne vi¬
ser sig først klart i den enkelte karré, i det
enkelte boligområde, i den enkelte park,
netop sådan som bogens eksempler illu¬
strerer det. At undlade at planlægge stor¬
stilet og overordnet er heller ikke helt ude
af trit med det muliges kunst i den nuvæ¬
rende politiske virkelighed. Især region¬
planlægningen viser dette med al ønskelig
tydelighed.
I bogens analyserende dele trækkes

parkpolitikken ind i en bredere planlæg¬
ningsmæssig og politisk sammenhæng
men med skiftende held.
F.eks. beskriver Annelise Bramsnæs,

hvorledes planlægningen af det åbne
land sker gennem forskellige sektorlove
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og sektorplaner, bl.a. fredningsplanerne,
hvis formål i praksis er at beskære de
produktive arealinteresser. Nu har sek¬
torlovene imidlertid alle fået indledende

formuleringer om, at der skal lægges vægt
på natur- og miljøbeskyttelse. Annelise
Bramsnæs spørger derfor, om denne kim
til integration af natur- og miljøbeskyttel¬
se i produktionsplanlægningen ikke bur¬
de være et grundlæggende princip. Hun
foreslår videre, at en landbrugsplanlæg¬
ning kunne være den planlægning, der
sammenfattede arealinteresserne, fordi
landbruget som bekendt omfatter det me¬
ste af det åbne land. Tankegangen belyses
med et vægtigt eksempel fra Sem enge.
Tilfældet er et fint eksempel på en

udogmatisk, perspektiveret parkpolitik,
som afsnittet om det åbne land i det hele

taget bærer præg af. Annelise Bramsnæs
har måske også været den af forfatterne,
der har haft den største faglige debat at
trække på?
I et andet tilfælde undrer Ib Asger

Olsen sig over, hvorfor tætte havebolig¬
områder ikke har haft større udbredelse
til trods for at de på mange måder er
ideelle boligmiljøer. Mysteriet forbliver
imidlertid uløst, der kommer end ikke
antydning af. et svar. I dette tilfælde
mangler bogen et bud på den politiske
side af det faglige »problem«. Er boli¬
gerne for dyre? Politisk modvilje?
I et tredje eksempel beskriver Sven-

Ingvar Andersson den typiske danske bys
socio-økonomiske problem med en fattig
og en rig ende og en gammel bymidte,
som lukkes ude fra naturen. Den langsig¬
tede løsning på dette problem er ifølge
SIA at gøre den gamle bymidte land¬
skabelig attraktiv igen, så »indkomsterne
igen kan fordele sig jævnt over bykortet«.
Her er det politiske perspektiv beskrevet
for upræcist. Bedre friarealer i den gamle
bymidte jævner ikke alene indkomstfor¬
skellene ud (SIA's løsning), også en rela¬
tiv større andel af store og moderne boli¬
ger er nødvendig (København kommunes
løsning). Men er det ikke i en parkpolitisk
sammenhæng irrelevant at indkomsterne
jævnes ud på kortet? Det afgørende er, at
friarealerne bliver bedre - så kan det
økonomiske problem klares gennem me¬
re retfærdige ordninger med bloktilskud
og mellemkommunal udligning.
De kritikpunkter, der kan rettes mod

bogen inden for dens valgte rammer,
fjerner ikke hovedindtrykket af et solidt
arbejde. Et enkelt forhold mere skal dog
lige nævnes. At bogen ikke er en håndbog
i parkpolitik er uangribeligt - men netop
derfor havde det været relevant, hvis den
spartanske kildeliste var suppleret med

en liste over materiale, som behandler
andre parkpolitiske aspekter end dem
bogen selv gør. Man skal heller ikke tro,
at alle de gode ideer, synspunkter og
analyser man selv synes er rigtige, er med
i bogen, til trods for dens opsummerende
karakter. I dette tilfælde spiller forfatter¬
nes egne faglige overbevisninger ind,
hvilket ikke i sig selv kan beklages eller
undgås.
Bogen er i sin form heller ikke umiddel¬

bart debatskabende. Var dette ønsket,
havde det været en fordel at præsentere
alternative ideer, synspunkter og analy¬
ser - og det sker ikke. At give »Parkpoli¬
tik« grundbogens kvaliteter fremfor de¬
batbogens kvaliteter er dog ikke noget
dårligt valg. Der er ingen tvivl om, at
»Parkpolitik« imødekommer et stort be¬
hov for en nuanceret indføring i parkpoli¬
tikkens verden.

Søren Holgersen, landskabsarkitekt

Køge Bugt-byerne
»Byerne langs Køge Bugt«
Poul Erik Skriver. Dansk Byplanlabora¬
torium. 1984. Pris kr. 85,-.

/ dispositionsplanen for Køge Bugt-området
vises etprincip for udformningen af en bypark.

Byplanlaboratoriet har taget et godt ini¬
tiativ ved at lade arkitekt Poul Erik Skri¬
ver vurdere, hvad den ambitiøse og i
Danmark enestående planlægning af Kø¬
ge Bugt fingeren har resulteret i.
Enestående i betydningen, at man ikke

før har set et så omfattende forsøg på
regional byplanlægning.
Foruden at give planlæggere og politi¬

kere stof til eftertanke har formålet også
været at fortælle områdets mange nye
beboere historien bag Køge Bugt finge¬
rens urbanisering.
Skriftet er bygget overskueligt op.

Først berettes om områdets historie, bl. a.

om Køgevejens skæbne gennem tiderne.
Den nuværende linieføring er kun fra
1935.
Derefter følger en gennemgang af den

omfattende planlægning. De forskellige
sektorer beskrives - trafiksystemet, med
en særlig omtale af S-banens tilblivelse -
centerstrukturen - industri- og værsksted-
områderne med en særlig beskrivelse af
Avedøre industrikvarterer - de grønne
områder, hvor Køge Bugt Strandpark får
en speciel omtale som det mest vellykke¬
de resultat i årevis.
Til sidst vurderes de forskellige bydele

langs S-banen, og i forbindelse hermed
særlig interessante bebyggelser i disse
bydele.
Skriftet er ikke en idel lovprisning af

området, hvilket nok vil irritere lokalt,
men forfatteren forsøger så godt det er
muligt indenfor den begrænsede plads at
beskrive baggrund og årsager til det fysi¬
ske resultat.

Planlæggernes drømme var at skabe
byer, der kunne måle sig med den selvgro-
ede by, men disse drømme kolliderede
med flere ting - den økonomiske udvik¬
ling, holdningerne og de sociale kræfter.
Grundspekulanterne var hurtigere end

det offentlige, når der skulle sikres arealer
til vigtige funktioner. Staten svigtede også
her med den lovede hjælp til arealopkøb.
Mange bebyggelser blev ofte tilpasset

kortsigtede lokalpolitiske synspunkter,
der forringede bostedets muligheder.
Kapitalstærke foretagender som Bilka

medvirkede til at forskubbe den planlagte
centerstruktur, så områdets service blev
ujævnt fordelt.
Alligevel mener Skriver, at den offent¬

lige planlægning i Køge Bugt området
ikke har været spildt.
Der er fremlagt mange visioner, ned¬

fældet i Køge Bugt udvalgets publikatio¬
ner (anført i skriftet), som har præget
senere planlægning.
Der er f.eks. gennemført en omfatten¬

de trafikdifferentiering i området, som
ganske vist ikke fungerer lige godt alle
steder (anmelderens bemærkning).
Planlægningsarbejdet indenfor friareal¬

sektoren resulterede i udformning af nor¬
mer, og det har givet medført en større
parkpolitisk bevidsthed om arealstørrel¬
ser og arealernes placering.
Vi er ikke forvænt med kritiske bedøm¬

melser af planlægning og arkitektur, fordi
det let bliver kontroversielt. Derfor er

skriftet her et vigtigt arbejde, der kan
forøge erkendelsen af planlægningens
muligheder og begrænsninger i vores
samfund.

Ib Asger Olsen.
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Summary

Monkeys, Penguins and People, p. 169
By Andreas Bruun

On the occasion of the 125th anniversary
of The Copenhagen Zoo, this article is
submitted as a general introduction to
new lay outs built over the past five years
with a more detailed description of the
new ape jungle.
There has been little change in the

number of animal species or functions at
the zoo but things have been moved about
and the new lay outs are, individually, a
great improvement on the old ones. The
changes' have all been carried out in
accordance with a plan where the animal
species are grouped by region or biotope,
whenever possible, where the larger space
demanding animals have been located at
the Søndermarks section and which plans
for a larger winter zoo, in the future, in
connection with the existing aviary and
the new ape jungle.
The design of each lay out has been

individually subordinate to the same over¬
all goal. The specific animal type must be
exhibited in a cage or open space which
simulates the natural habitat of the spe¬
cies, as closely as possible. The spaces
must also be designed so that they can
encourage the animals to a natural
development which brings out their spe¬
cial characteristics. Boundaries to the

public areas ought to be invisible and
visitors must be able to look at the animals
at any level. Finally, the individual new
lay out must be integrated and united with
the existing lay outs with the help of
grading and planting - a very relevant
landscape job.
The ape jungle described below is an

example of how predescribed goals have
been dealt with in a very special lay out.

The building is an 800 m2 concrete and
brick structure with large window areas in
the gables and roof. The boundary
between the apes and the public is a four
meter high, armoured plate glass window.
The building contains an area for chim-
panzes and an area for gorillas. An activi¬
ties and exhibition room is located
between these two open areas. The ser¬
vice rooms are situated behind the open
spaces and the reserve cages have been
positioned along the north side. On the
service deck, long, concrete plant con¬
tainers have been positioned together
with transportable planters where the
propogation and recuperation of plants is
possible.
The public area between the south

facade and the ape areas is intended and
designed as a forest zone which one passes
through in a curved course, in both the
horizontal and vertical plane.
The complete building lay out including

fittings, planting and technical systems is a
result of what the zoo's own competent
staff and outside advisors could achieve as

an illusion of the tropical forest - the
natural habitat of the animals.

TheMaking of an Exhibition, p. 176
By Maj-Lis Rosenbroijer
Garden exhibitions - to plan and built
them - have always fascinated the author.
Her first steps in the profession really
began with a garden exhibition. In 1959,
The Finnish Institute of Landscape
Architects invited entries for the design of
a garden exhibition, the first after the war,
in the old exhibition hall in helsinki.
Young and ardent, the author partici¬
pated in the competition and received
prizes for both her entries and felt the
desire to become an exhibition architect.
To be invited by the same institute, 25
years later, as a guest exhibitor with ones
own work feels just as exciting, parti¬
cularly because the exhibition was held at
Finlandia House designed by Alvar Aalto
at Tovovikens beach in Helsinki.
The exhibition material represents a

selection of the author's work - a hospital
lay out, a power station, a training center,
a convalescence home, a public park, a
school, a master project (hotel, park,
library, administration building), a winter
garden, a cemetery, a home for the aged
and a childrens home, differing exhibition
projects as well as private houses and
town hall gardens - 26 schemes in all.
The exhibition material includes a pri¬

vate garden and a power station.

At Villa Gunst in Grankulla, the con¬

sequence of grading by human hand has
been recognised. Instead of everything
having to appear "natural" by preserva¬
tion of the forest flora, etc., the starting
point is the original site, the white birches,
naked firs and spruces and levelling of the
ground.
Anajalankoski power plant at Inke-

roinen was built between 1982-83 to meet

the energy needs of industry at Kymmene
alv and eastern Finland. Architect Olli
Parviainen's goal has been to design a
power station at a location decided by
technical considerations, which pays
respect to the appearance of the plant and
the rythm of the surrounding mountains.
The principles for landscape planning

were: To hide the wound caused by blas¬
ting of the 400m. long canal and to protect
the landscape. To be aware of Anjala
farm and its surrounding park, which
intimately bounds the power station area
to the west, and to join this area in a
natural and pietistic way to the factories in
the east, so as to form a valuable cultural
entity. To use as much material as possi¬
ble, from blasting and excavationwork, in
the formation of the new landscape. In the
course of time, to renew the forest planta¬
tions on the large site, where tree-felling-
has been necessary, so that the old and
new vegetation can be gently integrated
together.

Competition for a New Garden Lay out in
Front of the Glass Room at Tivoli in

Copenhagen,p. 183
On the 15th of May 1984, Tivoli invited
entries to a competition for the improve¬
ment of the area in front of the Glass
Room. It is the opinion of the panel of
judges that the competition has produced
a fine illumination of the problems
involved and that a range of the entries, as
a whole or in part, are very suitable to be
carried out in practice.
When judging, the committee has con¬

centrated upon those entries which com¬
bine realistic, functional deference with
the particular demand for originality and
fantasy characteristic for Tivoli. The dif¬
ficulty of the task lies here and a number
of entrants have been unable to avoid
clichés or empty effects when solving this
demanding problem. It has been a plea¬
sure for the committee to be able to award

prizes to a number of entries which repre¬
sent good landscape design in the spirit of
Tivoli.

Jeremy Dean
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Norges største parkadministration
Stillingen som direktør i Oslo kommunes
park- og idrettsvesen - Norges største
parkadministration - er ledig efter at den
nuværende direktør har overtaget direk¬
tørstillingen i Norges Automobilforbund.
Blandt de 25 ansøgere, hvis navne og

stillingsbetegnelser har været offentlig¬
gjort i dagspressen, er kun 4 uddannet
inden for den grønne sektor, mens de
øvrige 21 har anden faglig baggrund,
f.eks. som rationaliseringsekspert, skole¬
inspektør, lønningschef, gymnastiklærer,
kaptajn - for blot at nævne nogle.
Norske Landskapsarkitekters Forening

har i den anledning med eksempler på
»Park- og idrettsvesenets« fremtidige ar¬
bejdsopgaver og faglige profil i et åbent
brev til teknisk rådmand, argumenteret
for at den øverste chef for Oslos friarealer
bør være uddannet landskabsarkitekt.

Kilde: Utemiljø 5/84

Fortegnelse over plantenavne
Med det sigte overalt at anvende samme
navn om samme plante har Landbrugsmi¬
nisteriets artsnavneudvalg, der er rådgi¬
vende for Landbrugsministeriet i spørgs¬
mål vedrørende kulturplanternes arts- og
varietetsnavne, udsendt en fortegnelse
over plantenavne opdelt i hovedgrupper¬
ne: korn, græsser, foderplanter, olie- og
spindplanter og grønsager.
De latinske plantenavne står hovedsa¬

gelig anført i den rækkefølge, som er
anvendt i EF-direktiverne.
Landbrugsministeriet henstiller at den

nomenklatur, der bruges i fortegnelsen,
fremtidig anvendes i publikationer, der
blandt andet udsendes fra Statsfrøkon-
trollen, Statens plantetilsyn og Statens
planteavlsforsøg.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container-klump- barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

m.
> i

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

-jrilkr
W\*

KROGH & MOLIN ApS
ANLÆGSGARTNERE & ENTREPRENØRER

Krogholmgårdsvej 91, 2950 Vedbæk
___

Telefon 02-890728

NYANLÆG - VEDLIGEHOLDELSE - GÅRDSANERING L D A

ANLÆGSGARTNERARBEJDET SAMT BELÆGNINGER I OG
OMKRING DET NYE MENNESKEABEBUR ER UDFØRT AF:

E. M. DEICHMANN A/S ENTREPRENØR . ANLÆGSGARTNER

SCHIMMELMANNSVEJ 30 . 2920 CHARLOTTENLUND . TELEFON 01 - 63 36 80
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Herlev Bygade
Herlev kommunalbestyrelse udskrev i
august måned i samarbejde med Danske
Arkitekters Landsforbund en offentlig
idékonkurrence om udformning og ind¬
retning af Herlev Bygade. Konkurrencen
havde til formål at fremkalde forslag til en
helhedsløsning af bygaden ud fra ønsket
om at få skabt et attraktivt og harmonisk
byrum.
Arkitekterne MAA Jørgen og Lasse

Andersen, Frederikshavn, fik 1. præmie
på kr. 60.000, og blev dermed vindere af
idékonkurrencen om den fremtidige ud¬
formning af Herlev Bygade.
Om vinderforslaget siger dommerko¬

miteen at det besvarer på en klar og
overbevisende måde de spørgsmål, man
ønskede belyst i konkurrencen.
Trafikforholdene er generelt forbedret

i den viste løsning. Der foreslås endvidere
en udbygning i gadens nordlige side, så
der opnås en mere sammenhængende by¬
mæssig facade, hvilket sammen med den
forestående beplantning giver et mere
harmonisk byrum.
Efter dommerkomiteens opfattelse vil

vinderforslaget udgøre et godt grundlag
for det forestående arbejde med at gøre
Herlev Bygade til et attraktivt centrum i
kommunen.

Dommerkomiteen vedtog endvidere at
præmiere yderligere 4 forslag:
2. præmie på kr. 40.000 til arkitekterne

MAA Annemarie Indrio og Poul Jensen,
København.
2. præmie på kr. 40.000 til arkitekt

MAA Carsten Thure Nielsen, Køben¬
havn.
3. præmie på kr. 25.000 til Tegnestuen

Vandkunsten, København.
Indkøb på kr. 10.000 til arkitekterne

MAA Nils Pinholt og Bjørn Vandborg,
København.
Dommerkomiteen bestod af borgme¬

ster Ib Juhl som formand, Økonomiud¬
valget, arkitekterne MAA Flemming
Nøhr og Peter L. Stephensen, samt land¬
skabsarkitekt MDL Knud Lund Sø¬
rensen.

Abonnementspriser Landskab 1985
Abonnementspriser for 1985: Danmark
kr. 310,00 inkl. moms. Finland, Færøer¬
ne, Island, Norge og Sverige dkr. 260,00.
Grønland kr. 405,00 inkl. porto, luftpost¬
brev. Andre lande dkr. 330,00 inkl. porto
Løssalgspris pr. hæfte i Skandinavien dkr.
40,00, i andre lande dkr. 45,00.

International Federation of Landscape
ArchitectsGrand Council møde i Buda¬

pest Ungarn, den 22.-24.9.1984

IFLA's årlige delegeretmøde blev holdt i
Budapest i Ungarn forud for den årlige
verdenskongres, der i år for første gang
var henlagt til et østeuropæisk land.
Rammen om de tre dages møder var en

forsøgsstation for frugtavl og prydplanter
med udmærkede mødefaciliteter, et kol¬
legium til indkvartering og en velfunge¬
rende kantine.
At referere hele mødeforløbet er umu¬

ligt eftersom Dagsordenen indeholdt 19
punkter med ca. 94 underpunkter!
IFLA's medlemstal stiger støt, dels ved

optagelse af flere medlemslande, dels ved
stigende medlemstal i de gamle nationale
foreninger. Særlig bemærkelsesværdigt er
det, at Japan i år havde anmeldt 1700
medlemmer mod tidligere 180! Væksten
skyldes en ændring i den japanske for¬
enings struktur.
Der er nu et medlemsland i hver af de

tre regioner med over 1000 medlemmer.

færdigt;

Et spændende job er ledigt
hos Wad & Kortegaard A/S
Firmaets vedligeholdelsesafdeling Fyn søger ledende
gartner. '
Vi tilbyder:
Et spændende job med mange udfordringer inden for
anlægsgartnerfaget. Løn efter kvalifikationer.
Vi forventer:
At du er faguddannet anlægsgartner evt. tekniker med
erfaring i arbejdsledelse og økonomisk styring. At du har
lyst til - og flair for kundepleje. At du kan forestå salgs¬
arbejdet i afdelingen.
Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på den rette.
Skriftlig ansøgning bedes fremsendt senest 15. januar 1984.

Wad & Kortegaard A/S
Middelfartvej 228, 5200 Odense V.
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Regionerne
Som ovenfor nævnt sker den kraftigste
vækst i Østregionen i øjeblikket, Sydko¬
rea fører sig stærkt frem, Malaysia står
foran optagelse, Hong Kong ligeså, og
Taiwan er på vej. Den kinesiske Folkere¬
publik, som i fjor blev repræsenteret med
et individual member, var der ikke noget
nyt fra.
Hovedbegivenheden i Østregionen var

den nylig afholdte regionale konference i
Hong Kong med 120 deltagere fra 12
lande, refereret i IFLA-News nr. 13. Pla¬
nerne for et regionalt uddannelsescenter i
Philippinerne er ved at tage form og vil
være med til at fremme faget og dets
indflydelse i de enkelte lande.
Antallet af medlemslande i Vestregio¬

nen er stadig begrænset til Argentina,
Brazilien, Columbia, Canada, Mexico,
USA og Venezuela. Præsidenten for
Vestregionen arbejder energisk på at eta¬
blere kontakt med en række landskabs¬
arkitekter i Mellemamerika, hvoraf flere
er eller bliver individual members, og få
dannet nationale foreninger. Også Syd¬
amerika søges aktiveret via individual
members i bl.a. Peru.

Etablering af et regionalt training cen¬
ter på universitetet i Mexico City er stødt
på vanskeligheder fra universitetets side.
Der forsøges nu istedet i forbindelse med
arkitektuddannelsen.
Uden for regionen er vicepræsidenten

engageret' i etablering af en landskabs¬
arkitektuddannelse i Saudi Arabien, en

følge af et forsøg på at opmuntre til
dannelse af en landskabsarkitektfor¬

ening, hvilket dog ikke har myndigheder¬
nes velsignelse. Et problem er, at så godt
som alle landskabsarkitekter i SA er ud¬

lændinge.
I Centralregionen, hvis præsident nu er

Sveinung Skjold fra Norge, har der også
været afholdt seminar i Ægypten. Skjold
havde deltaget og mente, at det var vigtigt
for IFLA at blive konfronteret med de
extremt store økologiske problemer i
Cairo som følge af en enorm befolknings¬
tilvækst. Seminaret havde også været en
støtte for kollegerne i Ægypten, der sta¬
dig arbejder for at danne en forening,
som kan blive optaget i IFLA.
Der er iøvrigt planer om et seminar i

Danmark i 1986!

IFLA 's økonomi
Godkendelse af regnskab og kommende
års budgetforslag har altid været delege¬
retmødernes ubehageligste og mest,
sprængfyldte punkter, og adskillige kas¬
serere er kørt ned på denne utaknemmeli¬
ge post.

En ny finanskomité udarbejdede sam¬
men med den afgående og kommende
kasserer et stramt budget og foreslog en
række foranstaltninger til bedre styring af
økonomien.

IFLA har i dag gæld til en række
personer og udvalg. Gælden søges i det
kommende år bragt ud af verden. En
grotesk situation, hvor telefonen i sekre¬
tariatet sidste år har været lukket grundet
manglende betaling og alle aktiviteter
dermed standset, søges undgået.
Grundet disse tunge byrder blev der

ikke mulighed for at afsætte ret store
beløb til dækning af rejseudgifter for Exe-
cutivkomiteens medlemmer, langt min¬
dre til komitéaktiviteter og regionale ak¬
tiviteter, dette for så vidt beklageligt, som
det netop er her, der skulle komme nogle
konstruktive resultater op at stå.
Takket være et tilsagn om en betydelig

kongresafgift fra den kommende kongres
i Japan blev det dog muligt at hæve det
beskedne beløb til ovennævnte aktivite¬
ter. UNESCO yder et tilskud til organisa¬
tionen årligt, og har derudover i år givet
tilskud til den regionale konference i
Hong Kong. Konferencen i Ægypten fik
tilskud fra Aga Khan fonden. Til al publi¬
kationsvirksomhed må der skaffes penge
udefra, dog søges IFLA-news fortsat fi¬
nansieret over budgettet.
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Årbogen forelå ikke trykt til konferencen
i år, grundet langvarig strejke i Vesttysk¬
land, men den er på vej. Både sidste år og
i år er det lykkedes at finansiere årbogen
ved hjælp af annoncer, så den ikke bela¬
ster budgettet.

Internationale komitéer

Ty/e komitéer fungerer i øjeblikket mere
eller mindre effektivt i IFLA's regi.
Uddannelseskomitéen lover en å jour-

ført rapport om uddannelsesstederne i
1985, nok lidt optimistisk! og opfordrer
iøvrigt til øget studenter- og lærerudveks¬
ling.
Technical terms. Komitéen er færdig

med arbejdet, men savner midler til at
publicere arbejdet.
Konkurrencekomitéen havde ikke no¬

get at berette, men det er ønsket, at IFLA
selv kan udskrive konkurrencer i fremti¬

den, foreløbig vil man dog satse på ved
enhver international kongres at arrangere
en studenterkonkurrence. Præmier må
skaffes fra fonds.
Komitéerne for diverse truede områ¬

der, landskaber, kystområder, historiske
haver og historiske landskaber m.fl. ind¬

samler information og lovstof om emner¬
ne i medlemslandene, holder eller forsø¬
ger at holde seminarer og ønsker at udgi¬
ve publikationer omhandlende proble¬
merne.

Delegaten fra Schweiz skar igennem
den almindelige opremsning og sagde, at
det var lettere at udpege de områder, der
ikke var i fare end det modsatte. De
omfattende miljøødelæggelser, som
skovdøden i Europa og forsuringen af
vandløb og søer var oplagte problemer,
som man burde tage sig af, og en af de
afrikanske delegater pegede på miljø¬
problemerne i 9 stater i Østafrika, hvor
man overhovedet ikke har haft regn i flere
år.
Mindet om disse rystende kendsgernin¬

ger og det af alle accepterede behov for at
engagere sig i miljøproblemerne forekom
komitéernes resultater ret beskedne.

Andet
Der blev fra flere sider efterlyst en defini¬
tion af fagområdet både med henblik på
anerkendelse af faget og professionen i de
respektive lande, dels var der behov for
en å jourføring af en gammel definition til
det internationale laboroffice i Geneve.
En arbejdsgruppe nedsattes til at tage sig
af problemet.
Man opfordrede generelt landskabs¬

arkitekterne til at være mere aktive og
udadvendte, deltage i både nationale og
internationale organisationer, der be¬
skæftiger sig med miljøproblemer.
Mødet sluttede med det optimistiske og

fremadrettede punkt: Kommende kong¬
resser og seminarer.

Kommende kongresser
1985 Japan, kongressen holdes 27. maj til

1. juni i Tokyo og Kobe. Tema:
Creative Environment.

1986 Mexico, Mexico City. Tema: Lands¬
cape and the Ecological Problems in
the Metropolis. Tidspunkt: Begyn¬
delsen af september.

1986 Seminar i Danmark. Tema: New
Lives to Cities.

1987 Frankrig, Parisområdet. Tidspunkt:
Slutningen af august.

1988 USA, Washington D.C. August.
1989 Philippinerne.
1990 Norge.
1991 Columbia.
1992 Korea. Dette år ville Holland også

gerne være værtsland.
Det skorter ikke på invitationer. Rejse¬

mulighederne er uendelige, og der er
mulighed for at disponere langt frem i
tiden.

Jette Abel.
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Nordisk genbank

Baggrund.
Adskillige af de planter, som vi idag
anvender verden over, hvad enten det
drejer sig om kornafgrøder på marken,
hækplanter i skel eller bunddækkeplanter
ved et institutionsbyggeri, er planter, som
har været gennem en forædlingsproces.
Vi, der i det daglige virke arbejder med

planter, er selvfølgelig glade for at kunne
anvende netop den plante til det bestemte
formål. Vi har ikke længere nok i bare et
slægts- eller artsnavn, men er ligeså inter¬
esserede i herkomsten, og dermed følger
også kravet om kendskab til klonerne og
frøkilderne.
Det er altså oftest et højt forædlet

plantemateriale, som anvendes idag, men
samtidig også et materiale, hvori de arve¬
lige egenskaber - generne - næsten ikke
kan spores tilbage til de oprindelige arter.
Kort og godt - vi er ved at miste disse
arter, som har været basisdannende for
forædlingsarbejdet, og som fra naturens
side har været forsynet med en vis resi¬
stens overfor diverse skadevoldere.
I erkendelse af at chancen for at miste

det oprindelige genmateriale var stor,
nedsattes der i Sverige et sagkyndigt ud¬
valg, som fik i kommissorium at udrede
spørgsmålet om indsamling af genetisk
plantemateriale af ældre eller nyere dato.
I 1975 afgav udvalget en betænkning:

»Genbank for jordbruks- och tråd-
gårdsvåxter«.
Denne betænkning var et af incitamen¬

terne til oprettelse af Nordisk Genbank
(NGB) for landbrugs- og havebrugsplan¬
ter, som oprettedes 1. januar 1979. NGB
er en fællesnordisk institution, som drives
af de fem nordiske lande under én hat.
NGB hører direkte under Nordisk Mini¬
sterråd og financieres herfra.
NGB har en styrelse, som består af 2

medlemmer fra hvert land, Danmark er

repræsenteret ved kontorchef Halvor
Skov og professor Sigurd Andersen. Rent
fysisk er NGB placeret inden for det
svenske landbrugsuniversitets område,
og herfra varetages den daglige ledelse af
forstander Ebbe Kjellqvist og vicefor¬
stander Flemming Yndgaard.

NGB'sopgaver
Formålet med genbanken er at sikre og
samtidig at dokumentere den genetiske
variation hos alt værdifuldt plantemateri¬
ale indenfor landbrug og havebrug i Nor¬
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den. Det vil sige, at plantemateriale af
både nyere og ældre dato, som skønnes
værdifuldt, er det NGB's opgave at beva¬
re enten i frøform eller som vegetativt
materiale afhængigt af arten.
Information om plantematerialet regi¬

streres i NGB's datasystem. Dette er frit
tilgængeligt til videnskabelige og foræd-
lingsmæssige formål, dog med forvent¬
ning om, at NGB får en tilbagemelding
m.h.t. de resultater, som opnås med gen¬
bankmaterialer.
Det er klart, at et sådant dokumenta-

tionsarbejde forudsætter et nært samar¬
bejde mellem jordbrugsforskere og plan¬
teforædlere i Norden.
NGB indgår yderligere som et vigtigt

led i genbanknettet både på europæisk -
såvel som på globalt plan. På denne måde
sikres det, at dobbeltarbejde' undgås,
samtidig med, at den fri udveksling af
genbankmaterialet stimuleres landene
imellem, uanset geografisk placering og
politiske forhold.

Opbevaring af vegetativt materiale
Sorter af f.eks. frugttræer og bærbuske er
ikke bevaringsværdige som frø, da disses
arvelige egenskaber er meget forskellige
fra den oprindelige sort, det kan bedst
udtrykkes ved at chancen for at »ramme«
denne er én ud af en million. Derfor må
sådanne planter opbevares i deres vegeta¬
tive form i såkaldte klonarkiver.

Opbevaring affrømateriale
Plantematerialet i form af frø skal, for at
repræsentere en population, tilstræbes at
indeholde omkring 20.000 spiringsdygti¬
ge frø. Det er nødvendigt for at kunne
distribuere til forædlerformål uden straks
at skulle foretage en opformering. For at
sikre at frøene bevarer deres spireevne
fremover, normalt over 20 år, foretages
følgende proces: Frøene tørres ned til et
vandindhold på omkring 5%. Ved en
konstant temperatur på minus 20° C.,
med en konstant luftfugtighed opbevares
frøene så i lufttætte glasbeholdere, hvil¬
ket foregår i termostatstyrede frysehuse.

Dobbeltlager
For en yderligere sikring af dette værdi¬
fulde genbankmateriale, er der placeret
en korrosionsbeskyttet container på Sval¬
bard, hvori der succesivt skal placeres et
såkaldt dobbeltlager. Containeren måler
4x2X 1,6 m, og står i en forladt minegang
200 m inde i et bjerg med 70 m overdæk¬
ning, temperaturen er konstant minus
3,8° C. hele året rundt. Prøverne opbeva¬
res i lufttætte glasbeholdere i trækasser.

som så placeres i selve containeren, som
er anbragt der i november i år. Hvert
femte år udtages der stikprøver af frøma¬
terialet for at afprøve spiredygtigheden.

Frøkilder og klonarkiver
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de
bedste frøkilder og klonarkiver er plan¬
ternes naturlige voksépladser. Det kan
dog være vanskeligt at bevare disse genty-
per i det oprindelige miljø (biotop), der¬
for har NGB også set sig om efter mulige
lokaliteter, hvor sådanne frøhaver eller
klonarkiver kan placeres - såkaldte refu¬
gier.
I år foretog NGB's styrelse en tredags

ekskursion i Danmark, hvor man bl.a.
besigtigede brunkulslejerne ved Søby og
Hedeland ved Roskilde med det formål at
bruge disse områder som refugier og der¬
ved sikre en rig artsvariation af land-
skabsplanter fremover.

Afsluttende bemærkninger
En ting kan måske undre de mennesker,
som arbejder med problemerne omkring
den genetiske biomasse, nemlig at ikke
forstplan terne er taget med i NGB. Det
skyldes muligvis, at forsøg med land¬
brugs- og havebrugsplanter i de fleste
nordiske lande hører under samme for¬
valtningsområde, hvorimod skovbruget
og dettes forsøgsvirksomhed har været i
andet regi.
I forbindelse med den tiltagende skov¬

død, som florere i store dele af Midt- og
Nordeuropa, ville det måske være natur¬
ligt at sikre mere resistente, kårede be¬
voksninger netop i NGB. Der skal ikke
her polemiseres omkring skovdøden, som
de fleste europæiske forskere er enige i,
er et kompleks af faktorer. Alligevel kan
artiklens forfatter ikke lade være med at
pege på faren ved et for ensartet genetisk
plantemateriale i vore skove. Dette syns¬
punkt er styrket ved jævnligt at komme i
de holstenske skove, hvor ledende forst¬
folk mistænker den ringe artsvariation i
skovenes monokulturer for at være med¬
virkende årsag til skovdøden.
Til slut kan det oplyses, at Nordisk

Ministerråd har bevilget penge til en film
samt andet materiale omkring NGB. Det
er meningen, at filmen m.v. skal vises i de
nordiske lande for at give befolkningen
en bedre indsigt i NGB's arbejde. Pre¬
mieren er fastsat til den 26. november i år
i Oslo, herefter skulle det være muligt at
kunne låne dette meget interessante ma¬
teriale, hvilket mange inden for det
»grønne miljø« sikkert vil benytte sig af.

Eyvind Thorsen.


