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Konkurrence om Holstebro
bykerne
Holstebro kommune har i sam¬
arbejde med DAL udskrevet en
offentlig idékonkurrence om
bykernen i Holstebro.
Gennem konkurrencen øn¬

sker man at fremkalde ideer,
der rækker ud over århundre¬

deskiftet, til fremtidens Hol¬
stebro som en oplevelsesrig og

driftig bykerne på et højt kvali¬
tetsniveau.
I konkurrencebesvarelserne

ønsker kommunen forslag, der
styrker bykernen med flere bo¬
liger, giver bedst mulige vilkår
for detailhandelen og andre er¬

hvervsvirksomheder, sikrer en
hensigtsmæssig trafikafvikling
samt øger de kulturelle og re¬
kreative udfoldelsesmuligheder.
I konkurrencen er der en

samlet præmiesum på 900.000
kr., hvoraf mindst 300.000 kr.
går til en 1. præmie.
Forslag til konkurrencen skal

være indsendt senest den 9.

september 1992.
I dommerkomiteen deltager

fra DAL arkitekterne MAA
Carsten Juel-Christiansen og
Eva Jarl Hansen samt stadsar¬
kitekt MAA Ole Østergaard.

Paradishaven

Guldmedaljekonkurrence 1991
for arkitekter, billedhuggere og
malere er benævnt »Paradis¬
haven«.

Præmie: En guldmedalje og
150.000 kr.

Aflevering: Efteråret 1993.
Tilmelding: Skriftligt senest

1. september 1993.
Drømmen om noget rent,

skønt og stærkt er i os alle.
For at synliggøre disse drøm¬

me gennem de tre kunstarter -
arkitektur, skulptur og maleri -
udskrives guldmadaljekonkur-
rencen om Paradishaven.
Emnet kan opfattes religiøst,

men rækker videre; navnets op¬

rindelige betydning viser det:
Indhegning, dyrehave, et

sted med ideelle forhold, stor
naturskønhed, et sted for et
lykkeligt liv, et eldorado, et
sted med stor frodighed, et sted
med lykkelige rum, stedet hvor
Adam gav dyrene navne, og
stedet hvor Orfeus spillede.

Paradishaven fortæller om
foranderligheden, om sammen¬
stødet og/eller sammenspillet
mellem mennesker og natur,
mellem land og by, om porte
og grænsepæle.
Paradiset er den ikke-truede

tilstand, hvor alt dog kan ske.
Stedet før konflikter er opstået.
Paradishaven: en nutids til¬

stand i nutids bevidsthed, som
den tager sig ud i en nutidig
fantasi.
Konkurrencen består i, at

forslagsstilleren synliggør sine
drømme/visioner om paradis¬
haven i et visuelt, kunstnerisk
udtryk.
Charlottenborg, i december

1991

Tage Lyneborg, Erik Heide,
Karin Birgitte Lund.
Program kan rekvireres fra:
Akademiraadet, Kongens

Nytorv 1, 1050 København K.
Tel.: 33 12 68 60.

Kirkegårdskultur
Foreningen for kirkegårdskul¬
tur afholder årsmøde 15. og
16. juni. Programmet omfatter
foredrag ved prof. Ditlev
Tåmm om hans bog 'Dødens
Triumf' og foredrag af redak¬
tør Niels Jørgen Poulsen om
'den grønne kirkegård', eskur-
sion v. kirkegårdskonsulent
Charlotte Skibsted til Idestrup,
Stubbekøbing og Torkilstrup
kirkegårde.
Mødeafgift alt incl. 1025 kr.
Tilmelding inden 20. maj til

Foreningen for Kirkegårdskul¬
tur. St. Gråbrødrestrcede 12.
4000 Roskilde.

Dl^møde

DL afholder weekendmøde i
Vejle 13. og 14. juni om land¬
skabspleje omkring Vejle,
skulpturpark i Egtved, ny by¬
park i Vejle.
Program og tilmelding: Jens

Zorn Thorsen, Vejle Kirker og
Kirkegårde, tel. 75 82 11 44.

Rejser med Movium
Movium har arrangeret to rej¬
ser til Holland:
'Framtidens parkteknik' fra

26. til 30. maj med forelæsnin¬
ger, studiebesøg på parkfor¬
valtningerne i Breda, Haag og

Arnhem samt besøg i Floriade
parken.
Kursusleder: Kjell Nilsson.

Pris: 4.800 Skr
'Den nya perennvågen' fra 5.

til 9. august med besøg i Bo¬
skoop, Ton ter Linden, Priona
haverne, Heemparkerna i Am-
stelveen, Floriade parken samt
privathaver og staudegartne¬
rier.
Kursusledere: Rune Bengt¬

son og Petter Åkerblom.
Pris 5.400 SKr.

Program og tilmelding:
Movium. Box 54. S-230 53

Alnarp.

Nordisk Byggedag i 1992
Nordisk Byggedag afholdes
7.-8. september 1992 i Bella
Center i København.
Nordisk byggeri og den in¬

ternationale konkurrenceevne
er temaet for kongressen, der
vil sætte fokus på de nordiske
byggebranchers forudsætnin¬
ger og muligheder for at klare
sig i den stigende internatio¬
nale konkurrence.

Boligminister Svend Erik
Hovmand åbner kongressen og
blandt indlederne er bl.a. den
danske næstformand i EF-
Kommissionen Henning Chri¬
stophersen.
Blandt de øvrige foredrags¬

holdere kan nævnes professor,
arkitekt maa Nils-Ole Lund,
projektdirektør Flemming
Bækkeskov, civilingeniør Hans
Jørgen Larsen, adm. direktør
Keld Fuhr Pedersen og arkitekt
maa Allan de Waal.
I tilknytning til kongressen

arrangeres et omfattende eks-
kursionsprogram til større
restaurerings- og byfornyelses¬
projekter, nyt bolig- og er¬
hvervsbyggeri og Københavns
fremtid, hvor en række store
byggeprojekter er under plan¬
lægning. Også en ekskursion
til det til dato største anlægs¬
projekt i Danmark, Storebælts¬
forbindelsen, indgår i program¬
met.

Samtidig er der arrangeret to
særudstillinger om »Køben¬
havns Fremtid« og om de nor¬
diske landes nationale pavillo¬
ner på verdensudstillingen
EXPO'92 i Sevilla.

Programmet forNORDISK
BYGGEDAG kan rekvireres
hos NORDISK BYGGEDAG's

danske Sekretariat. Tlf
35 43 00 55. Fax. 35 43 10 55.

Gæsteforelæsninger
Professor Anne Whiston Spirn
fra University of Pennsylvania
gædteforelæser ved Landskabs-
afdelingen, Kunstakademiets
Arkitektskole i København:
19. maj kl. 10.00 i Festsalen
26. maj kl. 15.00 i Festsalen
Oplysning om emner:
tel. 33 13 68 60.

Studies in Landscape
Architecture
Dumbarton Oaks offers
residential fellowships for the
academic year 1993-94 to scho¬
lars who are completing, or
have already completed, termi¬
nal degrees in a wide range of
disciplines. Applications are

eligible which concern any

aspect of the study of land¬
scape architecture (e.g., ar¬
chitectural, art historical, bo¬
tanical, horticultural, cultural,
economic, social, agrarian).
Grant assistance in studies in

landscape architecture is also
available for scholarly projects
not associated with a degree or
library research. Before apply¬
ing, prospective applicants
should request a brochure
detailing the application proce¬
dure from:
Studies in Landscape Ar¬

chitecture, Dumbarton Oaks,
1703 32nd Street NW,
Washington DC 20007
(telephone: 202-342-3280).
Application deadline is No¬
vember 15, 1992.

ICOMOS-symposium i
Canada
The Canadian Society of
Landscape Architects (CSLA)
in cooperation with Interna¬
tional Council of Monuments
and Sites (ICOMOS)-IFLA
and ICOMOS CANADA
Historic Gardens and Sites
Committees, and Heritage
Montreal invite you to partici¬
pate in an international sympo¬
sium in Montreal, Quebec,
Canada on the theme:
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Roots: The conservation of
Urban Parks and Squares.
Wednesday May 12 to Saturday
May 15 1993.
The conference will address

a wide variety of issue and case
studies related to this topic. Or¬
ganizers invite papers on all
relevant subjects of the history
of parks, conservacion
philosophy, technology and
maintenance; new park design;
environmental issues; archaeol¬
ogy, planning, design and de¬
velopment concerns.
Abstracts may be written in

either English or French and
should be not more than a sin¬

gle typed page. Abstract dead¬
line is June 1, 1992. Notifica¬
tion will be mailed by August
1, 1992.
ICOMOS/CSLA International

Symposium
PO Box 737. Station B
CANADA KIP 5R4

Attention: Linda Fardin

Telephone: 819-997-6250
FAX: 819-953-7482.

The official languages of the
symposium are English and
French.

TYaining courses
The international Symposium
on The Conservation of Urban
Parks and Squares will be
preceded by one to three-day
professional training courses

including the well acclaimed
'Tools and techniques of
historic landscape conserva¬
tion' course presented by
Robert Harvey (USA) and
Susan Buggey (CAN).

Courses will be held between

May 9th and 12th, 1993, in
Montreal, Quebec, CANADA.
For information on this spe¬
cialized course and others con¬

tact:

Meryl Oliver, The Institute
for Heritage Education, 301
Strathearn Av. North,
Montreal West, Quebec,
CANADA H4X1Y3. Tele¬

phone: (514) 487-0100 FAX:
(514) 487-7803.

Gammel Dok

Indtil 28. maj vises udstillingen
om dansk landskabsarkitektur.

15. maj - 7. juni »Archi-
text«. Unge arkitekter og for¬
fattere fra forfatterskolen laver
fælles projekter forskellige ste¬
der i Centret. Arrangeret af
Poul Borum.

30. maj - 21. juni. Udstilling
om arkitekten Tadao Ando,
modtager af Carlsbergs Arki¬
tekturpris.

1. juni - 27. september 'By¬
ens liv og forandring', en ud¬
stilling om byfornyelse.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket.

Munkeruphus
Fra 16. maj en udstilling om
3 x Nielsen.

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

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end
Tlf.: 5372 20 60 Fax 55 7714 55

ALT I
GRANIT
Chaussesten,
flere størrelser

nye såvel som brugte
Kantsten • Brosten
Direkte import

BRABRAND
Telefon:

86 24 44 88

I samarbejde med landskendte
arkitekter har Veksø gennem 40 år
"klædt"udemiljøet med tidløst
design og høj kvalitet. Med vor
landsdækkende konsulenttjeneste,
egne montører, hurtig levering og
egen distribution er Veksø også et
godt valg til specialopgaver.

DESIGN: GINMAN HARBOE BORUP
La ndskabsa rki tekter MDL Gade-og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60 • DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15

4 11



n.w
oé-

Indtryk fra Cairo - Arkitekten Ole Ross
Indtryk fra Cairo er en personlig skildring af den ægyptiske hovedstad - dens steder og mennesker -

beskrevet af arkitekten Ole Ross, som døde i 1987.
Bogen gengiver hans bedste tegninger og bringer uddrag fra de dagbøger og breve, han skrev under sit

lange ophold i byen i begyndelsen af 80'erne, hvor han ledede genopbygningen af læreanstalten
Madrassa el-Gawhariye ved Cairos hovedmoske el-Azhar. I bogens indledning fortæller arkitekten,

professor Hans Munk Hansen om baggrunden herfor.

Bogen udgives kun i 500 nummererede eksemplarer på håndgjort Hahnemiihle Bøttepapir, der yder de
følsomme blyant- og tuschtegninger retfærdighed.
96 sider, format 17x24 cm. Hæftet og uopskåret, kr. 275.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.



Lokalparken sett från våster med den «sinade backen» och plattformen i trå.
■ The Lokparken seen from the west with its brook and wooden platform, part ofa 'wharf'.

• •

Lokparken i Ostra Bole
Stadsdelarna Ostra och Våstra Bole i Hel¬

singfors planerades under 1970-tallet for att
avlasta huvudstadens stadskårna från en

hotfullt våxande kontorisering. I Ostra Bole
byggdes Finlands storsta åmbetshus och ett
storre antal andra forvaltningsbyggnader
och kontorshus enligt de på tidigt 70-tal rå-
dande stadsbyggnadsidéerna. Dårav var den
fråmsta urbanism och den andra planskild
trafiklosning. Biltrafiken loper påmarkplan
medan fotgångarna i de centrala delarna år
hånvisade till ett ovre plan på betongbjålk-
lag. Insprångt bland massiva kontorsbygg-
nadskomplex - fråmst i utkanterna - står
bostadshus, åven de representerande en av-
skalad arkitektur, typisk for 70-talets ele¬
menthusbygge. Hår bor drygt 4.000 personer
och arbetar upp till 5.000 personer.
I denna tått byggda, kompakta stadsmiljo

år gronskan knapp.
Karakteristiskt for planteringama långs

trafiklederna år frodigheten av massplante-
ringar. Vid forvaltningsbygganderna har
man likaså satsat på rika, voluminosa busk-
planteringar, som med tiden skall mjuka
upp den tunga, sterila kontorshusarkitek-
turen.

Ostra Bole sjålv saknar en storre stads-
delspark. Kopplingen till storre samman-

hångande rekreationsområden finns oster
om stadsdelene eller våsterom Våstra Bole,
men då måste man forst ta sig over den långa
jårnvågsbron.

Lokparken
Parken vars projektering jag hår presenterar
år en liten »Pocket-park« som ligger intill
den centralt belågna Loktorget invid Låns-
styrelsen.
På torget bedrivs handel i liten skala några

formiddagar i veckan. Torget och den ur-
bana grona axeln mot oster har projekterats
av landskapsarkitekt Helena Piha.
Vid torget intill parken står Bole gamla

jårnvågsstation, en stockbyggnad med ny-
klassistisk fasad. Trots sin litenhet bland
kontorskolosserna lyckas den tillsamans
med strikta trådplanteringar ge torget en

egen karaktår och skala. Stationsbyggnaden
år hitflyttad och rustad upp till ett allaktivi-
tetshus for olika medborgarorganisationer.
Bakom projektet i borjan av 1980-talet stod
Fredsforbundet varav huset har fått sitt
namn Fredsstationen.

Av Gretel Hemgård

Den lilla Lokparken, som mitt kontor fick
i uppdrag att projektera, ligger på baksidan
av Fredsstationen. Platsen såg i sitt dåvaran-
de tillstånd bedrovligt overgiven ut. En
sånka med uppvuxna bjorkar och aspar och
med fyllnadsmassor som från två sidor
trångde på. Marken stiger naturligt i den
ostra delen, dår ett ett litet hållmarksparti
ger liv åt topografin. Hår våxer också två val
utformade unga ekar. Den ena långsidan
grånsar mot torget, den andra mot det
bakomliggande bostadshusets något lustlost
utformade lekplats. Platsen tycktes vara i fli-
tig anvåndning av hundågare och korsades
av diagonala stigar.
Till sin areal år denna rektangulåra park

inte storre ån 1300 m2. Parkens funktion
definierades av låget intill forvaltningsbygg-
naderna, nårheten till huvudbiblioteket och
av huvudgångstråkerna, som på tre sidor
tangerar parken. Invid denna lilla bit gron-
ska stannar man till bara om någonting
såreget lockar en till det. Stadens parkavdel-
ning var intresserad att hår plantera ut sk
KESKAS-våxter hårrorande ett forsknings¬
projekt med samma namn om ovanligare
hårdiga prydnadsvåxter av finsk proveniens.
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Insamlandet av ovanligare tråd- och busk¬
sorter gors i syfte att i framtiden berika vårt
lands artfattiga plantskolesortiment.

Gestaltningsprincipcrna
Mitt huvudbry blev forst om det kunde vara
mojligt att skapa en egen rumslig karaktår åt
denna lilla park, så att den klart och på ett
naturligt sått kunde avskiljas från det intil-
liggande bostadshusets gårdsmiljo. Ett an-
nat rumsligt problem var Fredsstationen.
Det var viktigt att inte utestånga stationshu-
set ur parkmiljon. Jag eftersokte en rums-

komposition, dår parken klart stod i kontakt
med stationsbyggnaden utan att åndå ge den
en dominans i rummet. Respekten skulle inte
kråva att parken underordnade sig. Parken
skulle inte te sig som Fredsstationens lilla
uteplats utan snarare en sjålvståndig partner
i ett samspel.
Viktigt var också att de diagonala gång-

forbindelserna skulle fungera smidigt åven i
den nya parken.
Sånkan, som i borjan nårmast såg ut som

en skråpig håla skulle inte få jåmnas och fyl-
las igen, for det skulle inte bjorkarna ha kla-

rat av. Det visade sig snart, att denna sånka
som rum dessutom var ytterst viktig for par¬
kens egna rumsbildning.
Skissandet gav idén om en låttkonstrue-

rad tråbrygga inramande svackan med en

klar, dynamiskt dragen svångd form. Den
plattform, som den svångda gångtrallen ut-
mynnade i, for att sedan fortsåtta som grus-

gång, skulle markera kontakten med freds-
stationen. Hår skulle parkbesokaren bli
varse om Fredsstationens nårvaro. Genom
att vålja en lågre nivå for plattformen an

torgets, tror jag mig ha uppnått just den
kånsla av egen rumslighet for parken som

jag efterstråvat. I detta rum ville jagmarkera
siktaxeln med ytterligare ett element: Det
forefoll naturligt att anlågga en spegeldamm
i svackan mellan d-essa två platser for att ge
rummet mera rymd. Men de praktiska pro-
blemen med artificiella dammar i så utsatta

miljoer som denna ville jag inte gemig in på.
I stållet valde vi ett torrt tema, som åndå
kunde leda tanken till en lugn vattenyta och
till en back. Idén konkretiserades till en asso¬

ciation om en bergsbåck som leder vattnet
stilla till en oval yta. Den jåmna ovalen mar-

Lokparken, Ostra Bole, Helsingfors.
Areal: 1.300 m2.

Byggherre: Helsingfors stads byggnadskon-
tor, parkavdeln ingen.
Projektor: Gretel Hemgård, landskapsarki-
tekt MAL. Maisemasuunnittelu Hemgård
medverkande: ark stud Tiina Taipale, lark,
stud TUuli Kopman.
Utfbrande: Helsingfors stads byggnadskon-
tor, parkavdelningen.

m 1. The platform, impregnated in black, is to
lead eyes as well as feet through the small park.
2. A balustrade with its pole painted blue is a

gestalt in its own right, but is also to shieldperen¬
nials which have not yet sprouted.
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1. Den svartimpregnerade plattformen skall leda både blicken och stegen genom den lilla parken.
2. Racket med den blåmålade ledstången utgor ett gestaltningselement for parken men skall ockstå
fungera som skyddfor de ånnu ej uppkomna perenna våxterna i slanten.

keras av smågatsten som dessutom likt vat-
tenringar kretsar kring de av backens stenar
som når ånda ner till »dammen«. Det ovala
temat i smågatsten återkommer också vid
sittplatsen som plaserades i den ostra delen
av parken intill gångvågen ock eken.

Planteringarna
Den svångda och krokta tråbryggan, som
skall kanaliserar den diagonalt stråvande
gångtrafiken genom parken skulle effektiva-
re hindra planteringarna från att utsåttas for
slitage an någon annan gångvågstyp. Dess¬
utom innebar den som konstruktion ett

mindre ingrepp i de bevarade bjorkarnas vat-
tenbakans ån till exempel en stodmurskon-
struktion.

Planteringarna forsågs med rått stort in¬
slag av perenna våxter, vilket skulle bidra till
att ge platsen den intimitet som den på grund
av sin lilla areal kråvde. Perennerna år till
stor del marktåckare eller av den låttskotta
sorten, som passar for offentliga anlåggnin-
gar. Intill den ovan beskrivna »båcken« har
vi planterat ut olika blåa och lila iris-sorter i
kombination med geranium och daggkåpa.
I ovrigt har vi i huvudsak arbetat med

marktåckare, valda utgående från artens
ståndortskrav, fårgnyanser och bladstruk¬
tur. Med dessa har vi velat framhåva de ut-
valda buskarternas karaktår framfor allt de
mera sållsynta KESKAS-arterna. Dessa har
plaserats ut i antingen i små grupper eller
som solitårer.
Bland de hos oss ovanligare buskarterna

som hår har anvånts kan jag nåmna: Hyd¬
rangea pan. Praecox, Philadelphus x lemo-
nei (småblommig schersmin), Spireaa nip-
ponica (girlandspirea), Weigela middendor-
fiana (gulblommig prakttry), Rosa x
spaethiana, Rosa 'Toukoniitty', Prunus pro-
strata och Prunus tomentosa (luddkorsbår).
Lokparken anlades under sommaren och

hosten 1991.

Vissa problem har redan under anlågn-
ningstiden uppstått med slitage av de nyss
anlagda gråsytorna, eftersom slånten ner till
det djupaste partiet hunnit bli attraktiv for
terrångcykelovningar. Det återstår nu att se
hur de ånnu ej uppvuxna planteringarna kla-
rar av de forstå vintrarnas hårda slitage. De
kuperade terrångerna år som bekant mycket
utsatta under vinterhalvåret, då barnen letar
efter låmpliga rutschbackar.
Vi forsokte beakta detta under projekte¬

ringen och de mest låmpade partierna for¬
sågs med gråsyta.

Gretcl Hcmgård, landskapsarkitekt MAL
i Helsingfors
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Park i Vejle
Vejle Kommune udskrev i oktober 1991 i
samarbejde medDanskeArkitekters Lands-
forbunden indbudtprojektkonkurrence om
udformningafen nypark ved VejleKommu¬
nes administrationsbygning og det kom¬
mende Musikteater.

Vejle Kommune indbød følgende arki¬
tektfirmaer til at deltage i konkurrencen:
Landskabsarkitekterne Hans Peter Ko¬

foed-Hansen & Jørgen Nielsen, arkitekter
maa og mdl, Vejle.
Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S.
Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard An¬

dersen, landskabsarkitekt maa og mdl, Hel¬
singør.

Forslagene er blevet bedømt afen dommer¬
komitémed følgende deltagere:
borgmester Karl Johan Mortensen, byråds¬
medlemmerne Ib K. Bertelsen, Peter Sikcer
Kristensen, Finn Bjerg, Ib From, Rigmor Jo¬
hansen, Frede Brødsgaard, Ole Stokkendal,
Flemming Christensen samt fagdommere
udpegetafDAL: landskabsarkitektmdl I. P.
Junggreen Have, Åbenrå og landskabsarki¬
tekt maa og mdl Torben Schønherr, Århus.
Rådgivere for dommerkomiteen var:

kommunaldirektør Oluf Jensen, teknisk
direktør Erik Hagensen, kulturchef Willy
Stolarczyk, arkitekt Lena Månson, arkitekt
Aage Schneider, arkitekt Henrik Stjern¬
holm, ingeniør Keld Hansen.

Formålet med konkurrencen var at få forslag
til, hvorledes arealet mellem Vejle Kommu¬
nes administrationsbygning og Musikteatret
med tilhørende parkeringspladser, adgange
mv. kan tilføre bebyggelsen en stor bymæssig
kvalitet på friarealområdet.
Parken skal være med til at binde de to

bygninger - sammen, så arkitekturen i
bebyggelsen bliver understreget gennem ud¬
formningen af de grønne arealer.
Herudover skal parken også i sig selv være

et nyt og oplevelsesrigt område, der kan give
besøgende gode oplevelser og appellere til de
besøgendes fantasi. Det gælder både ved en
passage gennem parken og ved brug af
parken som et opholdssted gennem længere
tid for alle aldersgrupper. Det er målet, at
parken skal være med til at hæve Vejles posi¬
tion som grøn by op på et højt niveau, også
set i forhold til øvrige danske byer.

Dommerkomiteens bemærkninger
Alle tre projekter er meget spændende og
særdeles velbearbejdede forslag til, hvor¬
ledes en fremtidig park med et meget højt
kvalitetsniveau kan udformes.

Forslagene er meget forskellige, og det
viser, at det både er en særdeles vanskelig op¬
gave at løse ud fra områdets forudsætninger
og konkurrencens mål med området, og at
der er flere løsninger, der alle kan tilføre om¬
rådet store kvaliteter. De tre forslag danner
derfor tilsammen et meget fint grundlag for
den videre bearbejdning af parkområdet.
De to af forslagene - forslag nr. 1 og for¬

slag nr. 3 - har en meget grøn karakter, og de
kan betegnes som parker, der er udformet ef¬
ter kendte danske parktraditioner.

Forslag nr. 2 har derimodmere karakter af
en square (plads), som de kendes fra udlan¬
det. Karakteren i dette forslag er med en stør¬
re vægt på grus/sten belægninger i forhold
til de beplantede områder.
Denne forskel i opfattelse af karakteren af

områdets fremtidige udformning har været
diskuteret indgående i dommerkomiteen.
Et flertal af dommerne finder, at området

- under hensyn til Vejle midtbys øvrige for¬
syning med parker og pladser - bør have
en overvejende grøn karakter, uanset, at
squaren kan tilgodese flere fremtidige aktivi¬
tetsmuligheder, som måske ikke kendes i
dag. Et mindretal i dommerkomiteen bestå¬
ende af de to fagdommere udpeget af DAL,
finder dog, at der er så megen nytænkning
og så mange muligheder i forslag nr. 2, at de
uden betænkelighed kan anbefale dette til
udførelse.
Alle forslagene opfylder programmet,

dog således at de enkelte forslag i forskellig
grad lægger vægt på de forhold, der er øn¬
sket løsninger på fra Vejle Kommunes side.
Ved en samlet byplanmæssig, arkitekto¬

nisk og funktionel vurdering har dommer¬
komiteen enstemmigt fundet, at forslag nr. 3
bedst har formået at løse den stillede opgave,
idet det dog kan forbedres ved at indarbejde
elementer fra de to øvrige forslag.
Fagdommerne har uanset førnævnte be¬

mærkninger vedr. forslag nr. 2 ingen betæn¬
kelighed ved at anbefale forslag nr. 3, idet
dette forslag indeholdermange kvaliteter jfr.
de individuelle bemærkninger til forslagene.
I konsekvens heraf har en enstemmig

dommerkomité vedtaget at indstille forslag
nr. 3 til udførelse.
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Forslag nr. 3 ved arkitektfirma Kjær og Richter A/S ved Dan Christensen, arkitekt MAA; medarbejder Kim Bartelt, arkitekt MAA - i samarbejde
med landskabsarkitekt MAA, MDL Preben Skaarup; medarbejdere Bo Vestergaard og Lars Nicolai Bock, arkitekterMAA.
Parken fremstår som et selvstændigt byelement, der beskriver spændingsfeltet mellem de to dominerende bygninger og samtidig hævder sig som bypark
i kraft af egne iboende kvaliteter.
Områdetforparken ligger netop i det grænseområde i byen, hvor den sluttede karréudbyggelse opløses og bliver til enkelth use. Byparken udgør derfor

ikke et veldefineret byrum. Tværtimod virker arealets grænser opløste, og omgivelserne urolige og påtrængende.
Parken skal give et grønt indtryk ved indsynfra omgivelserne. Oplevet indefra skatparken give brugeren en trygfornemmelse afat være i et veldefineret,

grønt rum.
Ideen med den brede promenade er at skabe en værdig optakt til de to store bygninger, som prægerparken. Uden at befæste unødigt store arealer giver

promenaden indtryk af, at et bredt areal møder rådhusets facade.
Promenaden integrerer alleparkensfunktioner til et samlet hele. Den dannerforplads til musikteater, giverpladsfor udeservering, udgør en det af til¬

skuerpladserne tilfriluftsscenen (som omvendt samtidig er en dal afpromenaden), giverpladsfor opholdpå tilbagetrukne bænkepladser, danner bro over
åen og indgår i rådhusets forplads. Næsten alle aktiviteter i parken vil medvirke til at befolke promenaden.

■ Proposal no. 3
Thepark, incidentally, is situated where 'conceptualized' blocks offlats dissolve into singlefamily dwellings. Thepark, therefore, is no well defined urban
space, rather its boundaries seem to melt, its surroundings noisy, bothersome and obtrusive.
Looking in, observers will be given an impression of lushness. Seen from the inside, the user should have a sense ofsecurity, a sense ofwell-defined, green
space.

By creating a widepromenade, designers intend to inaugurate the two large buildings which dominate thepark. Without taking up unnecessary space, the
promenade gives the impression of a width fronting the hotel de ville
The promenade serves to integrate and unite allpark functions. It makes for a theatre parterre, allows outdoor serving, serves aspart of the auditorium
for an open-air theatre, has room for rows of benches in the background, bridges the stream, and ispart of the entrance area fronting the hotel de ville
Almost all activities will people the promenade.
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1. En klar og smuk løsning af en del af den nye
parks afgrænsningsproblemer kunne opnås ved
bygning afen lang smal boligblok i arealets nord¬
skel.
2. Hele parkens centrale de! kan etableres i en
første anlægsfase, uden at hovedideen går tabt.
Et vigtigt træk bliver da en trærække langs gara¬
gerne i parkens nordskel.

■ 1. A lucid and beautiful solution to the border
problems of the park may be achieved through
the erection of a long and narrow block offlats
along the north boundary. By carrying the block
across the ring stream, an interesting, town-like
emphasizing of the transition between park and
car park is achieved.
2. Throughout thefirst phase of completion the
entire centralpart can be completed with no loss
to the main idea. Important, then, is a rowof trees
along the garages at the north boundary.
Thepark will have become an independent urban
element describing the field of tension between
the two dominant buildings and also, owing to its
inherent qualities, asserts itselfas an urban park.

Dommerkomiteens bemærkninger til
forslag nr. 3
Et meget smukt forslag, som på en god måde
bygger på traditionerne om en park og inde¬
holder mulighed for en udvikling.
Aksemotivet er i dette forslag klart angi¬

vet, men blødgjort ved sit let slyngede for¬
løb, kun rækken af lamper strammer aksen.
Friluftsscenen er velplaceret, men måske
rigelig stor.
Pergolaen ved udeservering vil sikkert

blive meget søgt, og stiforbindelserne til den
omgivende bebyggelse vil hjælpe med hertil.
Bevoksningen og det bakkede »landskab«

tilføjer området værdifulde træk. Dog er det
nok tvivlsomt, om der bør plantes så mange
forskellige træarter som foreslået, da en del
af det kraftfulde udtryk, som sådanne træ¬
rækker kan give, vil blive svækket alvorligt
ved for mange arter.
Legemulighederne for børn er meget

gode, ligeledes muligheden for et rigt fug¬
leliv.

En større variation i belægningsudform-
ningen end den viste, bør indarbejdes.
Demeget store vandarealer vil kræve yder¬

ligere bearbejdning. Ideen med en »blom-
sterø« bør bevares, da det kan blive en smuk
og spændende ting, som ikke findes ret
mange steder.
Etapedelingen er ikke vanskelig, idet ho¬

vedparten af anlægget er fuldstændig uaf¬
hængig heraf.
Et smukt og realistisk forslag af høj kvali¬

tet, men uden de store fornyelser i dansk
parktradition.
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Parkens beplantning er ordnet efter enkle principper, som alligevel giver plads til rig variation.
Det første element udgøres af de trærækker, der som grønne skærme plantes mod de åbne omgivelser. Uden at afvigefra deres lineære placering
vandrer trærækkerne op over bakker eller på tværs afstier.
Det andet element udgøres afsmå grupper træer placeret langs promenaden. Nordfor promenaden plantes de 10 dronninge-ege sammen med flere til¬
svarende.
Det tredje element udgøres af espalierskærme.

■ Planting is organised by simple principles which, nevertheless, allow for rich variation.
Thefirst element: rows of trees which, as green barriers, are planted facing the open environment. Without deviating from their linearplacement, these
rows of trees meander across hillocks og traverse paths.
The second element is made up ofsmall groups of trees along the promenade.
The third element is trelliswork.
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instudetilllngahaven

Haverne udformes delssom græsklædte rum, dergivermulighedfor ophold, leg ogmangeartede akti¬
viteter, dels som haver med specielt indhold og særlige aktiviteter.

■ Gardens are grass-clad spaces facilitating play, rest, and multiple activity.

Dommerkommiteens bemærkninger til
forslag nr. 1
Forslagets helt dominerende hovedidé byg¬
ger på en stram akse, som forbinder Musik¬
teatret og Administrationsbygningen, belig¬
gende i et meget grønt parkrum afgrænset
mod omgivelserne af busketbeplantning
med et tag af solitærtræer. Ideen svækkes
dog noget ved placering af en cirkulær fri¬
luftsscene midt i aksen, idet denne herved
bliver brudt på en uheldig måde. Friluftssce¬
nens placering virkermindre heldig midt i de
gennemgående trafiklinier, uanset at den er
sænket i forhold til omgivende terræn.
Den spiralformede sti med de tilknyttede

haverum, udstillingsrum m.m. giver gode
muligheder for ture og ophold med spæn¬
dende og afvekslende kik ind i de mange for¬
skelligt udformede rum, dog med den ulem¬
pe, at de lukkede rum kan være med til at
fastlåse den fremtidige brug af parken.
Bevoksningen omkring rummene har mu¬

lighed for at blive meget varieret og kan
tilgodese programmets ønske om fugle- og
dyrelivet.
Udnyttelsen af omløbsåens vand er rime¬

lig begrænset til mindre bassiner, der skulle
have en chance for at få en tilstrækkelig
vandmængde.
Udearealerne omkring Musikteatret vir¬

ker noget klemte, ligesom ankomstforhol-
dende ikke synes afklarede. Udeserveringen
ved Musikteatret ligger rimelig godt place¬
ret, men kan udformes mere indbydende. Be¬
lægningen med chaussésten på serveringsp-
ladsen er uheldig, et mere jævntmateriale er
mere egnet.
Forslaget rummer mange gode enkelthe¬

der, men lider under den voldsomt domine¬
rende akseidé.

Forslaget er vanskeligt at etapeopdele, idet
væsentlige funktioner ligger i 2. og 3. etape.
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Forslag nr. 1 ved landskabsarkitekterne Hans Peter Kofoed-Hansen og Jørgen Nielsen.
Udformningen afByparken er udført ud fra intentionerne om at skabe et nyt og oplevelsesrigt parkområde, der giver de besøgende gode oplevelser og
appellerer tilfantasi og aktivitet, samtidig med at der i udformningen givesmulighedfor ændringer og tilpasning tilfremtidige behov, hvad de end måtte
blive.
Parken er opbygget omkring en hovedakse, der i form af en hovedsti forbinder arealerne ved Administrationsbygningen medMusikteatret/Vedelsgade.
Parkrummet formes ved spiralform, der dannes af beplantning og trcéplantning.

■ Proposal no. 1
The intentionssustaining thisproposal were to create an area offeringpleasant experience, appealing to the imagination andstimulating activity. Its layout
moreover, was to facilitate adaptation to future needs, whatever they might be.
The park is built round a main axis, a main path connecting areas around a government office building and a future music theatre/Vedelsgade.
Thepark is a spiralformed by trees andplants.
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Dommerkomiteens bemærkninger til
forslag nr. 2
Forslaget bygger på en efter danske forhold
helt utraditionel opfattelse af en park. Det
viser et brugsmæssigt fremtidssikret anlæg
med en åben og enkel planløsning.
Kunstnerisk er det overordentligt spæn¬

dende og udtrykker en klar skulpturel form
både i rum og i de elementer, der er bygget
ind i det.
Det indeholder ingen »tegnet« forbindel¬

se mellem Musikteatret og Administrations¬
bygningen, idet forbindelsen er en naturlig
del af pladsen. I forslaget er alle elementer
selvstændige og alligevel dele af en helhed.
På længere sigt vil de foreslåede alléele¬

menter kunne ko'mme til at stå som vældige
skulpturer på den åbne plads.
Der er ikke angivet nogen fast friluftssce¬

ne, hvilket giver mulighed for det moderne
teaters brug af hele parkrummet.
Yandarealernes udformning vil kræve

yderligere bearbejdning.
Den viste graduering af belægningen, do¬

mineret af fint grus med »plader« af granit
og flisebelægningen i forbindelse med Mu¬
sikteatret virker overbevisende.
Et flertal af dommerne anser dog over¬

vægten af belagte arealer for alt for domine¬
rende i forhold til ønsket om en grøn park i
bymidten.
Ligeledes dokumenterer forslaget ikke i

tilstrækkelig grad mulighederne for parkens
anvendelse, herunder oplevelser for bru¬
gerne.

Forslagets kunstige »månebelysning« må
nok tages med forbehold.
Den viste etapeopdeling virker meget en¬

kel og gennemførlig, dog synes løsningen
omkring volieren uklar.

58 LANDSKAB 3 -1992



Forslag nr. 2 ved landskabsarkitektMAA, MDL Jeppe Aagaard Andersen. Medarbejdere landskabsarkitekt MDL Henrik Jørgensen og landskabsarki¬
tektstuderende Charlotte Sams.

Det vandrette, det lodrette og rummets afgrænsning.
Parken erformgivet udfra en stram geometrisk ramme der opdeler, lukker og åbner det visuelle rum delsfor de omkringboende dels vedpassagen og ikke
mindstfor gæsterne iparken. Der er iforslaget arbejdet med at danne mange varierede rumstørrelser, og samtidig kædes disse sammen, så alle både bliver
selvstændige og dele af hinanden.
Det erforsøgt at give stedet en rumlig ramme, der kan udfyldespå mange måder, som kan tilføres nye ting og værefleksibelfor nye tiders ønsker, og som
samtidig i sig har en fast struktur, der kun bliver beriget ved disse tilskud.
Den krumme allé er rammen, der beskytter den siddende mod nord, og siddekanten er lægivendefor sydsolen. Det er også alleen, derfavner både musik¬
husets forareal og hele parken. Set oppe fra foyeren er alleens cirkelslag en del af koncertrummet med det samme centrum på scenen, mens cirkelslaget
nede i parken er det samlende ledfor hele parken.

■ Proposal no. 2'
The horizontal, the vertical, and the outline ofspace
A rigid, geometricalframe divides, opens and closes its visual space to neighbours as well as to passers-through, and to visitors to thepark. Multivaried
sizes ofspace have been optedfor, as well as the mutual linkage designed to make spaces into independent entities as well as parts ofone another.
Submitters have attempted to superimpose a framework which may be implemented in many ways, left open to the wishes offuture times. Theframe

itself has a firm structure which will only be enriched by future additions.
A crescentic avenue is the frame protecting seated visitors towards the north, and the edge gives shelter against the sun shining from the south. The

avenue, too, hugs the apron of the music theatre, and the entirepark. Seen from thefoyer, the avenue crescent ispart of the concert space, centred on the
stage, whereas from inside the park the crescent will be thefactor uniting the entire park.
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Tvende æresmedlemmer
AfAnnemarie Lund

Foreningen afDanske Landskabsarkitekter
har ved sin generalforsamling d. 20. marts
1992 udnævnt to æresmedlemmer: profes¬
sor ved KunstakademietsArkitektskole

Sven-Ingvar Andersson og professor ved
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Jørn Palle Schmidt.

Ved en højtidelighed i Arkitekturcentret
GammelDok overrakte Jørgen Nielsen,
formandfor DL, et æresdiplom til de to
professorer. Ordlyden på diplomerne, der
er udfærdiget af Jeppe Aagaard Andersen,
er gengivet ti! venstre herfor.
Efter udnævnelsen afæresmedlemmerne

og diplomoverrækkelse fulgte en festtale,
som her bringes nogenlunde i sin helhed.

Sven-Ingvar Andersson
udnævnes

til æresmedlem af
Foreningen afDanske Landskabsarkitekter
for sin store indsatsfor havekunsten

for sin fine lærergerning
for sin poetiske indflydelse på

samtiden

og ved som formidler og kunstner
at have placeret

dansk have- og landskabsplanlægning i en
international sammenhæng

og for alle de smukke, enkle og

rigtige haver, han har skabt.

Jørn Palle Schmidt
udnævnes

til æresmedlem af
Foreningen afDanske Landskabsarkitekter
for sin store indsats for havekunsten

for sin fine lærergerning
og for sin evne

til at tænke i landskabelige helheder
og ved gennem præcise udsagn
at placere landskabelige værdier
som noget centralt i vor kultur
for sine smukke og enkle haver,

der forstærker samspillet mellem det naturgivne,
havekunsten og arkitekturen.

København den 20. marts 1992-

Velkommen generalforsamlingsdeltagere,
kolleger, landskabsarkitekter, arkitekter,
hortonomer
- velkommen til de, der ikke falder ind under
disse benævnelser,
- og særligt velkommen til Sven-Ingvar An¬
dersson og Jørn Palle Schmidt

Jeg vil prøve at følge formandens korte
motivering op, uddybe og nuancere, over¬
drive noget og bortglemme andet, kort sagt
komme rundt om både Sven-Ingvar og Palle,
få dem placeret. Det bliver set herfra, hvor
jeg er, og set bagud over en 25-årig periode.
Det er altså en slags dobbelt sølvbryllups¬
tale.
Det er ikke ofte, at vores forening udnæv¬

ner æresmedlemmer, slet ikke to på en gang
- og så ovenikøbet to personer, hvis virke set
under et danner et meget afrundet og fyl¬
destgørende billede af faget.
Sven-Ingvar og Palle har løftet faget både

internt og udadtil, udbredt og hævet land¬
skabsarkitekturens omdømme. De har som

fagets ambassadører med stor gennemslags¬
kraft gået i brechen med meninger om plan¬
lægning både i byerne og i kulturlandskabet,
de har været og er vor fortrop.

Flere billeder af dette dagens makkerpar
har tonet sig frem for mit indre øje. De kan
måske hjælpe med til at holde styr på det føl¬
gende: det er billeder af langdistanceløb, sta¬
fetløb og modløb.
Langdistanceløbet kommer først, det er

arbejslivets parallelle forløb. Sidst beskrives
stafetløb og modløb.

Langdistanceløb
Både Sven-Ingvar og Palle tager afsæt i et
stort engagement, de lever i faget, de udlever
sig selv gennem faget, de har gjort arbejde og
liv til uadskillelige dele.

Parallelt langdistanceløb
■ Parallelism

Som dybt engagerede landskabsarkitekter
har de ofte meget markante meninger og har
også haft mod til at fremsætte dem og der¬
ved præget ikke bare en hel generation af
landskabsarkitektstuderende, men også kol¬
leger og samarbejdspartnere som arkitekter
og ingeniører.
Hvad er det for holdninger, jeg ser ligge til

grund for deres virke.

Jørn Palle Schmidt

Jeg starter med Palle, han ses save brænde i
skoven ved Ulkerup.
Efter gartneruddannelse og arbejde ved

landbrug og gartneri, uddannede Palle sig
ved Landbohøjskolen. Derefter arbejdede
han en tid hos landskabsarkitekten Aksel
Andersen og startede i 1952 egen tegnestue.
Fra 1972 har Palle været professor ved Land¬
bohøjskolen. Palle har tegnet anlæg ved
uddannelsesinstitutioner, ved mange bolig¬
bebyggelser - f.eks Vesterbo i Værløse, Gren¬
husene i Hvidovre, Terrassehusene i Fredens¬
borg - projekteret store motorvejsanlæg og
skabt mange privathaver.
Det er et vedholdende træk hos Palle, at

han vil at mennesker skal mærke naturele¬
menterne. Han vil at glasset, TV-skærmen
mellem os og de basale sanseindtryk skal
væk. Vi skal dagligt føle kontakten til jord,
vand og planter, fordi sådanne autentiske
oplevelser også holder os i kontakt med os

Selv. Det er vist det, forfatteren Knud Søren¬
sen kalder at lytte til sin indre bonde. Vi er
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Vitalitet
1. Populus vernirubens i Rødovre. Foto 1967.
2. Popler omkring bebyggelsen Grenhusene i
Hvidovre. 1955. Foto 1975.
3. Ungdomsgård i Greve. Foto 1976.
4. Popler i klippet bund af avnbøg. Sorgenfri¬
vang 2. 1958. Foto 1982.

m Vitality
1. Populus Vernirubens in Rødovre, west of
Copenhagen proper.
2. Poplars around Grenhusene, a Hvidovre de¬
velopment, 1955. Photograph taken 1975.
3. A youth centre in Greve, south ofCopenhagen.
4. Poplars on afloor of trimmed hornbeam. Sor¬
genfrivang, North Zealand, 1958. Photo of1982.

idag så langt fra 'det nødvendige,' og det er
fremmedgørende.
Ligegyldigt hvem der i Ulkerup har set

Palle udleve denne holdning, tror jeg, de er
blevet fascineret og præget af det enkle og
livsglædebefordrende budskab.
Palle har sagt, at for ham har vækst og

vækstfrodighed hele livet været en stor nød¬
vendighed, en trang. Han har gennem sit ar¬
bejde stræbt efter at tilrettelægge oplevelser
for andre mennesker af 'paradisisk grøn fro¬
dighed'. Planter i velvære skal videregive det¬
te velvære til mennesker, Palle ønsker at åbne
det menneskelige sind for den iboende stor¬
hed i jord, vand og planter. Nogle af de ord

der går igen og igen - og igen - er vitalitet og
diversitet.

Vitalitet
Palle ønsker at skabe plantninger, der med
hurtighed i tilvæksten viser forandring, er
dynamiske og demonstrerer livsprocessen:
opvækst, modning, forfald. En udstrakt
brug af pil og poppel, altså plantearter der
vokser hurtigt og kan hamle op med etage¬
husenes størrelse gav tilnavnet'På med pilen
Palle'. På denne side ses forskellige poppel¬
plantninger ved boligbebyggelser: i Rødovre,
Grenhusene i Hvidovre, ved Sorgenfrivang
og ved en ungdomsgård i Greve.
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Plantevolumener
5. Flader af klippet bøg med egetræer. Terrasse¬
husene, Fredensborg. 1963. Foto 1979.
6. Herning Nordre Kirkegård, plan 1964. Et fir¬
skårent skovmassiv med hulrum.
7. Klovtofte udfletningsanlæg, plan. 1978. Skov¬
bræmmer, lineære hegn, holme og grupper af
fritstående træer.
8. Renseanlæg vedBagsværd Sø. 1952. Foto 1982.
Tætplantede avnbøg danner holme.

* Plant volume
5. Clipped beech with oak. Terrassehusene,
Fredensborg, North Zealand, 1963. Photo of
1979.
6. HerningNorth Graveyard, plan 1964. Squarish
arboreal mass with 'cavities'.
7. Flyover at Klovtofte, west of Copenhagen.
Plan 1978. Ribbons of trees, linearfences, wood-
lets and groups ofsolitary trees.
8. Water purification plant at Bagsværd Lake,
1952. Photo of 1982. Hornbeams in close forma¬
tion form islets.

Volumener

Palle arbejder også meget med plantevolu¬
mener til opbygning af rum, mure, kulisser,
flader. Det ses af planerne til Herning Kirke¬
gård og Kloftoftekrydsets plantninger af
holme, hegn og skovrande. Og i de klippede
bøgeflader ved terrassehusene i Fredensborg
eller grupper af avnbøg omkring et rense¬
anlæg i Bagsværd.
Palle er på sin vis også grænseløs, forstået

som uden lyst til at indordne sig under fler¬
tallets normbegreber. Det kan undertiden
være fornyende og befriende, undertiden be¬
lastende og besværligt. Et eksempel herpå
kan være i arbejdet med motorvej splanlæg-
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ning for vejdirektoratet. At holde sig inden¬
for smalle jordstrimler, at arbejde med man¬

gelfuldt arronderede jordtilliggender var
svært. Designer-egoet er iøvrigt ikke noget
der betones voldsomt. Anlæggene fremtræ¬
der ret anonyme, enkle og renfærdige, karske
men langtfra karrige.

Diversitet
9. Vandhave ved Trongårdsskolen. 1959. Foto
1976.
10. Klatreplanter på stokke. Privathave. Foto
1975.

11. Plan til landbohave. 1991.
12. Herning Nordre Kirkegård. 1972. Foto 1990.

Diversitet
Det andet yndlingsudtryk er ordet diversitet.
Variation i pl'antesammensætninger giver en
mangfold af sanseindtryk, ved løvets for¬
skellige former, ved dufte og farver. Her illu¬
streret ved Trongårdskolen, privathave, Her¬
ning kirkegård og i plan til landbohave.

■ Diversity, a major concept sustaining
Schmidt's work
9. 'Water garden' at a school, TYongårdsskolen,
1959. Photo 1976.
10. Creepers on poles. A private garden.
11. Plan for a garden in the country, 1991.
12. Herning North Graveyard, 1972. Photo 1990.
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Egen have i Ulkerup, vitalitet, plantevolumener
og diversitet

■ Schmidt's own garden in Ulkerup: vitality,
plant volume, and diversity.

12

Have i Ulkerup
I Palles eget univers i Ulkerup ses både vitali¬
tet, plantevolumener og diversitet.

Sven-Ingvar Andersson
Sven-Ingvar ses th- i aktion, i færd med at
plante et piletræ heruden for GI. Dok.
Sven-Ingvar, født 1927, er uddannet som

hortonom og har senere læst kunsthistorie i
Sverige. Han har arbejdet hos Sven Herme¬
lin og har alle årene haft tegnestue. Fra 1963
har Sven-Ingvar været professor ved Land-
skabsafdelingen på Arkitektskolen i Køben¬
havn. Han har udført anlæg overalt i Nor¬
den: restaurering og renovering af haver

(Uranienborg på Hven, Damsgården i Ber¬
gen, Sophienholm i Lyngby), boligbebyggel¬
ser (Ådalsparken, Eremitageparken, Vild¬
anden), og han har ikke mindst deltaget i og
ofte bleven præmieret i en række internatio¬
nale konkurrencer: Karlsplatz i Wien, La
Villette i Paris, Lundagård i Lund.
Også som underviser genfindes det inter¬

nationale, åbne, søgende, interessen for at
orientere sig om og tage stilling til udefra¬
kommende strømninger. Og Landskabsaf-
delingen har gennem årene tiltrukket stude¬
rende fra mange lande.
Sven-Ingvar er tidligere blevetæret ved til¬

deling af Eckersberg-medaljen og den tyske
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Sckell-pris. Sven-Ingvar er idag et verdens¬
navn inden for faget.
Som person er Sven-Ingvar mere distant,

eller måske er det den store produktivitet,
som har beslaglagt min opmærksomhed.
Det er som om Sven-Ingvar arbejder med

et utal af snurretoppe, som han efter tur, når
de sagtner farten, giver et drej, så de farer
videre rundt.
Han er en ægte igangsætter.
Han har en formidabel evne til at udtrykke

sig i ord og på skrift, til at kunne artikulere
sine meninger. Det siges, at hvis Sven-Ingvar
fremlægger en opgave, førend tegningerne
kan vises, så får bygherren så ekstreme for-

Stringent form
13. Parvis ved La Defense, Paris. 1986.
14. Præmieret konkurrenceforslag til Pare de la
Villette. 1983. Skitse til bakkelandskab.
15. Plan af dufthaven, Ronneby Brunn. 1986.
16. Karlsplatz, Wien. Modelfoto af 1. præmie¬
forslag. 1972.

■ Stringency
13. Apron at La Defense, Paris. 1986
14. Award winning proposal for Pare de la
Villette, 1983. Sketch for hillocky landscape.
15. Planforgarden offragrance, RonnebyBrunn,
Sweden. 1986

16. Karlsplatz, Vienna. Modelphoto ofproposal
taking 1st prize, 1972.
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Faste og fest
17. Ådalsparken i Kokkedal. Modelfoto. 1972.
18. Vandtorvet i Hoganas. Foto 1973.
19. Klarskovgård Kursuscenter. Parkeringsplads
i grus med brostensbånd. 1970. Foto 1973.
20. Dufthaven, RonnebyBrunn. 1989. Foto 1990.

■ Fast and Feast
17. Ådalsparken atKokkedal, north ofCopenha¬
gen. Modelphoto, 1972.
18. Water-and-fire installation at Hoganas town
hall. Photo 1973.

19. Klarskovgård educational facility. Car park
in gravel with bands ofsett, 1970. Photo 1973.
20. Garden offragrance, Ronneby Brunn. 1989.

20

ventninger, at det efterfølgende næsten er

umuligt at få tegningerne til at leve op til
ordene.
For at forberede mig til idag gennemsøgte

jeg Havekunst og Landskab fra først i
60'erne. Lagde alle de numre frem, hvor
Sven-Ingvar havde ytret sig. Jeg har nu 15m2
gulvflade dækket af tidsskrifter. Artiklernes
emnekreds spænder vidt: debatindlæg om
Larsens Plads og Københavns kyster, land¬
skabsarkitektens rolle, parkpolitik, karakte¬
ristik af kolleger, præsentation af egne pro¬

jekter, mmm.
Som landskabsarkitekt er Sven-Ingvar

udpræget skønhedsdyrker og kunstner.

Stringent form
I motiveringen ved Eckersbergmedaljens til¬
deling hed det bl.a. om Sven-Ingvar, at hans
arbejder ikke kan beskrives ved én stil eller
kunstretning, men indfanger livets mange

aspekter. Vi føres ind i et grænseland mellem
noget håndgribeligt og noget uhåndgribe¬
ligt. Formen er altid stringent, men poesi og
humor kan tillige være tilstede.
Sven-Ingvar tager udgangspunkt i stedets
muligheder, inspireres af tilgrænsende kun¬
starter, giver form. På foregående side ses La
Défense i Paris, skitse til del af Villette-par¬
ken, modeludsnit fra Karlsplatz i Wien, samt
plan til dufthaven i Ronneby.
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Faste og fest
Andre aspekter kan beskrives ved princippet
om faste og fest, at pausere og intensivere.
Det illustreres på flere forskelligemåder her:
ved at veksle i detaljeringsgrad i udformnin¬
gen tæt på eller fjernere fra bygninger, ved at
veksle mellem grovere materialevirkninger -
i plantninger eller i belægninger - og mere

udsøgte. På siden tv. ses model af fælledens
enkle græsarealer og skovlysninger i Ådals-
parken, vandtorvet i Hoganås, den rige og
udtryksfulde dufthave i Ronneby samt par¬
keringspladsen på Klarskovgård i grus med
granitbånd.
Og festen findes også i fasten.

Nødvendigheden af kunst
Sven-Ingvar finder kunst nødvendig, arbej¬
der selv med artistisk nerve.

30 år før PeterWalker's Tanner Fountain i
USA blev berømt for sin damp og dis-aura,
fandtes et ild og vand arrangement i bassinet
ved rådhuset i Hoganås.
Og på Charlottenborgs Efterårsudstilling

i 1986 deltog Sven-Ingvar med arbejder i helt
rum.

Sejlet i billedet øverst t'il højre skyldes som
bekendt Christo.
I en artikel fra 79 om Christo skriver Sven-

Ingvar, at udover det æstetik er eller kan
være, er kunst et udtryk, et budskab, der kan

Nødvendigheden af kunst
21. SIA's rum på Charlottenborgs Efterårsudstil¬
ling 1986.
22. Ikke SIA's, men Christo's landskabsgardiner,
der i 79 blev startskuddet til en debat om inspira¬
tionen fra den ubundne kunst.
23. Rådhuset i Hoganås. Vandtorvet med ild og
vand. 1962.
■ Art as a Necessity
21. Andersson's room at the Charlottenborg
Autumn Exhibition, aprestigious national event.
1986.

22.Christo's landscape 'curtains', which occasion¬
ed a debate about inspiration from the fine arts.
23. Hoganås Town Hall. Water-and-fire installa¬
tion, 1962.
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Egen have i Skåne. Stringente former, artistisk
nerve, faste og fest.

■ Andersson's own garden in Scania. Stringency,
artistic nerve, fast andfeast.

meddeles som råb eller hvisken, som klar
tekst eller som kode.

Og videre skriver Sven-Ingvar, at vi burde
lade os inspirere af Christo eller anden
kunst, burde kaste nyttemoralens tyngende
bånd af, burde tage skridtet fuldt ud og give
menneskene stærke, stimulerende oplevelser,
istedet for altid at dække os ind under at

skulle opfylde rationelle behov. Det med¬
førte dengang det nærmeste, vi har været
mytteri indenfor faget, nemlig iltre og ind¬
ædte protester fra Sverige med påstande om,
at land art var asocial og elitær. Idag kan vi
se, at kunsten bevæger sig fra samfundets
periferi til dets centrum.

Have i Skåne
I eget univers i Skåne genfindes selvsagt
både stringente former, artistisk nerve og

princippet om faste og fest.

Økologisk funderede æsteter
Selv om personlighederne og anlæggene di¬
vergerer, er der mindre forskel i det, de begge
grundlæggende hylder. Med fælles bag¬
grund og solid forankring i de biologiske for¬
udsætninger søger de begge - i den anvendte
natur- spændingen mellem det bundne og
det frie, mellem den geometriske form og det
levende materiale. Ligesom forgængerne
svenske Sven Hermelin og danske G.N.
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Diplomoverrækkelse til de to æresmedlemmer.
Fra venstre Sven-Ingvar Andersson, Annemarie
Lund, Jørn Palle Schmidt og DL's formand Jør¬
gen Nielsen.

■ The two honorary members receive diplomas.
From the left: Sven-Ingvar Andersson, An¬
nemarie Lund, Jørn Palle Schmidt, and DAL
chairman Jørgen Nielsen.

Stafetløbet

I og med at Palle og Sven-Ingvar til en hvis
grad er komplementære, fremkommer den
pulje af overskud og det løft, de har givet
faget, i højere grad ved stafetløbets samar¬

bejde end ved de to hestes fælles trækken,
idet aktiviterne supplerer og understøtter
hinanden.
Således har Sven-Ingvar udvist en - jeg er

lige ved at sige - irriterende, men skal jo sige
imponerende formidlende virksomhed. Det
er som debattør dagspressen, skribent af ar¬
tikler og bøger, udstillingsarrangør, efter¬
stræbt forelæser ved internationale, som na¬
tionale kongresser.
Palle har været foreningens formand i en

længere periode, dertil arbejdet for faget i
bl.a. Plant-gruppen, Klonkildeudvalg, Frø-
kildeudvalg, Statens Kåringsudvalg for
landskabsplanter.

Begge har bidraget til at udvikle faget til i
langt højere grad at omfatte landskabsplan¬
lægning og har i Akademirådets udvalg for
by- og landskabsplanlægning, førend udval¬
get blev amputeret og sat under formynderi,
bragt indlæg som ved deres evne til at begri¬
be helheder har skabt nysyn og ændrede be¬
slutninger. Det gælder ikke mindst en række
placeringer af store anlæg i det åbne land.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at det at
blive æresmedlem ikke betyder, at man kan
hvile på laurbær.
Det er forhåbentlig vores adgangsbillet til

at trække endhu stærkere på jeres faglige
livserfaring.
Jeg kunne starte med tre spørgsmål, som

jeg ved en senere lejlighed ser frem til at få
belyst og uddybet:

Brandt og C. Th. Sørensen. De arbejder med
det sig forvandlende, og planternes rige ma-

terialevirkniger udnyttes.
Hvor Palles stil nogle gange er mere rå,

kan Sven-Ingvars siges at være mere raffi¬
neret.

De er deres egne og løbes ikke over ende af
lokkende Strømninger.

Det faglige modløb
Jeg kan ikke huske, at Sven-Ingvar og Palle
har været i clinch med hinanden, måske
fordi de har hver deres territorier.
Men jeg vil mene, at en vis konfrontation

og polemisering ville kunne berige f. eks. dis¬
kussionen om den fremtidige landskabsarki¬
tektuddannelse, således at vi fik trukket de¬
res synspunkter skarpere op. Som jeg ser det,
er der idag åbenbare mangler ved såvel ud¬
dannelsen på Landbohøjskolen som på
Arkitektskolerne.

Stafetløb eller fælles træk
■ Shared features: the two men as a relay team

1 - Skal uddannelserne sammenkobles?
2 - Har den -nu snart fortidige- danske tradi¬
tion en fremtid? For når nu stilen har nået sit

ypperste, er det sværere at varierere og forny
udtrykket.
3 - Vist er al fornyelse uforudsigelig, men
tror I, at de tendenser, der idag ligger forrest,
jeg kunne kalde dem remix og sambling,
også er de tendenser, der bærer fremtiden i
sig? Annemarie Lund

Ny CarlsbergFondet takkesfor at haveydet øko¬
nomisk støtte til dette nummer afLandskab.
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Herning Kommunes forslag
■ Local plan

ED Eksisterende skovplantninger
■ Existing forest

j Miljøfølsomme områder, der bør
friholdes for skovplantning
■ Sensitive areas which must not be

afforested

jg"J Bynære skovrejsningsområder/
rekreative skove
■ Recreational woods, afforesta¬
tion planned near town

g Skovrejsningsområdetmed henblik
på statslig tilplantning
■ Area set offfor national affore¬
station

Herning kommunes
skovrejsningsplan
AfBjarne Emig, Steen Gelsing og
Lars Østerbye

Den 7. juni 1989 fik Danmark en ny skovlov.
De væsentligste ændringer fra tidligere var,
set fra en kommunal offentlig synsvinkel, at
skovenes betydning for friluftslivet blev væ¬

sentligt opprioriteret samtidig med, at der i
skovloven og i lov om naturforvaltning af 25.
maj 1989 blev formuleret en vækstmålsæt¬
ning. Den skulle sikre en fordobling af skov¬
arealet i løbet af en »trægeneration« det vil
sige ca. 80 år.
For at fremme vækstmålsætningen blev

der i 'lov omændring af lov om støtte til for¬
bedring af strukturen og effektiviteten i
jordbruget af 30. maj 1990' formuleret en til¬
skudsordning for skovrejsning indenfor sær¬

ligt udvalgte skovrejsningszoner.
Den planlægningsmæssige del var pålagt

amtskommunerne, som i løbet af forsomme¬
ren 1991 skulle have afsluttet en planlæg¬
ning, der opdelte Danmarks landzonejord i
3 zoner:

En zone 1 hvor skovrejsning skulle fremmes,
en zone 2 hvor skovrejsning ikke burde fore¬
komme, en zone 3 hvor man frit kunne rejse
skov.

Ved skovrejsningsplanerne skulle det til¬
godeses, at der i tilknytning til eksisterende
fritliggende statsskovområder blev tillagt
gode arronderingsmuligheder til fortsat
skovvækst og her gerne med en klar produk¬
tionsmålsætning, samtidig med at man (i

forlængelse af skovlovens intentioner) også
etablerede nye bynære skove med en klar
målsætning for friluftslivet.
Herning Kommune fandt de nye skovrejs-

ningsmuligheder så betydningsfulde i for¬
hold til kommunens landzonearealer, atman
lokalt ønskede at påvirke planerne.
Baggrunden herfor var ønsket om at sikre

landskabets hovedkarakter således, at de
mere sårbare områder blev sikret mod en

uheldig skovrejsning i f.eks. kommunens
meget betydelige hovedkarakterdannende
ådalsnet, men også for i et snævert samar¬
bejde med statsskovbruget at sikre ny bynær
skov med hovedvægten lagt på friluftslivets
interesser.
Det var en klar målsætning for den fore¬

stående planlægningsopgave, at den skulle
gennemføres i 3 hovedfaser.
En første fase hvor man alene med bag¬

grund i »den grønne lovpakkes« intentioner
og landskabets hovedkarakter gennemførte
den 3-zonede inddeling.
En anden fase hvor man åbnede for en

bred politisk og offentlig debat med primært
landbruget sommodspiller og, som vi senere
erfarede, naturorganistationer som en meget
passiv medspiller.
Det var samtidig en del af strategien, at

man ikke i planfase 1 lavede kompromisser,
men at man til gengæld måtte være meget

10.000 i løbet af en kommende 10-års pe¬
riode.

Tredie fase var en regulær forhandlings¬
fase hvor ideal-krav, politiske krav og hold¬
ninger blev samordnet med synspunkterne i
den offentlige debat, og hvor specielt land¬
brugets stærke skepsis til projektideen blev
tydeligt præciseret.-
Oplægget blev tilvejebragt i en arbejds¬

gruppe med deltagelse af de to statsskovrid¬
dere, der har ansvar for henholdsvis den
nordlige og den sydlige del afHerning Kom¬
mune: Statsskovrider Briand Petersen fra
Feldborg Statsskovdistrikt og Morten El¬
bæk-Jørgensen fra Palsgård Statsskovdi¬
strikt. Herudover deltog en lokal skovrider
P. E Tøttrup, ansat i Det Danske Hedesel¬
skab, som en uformel repræsentant for de
private skovejeres interesser og endelig del¬
tog en medarbejder fra amtskommunens
landskabskontor, tidligere fredningsinspek-
tør Gert Alsted. Herning Kommune havde 2
medarbejdere i gruppen hentet fra kommu¬
nens parkafdeling.
Gruppens oplæg fremgår af ill. 1 og var

baseret på to store produktionsskovområder
i henholdsvis den nordlige og sydlige del af
kommunen med en klar reference til de her
eksisterende statsskovområder.
'

Dernæst var forslaget baseret på et rekrea¬
tivt skovbånd forløbende fra sydvest og nord
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Den endeligeplan
■ Final plan

□ Eksisterende skovplantninger
m Existing forest

([Ml Miljøfølsomme områder, der bør
friholdes for skovplantning
■ Sensitive areas which must not be
afforested

H] Bynære skovrejsningsområder/
rekreative skove
■ Recreational woods, afforesta¬
tion planned near town
Skovrejsningsområder med hen¬
blik på statslig tilplantning
■ Area set offfor national affore¬
station

om Herning by opsamlende allerede eksiste¬
rende, mindre, men rekreative skovområder,
som f.eks. Haunstruplejet mod vest, der er et
ældre naturgenoprettet brunkulsgraveom-
råde, og mod nord kommuneplantagen Løv¬
bakkerne, der er vores mest besøgte bynære
skovområde.
Herudover blev et mindre bysamfund

Sunds, der er beliggende nord for Herning
by, forsynet med to mindre skovrejsnings¬
områder med en klar hovedvægt på frilufts¬
livets udfoldelsesmuligheder.

Og så til debatfasen
Det nordlige og sydlige skovrejningsområde
(produktionsområderne) var nært sammen¬
faldende med kartoffelinteresserne, som har
dannet grundlag for langt det bedste dæk¬
ningsbidrag hos vores lokale landmænd.
Områderne forlod planen meget hurtigt.
Dernæst blev planen reduceret på en ræk¬

ke andre punkter, men uden samme klare er¬
hvervsrelevante synspunkter.
Landbrugets holdning var generelt meget

negativ.
Tidspunktet for offentlig planlægning var

nok det dårligst tænkelige, netop hvormiljø¬
debatten var på sit højeste og indtjenings¬
evnen hos landmændene vigende.
Alt sammen krydret med debatten om de

40.000 selvstændige brug, der skulle blive til

selvstændige brug, der skulle blive til 10.000
i løbet af en kommende 10-års periode.
Landbrugets generelle skepsis bygger på

mange forhold: Kunne man risikere, at en
placering i en +-zone ville påvirke kredit¬
værdigheden for nye langfristede kreditfore-
ningslån på en negativ måde? Kunne man,
hvis intentionen om frivillighed ikke indfrie¬
de lovens intentioner om ny skovrejsning, da
risikere, at denne blev fulgt op af en mere
håndfast lovgivning? Kunne man risikere, at
en aktiv statslig opkøbspolitik ville medføre
jordkøbspriser, der ikke ville kunne forren¬
tes ved en traditionel landbrugsmæssig pro¬
duktion? Og endelig var lovens indirekte in¬
tentioner om afvikling af god landbrugsjord
til fordel for »urentabel« skovdrift ubegribe¬
lig for mennesker, der hele deres liv har levet
i det producerende landbrug, og det på et
tidspunkt, hvor den globale fødevaremangel
var så stor som nogensinde.
Det kunne undre, at negativzonerne ikke

gav anledning til væsentlig debat, selv om

netop denne zone i loven var den eneste re¬

striktive, og det kunne undre, at den meget
klare liberalisering af landbrugsloven, der
var gennemført umiddelbart inden skovrejs¬
ningloven heller ikke gav anledning til sam¬
me debat.
Ved liberaliseringen af landbrugsloven si¬

destilles skov og landbrugsproduktion såle¬

des, at der nu er åbnet mulighed for ved
samlet tilplantning af mindst 35 ha, da at
få ophævet landbrugspligten og omdanne
ejendomme til lystejendomme.
Hos os er det denne nye bestemmelse, der

er interesse for og forspørgsler på, og her er
tilskudsmulighederne uinteressante. Med
denne regel har man mistet den planlæg¬
ningsmæssige styring af udviklingen, når
man ser bort fra de negative zoner, som alt i
alt arealmæssigt er langt de mindste.
Den gennemførte reduktion af vores op¬

rindelige skovrejsningsforslag har ikke givet
anledning til de store problemer.
Skovrejsningsplanen vil være en sektor¬

plan på linie med amtets øvrige sektorpla¬
ner, og vil på denne baggrund kunne justeres
med jævne mellemrum. Herudover vil en
planlægning som den gennemførte baseret
på frivillige afviklingsordninger i høj grad
være påvirket af de aktuelle landbrugsmæs¬
sige konjunkturer.
Der må forventes en fortsat generel til¬

bagegang i de traditionelt dyrkede land¬
brugsområder, men tilsvarende vil der kunne
ske positiv udvikling, omkring eksportmu¬
ligheder og udvikling af nye afgrødetyper,
der vil kunne modvirke den generelle ten¬
dens.

Bjarne Emig, forsikandidat; Steen Gelsing og
Lars Østerbye, landskabsarkitekter mdl,

Herning Kommune
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Summary

A Park in Helsingfors: Lokparken, Ostra
Bole, p. 49
By Gretel Hemgård
This park is a small 'pocket' park presenting
one main challenge: would it be possible to
imbue such a small patch with such charac¬
ter as to be naturally separate from the court¬
yard of a neighbouring block of flats?
Another problem was the so-called peace

station, a former railway station whose con¬
version was financed by the Fredsfdrbundet.
It was important not to leave the station
building distinct from the green environ¬
ment. I wanted a spatial composition which
would respectfully harmonize building and
park without making the park seem subor¬
dinate. While sketching, I had the idea for a
lightly built, wooden wharf-like structure
framing the gap between courtyard and open
space with a clear, dynamically drawn, cur¬
vilinear form.
This wharf, it is to be hoped, will protect

plants from wear and tear better than any
other type of permanent gangway. This par¬
ticular type of construction, moreover, in¬
volves less interference with the aquatic base
of existing birches than, for example, a stone
wall.

A Park in Vejle (Jutland), p. 52
Vejle council in October of 1991, in conjunc¬
tion with the Association of Danish Ar¬
chitects (DAL), invited proposals for a park
to be created round a new local administra¬
tion office block and a future music theatre.
The following practices were invited: land¬

scape architects Hans Peter Kofoed-Hansen
& Jørgen Nielsen, architects MAA and
MDL, of Vejle; architects Kjær & Richter
Ltd., MAA, Århus; and landscape architect
Jeppe Aagaard Andersen, MAA and MDL,
Elsinore.
The three resulting proposals are very

different, which shows how difficult the task
must have been. Several possible solutions
may improve the quality of the area. The
three proposals taken together make it possi¬
ble further to develop it. Two proposals, no.
1 and no. 3, are green parks created in the
familiar Danish tradition. No 2, however, is
more like a foreign style plaza, its surface
dominated by stone and gravel rather than
grass. This difference has been under intense
discussion. The majority of judges find, af¬
ter taking into consideration the limited
green acreage of central Vejle, that the new

park should be a green landscape. A minori¬
ty voice, however (the professional judges
appointed by the DAL) find that no. 2 holds
so much innovation and so much potential

that they would recommend it with no reser¬
vation. However, the jurors eventually
resolved, unanimously, that no. 3 should be
carried into effect.

On proposal no. 3. A beautiful proposal
based on tradition but incorporating the
possibility of future development. Its axial
motive is clearly delineated but softened by
curvature, and only re-tightened by a row of
lamps. Planting and a hillocky 'landscape'
add valuable features.

On no. 1. Its dominant idea assumes a rigid
axis uniting music theatre and administra¬
tion block, which will be situated in a green

space bordered by small bushes and roofed
by solitary trees. A spiral path with adjunct
gardens, exhibition areas, etc., is an incentive
to stroll and to rest.

On no. 2. An exciting proposal which boasts
a clear, sculptural shape both inside spaces
and throughout constituent elements. There
is no previously designed connection be¬
tween music theatre and hotel de ville, such
connection being a natural part of theplaza.
Each element is independent as well as part
of a whole.

Presentation of Honorary Members, p. 60
By Annemarie Lund
Danish Landscape Architects have decided
to award Professor Sven-Ingvar Andersson
of the Royal Academy of Fine Arts, and
Professor Jørn Palle Schmidt of the Royal
Veterinarian and Agricultural University
honorary memberships. 25 years seen in
retrospect are like a dual silver anniversary
celebrating two men whose activity, taken
together, give an unusually rounded, com¬
plete impression of our field. Both are, and
have been over the years, in the forefront of
Danish landscape architecture.
Professor Schmidt, (henceforth Palle, ac¬

cording to Danish professional custom), is
the epitomal practitioner. He wants people
to feel nature. His most persistent wish is for
the glass, the TV screen, between ourselves
and basic environmental experience to dis¬
appear. He wants the Danish farmer inside
us to assert himself. Wanting lushness, Palle
attempts to .open the human mind to the
greatness inherent in the earth, in water,
and in plants. In his projects, fast growing
plants demonstrate the dynamism spanning
growth, maturity, and inevitable decay.
Designer-ego receives less emphasis.

Palle's designs appear anonymous, "simple
and pure, sound but not scanty. Diversity in
his work means giving an abundance of sen¬
sual impressions, whether shapes of foliage,
smell, or colour.

Professor Andersson, henceforth Sven-
Ingvar, is educated in horticulture and in
Sweden took art history. Sven-Ingvar's gift
with words is formidable. An aesthete and

artist, he takes us into the borderland be¬
tween different styles, indeed between the
material and the etherial. Form is inevitably
stringent, but poetry and humour are often
in evidence. Fast and feast, pause and inten¬
sity are key words in his work. 30 years before
Peter Walker's Tanner Fountain, a town hall
in Sweden was enriched by an Andersson
water-and-fire installation.

Sven-Ingvar in 1979 wrote that art may be
a message delivered as shouts or whisper,
self-evident text, or in code. Near mutiny
ensued.
The personalities of the two men thus

honoured are as divergent as their designs.
Their basic creeds are not very different,
however. Like their important predecessors
G.N. Brandt and C.Th. Sørensen, and
Swedish Sven Hermelin, they both, within
what one might call applied nature, play in¬
side the field of tension between the free and
the bound, between geometrical form and
living matter. Palle's style being raw, Sven-
Ingvar's refined, they complement one
another perfectly: Sven-Ingvar being a con¬
troversialist, a writer of books and articles,
and lecturer of international renown,

whereas Palle's main interest is in organis¬
ing, having chaired the Association of
Danish Landscape Architects for a lengthy
period, and served on numerous profes¬
sional and national committees.

Afforestation of The Herning Region,
Mid Jutland, p. 70
By Bjarne Emig, Steen Gelsing, and Lars
Østerbye
Herning councillors found the plan of
1989-90 for national afforestation of local

importance (see LA 1991: 6). Wishing to se¬
cure vulnerable areas such as the extensive
brook land giving the region its character,
they have collaborated with national forest
authorities to create new recreational woods
near the town of Herning itself.
Supplementary briefs were set up by a

group uniting local and county representa¬
tives. Their brief, cf. ill. 1, had as its main as¬
set two large commercial woods, one near
the north, the other near the south end of the
region, both adjoining existing national
forests. Next is a ribbon of trees running
from the south west, north round Herning
town, encompassing minor existing, recrea¬
tional woods. 111. 2 shows the brief after
reduction; areas where potatoes are being
grown were taken out of afforestation plans.

Ellen M. Pedersen
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BOGEN OM POVL BAUMANN

AF HANS ERLING LANGKILDE

Arkitekten Povl Baumann var blandt de le¬

dende skikkelser i det opgør med akademis-
men, som fandt sted i begyndelsen af dette
århundrede, og som førte frem mod den ny¬

orientering i arkitekturen, der frigjorde arki¬
tekturen fra den historiske pastiche.
Povl Baumanns arbejde som arkitekt er

vidtspændende, fra nogle af periodens smuk¬
keste villaer over den neoklassicistiske nyfor¬
mulering af etageboligen, storkarreen, som
blev typedannende, til fornemme offentlige
anlæg. Bebyggelserne i Struenseegade, Møl¬
legården etc. blev et arkitektonisk højt kvali¬
ficeret udspil til afhjælpning af bolignøden.

Det var en socialt engageret - ikke revolutio¬
nær - arkitektur, som Baumann gjorde sig til
talsmand for. Og gennem hele sit virke arbej¬
dede han for en fordomsfri arkitektur, til al¬
menvellets gavn.

Hans Erling Langkilde er den vel nok fineste
danske arkitekturskribent og formidler. Han
har skrevet utallige bøger om arkitektur, og
var i perioden 1940-48 redaktør af tidsskriftet
Arkitekten.

»Arkitekten Povl Baumann« er på 212 sider
med mange illustr. i s/h. Indb. Pris: 345 kr.

ARKITEKTENS FORLAG, NYHAVN 43, 105 1 KØBENHAVN K.
TLF. 33 13 62 00
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Nurnberg, Tyskland
10. europæiske fagmesse have, landskab og
sportspladsanlæg

10.-13. september 1992

Den vigtige fagmesse for dem
som vil "bygge med grønt"
• De nyeste maskiner for jordflytning og
pleje af grønne arealer

• Hele spektret inden for "grønne
byggematerialer"

• Attraktive, træagtige vækster og stauder
• Førsteklasses udstyr og indretninger:
Haver, gårdspladser, parkanlæg, områder
med lejligheder, sports- og lejepladser

• Tag og facade med grønne planter,
støjværn, træbeplantning

Eksklusivt i Niirnberg!
På 10 hekaterer i 4 dage - fuld aktion - over 300
forskellige maskiner til pleje af grønne områder
og for flytning af jord

Dan Trading
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
® 31/62 69 37
S 31/62 98 32

JBTA
jBBBflk Ndt/WBERG
TOrøMESSE

Økologisk design og plan¬
lægning - Permakultur
Hvert år afholdes der af de
Nordiske Permakulturgrupper
et 72-timers grundkursus i Per¬
makultur.

Turen er i år kommet til Sve¬

rige, idet kurset afholdes
5.-18. september på Biskops
Arno ved Stockholm.
Kurset indeholder generel in¬

troduktion til Permakultur be¬

grebet, til design principperne
og til det organisatoriske net¬
værk.
Der vil blive projektmæssig

indføring i vandsystemer, jord,
planter og træer, dyr, affalds¬
håndtering, byggeri, bosæt¬
ning, økonomi og organisering.
Endvidere er der formuleret en
konkret designopgave, med re¬

degørelser for design- og kon¬
sulent praksis samt projekt¬
mæssig og organisatorisk rela¬
tion til det internationale
Permakulturnetværk.
Kurset afholdes på Nordens

Højskole, der ligger i et natur¬
skønt område lige nord for
Stockholm. Den gamle frugt¬
have til godset er under om¬
lægning til Permakultursystem
og der har gennem mange år
været arbejdet med udvikling
af sammenplantningssystemer
og gamle nordiske plantetyper.
Kursuspris, kost og logi:

5000,- sv.kr. med mulighed for
Højskoletilskud på mellem
1160-0 kr. alt efter -90 ind¬
komst.
Henvendelse for yderligere

oplysninger og tilmelding:
Oplysninger: Permakultur-

gruppen i Danmark/Bagge-
sensgade 6, kid., 2200 Køben¬
havn N - Tlf: 31 24 20 28.
Tilmelding: Permakultur-

gruppen i Sverige/BOX
19100/16119 Bromma/Sverige
- tlf: +46 0826 0775 -fax:
+ 46 0834 0083 - giro
23 33 55 7. Tilmeldingsafgift
sv.kr. 800,-.

Permakultur i Danmark
Begrebet Permakultur blev ud¬
viklet i 1979 af en australier,
Bill Mollison udfra ordene:
Permanent + agriculture.
Senere er begrebet blevet ud¬

videt til at omfatte forudsæt¬

ningerne og design for en bæ¬
redygtig dvs. Permanent kultur
på Jorden.
Principperne i Permakultur

er baseret på studier af natur¬
lige økosystemer - der netop
er karakteriseret ved at være

vedvarende, sammenhængen¬
de, selvstabiliserende og per¬
manent bæredygtige.
De første Permakultur

kurserher i landet blev afholdt
i 1987 og 1988 på Nordvestjysk
Folkecenter for Vedvarende

Energi, og i 1989 på Vrads San¬
de Ferie- og Kursuscenter.
Endvidere har der været af¬

holdt kortere kurser i Byøkolo¬
gi, Landskabslæsning, og Per¬
makultur i den 3. verden. En
del af deltagerne fra disse kur¬
ser har dannet foreningen:
»Permalulturgruppen i Dan¬
mark«, der mødes en gang om
måneden og udveksler erfarin¬
ger fra konkrete projekter,
planlægger kommende projek¬
ter, arrangementer, kurser mm.
Der er to muligheder for til¬

hørsforhold
til foreningen:

1. For medlemskab i 1992 be¬
tales kr. 170,-. (For at blive
medlem skal man have gen¬
nemgået et PK-Design grund¬
kursus). Medlemmer får blad,
referater af tirsdagsmøderne og
andre meddelelser.

2. For abonnement på Per¬
makultur - Nordisk Nyheds¬
brev alene, Betales kr. 120,- for
1992. Dette kvartalsskrift brin¬

ger meddelelser om praktiske
Permakulturprojekter, faglige
artikler og oplysninger om
fremtidige arrangementer.
Permakulturgruppen i Dan¬
mark

Baggesensgade 6, kid.,
DK-2200 København N.
Giro: 1 75 38 00.

Journal of Garden History
Journal of Garden History, ed.
John Dixon Hunt. Adresses it¬
self to readers with a serious
interest in the subject, and is
now established as the main

place in which to publish scho¬
larly work on garden history.
While the journal's main

emphasis is on documentation
of individual gardens in all
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parts of the world, articles on
other topics such as iconogra¬
phy, aesthetics, botany and
horticulture, technology, social
and economic history, conser¬
vation and restoration of histo¬
ric gardens, geography, and hi¬
story of ideas are included.

Subs info: Vol 12; quarterly;
institutional: £94, personal:
£38.
Sendfor a free sample copy

to: Mandy Stone, Taylor &
Francis, Rankine Road,
Basingstoke; Hants, RG24
OPR.

Børn & træer - plant og lær
Friluftsrådet har lanceret en

træplantningskampagne for
indskolingsbørn under motto¬
et: »Børn & træer - plant og
lær«.
Formålet med kampagnen

er, at børnene - ved at vokse
op sammen med træer, de selv
har plantet - lærer at forstå
naturen som en levende organ¬
isme. Projektet henvender sig
til alje børn i børnehaveklasse
samt 1. og 2. klasse. Informati¬
onsmateriale er sendt ud til alle
landets skoler. For at være med
skal læreren blot ringe til kam¬
pagnens sekretariat i Frilufts¬
rådet.

Træerne er gratis for sko¬
lerne, idet de bliver betalt af
Skov- og Naturstyrelsen. Sekre¬
tariatet er i forbindelse med
statsskovdistrikterne og kan
derigennem henvise til plante¬
steder i statsskovene. Men man

kan også kontakte kommunens

grønne forvaltning, hvis man
vil undersøge, om der kan
plantes på arealer omkring
skolen, i en park eller på andre
kommunale arealer. Der vil
hvert år blive to muligheder for
at få udleveret træer, så man
vælge at plante i forårets eller i
efterårets plantesæson.
Oplægget til kampagnen

stammer fra USA. Friluftsrå¬
det har taget ideen op gennem
den europæiske miljølærefond,
FEEE.

Projektet gennemføres i
samarbejde med Skov- og Na¬
turstyrelsen, Stads- og Kom¬
munegartnerforeningen, Bio¬
logforbundet og Geograffor¬
bundet.

Kampagnen sponsoreres af
Unibank og Miljøministeriet.

Fredensborg Slotsgade
Ved Fredensborg Slot er etable¬
ret en runddel med træer i

krydset mellem Fredensborg¬
vejen og Slotsgade, samt en
allé, der fører op til slottet. lait
er plantet 225 lindetræer.
Ideen tager udgangspunkt i

en 225 år gammel plan af Jean
Marmillod, og Bevaringsfore¬
ningen i Fredensborg har taget
initiativet til, at planen er ble¬
vet realiseret.
Statens Bygningsfrednings-

fond har stillet 500.000 kr til

rådighed ved projektets gen¬
nemførelse.

Yderligere oplysninger: Sta¬
tens Bygningsfredningsfond.
Lisbeth Saaby, tel. 39 2711 00.

BYTRÆER

PLANTNING

BESKÆRING

PLEJE

RÅDGIVNING

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

OITAO SKOVVEJ 56 2750 BALLERUPOl lAO 42 65 05 65 FAX 42 65 08 74

ZOO

Den kendte KOMPAN-elefant har fået selskab af
en hel flok andre dyr!
Kontakt os for yderligere information

KOMPAN
KOMPAN SALG-SERVICE A/S

Tigervej 9, 4600 Køge, Telefon 53 66 10 11, Telefax 53 65 00 52

RANDERSVEJ 96 . 9500 HOBRO . TLF. 98 51 00 77

FAX 86 45 29 14 . GIRO 7 67 18 22

DESIGN:
THYGE THYGESEN M.A.A.
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Udstykningsloven
Udstykningsloven er grundla¬
get for gennemførelse af for¬
andringer af ejendomsgrænser
og for registreringen af æn¬
drede ejendomsforhold. Et
ajourført ejendomsregister er
af fundamental betydning for
fast ejendoms omsætning og
belåning, for tinglysning af ret¬
tigheder over fast ejendom og
for offentlige myndigheders
arealforvaltning.
Med den nye udstykningslov,

der trådte i kraft den 1. april
1991, er der sket store ændrin¬
ger i det matrikulære regelsæt,
der foreligger fuldstændigt om¬
skrevet.

Lovkommentaren indeholder
en samlet fremstilling af det
matrikulære retsgrundlag, såle¬
des som det foreligger gennem
lovforarbejderne, bekendtgø¬
relser, vejledninger, domstols¬
afgørelser og administrativ
praksis.
Bogen er særlig af interesse

for personer, der rådgiver om
fast ejendom, foretager sagsbe¬
handling eller på anden måde
medvirker ved ejendomsdan¬
nelsen i privat eller offentlig
regie.
Bogens forfatter, Lars Ram¬

høj er landinspektør og lektor
ved Institut for Samfundsud¬

vikling og Planlægning ved
Aalborg Universitetscenter.
Lars Ramhøj: Udstyknings¬
loven. 296 sider. Hæftet. Kr.
375,00 inkl. moms. Gads For¬
lag, 1992.

Fonden for Træer og Miljø
Fonden for Træer og Miljø har
i april startet en landsindsam¬
ling til fordel for plantning og

vedligeholdelse af træer og bu¬
ske, der kan forbedre miljøet.
Fonden for Træer og Miljø

modtager ingen offentlig støt¬
te, derfor er der brug for pri¬
vate midler til at få plantet fle¬
re træer rundt om i landet og
til vedligeholdelse og bevaring
af træer og buske.
Fonden støtter mange al¬

mennyttige træplantningspro-
jekter. For eksempel søger
mange lokale foreninger, grun¬
dejerforeninger, boligforenin¬
ger m.fl. Fonden om træer for

på lokalt plan at skabe et bedre
og grønnere miljø.
Fonden har også skænket

træer til mange skoler, idræts¬
foreninger og spejdergrupper.
Ligeledes støtter Fonden so¬

ciale projekter og har f.eks.
medvirket ved etablering af
sansehaver for handicappede
børn på Birkebakken i Brab¬
rand og ved Pindstrup Centret
på Djursland.
Endvidere arbejder Fonden

for bevaring og vedligeholdelse
af sjældne og kulturhistorisk
værdifulde træer og beplant¬
ninger, eksempelvis herregård¬
shaver, parker og alleer.
I Gerlevparken ved Jægers¬

pris har Fonden oprettet Den
Danske Træsamling med alle
naturligt forekommende dan¬
ske træer og buske. Samlingen
er under opvækst, og om få år
vil man her kunne se alle de

forskellige typer af træer, som
er naturlige for vort klima.
Desuden omfatter Gerlevpar¬
ken to betydningsfulde rosen¬

samlinger.
Fonden modtager mange an¬

søgninger om støtte til almen¬
nyttige, sociale og kultur¬
historiske træplantningsprojek-
ter - ansøgninger som
fortjener at blive imøde¬
kommet.
Man kan støtte Fondens ar¬

bejde ved at blive medlem af
støttekredsen eller ved at ind¬
sende et bidrag på giro
1 00 46 46.

Sekretariat: Vesterbrogade
165, 1800 Frederiksberg C,
Postboks 1056, 1008 Køben¬
havn K. Tlf 31 31 32 05.

Geologi i det nordlige Jylland
Det er geologens opgave at be¬
skrive landets tilblivelse i tid og
rum. Til det formål er det nød¬

vendigt at have adgang til at
studere landskaber, profiler,
aktive processer osv. Lokalite¬
terne er dokumenterne i geolo¬
gernes bog, som gravhøje og
håndskrifter er det for arkæo¬

loger og historikere.
I den nye bog Geologisk set

- det nordlige Jylland beskrives
31 af de mest betydningsfulde
geologiske lokaliteter i Jylland
nord for en linie mellem Mari¬

ager Fjord og Thyborøn. 1
flæng kan nævnes Skagens
Odde, Råbjerg Mile, Vildmo¬
serne, Bulbjerg, Hanstholm¬
området, Mors, Thy, Rebild
Bakker og Sønderup Ådal. Alle
disse lokaliteter har dannet ud¬

gangspunkt for geologisk
forskning og ydet deres bidrag
til vor viden om Nordjylland
og om Danmarks geologi i det
hele taget. Mange af lokalite¬
terne er også af stor betydning
for international forskning.
Bogen er på den på den ene

side en ekskursionsvejledning
ved besøg på lokaliteterne og
giver indtryk af den særlige
geologiske historie, som fortæl¬
les det pågældende sted. På
den anden side tjener den som

værktøj i naturplejen i forbin¬
delse med beskyttelse af lokali¬
teterne, sikring af adgangsfor¬
hold m.v. Denne dobbelthed

afspejler sig i bogens opbyg¬
ning, hvor der er lagt størst
vægt på de fænomener, der di¬
rekte kan observeres på lokali¬
teterne. Af samme grund er lo-
kalitetsbeskrivelserne ledsaget
af et stort antal kort, figurer og
fotos, som kan danne udgangs¬
punkt for en videre diskussion
af de geologiske forhold.
Som en ramme om de enkel¬

te lokalitetsbeskrivelser findes i

begyndelsen af bogen en over¬

sigt over de almene geologiske
forhold i det nordlige Jylland.
Geologisk set: Det nordlige

Jylland. 208 sider. 50 fotos og
80 figurer. Redaktion: Steen
Andersen og Steen Sjøring.
Pris: 175 kroner ekskl. for¬

sendelse. 140 kroner ekskl.
moms.

Geografforlaget. 5464 Bren-
derup . Tlf. 64 44 16 83 . Fax
64 44 1796.

SF-Symfoni
SF-Symfoni er en nyudviklet
flise med en terrazzolignenede
overflade. Den findes i størrel¬
serne 21 x 21 x 5 cm og 35 x
35x5 cm, samt i flere farver
dels afhængig af tilslagets art:
rønnegranit, rødbrun granit el¬
ler lys kvarts, dels flisens ind¬
farvning: rødlig, gullig, hvid.
Kilde: SF-sten.

Tel. 46 75 7788

Cykeloverdækning 'Paraplyen'
Smedefirmaet E. Baasch's
Eftf. fremstiller en ny cykel¬
overdækning, designet af arki¬
tekt John Pagano RIBA.
Overdækningssystemets stel

er fremstillet af varmtgalvani-
seret stål med overdækning af
slagfaste - glasklare eller opal
polycarbonat ribbeplader. Stål¬
søjlerne er forankret i et beton¬
fundament.

Stålsøjlerne kan pulverlake¬
res efter aftale. Paraplyens mål:
længde 280 x dybde 244 x højde
130/210 cm.

Kilde: Smedefirmaet E.
Raasch's Eftf. Høvedstensvej
29. 2650 Hvidovre. Tel. 31 78
20 38.

Parkline
Parkline er Unicon Beton's nye

diagonalfliseserie regnet af
landskabsarkitekt mdl Sven

Kierkegaard. Fliseserien kom¬
binerer en 60 x 60 x 8 cm affa¬
set flise med en diagonal- og en
ordurflise, alle dele udført i en
hvidgrå farve.
Belægningen er bl.a. udført

ved Københavns Teknikum i

Ballerup.
Kilde: Unicon Beton. Tel. 46

32 11 22
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K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 42 73 22 33
Telefax 42 73 22 82
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S

Den Danske Tradvarefabrik

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21

___

Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 l/M yj
8680 Ry ved Gudenåen Dy| BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlcegsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13
31 65 23 05

r(c
2820 GENTOFTE

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

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

/AH(oec)s^QrtMe*mesfe\f

Wewavtvt
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Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus BYGGER
Telf. 86 17 81 22 L D A GRØNT

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

II Have- & Landskabspleje
LI HLP ApS tlf. 42 25 18 42

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

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

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



Denne bog skildrer de vigtigste tankegange, der har præget
arkitekturen i de nordiske lande efter Anden Verdenskrig.
Det er karakteristisk for den arkitektoniske udvikling i Norden, at
der er tale om en oversættelse af ude fra kommende strømninger.
Dg oversættelsen er sket lidt forskelligt i de respektive lande, er det
samlede billede rigere end hvad hvert land kan præstere.
Bogen er inddelt i temaer, og hvert tema er belyst med eksempler
hentet på tværs af landegrænserne. I enkelte tilfælde har det været
nødvendigt at koncentrere sig om forholdene i et bestemt land.
Udefra betragtes Norden som en enhed.. Alligevel ér denne bog
den første, der behandler den nordiske nyere arkitektur under
ét. Den internationale udvikling har fremkaldt et behov for at
genoplive tanken om Norden som det sted, hvor den moderne
arkitektur i modificeret form har overlevet.
Bogen er skrevet i et sprog, så andre end arkitekter kan have nytte
af den.

Forfatter: Nils-Ole Lund. 232 s. Indb. 398 kr. Hft. 298 kr.


