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Landskab 1990
De planlagte udgivelsestids¬
punkter for Landskab 1990:
Nr. 3: 8.5. Nr. 4: 19.6. Nr. 5:
7.8. Nr. 6: 18.9. Nr. 7: 30.10.
Nr. 8: 11.12.

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Konkur¬
rencesekretariatet, Bredgade
66, 1260 København K.
Program kan kun rekvireres

skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Abonnement på
konkurrenceprogrammer
Også for 1990 tilbyder DAL's
konkurrencesekretariat abon¬
nement på konkurrencepro¬
grammer. Abonnementet vil
omfatte programmer til alle of¬
fentlige danske konkurrencer,
samt de nordiske konkurrencer,
hvortil DAL modtager et oplag
af programmerne. Emdvidere
vil abonnementet omfatte kopi
af meddelelsesblade fra UIA,
hvori omtales internationale
konkurrencer.

Abonnement for 1990 koster
100 kr. for medlemmer og 150
kr. for ikke-medlemmer af
DAL.

Interesserede bedes skriftligt
meddele konkurrencesekreta¬

riatet, hvortil programmerne
ønsket tilsendt. Når dette er

udvalget i hænde, vil et giro¬
indbetalingskort blive frem¬
sendt.

Byfornyelse i fremtiden
Boligministeriet har udskrevet
en offentlig projektkonkurren¬
ce om forslag til løsninger på
en række af de kommende års

byfornyelsesopgaver inden for
boligområdet. Konkurrencen
tager sigte på, at der i forbin¬
delse med forslagenes udarbej¬
delse etableres et samarbejde
mellem på den ene side arki¬
tekter, ingeniører, entreprenø¬
rer, byfornyelsesselskaber m.fl.
og på den anden side de kom¬
muner, der aktuelt står foran
byfornyelsesopgaver, der falder
inden for rammerne af denne
konkurrence.

Det er Boligministeriets mål
med konkurrencen, at der ef¬
terfølgende igangsættes en
række konkrete ombygnings¬
projekter for derigennem at få
afprøvet de bedste af konkur¬
renceforslagene i praksis. Dette
sker bl.a. ved en ekstraordinær

tildeling af byfornyelsesram¬
men samt 100 pet. statsrefusion
for de særlige forsøgsudgifter,
der vil være forbundet med

projekternes realisering. Den
samlede tilsagnsramme, der
stilles til rådighed til realisering
af de udvalgte projekter, udgør
60 mio. kr., af hvilke der til det
enkelte projekt maksimalt kan
tildeles et beløb på 10 mio. kr.
Den samlede præmiesum er

på 500.000 kr.
Af hensyn til den usædvanli¬

ge konkurrenceform er der mu¬
lighed for at stille spørgsmål til
udskriveren i to omgange: Den
1. spørgerunde har frist til og
med den 28. marts 1990 - den
2. spørgerunde har frist til og
med den 15. august 1990.
Frist for indsendelse af for¬

slag er den 26. september 1990.

IFLA World Congress i
Bergen

kiåv

Å»
■t|^H

IFLA World Congress arrange¬
res i år for 27. gang. I år skal
Bergen, Norge være vertsskap
for kongressen. Temaet for
kongressen er: »Kyst- og fjord-
landskapet«.
Programmet er delt inn i fire

avdelinger.
1. Kystbyen - muligheter og

trusler.
2. Industrielt utbygging og

dens konsekvenser.
3. Landskapsvern - kyst- og

fjordlandskapets estetiske og
kulturelle arv.

4. Rekreasjon og turisme -
potensiale eller plage.
De to første dagene av kon¬

gressen er satt av til seminarer
og workshops. Listen over
foredragsholdere er på det
nærmeste klar. Følgende skal
bl.a. holde innledningsfo-
redrag:
Jot D. Carpenter og Brian

Orland, USA: »Computerba-
sed environmental simulation«.
Prof. Dr. Vladas Stauskas,
Litauen: »New conceptions
and architectural practice in
the planning of recreational
coastline landscapes«.
Michael Kirkbride, Hong

Kong: »The Hong Kong Expe¬
rience - Interractions of a

tropical fiord and an Asian
megalopolis«.
Stephan Tfcchudi Madsen,

Norge: »The City on the
Seacost«.
Prof. Magne Bruun, Norge:

»Natural and cultural heritage
in the landscape of costlines
and fiords«.

På kongressens siste dag er
det lagt opp til »mobile work¬
shops«. Deltagerne kan velge
mellom fem parallelle dagstu-
rer med forskjellig faglig til-
snitt:

A. SOTRA-ØYGARDEN
Denne turen vil ta for seg kyst-
landskapet i forhold til nyere
næringsvirksomheter som bøl-
gekraftverk, oljeterminaler og
fiskeoppdrettsanlegg. I tillegg
vil en ta turen til mer tradisjo-
nelle kystsamfunn hvor fiske
og jordbruk er næringsveier.

B. FANA-LYSØEN

Gjennom et landlig og frodig
landskap går turen til Lysøen.
Hele øya er omgjort til en ro¬
mantisk park, med en orienta-
linspirert pittoresk gammel vil¬
la, bygd av Ole Bull.

C. MILDE-ALVØEN
På Milde finner vi Bergen Uni¬
versitets arboret. I tilknytning
til arboretet er det populære
badeplasser og rekreasjonsom-
råder som vi også vil ta en titt
på. Alvøen er et gammelt indu¬
stristed. I tilknytning til dette
ligger en vakker gammel ho¬

vedbygning i empirestil med et
tilhørende hageanlegg. Hiren
går også til den nylig restau-
rerte 1700-talls hagen ved
Damsgård.

D: LINDÅS-MONGSTAD
I Lindås tar man turen til

Mongstadanlegget. Der får vi
et inntrykk av den oljerelaterte
industriens »tilpasning« til
kystlandskapet. Kystlandskapet
der ute er sårbart og preges av
de store lyngheiene. Det må
også nevnes at vi på denne
turen får anledning til å se ver¬
dens nordligste bøkeskog.

E. AUSTEVOLL
Dette er en båttur i Austevolls

mangfoldige øygård, et eldora¬
do for småbåter.

Etter at kongressen er ferdig er
det mulig for deltagerne å mel¬
de seg på en av fire turer. Det
arrangeres dagstur til Flåm og

Gudvangen, en to dagers tur
med samme reiserute som også
inkluderer en fottur til fjellgår-
den Sinjarheim, en fire dagers
fottur på Hardandervidda og
en seks dagers tur som også
omfatter mange av de vakreste
naturområder på Vestlandet og
som avsluttes i Lillehammer og
Oslo.
For interesserte eller for yHerli¬
gere informasjon ta kontakt
med:
IFLA WORLD CONGRESS
1990

Mølledalsveien 2/4
5009 Bergen
Norge.

Fuldstændigt program med
foredragsholdere, emner, ud¬
førlig beskrivelse af ture, andre
aktiviteter og hoteller er nu ud¬
sendt.
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DL arrangementer
Temaaften. 4. april kl. 19.30,

KVL, Roglighedsvej 23. »Stra¬
tegi for det åbne land« - en de¬
bataften, der tager sit udgangs¬
punkt i Akademiraadets pris¬
opgave 1989,som efterlyser en
strategi for det åbne land, der
overvejer og tager hensyn til
landbrug, økologi, restaure¬
ring, fritid teknologi og ideo¬
logi.

Skovtur. 19. maj, kl. 9.00,
Kbh. hovedbanegård.
Den årlige skovtur går til

Kullen. Her traver vi igennem
det vildsomme landskab ned
til Lars Vilks træ-bygværk,
Nimis. Tilmelding.
IFA's verdenskongres i

Bergen. »Kyst- og fjordland¬
skaber«. Kongressen afholdes
d. 30. august-1. sept. I fortsæt¬
telse heraf arrangerer debat¬
udvalget yderligere to dage i
Bergen og omegn. Vi står også
for fælles rejse og overnatning.
Er du interesseret, så kontakt
Debatudvalget allerede nu.

Debatudvalget, Solveig Sten¬
holm, tlf. 53 65 03 55, Mogens
Bundgaard, tlf. 53 64 69 33.
Tilmelding: DJVK, Pernille
Brix, tlf 31 63 11 66.

Arrangementer på Fyn
Danske Arkitekters Landsfor¬

bund, afdelingen for Østifter¬
ne, Danske Landinspektører,
Fyn Dansk Ingeniørforening,
afd. for Fyn, Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter,
Foreningen af byplanlæggere,
Vej- og byplanforeningen un¬
der Dansk Ingeniørforening,
Arkitektsammenslutningen,
Fyn, Teknisk Landsforbund,
Fyn, Samfundsteknisk Gruppe
under Ingeniørsammenslutnin¬
gen arrangerer foredrag/eks¬
kursion med følgende emner i
foråret 1990:Mandag den 23.
april 1990 kl. 19.30 på Fyns-
værket ved hovedindgangen:
Fynsværket og det fynske sam¬
fund.

Fredag den 18. maj 1990 kl.
15.00 ved hovedbygningen på

Hollufgård: Odense bys muse¬

er, Hollufgård.

Tilmelding senest tirsdag den
15. maj 1990 til Jonna Jesper¬
sen, tlf. 66 13 13 72 lokal 2115.

IFLA symposium:
Tourism and the landscape
management
Objectives of the symposium:
Tourism is a social phenome¬
non which has emerged recent¬
ly as a characteristic of the
modern society in continuous
progress, being an important
economic sector.

This symposium, being held
at the end of the 20th century
is intended to draw attention
on the binomial Tourism -

Landscape Management, at
international and interdiscipli¬
nary levels.
This theme, TOURISM

AND THE LANDSCAPE
MANAGEMENT, will be
analysed in order to discuss the
social, economic, cultural and
environmental aspects simul¬
taneously, in accordance with

the different views proposed
for each session.
Place and date:

Oporto, from 17 to 20th of
May, 1990.
Registration:
Symposium de la Region Cen¬
trale de l'IFLA; 1990.
ASSOCIAQÅO
PORTUGUESA DOS

ARQUITECTOS
PAISAGISTAS
Rua de »O Século«, 79 - r/c
Esq. P -1200 Lisboa Portugal,
Tel. (01)346 20 95.

Telefon- og adressebog
Fem foreninger har sammen
udgivet en telefon- og adresse¬
bog for at forbedre kontakt¬
fladen mellem foreningernes
medlemmer, deres kunder og
samarbej dspartnere.
De fem foreninger omfatter

landskabsarkitekter, stadsgart¬
nere, anlægsgartnere og plante¬
skoler.

Telefon Have & Landskab '90.
Forlaget GrøntMiljø. Linde
Allé 16. 2720 Vanløse. Tel.
31 74 94 00.

NORDPLAN
Nordiska institutet flir samhfillsplanering
Besoksadress: Holmamiralens torg, Skeppsholmen
Postadress: Box 1658, 111 86 Stockholm
Tel. ' (0)8/614 40 00. Tblefax 0(8)/611 51 05

Tvårfacklig nordisk fortbildning for samhiillsplanerare och
forskare. Inga kursavgifter. Stipendieordningar fmns.

År 1990: Nordisk forskarkurs "Vardagsliv och planering"
3-12 sept med prof Agnes Heller, New School for Social

Research, USA
Information: Birgitta Hensman, prof. Sigrun Kaul
Ansiikan: Senast 15 april 1990

Andra kurser fullbelagda.

År 1991: Vidareutbildning. Årets tema:
"90-talets utmaning: Tvftrsektoriell planering For
samhttllsutveckling och miljtJ":

9-10 jan Introduktion i H:fors, K:hamn, Oslo, Sthlm
25feb-22 marsTbori och praktikfall i Sthlm
21 maj-14 jun Fflltstudier i Lillehammer och omnejd
28okt-22 nov Avrapportering och sammanfattning i Sthlm

Exkursion till Helsingfors
Information: Liselott Happ, universitetslektorerna Lars Em-

melin och Kenneth Olwig
Ansttkan: Senast 1 maj 1990

Information om forskarutbildning
från och med april 1990 hos Liselott Happ.

Gade- og parkudstyr fra VEKSØ

rm
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 5622 99

Telefax 75 562215

Veksø-Taulov a/s udvikler og
producerer park- og gadeudstyr
tilpasset tidens krav
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med
egne montører.
Veksø-Taulov a/s er Danmarks
største leverandør til udemiljøet
og har salgskontorer i Tyskland,
Sverige, Norge og Finland,

Kontakt os for yderligere information:
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Biografi om arkitekten Mogens Lassen fra Arkitektens Forlag

»En mageløst flot bog«, skrev Nils Frederiksen i Land & Folk.
»... Mogens Lassens arbejde havde det betagende 'noget mere' og en original indsigt i stoflighed og
materialekarakter. Man bliver rigere af at kende hans resultater«, skrev Henrik Steen Møller i Politiken.

Arkitekten Mogens Lassen var blandt pionererne i den danske funktionalisme og
introducerede allerede i 30'erne den hvide stil, der gik som et sug gennem Europa.
Mogens Lassens huse blev hovedværker i dansk arkitektur, og selv om inspi¬

rationen tydeligvis stammer fra Le Corbusier, viser de den personlighed, udstråling
og nærvær, som karakteriserer stor arkitektur.
For mange er Mogens Lassen og den hvide funktionalisme uløseligt forbundne.

Og det er også rigtigt, hvad angår hans tidlige arbejder, men Lassen tillod sig den
frihed at vælge en stil og et arkitektonisk udtryk, der bedst besvarede en given
opgave. Han tillod aldrig, at de åndelige værdier i husene blev reduceret til teknik.
Som sådan står han som en af de store humanister i dansk arkitektur.
Lisbet Balslev Jørgensen har i flere år arbejdet med bogen. I den første tid i et samarbejde med Mogens

Lassen, og manuskriptet er færdiggjort ca. 2 år efter hans død. Dette arbejde har fremdraget meget nyt materiale,
der beriger billedet af en arkitekt, der holdt sig fri af modestrømninger og fastholdt sin kunstneriske integritet.

Lisbet Balslev Jørgensen: Bogen om Mogens Lassen. Pris: 365 kr.
Bogen er på 180 sider, format 25 x30 cm, flere end 500 illustrationer, hvorafmange i farver. Indbundet i helshirting.

ARKITEKTENS



Blåkildegård AfMalene Hauxner

1. Plan i mål ca. 3:000
a. Kvarterslegepladser
b. Byskov
c. Byhave
d. Småbørnslegeplads
e. Boligstræder
f. Kvartersslræder

2. Parkeringspladser - før
3. Nyplantninger på p-pladser
4. »Puder og porte« i stræder

Blåkildegård i Tåstrup er en boligbebyg¬
gelse, projekteret og udført i slutningen af
1960'erne og begyndelsen af 1970'erne. Der
er mange gode intensioner i bebyggelsespla¬
nen, såsom at biltrafikken er holdt væk fra
de nære boligomgivelser, og at der er have til
hvert hus, at der er store og mange fælles¬
arealer og velproportionerede, velbeliggende
stræder og pladser.

Så mulighederne for at gøre noget ved de
uheldige detaljer var gode, da boligselskabet
AKB og afdelingsbestyrelsen i 1987 bad om
assistance. For trist så der ud med de klemte,
skambeskårne planter og al den grå beton og
sorte asfalt på gulv og vægge. Forbedrin¬

gerne er foretaget efter en samlet plan, der
bygger på det, der var i forvejen og på det,
beboerne ønskede sig anderledes.
Hovedindsatsen har fra min side bestået i

at lave huller i mure, sætte malede og hvide,
pink, fersken, ultramarin og lyseblå espa¬
liers-felter op og lægge muld i stedet for - el¬
ler ovenpå - og at plante: træer foran gavle,
hegn langs veje og i massevis af stauder,
slyngplanter og små træermed røde blade og
lyserøde blomster. Der var ikke store midler
til rådighed, så der er kun foretaget spredte
ændringer, men nok til at man kan se en for¬
andring og forhåbentlig godt nok til at inspi¬
rere til fortsættelse.

■ 1. Plan, scale, ca. 1:3000
a. Quarter playgrounds
b. Town's wood
c. Town's garden
d. Infant playground
e. Lanes running between houses
f. Lanes connecting quarters

2. Car park- previously
3. New plantings in carpark
4. »Pads« and gates decorating lanes.

fi—

<

\ /'I
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Kvarterslegepladser
Legepladserne på de tidligere parkerings¬
pladser ligger godt beskyttet bag mure, der
er gjort lidt festligere med espaliers og
farver.
Udskårne huller gør det muligt at komme

fra den ene plads til den anden. Der er en
tennisbane, hvor stumper afmuren fungerer
som net, små græsplæner med bænke og

bålplads, legelunde i sand, bakkeknolde
med græs, sandlegepladser og en cykelbane
med ultramarinblå stolper og lyseblå baner.
Mod de høje gavle er der plantet søjleeg og
mod vejen fritvoksende weichelhække.

Planter i øvrigt
Bæræbler, syren, kirsebær, blomme, mira¬
bel, pærer, skarlagentjørn, bånd-, purpur-,
dug- og kaspisk pil, vild-og rådhusvin, vin¬
terjasmin, vedbend, klematis, brombær,
skov- og guldjordbær, kærmindesøster, vin¬
rabarber, kærminde, tusindstråle, fredløs,
gul lærkespore, kejserkrone og tulipaner.

1. Cykelbane
2. Legelund
3. Nyplantningerpå p-plads
4. Kvarterslegeplads 1:800

m 1. Bicycle course
2. A grove playground
3. New plantings in carpark
4. Quarter playground, ca. 1:800

LANDSKAB 2 -1990



Småbørnslegepladser.
De 11 små forsømte og uindbydende lege¬
pladser inde i bebyggelsen fik græsplæner
samt grus og sand under legeredskaberne i
stedet for betonfliserne. Skyggende tage på
pergolaer blev fjernet og lette espaliers til
planter sat op fritstående i rummet og på
murene. Ud fra disse overordnede principper
valgte beboerne legeudstyr, møbler og plan¬
ter, samt disses farver og placering.

Boligstræder
Boligstræderne var mørke, tilgroede og til¬
lukkede. Et udhængende tag blev skåret af,
døre ind til forgårde gjort til halvdøre og fli¬
serne erstattet af gule betonklinker, lagt i
mønstre på tværs af gangretningen. Befæ¬
stelsen blev udvidet ved indgangsdøre og
i øvrigt indskrænket for at give plads til
bænke, hække, slyngplanter og blomster.

Planter i øvrigt
Bæræbler, skarlagentjørn, blodblomme,
forskellige pilearter, hassel, ribs, solbær, mi¬
rabel, dronningebusk, søjleene, klematis,
vild- og rådhusvin, ægte vin, kamæleon¬
busk, træmorder, sølvregn, lærkespore,
kærmindesøster, tusindstråle, skov- og guld¬
jordbær, lavendel, pileurt, fredløs, klokke,
storkenæb, perlekurv og lungeurt, silke¬
pæoner, lupin og gemserod.

5. Småbørnslegepladser 1:400
6. Storkenæb og nyt hegn
7. Boligstræde
8. Frugtbuske op ad hegn

■ 5. Infant playgrounds, ca. 1:400
6. Cranes' bill and a new fence
7. Lane between houses
8. Fructiferous bushes along fence

7
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Byskoven
Det optimistiske navn dækker over et 1200
m2 stort areal, hvor der før var parkerings¬
plads. Asfalten er brudt op og erstattet af
muld. Murene er brudt ned, med undtagelse
af en udsmykket stump »Berlinmur« til min¬
de om fortiden. I skoven gemmer sig en lys¬
ning med hvid asfalt i bunden kantet af blå
stolper med lyserøde roser og en basketball¬
bane skærmet af et lavt pressegitterhegn.
Parkeringspladsens ask og plataner indgår i
den nye skov, og de vilde børns »jordknolde-
rør«-legeplads bag banen er blevet tilplantet
med fyrretræer. Fra denne er der skabt for¬
bindelse op over jordvolde til beboerhusets
friarealer, der er forsynet med nye plantnin¬
ger: granskove, kirsebæralleer og blomster¬
bede.

Planter i øvrigt
Stilkeg, rødeg, hybridlærk, vildæble, vild¬
pære, buskroser, hassel, hyld, solbær, stik¬
kelsbær, klematis, klatreroser og skov-
bundsflora.

1. Byskoven 1:600
2. Skovlysning
3. Mure med udskæringer
m I. The town's wood, ca. 1:600
2. Wood clearing
3. Walls with indentations
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Byhaven
Byhaven på bare 400 m2 er beskyttet af en
klippet bøgehæk med tre indgange. En snoet
sti adskiller den lille græsplæne i midten fra
staudebede og bænke foran espaliers langs
siderne. Byhaven, der er omgivet af græs¬

plæner med spredte træer og tennisbaner,
ligger på en tidligere parkeringsplads, hvis
betonmure er brudt ned, hvorimod træerne
er bevaret for at kunne indgå i den nye have.

Planter i øvrigt
Blodblomme, søjleene, stilkeg, hybridlærk,
paradisæble, kobberrose, skarlagentjørn,
bånd-, purpur-, dug- og kaspisk pil, vild- og
rådhusvin, vinterjasmin, vedbend, klematis,
brombær, skovjordbær, guldjordbær, kær-
mindesøster, vinrabarber, kærminde, tu¬
sindstråle, fredløs, gul lærkespore, kejser-
krone, høstanemone, nøgleklokke, macleya,
skumblomst, løvefod, storkenæb, lupin,
pileurt, smalbladet klokke, kattehale, sta-
chys, røllike, perlekurv, malurt, sporebal¬
drian, tulipaner, skilla og påskeliljer.

4. Byhaven 1:600
5 + 6. Byhaven
7. Mure med udskæringer
m 4. The town's garden, ca. 1:600
5. + 6. The town's garden
7. Walls with trellis-work.



Projektering og udførelse erforegået i 1987-
89. Landskabsarkitekt Henrik Jørgensen
har været medarbejder og tilsynsførende.
HLA vedFrode Westh har udført anlægsar¬
bejdet.

Malene Hauxner, landskabsarkitekt MDL.

Kvartersstræder og pladser
Kvartersstierne løber forskudt igennem be¬
byggelsen og havde derfor brug for en særlig
identitet, hvis man ikke skulle »fare vild«.
Det er afhjulpet med gule diagonallagte,
kvadratiske fliser struktureret af hvide
rende- og kantsten om plantebede og hvide
sten som mønstre, samt hvide møbler, papir¬
kurve, plantestolper og espaliers på mure og

gavle. Strædet skal i modsætning til de små
legepladser beholde sin befæstede karakter.
Alligevel er der med »puder og porte« af taks
og bøgepur opdelt af pigstensborter og af
klatreplanter udspændt på snore over gaden
forsøgt en blødgøring og variation af lyset.

Planter i øvrigt
Æbler, bøg, liguster, taks, benved, kristtorn,
klematis, rådhusvin og stauder.

Kvartersplads m Quarter squareKvarterplads 1:150 m Quarter square, ca. 1:150
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Hertonås - en herrgårdspark i Finland Av Camilla Rosengren

Hertonås gård, med huvudbyggnad, per¬
sonal- og ekonomiebyggnader, park, en flik
af de nårmaste åkermarkerna och sanka

strandområden, en spilira av gammalt kul¬
turlandskap, i allt cirka 14 hektar, ligger frid-
fullt lantliga melian tungt belastade trafik¬
leder och allskons bebyggelse, skyddade av
en donation sedan år 1919.
Ånnu i borjan av århundradet låg gården

långt borta från staden Helsingfors, med
breda fjårdar och holmar utan broforbindel¬
ser emellan. Sedan broar byggdes på 1910-
talet har hår skett en snabb urbanisering,
forst med villabebyggelse, snart avlost av in¬
dustri-, lager- och hamnanlåggningar, som
nu i sin tur skall få ge vika for bostader.
Medan allt detta hånt runt omkring, har

gård och park stått praktisk taget ororda.
Huvudbyggnaden år museum, de gamla per-
sonalboståderna bebos ånnu delvis av mån-

niskor, magasin och lagerbyggnader står
igenbommade, fyllda med museiforemål.
Ladugård och stall år borta. En del våxthus
har byggts till och anvånds, liksom åkrarna,
av trådgårdsmåstare i tredje generation på
gården. En restaurant, tidigare kaffestuga,
har sedan årtionden varit inhyst i inspektors-
långan, och for med sig ett antal parkerade
bilar på gårdsplanen. Annors andas områ¬
det en stilla Tornrosa-somn, snart hundra-
årig.
Parken skots extensivt av stadens parkav-

delning, som på fåltet besluter om fornyan¬
det av enstaka allétråd, sorterna i de reste¬
rande rabatterna med sommarblommor, och
liknande.
I samband med att man beslutat bygga om

det intillliggande hamn- och industriområ¬
det, vattenreningsstation mm. till bostader,
våndes blickarna mot gårdens marker, dels

Huvudbyggnaden låg en gång op¬

pet och 'monumentalt, men efter
hand har krontaket vuxit tått runt

huset, en och annan vildplanta har
också smugit sig in. Gallringen ar

besvårlig, då trådenfått stå til/sam¬
mans alltfor lange.

■ The Hal! once lay monumentally
open but a roof of crowns now

grows densely round it, and a few
wild plants have joined. The gall
causesproblems since the trees have
been left on their own too long.

LANDSKAB 2 - 1990 31



130)1 C ♦

Gammalt trad av betydelse i landskapet
■ Old tree, significant to the landscape
Tat gammal blandskog
■ Dense old mixed forest
Hack
m Hedge

Slyskog
m Wood in the process ofshooting
Sumpmark
m Swampy field
Mown grass
■ Klippt grås

Parken med omgivningar i nuvarande skick.
■ The park with environs in its present shape
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som eventuell plats for en simhall, dels som
offentlig park for invånarna. De stora bo-
stadskvarteren på bagge sidor av gården ska-
par en ny situation, folk i alia åldrar kommer
att hitta hit. På grund av att de områden,
som planeras for tillfållet i Helsingfors,
byggs synnerligen tått, insåg man på gene-

ralplaneavdelningén, att den nya byggnatio-
nen kan utgora ett hot mot landskapet och
mot de gamla anlåggningarna. Man låt gora
en rad litredningar om dimensionering och
lokalisering av gronytor i hela stadsdelen,
verkningarna av utfyllnader langs strånder-
na, mojligheterna att placera en simhall på
gårdens åkrar och hur den gamla parken

med omgivningar kunde anvåndas som of¬
fentlig park.

Parkens historia

Platsen, dår gården med sina olika byggna-
der ligger, år ett av de åldsta kulturlandska-
pen i Helsingforstrakten. Byn finns om-
nåmnd i urkunder från 1400-talet, då storsta
delen av sodra Finland var skog, berg och
kårr. Trådgårdar-borjade man anlågga på
herrgårdarna och pråstgårdarna forst i slu-
tet av 1700-talet. Det finns en trådgårdsskiss
for Hertonås från 1760-talet, då huvudbygg-
naden ånnu låg på en kulle nårmare stran¬
den. Hår har antagligen funnits en krydd-

Lindar av de har dimensionerna ar unika i det

finska landskapet och finns bara på de gamla
herrgårdarna.
■ Limes of this stature arepeculiar to the Finnish
landscape and are only found in old estates.
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Bondsyren ar den vanligaste busken i gamla finska tradgårdar. ■ Rosa rugosa and funchia belong to rational
m Lilac is the commonest bush in old Finnish gardens. 'MOs rather than to the classicism of the century

before, but their nobleformsarestillfoundalong
pathways.

gård på en skyddad, sydostlig sluttning mot
vattnet under långa tider. En del av de nuva-
rande planteringarna overensståmmer med
den gamla skissen, men exakt når de år
gjorda, vet man inte.
I borjan av 1800-talet flyttade man hu-

vudbyggnaden till sin nuvarande plats på en
kulle ett stycke norrut. Storsta delen av den
symmetriska parken år planterad mellan
1810-1820, vilket år en for finska forhållan-.
den kort tid. Inhemska plantskolor fanns
inte, så alia plantor måste importeras.
Parkens skapare, amiral C. J. Cronstedt,

var socialt isolerad efter att ha spelat den
centrala rollen i fåstningen Sveaborgs kapi¬
tulation, med påfoljande overlåtelse av Fin¬
land under ryskt styre efter 1808-1809 års
krig. Han fordrev tiden på sin gård och pla¬
nerade sjålv parken. Hår anvåndas mycket

pengar både på hus och planteringar, vilket
foranledde bittra kommentarer av samtiden,
men han dog skuldsatt.
Parken på Hertonås år en av de mest geno-

marbetade kompositioner som gjorts och
forverkligats på sin tid. De fiesta herrgårds-
parker har hår vuxit fram som lappverk un¬
der långa tider, enligt olika ågares spridda
idéer. Den ofta småskaligt kuperade terrån-
gen har forsvårat skapandet av stora, sym¬
metriska kompositioner, for att inte tala om
att det varken funnits resurser till eller behov
av gloriosa anlåggningar. Egentliga barock-
parker med stora allé- och parterrkompo-
sitioner har aldrig funnits i Finland, bara
enstaka ansatser.

Hertonås park anlades nås idéerna om
den fritt formade parken redan forts fram
och provats också i Finland, men Cronstedt

valde att folja det klassiska barockmonstret,
med en lång centralaxel och flera tvåraxlar.
Om han också planerade den romantiska
delen av parken vet man inte, men det år
mojligt.
Det till bostadshus ombyggda gamla pors-

linsbruket med tillhorande sidobyggnader
och en gammal våg i den blivande tvåraxeln
framfor huset angav riktningen for kompo¬
sitionen, som stråckte sig over en låglånt
sånka mot den kulle, dår den forrå huvud-
hyggnaden låg. Huvudalléen år planterad
med i huvudsak parklind, Tilia x vulgaris,
men enstaka bohuslindar, Tilia platyphylla
och skogslindar, Tilia cordata, finns också
med. Sidogångarna har bestått av vårtbjork,
Betula pendula, skogslonn, Acer platanoi-
des, gran, Picea abies hår och dår med stum¬
par av skogsalm, U/mus glabra och ask,
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Islutet av juni, narpionerna blommar, skallman se tradgården. Forfanns har mycket utplanteringsvaxter, men det mesta ar borta. TUjorna ar antaglig
från det har seklet, men ar redan for ståtliga for att kunna huggas utan protester.
■ It is time to visit the garden towards the end of June when paeonies are in bloom. A large section used to be a nursery but most young plants are gone
now. The thuyas were planted in this century presumably, but are already too statuesque to be fellable without protest.

Fraxinus excelsior. Som avslutning av två av
axlarna finns lusthus, ritade av Helsingfors-
empirens måstare, C. L. Engel, i dag tillbom-
made och med flagande målningar.
Parterrerna planterades antagligen redan

under Cronstedts tid fulla med frukttråd och

bårbuskar, ett rorande och ålderdomligt
drag, långt från elegansen i kontinentens
lustparker, dår nyttovåxterna var strångt
forvisade til egna avdelningar, men karakte-
ristiskt for också ambitiosa finska parkan-
låggningar på 1700- och långt in på 1800-
talet. Åtminstone i detta skede har man

inte tånkt plantera in nya skotselkråvande
frukttråd på de stora klippta gråsmattorna,
som så yål låmpar sig for solbad, picknick
och lek.
Det stora problemet i den symmetriska

parken och dess anvåndning som offentlig

park år inte bevarandet av de museala vårde-
na - det som finns år en bra ram - utan det

kraftiga bullret från den angrånsande vågen.
Plats for bullervall med planteringar finns
inte. Ett tått, noggrant utformat bullerplank
av trå med fasad i traditionell stil, kunde
smålta vål in i herrgårdsmiljon, men kostna-
derna forskråcker.

De nya inslagen i parken år mycket få, man
har verkligen i stor utstråckning foljt dona-
torns onskemål om att parken skulle bevaras
i sitt gamla skick. Hår finns några grupper
av serbisk gran, Picea omorika, en cembra-
tall, Pinus cembra, på gråsmattorna och en

grupp tujor, Thuja occidentalis, i mittaxeln,
som verkar vara nykomlingar, utom de vilda
plantor, som slagit rot i håckar och alléer.
En stor del av trådbeståndet håller på att

bli overårigt, många tråd har redan dott. I

Helsingfors blir lindar 150-180 år gamla,
lonnar i urban miljo i genomsnitt 80 år,
också om det finns aldre exemplar. I Herto-
nås-parken har man successivt fornyat lin-
darna i den gamla huvudaxeln, utan att nå-
gon egentlig fornyelseplan har gjorts upp.
Med tanke på att det ursprungliga anlågg-
ningsarbetet gjorts inom en mycket kort tid,
borde man heilre gora upp en strategi for att
fornya alléerna på ett enhetligt sått.

Nordisk romantik
Intill den symmetriska parken ligger en nor¬
disk version av den romantiska parken med
morka dammar forbundna av slingrande
diken och små broar, med stora stenblock
och vitstammiga bjorkar speglande sig i det
stilla vattnet. Den hår delen av parken år nu
nåstan helt overvuxen med bjork, gran, klib-
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Vitstammiga bjorkar over en mork vattenspegel, en bild som hor till det vemodiga finska sagolandskapet.
m White-stemmed birches above dark waters, a reminder of the wistfulness ofFinnish legends.

bal och lonnsly. Ur slyskogen reser sig några
jåttelika lårktråd, Larix sibirica, L. decidua
och några svårbeståmda hybrider av lårk.
Hår har varit betydligt oppnare och soligare
med tråd i grupper och långs vattenfårorna.
Exakt når planteringarna gjorts vet man
inte, kanske redan under Cronstedts tid.
Dammarna och den igenvuxna romanti-

ska parken har foreslagits rustas upp till en
oppenhet, som fanns ånnu på 1920-talet.
Den åkermark, som ånnu finns kvar, borde
helst fortsåttningsvis odlas, gårna med gam-
la grodor, men åtminstone hållas oppna.
Man kunde fortsåtta med trådgårdsodlin-
gen, med plantforsåljning till de nårliggande
stadsdelarna, gron kursverksamhet, kanske
grunda ett trådgårdsmuseum i den gamla
folkskolan intill den forna kryddgården.
Transporter och lustturer kunde låmpligen
ske med håst.

Simhallen
Ur kulturhistorisk synvinkel kan man svår-

36

ligen forsvara placeringen av en simhall på
åkrar, som kan ha odlats sedan vikingatid.
Visuellt sett kunde man passa in en ganska
stor huskropp i områdets nordvåstra horn,
så att den skulle vara osynlig från parken och
bilda en klar avgrånsning av gaturummet i
gatukorsningen i det nordvåstra hornet. Då
återstår i alia håndeiser placeringen av alla
bilar och all den servicetrafik som en sim¬
hall med mångsidiga utrymmen for motion,
hålsoservice och affårer, for med sig.
For tillfållet har den urbana motionskul-

turen dragit det långre strået och hår har
gjorts en reservation for placeringen av en
simhall, men ett simhallsbygge år en dyr af-
får, så kanske landskapet får vara i fred tilis
vindarna vånder.

Stranden

Strandlinjén har långsamt foråndrats under
århundradenas lopp på grund av landhoj-
ningen, som i Helsingfors-trakten år ungefår
30 cm på hundra år. På slutet av 1700-talet

var vattennivån cirka 60 cm hogre ån i dag,
vilket har betytt en åndring i strandlinjen på
tiotals meter på flacka stållen. Parken låg
alltså nårmare vattnet. Dessutom har man

fyllt ut det sanka strandområdet for några år
sedan i samband med arbeten med vatten-

och avloppsledningar.
Strandområdet, utfyllt med grova språng-

stensblock och tippmassor, slybevuxet och
forsumpat, skall dels bevaras som ett natur-
nåra strovområde, dels så ta emot olika slags
motionsverksamhet, visteise och lek. Ett
brett stråk av sank sumpmark, med vatten-
golar, rik sumpvegetation, vassruggar och
bjorkdungar sparas mellan parken och det
belysta friluftsstråket långs stranden, med
bryggor, små lekplatser, motionsredskap
och på grås anlagda bollplaner.

Camilla Rosengren, landskapsarkitekt, MAL,
med tegnestue i Helsingfors
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En gammel nylåndsk bondgårdflytlades hit på 1920-talet. Egentligen hor den inte hit, men ligger i och for sig naturligt uppepå sluttningen. Vår tids till-
skott, en planerad simhall, år mera fråmmande i miljdn.
■ An oldfarm from a different region was rebuilt here during the 1920s. It really belongs elsewhere but is naturally positioned, as it were, on the slope.
The modern addition, aprojected swimming bath, is more alien to the picture.
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Naturgenopretning - pleje og land art

Den evolutionære ud¬

vikling

\
l

I I

Natur Menneske

Hvor går grænsen?

■ Evolutionary
development - where is
the bo'undary?

Oasen i rummet med sit

økosystem

En balance i fare

»An oasis in space- an

ecosystem, and a
balance endangered

Af Jette Hansen-Møller

Det følgende indeholder nogle overvejelser
over, hvad det er vi gør, når vi retablerer og
plejer landskaber set i forhold til den kunst¬
neriske, erkendelsesmæssige behandling af
landskabet, der kommer til udtryk i land art¬
projekter. Spørgsmålet er, om de to måder at
forholde sig til landskabet på kan og bør
påvirke hinanden og i givet fald hvorledes.
Som det antydes i artiklerne i Landskab 8,

1989, synes der at være modsatrettede hold¬
ninger hos dem, der forestår naturpleje, og
dem der skaber land art. Sat på spidsen kan
disse modsætninger udtrykkes som følger:
Mange af dem, der arbejder med at pleje

og retablere naturen, ønsker primært at be¬
skytte den mod så mange menneskelige ind¬
greb som muligt. Derfor betragter de formo¬
dentlig den type land art, der for en umiddel¬
bar iagttagelse består af installationer, som
mere af det bymæssige skrammel, der i for¬
vejen belaster den hårdt plagede natur. Land
art ses altså som en L'art pour 1'art-aktivitet,
der burde holde sig til byerne; en videreførel¬
se af traditionens ruiner eller eunukhytter.
Modsætningsvis vil jeg tro, at en del af de

kunstnere, der skaber land art, ser naturplej¬
erne som en flok bevidstløse miljøingeniø¬
rer, der krampagtigt forsøger at fastholde
tidligere tiders dyrkningsformer af hensyn
til en natur, der i sig selv er ligeglad, og som
en reaktion på en kultur, de dybest set ikke
bryder sig om at leve i. Enkelte synes dog
åbne overfor, at økologiske emner også kan
anskues kreativt.
I det følgende vil jeg ridse baggrunden op

for disse synspunkter og lægge op til en dis¬
kussion om, hvilke forhold vi måske frem¬
over i højere grad burde tage i betragtning,
når vi plejer og retablerer de landskaber, vi
finder, har lidt overlast på grund af industri¬
kulturens vækstideologi.

Dagens naturforståelse
Dagens naturforståelse indebærer meget
forenklet to hovedsynspunkter.

Hvor kan

grænsen

trækkes?

m Where to draw the

line?
Denne artikel er en bearbejdning afet foredrag holdt på en temaaften om land art i land¬
skabsarkitektforeningen den 8.11.1989.

Med Lamarck og Darwin er vi kommet til
at betragte forholdet mellem natur og kultur
som en evolutionær udvikling, der har fun¬
det sted, fra de to første celler smeltede sam¬

men, og til mennesket blev en realitet og
videre fremad i et historisk, lineært forløb.
Natur-kultur betragtes altså som et konti¬
nuum, hvor det kan være svært at afgøre,
hvor grænsen går, og hvornår mennesket
blev menneskeligt.
Samtidig er vi på det seneste kommet til at

betragte jorden som en oase i et univers, der
er goldt, så langt vor nuværende viden ræk¬
ker. En oase med et svagt system, hvis ba¬
lance, mennesket er ved at ødelægge.
Hvor der i tidligere tider var nogen at

skyde skylden på, når noget gik galt, Gud
eller Fanden, er der det ikke længere. Vi er
også blevet en del af systemet, økosystemet,
hvor alt hænger sammen. Naturen betragtes
altså ikke mere fra den synsvinkel, som et
objekt mennesket kan behandle efter for¬
godtbefindende.
Sammenhængene mellem naturen og kul¬

turen forsøger vi at få en bedre forståelse for
ved at lede efter »mønsteret der forbinder«,
koden for DNA, fraktale strukturer, dyna¬
miske processer osv. Vi søger det enkle og
smukke i systematiske, rationelle modeller
om årsagssammenhænge. Imidlertid er flere
af de reaktioner, naturen stiller os overfor
langt fra rationelle, i det mindste ikke i for¬
hold til vor nuværende forståelse. De er ble¬
vet skæbnesvangre og måske oven i købet fa¬
tale.

Derfor er et af de store problemer i dag,
hvad det egentlig er, der har værdi, hvor det
for kun ti til femten år siden var, hvor græn¬
sen kunne trækkes.

Landskabelige udtryk som pittoresk, sub¬
lim eller bare smuk er forsvundet som disku¬
table kategorier, og kun det kvalitativt måle¬
lige får nu lov at have relevans.
Medmindre biologien var blevet en hård

videnskab, havde der ikke været megen land-

Hvad er det,
der er af
værdi?

■ What is of value?

Eksempler på natur¬
værdier sat afmenne¬
sket i dag

■ Examples of natural
values posed by man
today

fa Antal individer

Sjældne

Truede

Antal arter

, .tWrur,
Diversitet fremfor
mængde

■ Diversity before
quantity
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■ Balance- but even a

eutrofied lake can be in
balance

Balance

- men selv en eutrofle¬
ret sø kan være i ba¬
lance

Autenticitet

■ Authenticity

& \

Kulturtyper, intensiv
dyrkning
■ Types of culture: in¬
tensive cultivation

' —t

Halvkulturtyper, eks¬
tensiv dyrkning, land¬
skabspleje
■ Semi-cultural types.
Extensive cultivation
with maintenance of
landscape

Naturlig succession
med eller uden menne¬

sker

■ Natural succession,
with or without people

jQ
Naturretablering -
successionen standses
et tilfældigt sted og til¬
bageføres til en tilstand
som anses for mere
autentisk.

■ Reshaping of nature¬
succession arrested at
random. Resumption of
a state which is per¬
ceived as more

authentic

skabsplanlægning tilbage, men biologien
har selv problemer med sine værdibegreber.

Diversitet, balance og autencitet
Et vigtigt begreb i strategien for at registrere
og bevare naturen er diversitet.
Det indebærer, at de områder, hvor der

findes flest vilde plante- og dyrearter, anses
for mere værdifulde end de med mange af en
enkelt art, bl.a. fordi det er i dem, de sjæld¬
neste arter kan finde de bedste betingelser
for at overleve og sprede sig til andre, mindre
varierede områder. Samtidig er det som regel
de mest sårbare områder, fordi der kun skal
små forandringer til, før netop de sjældneste
arter ikke længere kan overleve.
Diversitet er altså et redskab til at bedøm¬

me behovet for beskyttelse og pleje af natur¬
områderne, men det er vigtigt at forstå, at
det er os mennesker, der angiver denne
værdi, mere ud fra funktionelle overvejelser
end fra betydningsbærende og ikke ud fra
noget i naturen iboende. Det er os, der afgør,
om hundrede par af én art er grænseværdien
for artens overlevelse fremfor ti par. Græn¬
sen er altså diskutabel og bør ikke anskues
som en facitliste. Balance er et andet forsøg
på at angive værdi i forhold til naturen.
Et økosystem i balance anses for bedre end

et i forandring eller uligevægt. Heri ligger
underforstået, at det som oftest er menne¬
skelige indgreb, der har forrykket balancen.
Problemerne opstår imidlertid, når det bli¬
ver klart at en eutrofieret sø f.eks. godt kan
være i balance.
Autencitet er endelig et vigtigt begreb ikke

mindst i forbindelse med diskussioner om
udplantningsmateriale og genudsætning af
dyr. Der tales således om hjemmehørende
arter som mere autentiske i modsætning til
indslæbte eller indførte. Da det er sket gen¬
nem årtusinder, kan det være vanskeligt at
afgøre, hvad der egentlig er mest hjemmehø¬
rende, og man falder da som oftest tilbage til
det lokalt endnu eksisterende, netop for at
bevare et så overlevelsesdygtigt og diverst
økosystem sommuligt, og så er vi tilbage ved
de to før omtalte begreber.
De områder, der ermest uberørt afmenne¬

sket, anses tilsvarende for at være mere

autentiske, mere rigtig natur end de andre.
Ud fra den betragtning anskues mennesket
altså alligevel ikke som en ligeværdig del af
naturen.

Eksempelvis foreslås krat- og træopvækst
på heder, strandenge eller ferske enge ryddet
bort for at genskabe halvkulturtyperne vi
fører altså successionen tilbage til et tidligere
stadie. Men det er ikke mere autentisk end
det tilgroede. Det er udvalgt af os i et bestemt
tidsperspektiv, og det er ikke »bedre« natur
som sådan. Tilstanden er mere sjælden, og
derfor ønsker vi måske at bevare den for vor

egen overlevelses og morals skyld, men man
må huske, at det jo ikke er for naturens
skyld.
Diversitet, balance og autenticitet er altså

først og fremmest funktionelle begreber, der
tilskrives naturen og lader kulturen ude af
betragtning.

The real thing
Måske bliver autenticitetsproblematikken
tydeligere gennem et andet eksempel, f.eks.
retablering af en å's slyngede forløb.
Hvis vi hjælper en udrettet å til at slynge

sig igen ved at lægge sten ud i den efter bereg¬
ninger af strømhastighed, bredde, dybde
osv. og ophører med maskinel oprensning,
vil vi i løbet af nogle år kunne se en å, der
slynger sig igen, men den er ikke mere auten¬
tisk end den udrettede. Det samme gør sig
gældende, hvis vi selv lader den finde sit leje.
Igen er det mennesket, der har taget stilling
og valgt at slippe naturen fri, men det bliver
den nye form ikke mere oprindelig af.
Vi gør det, fordi vi anser menneskets akti¬

viteter for at være blevet så voldsomme, at de
foregår på bekostning af andre arter og i en
sådan grad, at hele systemet sættes i fare for
at bryde sammen.
Planter og dyr tillægges derfor nu næsten

som en naturlig ting de samme rettigheder
som mennesket - en ret til at leve - ud fra en

grundopfattelse af, at vi ikke er kloge nok til
at overskue vækstsamfundets konsekvenser.

Stadigvæk spiller værdibegrebet os dog et
puds, for hvor skal vi stoppe?
Nogle trækker grænsen mellem planter og

dyr og vælger at blive vegetarer. Andre fin¬
der, at det mest sjældne og truede er mere
værd end det almindelige, og vælger at blive
fredningsplanlæggere eller miljøaktivister.
Begge dele er imidlertid normer, som fast¬
sættes ud fra den kulturelle kontekst i tid og
rum og altid ud fra noget, der var mere. Vur¬
deringerne er ikke evige sandheder, og derfor
vil også normerne kunne se anderledes ud
om en generation eller tidligere.
Økologien er et glimrende redskab, men

den angiver ingen moralske eller etiske be¬
grundelser eller endegyldige sandheder om,
hvordan kulturen bør forholde sig til natu¬
ren. Det er derfor vigtigt, at diskussionen
holdes i gang, fordi den netop er den motor,
der sikrer samfundets udvikling, - ikke nød¬
vendigvis forstået som vækst, men som al¬
ternativ til kulturel stagnation eller erosion.
Vi kan altså ikke få »the real thing« igen,

men når vi er så rige, at vi kan vælge at for¬
søge at stable naturen på benene igen, og når
den øjensynlig betyder så meget for os, hvor¬
for så lade sig nøje med en dårlig efterlig¬
ning?
Hvorfor denne kulturelle fattigdom, der

afstår fra at give sine handlinger et tegn, sin

Naturretableringens
simulacrum

■ The simulacrum of
re-established nature

En gammel meandre-
rende å med ferske enge
- fuld af liv
m An oldmeandering
stream with fresh
meadows, full of life

En effektiv vandafleder
for dyrkningsjorderne,
men livløs
■ An efficient drain-
goodfor arable land,
but lifeless

Retablering afform og

funktion af hensyn til
naturen

■ Considering nature
in re-establishing form
andfunction

Afladen betalt, men
man kan ikke se det,
hvis man ikke lige ved
det. Derfor må menin¬
gen formidles.
m Indulgence paid, but
observers can't tell so

you have to make your
intention explicit

Værdier angives i for¬
hold til andre rum eller
tider.

Rum

w Tid

og altid i forhold til
mere, fra oven

m Values stated relative
to different times or
spaces, and always in
relation to more givens
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Med øjet som metafor
for erkendelse
■ The human eye- a

cognitive metaphor

egen mening i et kunstnerisk formsprog.
Hvorfor kun vise, at vi har overskud af brød,
og ikke at vi også holder af roser?
Måske kan vi narre lægmænd eller vore

børnebørn til at tro, at det, de står overfor
om halvtreds år, altid har set sådan ud, men
kan vi som landskabsarkitekter stille os til¬
freds med så tam en pastiche overalt?
Menneskene i stenalderen, bronzealderen

eller vikingetiden var formodentlig stolte af
deres dysser, gravhøje og skibssætninger,
ligesom Hedeselskabet og bønderne for ikke
så længe siden var det over udretningerne af
åerne.
Det kan vi også godt tillade os at være over

retablering og pleje, men hvorfor så ikke vise
det - bare enkelte steder?

X
Jeg

Hvad kan jeg vide -
analogi

■ What will I know- an

analogy: either nature
or culture

Enten natur

Fra nød til rigdom
På den ene side er landskabet igennem år¬
tusinder blevet formet ved folkets aktive om¬

gang med naturen for at skaffe sig føden i
p forhold til de til enhver tid udviklede og
Ikke-jeg accepterede produktivkræfter. En aktivitet,

der har handlet om at overleve og skaffe sig
et overskud, og som for landmændenes ved¬
kommende stadig gør det. Sædvanligvis
betragter vi dette som et udtryk for nødven¬
dighed.

På den anden side er landskabet blevet for¬
met som et udtryk for rigdom og magt. At
tage den bedste græsningsjord og anbringe
den på høvdingens gravhøj var netop udtryk
for rigdom ogmagt i bronzealderen, ligesom
det at rydde landsbyer og landbrugsområder
for at anlægge jagt- og friluftsskove har givet
konger og stater prestige fra det gamle Per¬
sien til vore dages Danmark.

I lyset af nyere antropologisk forskning
viser denne »ødselhed« sig netop at være

vigtigere end nøden for at holde samfundene
sammen fremfor nøden. Og heri afspejles
samtidens syn på forholdetmellem kultur og
natur selvfølgelig også som ideologier om,
hvad der er godt og skidt og smukt eller
grimt.

eller kultur

Den muromkransede,
perspektivisk anlagte
barokhave

■ Baroque: the walled,
perspectivislically or¬

ganised garden

Barokken
Set i lyset af ovenstående er det oplagt at an¬
skue f.eks. barokhaven som et overdådigt
forbrug af jord til ikke-produktive formål og
som en form for landart dvs. en overvejende
kunstnerisk udformning af et landområde.
En aktiv med- og omskabning af naturen for
at signalere rigdom og magt helt ud til den
fjerneste hytte, for at ingen skulle være i tvivl
om, hvor verdens nye centrum befandt sig.
På den tid var øjet den store metafor for

erkendelse, hvor naturen oplevedes direkte -
som et billede på nethinden, en nøjagtig gen¬
givelse af det derude.
Jeg-et definerede sig selv i forhold til disse

objekter i den ydre verden, som var ikke-jeg.

Mellem natur og kultur var der derfor en
klar distinktion, et enten - eller. Den erken¬
delsesmæssige interesse samlede sig derfor,
om hvad det er, jeg kan vide; hvad der er de
evige sandheder.
Logikkens lighedstegn blev derfor afgø¬

rende i en verden, hvor alt i samfundet havde
sin rette plads ifølge en rituel orden med Gud
foroven og mennesket i midten som fortolke¬
ren af hans store bog - naturen, der befandt
sig nederst på rangstigen.

Romantikken
Netop disse opfattelser stillede Decartes
spørgsmålstegn ved i det 17. århundrede.
Hvordan kan jeg vide, at det, som jeg ser,
føler og tænker, er det samme, som det du
oplever? Hans konklusion blev, at det eneste,
vi kan være rigtigt sikre på, er tvivlen. Men
hvor sidder den?

Øjet kunne ikke længere være en garanti
for det sande, fordi hver enkelt fortolkede det
sete forskelligt. Der måtte findes et værdigt
organ for denne fortolkning, og det blev sjæ¬
len, med spejlet skabt af de mest ædle, fin¬
kornede materialer som metafor.
Selvreflektion og fantasi blev vigtige egen¬

skaber og derfor også afgørende i have¬
kunsten, hvor udsigter tilrettelagdes med
henblik på at sætte de rette associationer til
noget tredje igang.
Dialektikken, der studerer begreberne

og hinandens modsætninger som forudsæt¬
ninger - liv/død, krop/sjæl, natur/kultur,
blev efterhånden filosofiens metode, og op¬
mærksomheden rettede sig stærkere mod,
hvordan jeg kan vide end mod viden som

sådan.

Landskabsbegrebet kunne herved opstå
som et både- og; et samspil mellem kultur og
natur, både en genstand og et rum. Grænsen ■

mellem haven og det omgivende landbrugs¬
land ændrede derfor også karakter fra
muren til alha'en i den engelske landskabs-
have.
Det var kritisk nytænkning om menne¬

skets forholden sig til naturen under indtryk
af den opblomstrende industrialisme og ko¬
lonialisme. Et forsøg på at give det nye bor¬
gerskab sit eget formsprog.

Positivisme, strukturalisme og
funktionalisme
Metoden til erkendelse af verden kom med

oplysningsprojektet til at bestå i sammenlig¬
ninger af de enkelte objekter og ideen om til
stadighed at kunne åbne døre ind til nye rum
af viden - positivismen. Dernæst udviklede
den sig ifølge den franske sociolog og filosof
Jean Baudrillard til opbygning af alt omfat¬
tende forklaringsmodeller for sammenhæn¬
gene mellem objekterne, kaldet struktu¬
ralismen. Disse modeller er det, en anden

Med spejlet som meta¬
forfor erkendelse
■ The mirror - another

cognitive metaphor

Sjæl.

Jeg X ti Du

Hvordan kan jeg vide -

tvivl

■ How will I know:
doubts

U_

Natur Landskab Kultur

Den naturligt anlagte
landskabshave afgræn¬
set af »A-ha'en«.
■ The natural garden: a
landscape bounded by
the aha

Eksempler på metoder
til vidensopbygning
■ How to organise
knowledge: methods

Nil

Positivismen -
viden om objekterne
i sig selv
■ Positivism: knowing
the objects per se
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Strukturalisme -
teoretiske modeller for
forholdet mellem
objekterne

m Structuralism:

theoretical modets for
relations between ob¬

jects

i
Funktionalisme -

forklaring af årsags¬
sammenhænge mellem
objekterne inden for
strukturerne

■ Functionalism:

explaining causal rela¬
tions between objects,
Assuming structures

Den lingvistiske model
■ The linguistic model
and criticism offunc¬
tionalism

Form Mening
Udtryk Indhold

V
Tegn

og funktionalismekritik

Funktions- Meningen
analyse udelades

V
Form follows function
= det smukke

Kategorierne mister
symbolsk betydning til
fordel for kvantificer¬
bar bytteværdi

■ Categories lose sym¬
bolic valour; and gain
quantifiable exchange
value

fransk filosof, Jean-Francois Lyotard, har
karakteriseret som »de store fortællinger«,
som nu står for fald - f.ek.s Marx's om den

politiske økonomi og Freuds om psyken, for¬
di alle forhold i samfundet forsøgtes relate¬
ret til disse modeller. Hvilken valget faldt på,
var et spørgsmål om uddannelse og overbe¬
visning.
Vore dages videnskabelige afdækning af

årsagssammenhængene i alle systemer ka¬
rakteriserer Baudrillard som funktionalis¬
me, og så er vi næsten på hjemmebane.
Vi har efterhånden fået en grundlæg¬

gende tiltro til, at der kan findes en rationel
forklaring på alt, og under indflydelse heraf
leder vore dages forskere og planlæggere
som besatte efter denne skjulte årsag.
Vor interesse for og viden om naturen har

således ændret sig fra en koncentration om
den enkelte art til udvikling af modeller for
dens familieskab og opståen for nu at dreje
sig om forklaringer på arternes indbyrdes
levevilkår.

Sprogvidenskabernes betydning
Med lingvisten Ferdinand de Saussurer blev
sproget beskrevet som et system beroende på
forskelle. Tegnene er vilkårlige i forhold til
hinanden i den forstand, at der ikke gives en

naturlig forbindelse mellem tingene i virke¬
ligheden, deres sproglige udtryk og betegnel¬
sens indhold. Endvidere betragtede han teg¬
nene som bestående af to aspekter, dels et
udtryk - lyden, stavemåden, dels et indhold
- en mening, en idé eller et budskab.
En videreudvikling af disse ideer til at om¬

fatte forståelsen af al tegngivning fra tale og
skrift til ballet eller havekunst kaldes semio¬
tik. Gennem denne videnskab er det blevet
en udbredt opfattelse, at ligegyldig hvad vi
gør, hvad vi mener, tror, siger eller tegner, så
er det bestemt af den sociale kontekst, spro¬
get sætter.
Tegngivning er altså det værktøj, der gør

det muligt at se og forstå, og i visse sammen¬
hænge opfattes sproget derfor som et fæng¬
sel, fordi vi ikke kan komme udenom eller
bagom det. Vi kan ikke mere finde et punkt,
hvorfra verden kan studeres. Det er den

væsentligste grund til de filosofiske omvælt¬
ninger, der finder sted i øjeblikket.
Vi kan altså ikke skabe noget helt nyt, for

hvoraf skulle det dannes, og hvem skulle
overhovedet kunne forstå det som noget af
betydning og ikke bare som komplet vås?

Funktionalismekritikken
I den forbindelse kan det nævnes, at Baudril¬
lard netop anklager de funktionalistiske ar¬
kitekter og planlæggere for at have begået
den fejltagelse at se bort fra meningen og
indholdet i deres tegngivning og udelukken¬
de koncentrere sig om form og funktion som

kriterier for det smukke. Arkitekturens ind¬
hold og formsprog blev dermed reduceret til
et udtryk uden symbolsk betydning.
Indenfor vort eget univers kan signaturer¬

ne på landskabsarkitektens og planlægge¬
rens kort anskues på samme måde. Områder
af største biologiske, kulturhistoriske eller
friluftsmæssige værdi får en farve på kortet,
men farveklatten har ingen mening i sig selv.
Den er »tom« i samme forstand som en tyve¬
kroneseddel ikke er noget i sig selv andet end
et løfte om, at den kan udskiftes med to liter
mælk eller et par strømper. Den symbolske
værdi, brugsværdien og bytteværdien er iføl¬
ge Baudrillard på stadig flere områder i sam¬
fundet blevet afløst af en sådan tom tegn¬
værdi.
Pointen for mig at se er imidlertid, at selv

om de funktionalistiske formgivere troede,
de kunne overskride værdidiskussionen ved
at holde sig til, hvad de anså for at være en

objektiv analyse af funktioner, så gav de alli¬
gevel tegn. Sagt på en anden måde fortælles
der alligevel historier med en betydning, selv
om vi holder os til et sprog uden beskrivende
og værdiladede adjektiver!
I en vis forstand søgte funktionalisterne

måske at vende tilbage til brugsværdibegre¬
bet for at hamle op med naturvidenskaber¬
nes påståede værdineutralitet, men pointen
er, at deres værker alligevel rummede yderli¬
gere betydningsbærende lag.
At objektiviteten udelukkende består af

entydige definitioner og afgrænsninger af
begreber, der gør sammenligninger mulige,
samt metoder til at måle noget, der er mere
eller mindre og ikke bedre/dårligere eller
smukkere/grimmere.

Når vi formgiver, og det gælder også re¬

tablering og pleje af naturen, kan vi derfor
lige så godt forsøge bevidst at udtrykke, at vi
faktisk tillægger naturen stor betydning i vor
tankeverden, i stedet for at stikke hovedet i
busken og overlade sproghandlingen til den
ikke-menneskelige del af naturen.

Den postmoderne tilstand
Under indtryk af den ændrede forståelse af
sproget som erkendelsens værktøj og be¬
grænser, er spejlet ikke længere en anvende¬
lig metafor for et forhold, der faktisk synes
at dreje sig om forholdet, der forholder sig til
forholdet, for at tale Kierkegaardsk.
Med forklaringen om arternes oprindelse

kom mennesket til at forstå sig selv i forhold
til naturen som et hverken - eller, dvs. at der
ikke ville være en kultur uden en oprindelse
i en natur, men samtidig at naturen ikke ville
eksistere, medmindre der var en kultur til at
omtale den. Grænsen blev derfor flydende,
og interessen synes nu hos nogle af de post¬
strukturalistiske filosoffer at samles om en

anden relation; relationen fra objektet til os.

Med spejlbelægningen
som metafor for erken¬
delse

u Themirror's silver

coating as cognitive
metaphor

* (0> *
Reflektion over reflek¬
tionen

■ A reflection's reflec¬
tion

\A
Objektets forførelse af
subjektet, en anden
relation

■ Seduction ofsubject
by object, a different
relation

Hverken natur eller

kultur, hverken rum
eller genstand, men
koder, sprog

■ Neither nature nor

culture, neither space
nor object, but codes,
language
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Landartens erkendel-

sesforsøg

Grænsens problematik,
forholdet mellem indre
og ydre f.eks. hos
Christo

■ The attempted cogni¬
tion of land art:
problematic of the
boundary; how inter¬
nals and externals re¬

late in e.g. Christo

£3 Hi

£1 DB

/m
Kulturens og naturens
møde i spejlinger, sites
og non-sites hos
Smithson

■ The meeting of na¬
ture with culture

through reflections of
sites and non-sites in
Smithson

Mangelen på nærvær

og økologiske hensyn -
kunsten afbilledet
■ A dearth ofpresence
and ecological con¬
siderations: art

depicted

Dialektikkens erkendelsemetoder blev

suppleret med semiotikken, hvor begreberne
hele tiden bytter plads i en brøkstregs relati¬
on, hvor den perfekte repræsentation og det
totale nærvær anses for at være en umu¬

lighed.
Inspireret af psykoanalysen synes netop
denne indsigt at have været grundlæggende
for en land art-kunstner som Robert Smith-

son, der arbejdede med spændingen mellem
»sites« og »non-sites«, spejlinger og nær-

værsproblemet.
For Christo var det øjensynligt grænsens

problematik og forholdet mellem indre og
ydre, der optog sindet. Netop i behandlingen
af landskabet hos disse to kunstnere, bliver
det seneste tiårs omvæltninger synlige som
en erkendelsesintention indenfor vort eget
felt.
Atter andre fokuserer på forsvindingens

æstetik og forsøger at iscenesætte den smuk¬
kere for hver gang. Deres værker er ikke
tænkt at skulle eksistere til evig tid. Tvært¬
imod kan den indbyggede nedbrydning ses
dels som et forsøg på at omgå kunstens kom¬
mercialisering og en tagen hensyn til natu¬
ren, men især som en tegngivning om de uen¬
deligt sarte og omskiftelige relationer, som
liv og forståelse baserer sig på.

Landskabsbegrebets ophævelse
Gennem semiotikken og psykoanalysen er
det blevet klart, at der ikke findes en umid¬
delbar oplevelse, en oplevelse ufarvet af kul¬
tur og sprog. Af angst for subjektiviteten har
vi dernæst barberet såvel udtryk som ople¬
velse ned til kun at vedrøre det funktionelle,
de årsagsbestemte sammenhænge, omdefi¬
neret til især at omhandle naturens egen

dynamik, mens den kritik, der kan ligge i at
anvende et mere bevidst formsprog, er blevet
nedprioriteret.
Men vi må have nogle symboler for at

kunne erkende os selv som kultur, og derfor
musealiserer vi kulturens omgang med natu¬
ren hurtigere og hurtigere. Genskabte heder
og enge er ikke længere nok. Vi må også have
trediver- og halvtredser- landbrug og øko¬
museer, der viser alle de kulturhistoriske
processer f.eks. fra vikingeskib til motor¬
båd. Overhovedet at fange opmærksomhe¬
den er blevet et problem, og skilte har nu
også fundet plads i naturen, fordi vi ellers
kan tage fejl af, hvad det er, der er værdi¬
fuldt, og hvad det er, vi skal lægge mærke til
eller hvad, der er vejen hjem.
Der tale om en envejskommunikation fra

en meddeler, der er upersonlig. Budskabet
bliver uinteressant. Naturpleje, -genopret¬
ning og -formidling kan lignes med ready
mades og fast food - en kassesucces, der kun
går hjem, så længe naturens autenticitet har
større tegnværdi end kulturens sidste nye

påfund som vandlande og indkøbshaller.
Arrangementet er ikke grundlæggende for¬
skelligt.
Det er bevidstløs eklekticisme kun at sam¬

menstikke en mere eller mindre tilfældig
cocktail af tidligere tiders produktionsmå¬
der, og det eneste, vi har ud af det, er at tabe
terræn for sagens alvor.
I sidste instans er det altså kulturen, vi har

sat på spil.
Landskabsbilledet er ikke længere en nøj¬

agtig kopi af naturen, og heller ikke længere
kulturens billede af naturen, set gennem et
subjekts fortolkning af et motiv.
I stedet er det nu muligt at ane, at land¬

skabsbilledet snarere er et maleri, der er til
for malningens skyld, ikke for beskuerens
skyld, men for lærredets. At landskabshaven
blev forløberen for en landskabsplanlæg¬
ning, hvis kort ikke er til for territoriets
skyld, men for kulturens. At det ikke er et
udtryk for samfundets forhold til naturen,
men for samfundets forholden sig til sit for¬
hold til naturen. Hvordan kan vi synliggøre
en sådan indsigt, når vi retablerer og plejer?

Alternativer
For år tilbage restaureredes gamle huse ved
at indsætte noget, der lignede originale dele.
I et kritisk perspektiv svarer naturretablerin¬
gen og -plejen hertil. Et forsøg på at fast¬
holde det gamle paradigme om naturen på
sin rette plads, som det Andet, der ser ud
som det plejer, og som vi kan tage ud at be¬
søge om søndagen.

Ved restaureringen af Koldinghus Slot an¬
viste Exner's en anden vej. Pastichen blev
undgået, og restaureringen fik sit eget selv¬
stændige udtryk, der tilførte det bevarings¬
værdige endnu flere kvaliteter. Måske burde
vi tænke i lignende baner omkring naturbe¬
varing. Sven-Ingvar Anderssons restaure¬
ring af parken i Rohnby er et eksempel inden
for vor egen verden, som kan inspirere til nye
måder at handle på også i det åbne land.
Naturligvis skal vi værne om livet på klo¬

den, og naturligvis skal vi anvende de snilde
teknikker, der udvikles kritisk. Dem kunne
flere land art-kunstnere formodentlig have
glæde af at kende mere til. Men det er ikke
tilstrækkeligt. Vi skal mere end det - og det
er noget af det, den tænksomme del af land
arten kan lære os noget om.
For at sikre kulturens fortsatte beståen er

det vigtigt i det mindste nogle steder at skabe
nogle synlige symboler på vore hensigter, så
kampen igen bliver værd at lægge navn til.

Landskabsbilledet og
landskabsbegrebet
m The image of land¬
scape - the concept of
landscape

ft

Landskabsbilledet som

kopi af det sete. Ind¬
ramningen

■ The depiction of
landscape, a copy of
what is perceived. The
frame

Landskabet som motiv

transformeret af og til
et subjekt

■ The landscape as
motive transformed by,
and for, a subject

Konturerne i motivet

opløses og udsnittet bli¬
ver tilfældigt. Land¬
skabsbilledet afløses af
ethvert abstrakt maleri.

■ Motival contours dis¬

solve, a random section
is presented. A depicted
landscape can be
replaced by any ab¬
stract painting

Jette Hansen-Møller, m.a.a., m.d.l.

Det afgørende bliver
lærredet, fordi det gør
malningen synlig.
Værdier angives i for¬
hold til andre rum eller
tider.

■ The canvas becomes
our main concern

because the process of
painting is visible
through it
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1. Støjafskærmning i form afet jordvoldanlæg i
4 til 10 m's højde, placeret strækningsvis ud for
boligområder tangs Køge Bugt motorvejen vest
for København. Det første voldanlæg blev eta¬
bleret i 1973.1 defølgende år er voldanlægget ud¬
bygget i takt med opførelsen afden bagvedliggen¬
de boligbebyggelse. Omkostningerne iforbindel¬
se med voldens etablering excl. beplantning har
været lave, da der er anvendt overskudsjord.

m 1. Banks of up to 10 m, constructed alongside
the residential areas of Køge Bugt motorway,
west ofCopenhagen. Thefirst barrier was made
in 1973. During the following years, as the area

developed, the installation was implemented.
Costs were tow (exept for planting), as surplus
soil was used.

Støjafskærmning i landskabet AfHans Bendtsen og Karen Skov

Vejdatalaboratoriet har udgivet en ny rap¬
port med titlen: »Støjafskærmning - et idé¬
katalog«. Rapporten tager udgangspunkt i,
at støjskærme og -volde ofte er store og mar¬
kante konstruktioner, som i høj grad kan
være med til at præge det vej- og bymiljø, de
er placeret i.
Den bedste løsning på støjproblemer er at

reducere støjen ved selve støjkilden eller
igennem trafik- og byplanlægningen at redu¬
cere støjen. Men omkring 3/4 mill, boliger i
Danmark er udsat for vejtrafikstøj på et
niveau over 55 dB(A), hvorfor støjskærm
nogle steder kan have en berettigelse.
De akustiske forhold omkring støjaf-

skærmningsanlægs støjdæmpende effekt er
godt dokumenterede. Støjdæmpningen kan
beregnes ved anvendelse af en nordisk bereg¬
ningsmetode (Beregningsmodel for Vejtra¬
fikstøj. Vejdatalaboratoriet, rapport 23).
Derimod findes der ingen dansk opsam¬

ling af erfaringerne med den designmæssi¬
ge udformning af støjafskærmningsanlæg.
Dette er baggrunden for, at vi på Vejdatala¬
boratoriet har gennemført et projekt om

design og udformning af støjafskærmnings-
anlæg. I projektet har vi foretaget en analyse
og vurdering af omkring 40 støjskærme og
volde i Danmark, Tyskland, Holland og

Frankrig.
I denne artikel gennemgår vi på baggrund

af vort projekt en række eksempler og prin¬
cipper, som vi mener kan danne baggrund

for at opnå nogle æstetisk tilfredsstillende
resultater, når støjskærme og volde indpas¬
ses i landskabet og bymiljøet.

Praksis
I de senere år er der i Danmark etableret støj¬
afskærmningsanlæg, både i form af jord¬
volde og støjskærme. Det er primært sket i
forbindelse med anlæg af nye veje, samt i
forbindelse med opførelse af nyt boligbyg¬
geri, hvor der i lokalplanen er foreskrevet
støjafskærmning. Derimod er der kun i
enkelte tilfælde opsat støjafskærme langs
det eksisterende vejnet.

Både i Tyskland, Holland og Frankrig
gennemføres der i disse år nogle program¬
mer, hvor staten investerer store summer i
opsætning af støjskærme, for derved at
reducere støjgenerne langs det eksisterende
vejnet.

Æstetisk udgangspunkt
Vi mener, at støjafskærmningen ud fra et
æstetisk synspunkt oftest umiddelbart vil
være uønsket. Det visuelle miljø vil meget
let blive forringet, både set fra vejen og fra
byen.
Det er vigtigt, når man dæmper de miljø¬

mæssige gener i form af støj fra vejen, at tage
hensyn til vejens og omgivelsernes udseende
og karakter, således at man ikke i forbindelse
med en støjdæmpning i stedet påfører bebo¬
erne en visuel gene. Udformningen af støj¬

afskærmningen må således tage udgangs¬
punkt i vejens og omgivelsernes funktion og

udformning samt i trafikkens mængde og

hastighed.

Strategier
I Danmark er der ikke udviklet standardise¬
rede principper for, hvordan støjafskærm¬
ningsanlæg bør udformes. I de europæiske
lande er situationen helt anderledes, idet der
anvendes forskellige udgangspunkter og

principper for valg af støjafskærmnings-
anlæg:
- Køln: Primært et ønske om at indpasse
anlægget som en del af naturen, ud fra en
erkendelse af, at disse anlæg er et frem¬
medelement i landskabet og i byen. Ho¬
vedideens: Jo grønnere jo bedre.

- Hannover: Støjskærme fremtræder som
landemærker. Det er industrielt fremstil¬
lede skærme med markante individuelle
variationer.

- Holland: Variation og tilpasning til de
konkrete omgivelser, udfra en opfattelse
af, at når der skal etableres støjskærme og
volde, så kan man ligeså godt skabe varia¬
tion og oplevelsesmuligheder omkring
vejen og det omgivende miljø.

- Paris: Ret individuelt designede anlæg
uden konkret tilpasning til bymiljøet. Re¬
sultatet er blevet, at mange støjskærme
omkring Paris er selvstændige skulp¬
turelle tilføjelser til bymiljøet.
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Rækkefølge
I Køln har den generelle strategi om at ind¬
passe støjafskærmningsanlægget som en
del af naturen ført til opstillingen af føl¬
gende prioriterende liste over hvilke typer
anlæg det anbefales at bruge: 1. Jordvold.
2. Kombination af jordvold og skærm. 3.
Støttet jordvold. 4. Skærm.
Jordvolde er pladskrævende og fordrer

derfor, at der findes et vist disponibelt
grundareal. Støjskærme er derimod væsent¬
ligt mindre pladskrævende og kan derfor
indpasses mange steder. I Køln er størrelsen
af det disponible grundareal den væsentlig¬
ste faktor for valget af type støjafskærm¬
ning. Den strategi mener vi i mange tilfælde
vil være anvendelig under danske forhold.
I det følgende beskrives 6 af de støjskær¬

me, som også gennemgås i Vejdatalaborato¬
riets rapport. Disse skærme repræsenterer
nogle af de førnævnte designstrategier. Ved
udvælgelsen af disse 6 skærme er der dog
især lagt vægt på at medtage nogle, der har
en »grøn« fremtoning i landskabet.

Jordvold

Køge Bugt motorvejen er en 6-sporet motor¬
vej med bagvedliggende bebyggelse, der i ho¬
vedsagen består af 1-2 Zi etages rækkehuse,
tæt lav bebyggelse og parcelhuse. Mod køre¬
banen er der opført en støjvold, som er pla¬
ceret med variabel afstand fra vejen, se fig. 1.
Nogle steder er volden placeret op til 10 m
væk fra vejen. Bebyggelsen er placeret bag en
byggelinie i en afstand af 100 m fra vejen.
Der er et op til ca. 60 m bredt areal mellem
volden og bebyggelsen. Heraf fragår ca. 7 m
til en lokal cykel- og gangsti, resten af dette
areal anvendes til rekreative formål.
Volden ligger som et stykke menneske¬

skabt natur, der opdeler landskabsrummet.
Voldanlægget snor sig, og voldens sider har
forskellig hældning, således at der opnås
rumdannelser langs volden. Disse rumdan¬
nelser er anvendt til opholds- og legepladser
samt boldbaner. Set fra bebyggelsen danner
voldanlægget og beplantningen en naturlig
afgrænsning af boligområdet. Hovedparten
af voldanlægget er tilplantet med naturpræ¬
get beplantning. På en del af voldanlægget
er voldkronen meget tæt beplantet med 2
meter høje buske. På en anden del af vold¬
anlægget er voldkronen fritliggende. Her er
der anlagt en sti med god udsigt over bolig¬
områderne og landkabet. Voldsiden er der¬
imod beplantet med en blanding af stedse¬
grøn og løvfældende beplantning.

Ved anvendelse af afvekslende højde,
hældning og beplantning opnår man, at det
store støjvo.ldanlæg får et varieret, ikke mo¬
notont udtryk. Dette understreges af vol¬
dens lette snoning gennem landskabet. Der
er således opnået nogle brud og variationer.

2. Støjafskærmning anlagt ved den nybyggede Hasle Ringvej i Århus. Skærmen er udført som en 1,8
til 3 m høj støttet jordvold med beplantning.
■ 2. Installation at the new Hasle Ringvej at Århus, Jutland. The barrier is a bank, supported and
planted, and 1.8 to 3m high.

Støttet jordvold
Hasle Ringvej i Århus er anlagt sidst i
80'erne i et allerede udbygget forstadskvar¬
ter med villaer, boligblokke, kolonihaver,
lidt erhverv og industri samt enkelte butik¬
ker. Langs Ringvejen er der etableret en støj¬
skærm, som er specielt udformet, så den
passer sammen med det lokale trafiknet,
adgangsforhold og det omgivende bymiljø.
Skærmen er udført som en støttet jord¬

vold, der primært er placeret i skellet mellem
kørebane og cykelsti/fortov (se fig. 2). Ved
på denne måde at placere skærmen meget
tæt på bilerne opnås der en relativ god støj¬
dæmpning. Ligeledes beskyttes de svage
trafikanter også mod støj.
Den støttede jordvold er opbygget af

rundjernsnet samt en kraftigt plastnet med
6-7 mm masker til at holde på jorden. Skær¬
men fremstilles i mindre elementer, der
transporteres til opstillingsstedet, og samles
til færdige enheder i de længder og højder,
der er behov for. Skærmen indpasses således
let til variable terrænforhold, ligesom skær¬
men kan anvendes som støttemur ved ter¬

rænspring.
Skærmen er fyldt med jord. Jorden skal

sætte sig, inden der plantes. Jorden, der er
anvendt i skærmen ved Hasle Ringvej, stam¬
mer fra afgravningen fra vejen. Under an¬

lægsarbejdet har jorden været lagt i depot og

er her blevet bearbejdet, således at den er vel¬
egnet til at plante i. Jorden har sat sig opmod
1 m på den 3 m høje skærm. Skærmen er ble¬
vet efterfyldt op til 3 gange.
For at beplantningen ikke skal udtørre er

der etableret et tidsstyret drypvandings-
system med en PVC-slange, som ligger på
jorden i toppen af skærmen.
Udgangspunktet for ideen til den støttede

jordvold var ønsket om at lave en jordvold,
men da det er meget pladskrævende og der¬
for ikke muligt ved Hasle Ringvej, måtte
man finde på noget andet. Dette gav ideen til
den støttede jordvold', således at man kunne
opnå en 3 m høj jordvold, der kun er 2 m
bred i bunden.
Grundideen for den støttede jordvold er,

at den skal beplantes, så at den i løbet af en
årrække giver vejen et grønt og frodigt præg
ved at fremstå som en stor hæk, der er et
kendt element i byområder som dette. Be¬
plantningen er ligeledes med til at markere
vejens linieføring.
Der er i forvejen eksperimenteret med 20

forskellige plantearter. Det har vist sig, at
krybende pil trives godt i den støttede jord¬
vold. Der er udplantet 5 planter pr. kvadrat¬
meter. For at undgå at planternes rodnet i
vinterperioden ødelægges af salt fra vejba¬
nen er beplantningen først påbegyndt i 80
cm's højde. For hver 18 m er der i den støt-
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3. Støttet jordvold udført som 7m høj beplantet betonskærm ved 8-sporet motorvej nordfor Køln. Bag skærmen er der villabebyggelse i 1A til 2 'A etage
med baghaver helt op til skærmen.
■ 3. Supportedbank, a 7meterplantedshieldmade ofconcrete, by 8-lanemotorway north ofCologne. Behind theshield thereare villas ofup to 2'A storeys,
whose back yards adjoin the shield.

dende buske og slyngplanter. Dette giver en
variation mellem sommer og vinter. Den
nederste del af skærmen ind mod bebyggel¬
sen har beboerne selv tilplantet.

Set fra vejen er den beplantede beton¬
skærm meget grøn, og den falder naturligt
ind i landskabet. Trods den store højde be¬
mærkes skærmen ikke specielt som en støj¬
afskærmning. Set fra bebyggelsen er en 7
meter høj skærm meget dominerende, men
beplantningen er et væsentligt formildende
element.

tede jordvold etableret en niche ind mod
cykelstien, hvor der er plantet ahorntræer.
Skærmen er søgt tilpasset vejen og det

omgivende bymiljø. I løbet af nogle år skulle
vejen få et meget grønt og frodigt præg i
forårs- og sommermånederne. I vintermåne¬
derne vil den støttede jordvold fremstå som
en mørk skærm. Den løvfældende beplant¬
ning er bevidst valgt med henblik på at opnå
denne sæsonvariation.

I området omkring Køln er der blevet eks¬
perimenteret med forskellige typer støttede
jordvolde udformet som betonplantekasser.
Det har vist sig, at betonrør med jord giver
beplantningen meget fine vækstbetingelser.
Skærmen på fig. 3 er konstrueret af store

runde grå betonrør med en diameter på 1 m,
der er stablet oven på hinanden som en tre¬
kant og fyldt med jord. Da hele skærmens
indre kerne også er udført af betonrør, bliver
skærmen relativ dyr, når den som i dette til¬
fælde er 7 m høj. Ideen bag udformningen af
skærmen er ønsket om at etablere en beplan¬
tet skærm og derved gøre skærmen til en
naturlig del af landskabet.

Denne type plantekasse holder på jorden,
planter og jord regner eller blæser ikke væk.
Dernæst er det muligt at opnå en stor vand¬
ret jordoverflade, således at plantekasserne
kan opfange den naturlige nedbør. Rørene er
åbne i bunden, planterne kan derfor sende

4. 3 A m høj aluminiumsskærm kombineret med
teglelementer ved Hannover.
■ 4. At Hannover: 3'A m shield of aluminium
combined with elements of tile.

rødder ned i den naturlige jordbund. Ved eta¬
blering af en skærm af denne type er det vig¬
tigt, at beplantningen bliver vedligeholdt og
genplantet de første år, da den grå beton ikke
i sig selv er spændende at se på. Hovedideen
er at skjule betonrørene bag beplantningen.
Den anvendte beplantning er en blanding

af stedsegrønne bladbærende buske, løvfæl-

Aluminiumsskærm

Langs en 4-sporet motorvej uden for Han¬
nover er der opført en støjskærm. Skærmen
er placeret ved en afkørsel fra motorvejen og
følger henholdsvis vejens og afkørselsram-
pernes linier. Den omkringliggende bebyg¬
gelse, der ligger mindst 15 m fra vejen, er
parcelhuse 4-5 etages boligbebyggelse samt
kontorer.
Skærmen er opført af aluminiumselemen-

ter samt af enkelte teglpartier. Aluminiums-
elementerne er opbygget med mineraluld i
midten. Mod vejen er der små huller i plader¬
ne, hvilket gør skærmen støj absorberende.
Der er ligeledes ved teglelementerne anvendt
teglsten med huller med mineraluld bag.
Denne konstruktion er også støjabsorbe-
rende.
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Der er placeret røde I-jern for hver 3. m,
som er de statisk bærende elementer, frem¬
hævet af de grønne tværliggende alumini-
umselementer, som er rumopdelende. Alu-
miniumselementerne er præfabrikerede.
For at markere skærmens begyndelse og

afslutning er der anvendt tegl- og beton¬
partier. Teglpartierne samt de røde I-jern
giver skærmen et markant udtryk i land¬
skabet.

Støjskærmen fremstår som en selvstæn¬
dig tilføjelse til landskabet og gør bilisten
opmærksom på, at her sker noget nyt. Støj¬
skærmen har en funktion som et landemær¬
ke. De røde stolper bryder den monotoni,
som kunne opstå med de ensformige grønne
aluminiumsplader.

Set fra bebyggelsen virker skærmen i
højere grad som et fremmedelement, men
beplantningen ved skærmen vil formentlig i
løbet af en årrække dække en del af skær¬
men og derved afbøde det lidt hårde udtryk.

Levende pileskærm
I Holland har man arbejdet med grønne

støjskærme, som f.eks. skærmen på figur 5,
hvis hovedelement består af levende pile¬
kviste. Skærmen er konstrueret af en 2 Vi m

høj, lodretstillet plade i bølget cortensstål.
Øverst på stålpladen mod den side, der ven¬
der væk fra vejen, er der monteret en vand¬
retliggende træbjælke. For hver 3. m er der
opstillet en skråtstillet træbjælke, der er støj¬
skærmens stabiliserende element. Skærmen
har med støttebjælker og pilekviste en sam¬
let bredde på 1,5 til 2 m.

Ved hver bølgefordybning er der, da skær¬
men blev opført, nedsat 3,5 m lange friske,
afskårne pilegrene. Pilegrenene er nedsat på

Skærmen skal løbende vedligeholdes.
Pilebevoksningen skal klippes 1 til 2 gange
årligt. Det kan være nødvendigt at udskifte
pilekviste.
Pilebevoksningen er løvfældende, hvor¬

ved støjskærmens udseende følger årsti¬
derne. I vinterhalvåret fremstår skærmen i
mørke, brune farver. I sommerhalvåret
fremstår skærmen grøn og frodig. Både set
fra vejen og fra de bagvedliggende arealer
fremstår skærmen som et tæt tilplantet pile¬
hegn, som falder ind i det omgivende land¬
skab.

Støjafskærmning som tunnel
Motorvej 42 N er en nyanlagt 6-sporet mo¬
torvej med en hastighedsgrænse på 100
km/t. På en strækning er vejens linieføring
lagt gennem et udbygget boligområde med
parcelhuse. Af miljøhensyn blev det beslut¬
tet at anlægge denne tunnel for at undgå at
ødelægge landskabet og for at beskytte den
omkringliggende beboelse mod støj. Tunne¬
lens dæk er beplantet og anlagt som rekrea¬
tivt område. Der er lagt 60 cm muldlag på be¬
tondækket og etableret et kunstigt vandings¬
anlæg.
Omkostningerne ved at etablere denne

tunnel var store, men der opnås samtidig en
meget stor støjdæmpning, som betyder, at
motorvejen stort set ikke kan høres i de om¬

kringliggende boligområder. Betragtet fra
boligområderne kan motorvejen slet ikke
ses. I stedet for at få byen opdelt af en
bred vej er byen blevet samlet omkring et
rekreativt område.

Opsamling
I forbindelse med planlægning og design af

5. Støjafskærmning udført som en 1180 m lang
tunnelpå motorvej sydøst for Bonn.
6. 2,5 m høj støjskærm udformet med levende
pilekviste og en stålplade på motorvej i Holland.
■ 5. Barrier in the form ofa tunnel of 1180 m by
a motorway south east ofBonn (FRG).
■ 6. 2.5 m shield made with willow and a steel

plate, by a Dutch motorway.

begge sider af støjskærmen. Pilegrenene
sætter hurtigt rødder i jorden, og efter et par
måneder fremstår skærmen grøn og frodig.
Der er anvendt 4 forskellige pileplanter for
derved at gøre beplantningen mere robust
over for sygdomme m.v.
En vigtig forudsætning for, at denne type

støjskærm fungerer, er, at der mellem vejen
og skærmen etableres et afvandingssystem,
så at evt. saltvand fra vejbanen ikke får kon¬
takt med pilekvistens rødder, hvorved de kan
skades eller gå ud.
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støjskærmsanlæg er det bevidste valg af de
visuelle løsninger vigtigt. Der skal tages han¬
syn til, om skærmen indpasses i bymæssig
bebyggelse eller i store landskabelige former
i det åbne land.

Ved bymæssig bebyggelse kan vægten
lægges på, at støjskærmningen indpasses i
forhold til bebyggelsen eller byrummet.
Dette kan gøres som en naturlig del af by¬
rummet eller som et selvstændigt bygnings¬
værk, der er en tilføjelse til byrummet.

1 det åbne landskab kan vægten lægges
på at indpasse støjafskærmningen som et
stykke menneskeskabt natur, eller støjaf¬
skærmningen kan udformes som et lande¬
mærke, der fungerer som en markant til¬
føjelse til landskabet. Ved etablering af me¬
get høje skærme kan simple virkemidler
anvendes til dæmpning af skærmens visuelle
højdevirkning. Anvendelse af lyse farver
øverst og mørke farver nederst får skærmen
til at virke lavere. Lav beplantning langs
skærmen kan ligeledes mindske højdevirk¬
ningen.
Harmoni og monotoni skal overvejes. For

uharmoniske anlæg kan derimod virke
distraherende. Her må man være opmærk¬
som på at opfattelse af detaljer, form og
farve er afhængig af den hastighed trafikan¬
terne passerer skærmen med.

Beboervurdering
Hollandske undersøgelser viser, at beboerne
bag en støjskærmmeget hurtigt glemmer det
tidligere høje støjniveau og derefter bliver
utilfredse med det mindskede eller forrin¬
gede udsyn. Beboerne skal leve med og om¬
kring afskærmningsanlægget mange år ud i
fremtiden. Det er derfor vigtigt at medtage
ønsker og synspunkter fra de mennesker, der
bliver berørt af et eventuelt støjskærms-
anlæg.

Selv om støjskærm og volde umiddelbart
er fremmedelementer i byen og i landskabet,
så er det vor opfattelse, at man ved en vurde¬
ring af de lokale æstetiske muligheder samt
en bevidst anvendelse af design kan opnå
løsninger, som kan være en god visuel tilføj¬
else til miljøet, både set fra trafikanterne og
fra omgivelserne.
Rapporten: »Støjafskærmning - et idéka¬

talog«; kan bestilles hos UllaHansenpå Vej¬
datalaboratoriet, Stationsalleen 42, 2730
Herlev, Danmark, tlf 42 91 96 33. Prisen er
250 kr. Rapporten, dererpå 153 sider, er illu¬
streret med mange farvefotografier.

Arkitekt Karen Skou er konsulent. Ingeniør Hans
Bendtsen er ansat i Vejdatalaboratoriets trafikforsk¬
ningsafdeling under Vejdirektoratet, hvor han arbej¬
der med forskning og udvikling omkring støj og
luftforurening fra vejtrafik samt trafikplanlægning
i relation til miljøforhold.

Bogomtale

European Garden Flora, bind 3
S. M. Walters m.fl.: The European Garden
Flora. Vol. III. Dicotyledones (Part I). Cam¬
bridge University Press. 1989. 474 s. ISBN 0
512 36171 0. Pris ca. 1055 kr.

Nu foreligger 3. bind af det fælleseuropæi¬
ske bestemmelsesværk til prydplanter såvel
på friland som i hus. De 2 første bind, der
omhandler de enkimbladede samt bregner
og nåletræer, er tidligere omtalt her i bladet,
Landskab 1987-1.
Der er i alt planlagt 4 bind omhandlende

de tokimbladede planter. Behandlingen føl¬
ger den samme konservative familieopfattel¬
se, som kendetegner de 2 første bind, og
svarer helt til værkets sidestykke Flora
Europaea 1-5, der behandler de vildtvok¬
sende planter i Europa (og hvor havefloraens
hovedredaktør også er medarbejder).
I bind III behandles familierne fra Jern-

træ-familien (Casuarinaceae) til Slangerod-
familien (Aristolochiaceae). I denne gruppe
af familier findes en række vigtige frilands-
slægter, der almindeligvis opfattes som
svært bestemmelige, det gælder f.x. Pil
(Salix), Poppel (Populus), Eg (Quercus),
Elm (Ulmus), Birk (Betula) og El (Alnus).
Her har man i højere grad end i de tidligere
bind suppleret teksten med silhuetfigurer og
stregtegninger, først og fremmest af blade.
Dette letter bestemmelsesarbejdet ganske
meget, når man vel at mærke husker, at en
enkelt figur kun dækker en brøkdel af den
pågældende morfologiske karakters natur¬
lige variationsbredde.

I bind III behandles også 2 meget vigtige
sukkulentfamilier, der i vort klima først og
fremmest har interesse i stuer og vinterhaver,
nemlig Middagsblomst-familien (Aizoa-
ceae) og Kaktus-familien (Cactaceae). Gæl¬
der det, at den overordnede systematik er
konservativ, så er det så absolut ikke tilfæl¬
det, når vi kommer ned på slægts- og arts¬
niveau inden for de enkelte familier. Aizoa-
ceerne fylder således 37 sider og omfatter her
65 slægter med i alt 276 arter, der kan
bestemmes i nøglerne. Cactaceae fylder 98
sider, omtaler 76 slægter og medtager i alt
507 arter, der kan bestemmes i nøglerne,
samt omtaler yderligere ca. 50% flere arter i
selve teksten. Ikke mange sukkulentfans vil
gå forgæves her.
Teksten er engelsk og strengt botanisk¬

morfologisk præget, og det vil måske i første
omgang skræmme visse læsere bort, men
der er en fyldig gennemgang, suppleret med
stregtegninger, af de botaniske fagudtryk,

der giver en tilstrækkelig baggrund for at
benytte nøglerne. Man bliver således hurtigt
fortrolig med bogen.

Jeg kan stadig varmt anbefale alle plante-
interesserede at anskaffe værket, vi får ikke
lang tid fremover noget bedre. Prisen er høj,
men der går jo (desværre!) flere år mellem
hvert bind. Jørgen Jensen

Staudebog fra Sverige
Rune Bengtson m.fl.: Perennnboken med
våxtbeskrivninger. Stockholm 1989. 370 s.,
Hl. Pris 520 skr. i Sverige, i Danmark 754 kr.

I de sidste årtier har farvestrålende ud¬

plantningsplanter og lave Cotoneastertyper
trængt stauderne op i glemslens mørke hjør¬
ne. Stauderne anses stadig for at være en

plantegruppe, der - især i offentlig sammen¬
hæng - er både vanskelig og dyr at have med
at gøre. Den ringe interesse har medført, at
fagfolks kendskab til stauderne og deres
anvendelse også er ringe - i Sverige såvel som
i Danmark.
Med Perennboken er elleve svenske

staudeeksperter gået i offensiven for at in¬
spirere og informere om denne mangfoldige
plantegruppe.
De enkelte forfattere fortæller i bogens

første halvdel om stauder i forskellige anven¬
delsessituationer og sammenhænge.
Inga Hermelin-Jungsteds indlæg om »Pe-

renner i offentlig miljo« fandt jeg lærerigt
og spændende, og Eva Gustavssons indlæg
»- om komposition med fårg og form«
kunne ikke have været skrevet bedre.
Alle indlæg er dog af høj kvalitet og

smukt illustreret med - stort set - velvalgte
farvefotos og stregtegninger.
Bogens sidste halvdel består af kort¬

fattede, men fyldestgørende beskrivelser af
mere end 3000 staudearter. Illustrationerne
er stregtegninger. De er udmærkede til at for¬
klare morfologiske forskelle i f.eks. iris¬
blomsters opbygning, men jeg synes, der
mangler farvefotos til at beskrive udvalgte -
gerne mindre kendte - stauders habitus.

Jeg har ikke savnet arter eller sorter, men
er kommet til at savne danske plantenavne
efter at have set de mange, gode svenske.
Mon de bruges almindeligt? F.eks. har 15 ud
af 16 omtalteGeraniumarter et svensk navn.
Som en begyndelse vil jeg foreslå, at vi
overtager navnet Spansk storkenæb for G.
endressii, som kommer fra Pyrenæerne, og
Pragtstorkenæb for den pragtfulde G. gran-
diflorum.

Bogen er smuk, fagligt helt i top og så gen¬
nemarbejdet, at alle viste/omtalte arter og
sorter i bogens første del kan findes i leksi¬
kondelen. Bogen er dyr, men jeg synes, den
er pengene værd.

Karen Attwell
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Summary
Blåkildegård, p. 25
By Malene Hauxner
Blåkildegård, Tåstrup, is a housing estate
projected and completed during the late 60s
and early 70s. Its plans contain many good
intentions: no motorised traffic is allowed in
the immediate vicinity of houses, each has a

garden, and there are many large common
areas and well-proportioned lanes and
squares at suitable intervals. So there was

every possibility of setting right the details
which AKB, the Danish building association
in charge, and the residence officers, in 1987
asked the author to take in hand.

My main task, she says, was perforating
walls, putting up white, pink, peach,
ultramarine, and light blue trellis-work,
adding loose soil when necessary, and plant
ing: trees in front of house-ends, fences
along roads, and plenty of perennials,
creepers, and small trees with red leaves and
pink flowers.
Each quarter has playgrounds in former

car parks. They are nicely secluded by walls
which have been perked up with trellis and
colours. Perforated walls now facilitate pas¬

sage between grounds. There is a tennis court
whose net is bits of wall, lawnlets with
benches and room to light fires, wood-like
playgrounds, grassy knolls, and playgrounds
full of sand. Within the estate, the small,
neglected, uninviting infant playgrounds, 11
of them, were furnished with lawns, and
sand under the equipment.
The optimistic name of »town's wood«

applies to an area of 1200 m2 which used to
be a car park. The asphalt has been replaced
with loose soil. Within its bounds is a clear¬

ing, asphalted in white and ringed with blue
poles with pink roses, and a court for basket¬
ball. Paths connecting quarters run at equal
distance and therefore needed a specific
identity if visitors were not to be lost. The
remedy is yellow, quare tiles placed di¬
agonally, white furniture, and trellis-work
on walls and house-ends.

Hertonas - a Landed Estate in Finland,
p. 31
By Camilla Rosengren
Hertonas, an estate with main building, staff
wings, barns, park, a section of adjoining
fields and fens, with its circa 14 ha a cultural
residue, has become a peacefully rural
enclave amid heavily trafficed roads and
various forms of general housing. Since
1919, a donation has secured its existence.
The estate has remained virtually un¬

touched. The Hall is a museum, people are
still living in parts of the old staff buildings,

barns and store rooms are closed to the

public, filled with museal objects.
Hertonas was one of the most thorough¬

going compositions completed in its day.
Most Finnish manors are patchwork
produced through the ages according to the
diveres ideas of owners. Hertonas, in con¬

trast, was conceived during the period when
the notion of freely created parks had
already been proposed and tested in Finland,
but the designer chose to follow the Baroque
pattern with its long central axis and several
lateral ones. The records are unclear as to

whether he also planned the Romantic
section but it is possible. The latter, a dis¬
tinctly Nordic version, lies side by side with
the symmetrical park. Its dark ponds are
connected by meandering dikes and small
bridges, and large rocks and white-stemmed
birches are mirrored in the still waters.
The present suggestion is to clear ponds

and the overgrown Romantic park to
produce the openness of the 1920s. The
remaining fields ought still to be under culti¬
vation, preferably carrying traditional types
of crop, but at least they should be acces¬
sible.

Re-establishing Nature:
Maintenance and Land Art, p. 38.
By Jette Hansen-Møller
The author considers how re-creation and
maintenance relate to the artistic and cogni¬
tive attitudes expressed in land art. Can the
two positions positively affect one another?
she asks. If so, how?
Judging by the articles in Landskab no. 8,

1989, the attitudes of those involved in main¬
tenance seem irreconcilable with those of the
creators of land art. Writ large, the conflict
may be put like this: the chief aim ofmany of
those who focus on maintaining and recreat¬
ing nature is to protect it, as firmly as possi¬
ble, against human interference. They there¬
fore probably see the installation type of
land art as nothing but more city junk to
further scar the surface of much abused
nature. Land art is regarded as a l'art pour
l'artt activity which ought to be kept in
cities, a continuation of ruinous, gelding
traditions. On their part, I think some land
artists see the proponents of maintenance as
a bunch of mindless engineers who, caring
for a nature that does not care, and reacting
against a culture that they basically dislike
living in, strive frantically to preserve the
agrarian methods of yore. Some of them,
however, seem open to the idea that environ¬
mental topics can be addressed in a creative
fashion.
Years ago, the way to restore old houses

was to insert simulacra of original parts.

Seen in a critical perspective, re-establish-
ment and maintenance of nature is equiva¬
lent, an attempt to uphold the old paradigm
of nature where it belongs.
Of course, we must preserve life on earth,

and of course we should make critical use of
the ingenious techniques that are being de¬
veloped. Several land artistsmight make bet¬
ter use of them but that is not enough, which
thoughtful land artists can remind us. If we
also want culture still, then we must, at least
in some areas, create visible intentional sym¬
bols worthy of our names and struggles.

Noise Barriers: a New Element in Land¬

scapes, p. 43
By Hans Bendtsen and Karen Skov
The Danish Road Institute has published a

report entitled »Noise Abatement - a Cata-
loque of Ideas«. Its basic realisation is that
noise shields and baffle walls are often large
constructions which leave imprints on any

landscape they are built into. The best solu¬
tion to noise problems is to limit noise at its
source or to reduce it through better plan¬
ing of roads and housing. As it is, around 3A
mill. Danish homes are exposed to a level of
road noise of over 55 dB (A) so some shield¬
ing can be justified in many places.
The actual acoustics of noise abatement

have been well documented. The effect can
be calculated using a Scandinavian method.
The authors discuss a number of examples

and principles which they think will yield
aesthetically pleasing results when barriers
are to be adapted to landscapes and urban
environments. In recent years noise abate¬
ment installations have been made in Den¬

mark, both in the form of banks and shields.
This happens primarily when new roads are
laid out and, if locally approved plans
prescribe noise barriers, when new houses
are built. Only in a few isolated cases has
shielding affected' existing roads.
From an aesthetic point of view, we feel

that noise barriers will often be undesirable.
The visuals of any landscape will be easily
impaired, both seen from the road and from
the town. Earth banks take up space. Shields
require less and are more adaptible. In
Cologne (FRG) the size of the area at hand is
the decisive factor in selecting types of in¬
stallation. We think that strategy in many
cases will be useful in Denmark.

The report, which contains an English
summary and captions, can be ordered
from Vejdatalaboratoriet, Stationsalleen
42, DK-2730 Herlev, Denmark, tel.
42 91 96 33. Price DKr. 250. 153 pp, with
many photographs (colour). The Road In¬
stitute is a division of the Danish Road

Directory. Ellen M. Pedersen
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ARCHITECTURA
Arkitekturhistorisk Årsskrift 11

ARCHITECTURA 11
Arkitekturhistorisk årsskrift

Indeholder udelukkende afhandlinger om arkitekturhistoriske em¬
ner. Det udgives af Selskabet for Arkitekturhistoriemed økonomisk
stqtte af bl.a. Ny Carlsbergfondet.

ARCHITECTURA 11 indeholder følgende fire afhandlinger:

Tobias Faber
EN DANSK ARKITEKT I KINA
Johannes Prip-Møller 1889-1943

Niels Bech
CHRISTIANSBORG I GHANA 1800-1850
Det tropiske hus af europæisk oprindelse

Grethe Kusk
BØRSENS DRAGESPIR OG HERMER
En ikonografisk tolkning

Hugo Johannsen
VOR FRUE I KALUNDBORG
Mål og mening

ARCHITECTURA har ikke alene interesse for arkitekturhistorisk
interesserede, men for alle med interesse for dansk kulturhistorie.

Alle artikler er baseret på selvstændige studier, og de er illustrerede
med et stort set ikke tidligere publiceret billedmateriale.

ARCHITECTURA 11 er på 152 sider i format 21 x27 cm med 151
illustrationer, heraf 6 helsides farveplancher. Trykt i Bianco Lunos
Bogtrykkeri og i kommission på Arkitektens Forlag.

Ved indsendelse af nedenstående kupon til Arkitektens Forlag kan
bogen leveres til kr. 190- inkl. moms.

Til Arkitektens Forlag
Nyhavn 43, 1051 København K

Undertegnede bestiller hermed ARCHITECTURA 11 til kr. 190,-.
Ved fremsendelse vil girokort være indlagt. Skriv venligst med blok¬
bogstaver.
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Symposium in Leiden:
The authentic garden«
Carolus Clusius, the most
famous botanist of this day
and professor at the University
of Leiden, created the Hortus
Academicus Lugduno Batavus
in 1590. Through the ages this
botanic garden would remain a
centre of scientific research,
forever associated with famous
botanists such as Hermann,
Boerhaave and Von Siebold.
Moreover, some of the many
museums in Leiden originated
in the garden itself.
The University of Leiden

and the Clusius Foundation
intend to celebrate the 400th

anniversary of the Hortus
Botanicus of Leiden in 1990
with an international sym¬
posium. The theme of the sym¬
posium, »The authentic
garden«, will explore the world
into which the Hortus Botani¬
cus arose.

More than is the case today,
late renaissance science and
art, research and crafts were

intimately related. During this
period also, cultural traditions
from far-off parts of the world
came into permanent contant
with others came into perma¬
nent contact with others for
the first time.
To evoke the complex world

of Clusius' and botanists and

philologists, historians and
garden experts will report on
their research into the cultural
contexts of gardens in Europe,
East Asia and the Islamic
world before 1600.
The organizers hope that this

symposium will create a deeper
understanding into the nature
of historic gardens and will
contribute to more authentic
restorations in the future.
Leiden welcomes you to this

international symposium on
»The authentic garden«, which
has been accepted by UNESCO
as one projects in the World
Decade for Cultural Develop¬
ment.

During the symposium other
activities related to the 400th

anniversary of the Hortus
Botanicus of Leiden will be
organized. Besides the recon¬

struction of the original garden
of Carolus Clusius of 1594, a
newly designed Japanese
garden commemorating
Philipp von Siebold can be
visited in the grounds of the
botanic garden.
Place and date:
Leiden, 8-11 May 1990
Scientific information:
Dr. L. A. Tjon Sie Fat - secre¬

tary organizing committee
Hortus Botanicus Leiden

Nonnensteeg 3
2311 VJ Leiden, The Nether¬
lands
Tel. (0)71-275144.
Further information:
»The authentic garden«
c/o Leiden Congress Bureau
P.O. Box 16065
2301 GB Leiden, The Nether¬
lands
Tel. (0)71-275299.

International Conference on

Landscape Planning
In March of 1986 the Inter¬

national Conference on Land¬

scape Planning Education took
place at Harvard University,
Cambridge, USA. All of the
participants found the
academic interchange very
useful and encouraged its
continuation. I am happy to
announce that I have the

opportunity to organize the
follow-up conference. It will be
a two and a half day con¬

ference, which is planned for

the 6-8th of June 1990, and
shall take place at Universitåt
Hannover in Hannover,
Germany. The conference shall
be geared towards landscape
planners with functions in
teaching and research and shall
include presentations from
10-12 speakers. In addition,
workshops on special topics
shall comprise one afternoon
of the conference. The majori¬
ty of the presentations will be
held in English, but an attempt
will be made to accomodate
both English and Germany
speaking participants in the
discussions and workshops.
The Controbution of Land¬

scape Planning to Environmen¬
tal Protection (»Landschafts-
planung als Instrument vorsor-
genden Umweltschulzes«) was
chosen as the theme of the
conference as a response to
rapidly growing environmental
problems which know no na¬

tional boundaries. An interna¬
tional comparison of the tasks,
goals and process of landscape
planning, which considers the
political, legal and administra¬
tive context, is the goal of the
conference. It is our opinion
that constructive discussion
and exchange of ideas and
experiences among internation¬
al colleagues is an important
step in the direction of a global
solution.
In preparation for the con¬

ference, we have written a

paper about German landscape
planning. Based on this study,
a questionnaire about the land¬
scape planning situation has
been formulated and shall be
sent to speakers and represen¬
tatives in various countries.
Both the paper about German
landscape planning and the
summarized responses to the

questionnaire will comprise a

pre-conference document
which will be sent to all

participants prior to the con¬
ference. In this way, we hope to
supply all participants with a
sound foundation for discus¬
sion.

Speakers:
Professor Dr. Bartmann,
Poland. Professor Anne Beer,
United Kingdom. Professsor
Ruth Enis, Israel. Dr. J. B.
Falade, Nigeria. Prof. Guzman
y Garcia, Mexico.Professor
Harald Linke, East Germany.
Professor Marusic, Yugoslavia.
Professor Olav R. Skage,
Sweden. Professor Anne
Whiston Spirn, USA. Prof. Dr.
Kazuhiko Takeuchi, Japan.
Professor Dick Toth, USA. Ms.
Beate Weber, West Germany.
Professor M. J. Vroom,
Netherlands.

Professor Dr. Hans Kiemstedt:
Institut fur Landschaftspflege
und Naturschutz■ Universitåt
Hannover. Herrenhauser Str. 2.
3000 Hannover 1. West Ger¬

many.

Nyt fra Dansk Byplanlabora¬
torium
Konferencen »Natur og miljø -
om planlægning og forvaltning
i amter og kommuher« finder
sted på Den kommunale Høj¬
skole i Grenå 17.-18. april
1990. Konferencen lægger gen¬
nem en række eksempler op til
debat om amternes og kommu¬
nernes roller i fremtiden.
Kurset om »Planlægning og

byøkologi«, 28.-30. maj 1990
er endnu en udløber af DB's

byøkologi-projekt. Det adskil¬
ler sig fra årets øvrige arrange¬
menter ved at være færdighe¬
der i at bruge byøkologien som
et redskab i planlægningen. Af
denne grund er deltagerantallet
fastsat til maks. 20, hvorfor
hurtig tilmelding tilrådes.
Kurset afholdes på Vesterbro i
København. Det bygges op om¬
kring en konkret planlægnings¬
opgave i området.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2 B, Køben¬
havn. Tel. 33 13 72 81.

Sven Bech A/s
Morescosvej 8

NN. 2920 Charlottenlund
LANDSKABSENTREPRENØRER Telefon 31 64 19 40
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Direktørskifte i Det Jydske
Haveselskab

Tidligere landsbrugsskolefor-
stander, cand scient. Sigurd
Christensen (41) er pr. 1. januar
ansat som ny direktør for Det
Jydske Haveselskab, der med
35.000 medlemmer er en af
landets store interesseorganisa¬
tioner.
Hermed overtager han ledel¬

sen af en konsulentstab bestå¬
ende af gartnere, hortonomer
og landskabsarkitekter, som
yder rådgivning vedr. haver, be¬
plantning omkring huse og

gårde m.v. i hele det jydske om¬
råde.

Sigurd Christensen efterføl¬
ger Søren Ryge Petersen, der
efter 10 år som direktør ønsker

at hellige sig jobbet som ansv.
redaktør af haveselskabets blad
HAVEN med et oplag på
90.000. Desuden fortsætter Sø¬
ren Ryge Petersen som populær
havebrugsmedarbejder i Dan¬
marks Radio.

Ny formand for Fællesrådet
for havekultur og Lnad-
skabspleje
Fællesrådet for Havekultur og
Landskabspleje rummer 11
grønne foreninger. Der er man¬
ge grunde til samarbejde, men
vil foreningerne? spørger for¬
manden, Per Malmos.
- De mange foreninger og

organisationer i den grønne
sektor kan få stor fordel af at
have en stærk paraplyorganisa¬
tion. Det kan give større ind¬
flydelse og ressourcer til at
sætte initiativer i værk, som
foreningerne hver for sig ikke
magter eller har bredden til. I
år vil vi prøve at se, om fore¬
ningerne er indstillet på at

arbejde sammen og skabe en
sådan stærk paraplyorganisa¬
tion. Det organisatoriske ud¬
gangspunkt for dette arbejde
bliver Fællesrådet for Havekul¬
tur og Landskabspleje.

Det siger den netop tiltrådte
formand for Fællesrådet for
Havekultur og Landskabspleje,
Per Malmos. Han er land¬
skabsarkitekt og repræsenterer
i Fællesrådet Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter,
men har en anlægsgartnervirk¬
somhed som levebrød. Denne
utraditionelle kombination er i

virkeligheden et udmærket
symbol på det opbrud og tvær¬
gående samarbejde, som Per
Malmos mener, der er brug for
netop nu i den grønne sektor.
- Mulighederne er mange.

F.eks. fælles høringsret overfor
lovforslag fra ministerier, fæl¬
les repræsentation i forskellige
udvalg, fælles faglige arrange¬

menter, fælles markedsføring
og forlagsvirksomhed. Nogle
af foreningerne i den grønne
sektor har i forvejen nogle af
disse aktiviteter i større eller

mindre grad, men med en ko¬
ordineret fælles indsats vil i

mange tilfælde kunne nå læn¬
gere end nu. Det gælder ikke
mindst inden for markedsfø¬

ringen af vores fagområde,
hvor vi slet ikke udnytter den
miljøinteresse, som der i øje¬
blikket hersker i offentlighe¬
den, siger Per Malmos.

Indtil videre har diskussio¬
nen kun været ført internt i

foreningen. Men snarest skal
den føres ud i de enkelte med-

lemsforeninger. Her skal man
så beslutte sig til, hvad man vil
med Fællesrådet.

Prenumerera på Utblick Landskap!
Utblick Landskap år tematidskriften om landskapsarkitektur och tråd-
gårdskonst. Genom att spegla vad som hånder idag, hitta forebilder i
historien och blicka in i framtiden vill Utblick Landskap hålla debatten
om god landskapsarkitektur aktuell. Genom Utblick Landskap får du
mojlighet att folja utvecklingen inom landskapsarkitekturen och bilda
dig en egen uppfattning.

Utblick Landskap ges ut av Landskapsarkitekternas Riksforbund LAR
och utkommer med fyra nummer per år. En helårsprenumeration
kostar 180 kr, for studerande år priset 90 kr. Kontakta redaktionen om
du vill prenumerera eller ge bort en prenumeration.

Redaktion:

Norrlandsgatan 18
111 43 Stockholm
Telefon: 08-789 89 96; 20 59 19
Postgiro: LAR; 50 25 57-2

LANDSKAP
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Bordserien Coronia

Bordserien Coronia er tegnet
og konstrueret af Mogens
Holmriis og Kaare Eriksen for
Trip Trap Scandi Møbler ApS i
slutningen af 1980'erne og
præsenteredes på møbelmessen
i Koln i januar 1990.
Colonia er produceret af

gedigent, vejrbestandigt teak¬
træ. Colonia-serien består af 3

forskellige borde: et rektangu¬
lært, et kvadratisk og et halv¬
cirkulært tillige med 2 til-
lægsplader en kvartcirkulær og
en kvadratisk. Bordene kan
sammensættes på utallige
måder.

Trip Trap Havnen. 9560 Had¬
sund. Tel. 98 5724 88

Udendørslampen »Conc-
Light«
»Conc-Light« - en nyhed in¬
denfor udendørsbelysning -
har med sit enkle design op¬
nået designbeskyttelse i flere
lande.

»Conc-Light« fremstilles i
beton. Lampen støbes i to
grundfarver.
Den elektriske enhed er sam¬

mensat af en rustfri stålplade
med en Demko godkendt el-
komponent til lavenergipærer.
»Conc-Light« leveres med en

uni-flektor, der kan monteres,
så lyskilden koncentreres i øn¬
sket retning.
Til befæstelse af »Conc-

Light« medfølger galvaniseret
jordspyd, som nedgraves af¬
hængig af lampens ønskede be-
lysningshøjde.
Længde: 85 cm (5 cm i jorden);
diameter: 200 m/m; jord¬
spyd: 65 cm; PL-rør: 5, 7, 9, 11,
Watt; lysskærm: Opal Hvid.
»Conc-Light« er vandalsikret.
Yderligere oplysninger: HH-
Partner I/S.

Nytorv 13. 4200 Slagelse. Tel.
58 50 25 55

Støtte- og lydmure af træ
I Danmark har vi oftest opført
støtte- og lydmure som be¬
tonkonstruktioner eller som

spunsvægge af jern.
Nu er der kommet en grøn¬

nere løsning.
Firmaet Byggros A/S, bl.a.

kendt som salgskontor for
Fibertex geotextiler, er blevet
valgt som dansk agent for et
produkt fra Permacrib Retain¬
ing Walls Ltd., New Zealand.
Permacrib har udviklet et

patenteret produkt, en træ¬
konstruktion udfyldt med
sten/jord.

Træet er New zealandsk
radiata pine, som er Thanalit-
imprægneret så effektivt, at
Permacrib er i stand til at ud¬
stede et garantibevis på 50 års
holdbarhed.
Støttemure kan bygges til

max. 15 meters højde, mens
fritstående lydmure kan bygges
til Max. 5 meters højde.

Kilde: Byggros A /S, Vogn¬
serup 12, 4420 Regstrup.

Tegnestuenyt
Kerstin Johanssons tegnestue
har fået ny adresse: Torben
Oxes Allé 3, 1., 2300 Køben¬
havn S. Tel. 009 45 31 59 30 79.

Kongsholmparken
Alle landskabsarkitekter

-fra Helsinki til Verona -
kender Kongsholmparken i Albertslund.
25 år gammel og allerede en »evergreen«!

Sammen med kommunens andre storefriarealer er parken
på vej ind i en nyfase, hvorfortsat pleje, foryngelse
og måskefornyelse er nøgleordene. Hvordan gør vi det?

Du skal værefagteknisk god, åben, ligetil og samarbejds¬
villig. Er du det, så ring til tekniskforvaltning,
telf. 42 64 96 10, spørg efter afd.ing. OleJensen eller
teknisk direktør Dennis Lundfor at høre mere om

stillingen, forvaltningen og opgaverne.

Løn- og ansættelsesforhold m.v. i henhold til overens¬
komst mellem den faglige organisation og FKKA.

Derfor søger tekniskforvaltning en landskabsarkitekt
(hortonom), der i dagligdagen vil være med til at holde
kommunens grønne image og landskabsarkitektur i hævd.
Plejeplaner, tilsyn og nært samarbejde med vor store
gartnerafdeling er væsentlige dele afarbejdsområdet.

kV*'

Ansøgning bedes senest den 25. april 1990 sendt til
Rådhuset, Løn- og personalekontoret, samt mærket:
landskabsarkitekt.

t* AKMHBI . m
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ALBERTSLUND KOMMUNE RÅDHUSET 2620 ALBERTSLUND
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ANLÆGS-& ENTREPRENØRFIRMA SS

Frederikssundsvej 235 . 3650 Ølstykke . Telf. 42 17 47 00
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NYANLÆG
IDRÆTSANLÆG
GÅRDSANERING
VEDLIGEHOLDELSE
JORD- OG KLOAKARBEJDE

SPECIALAFDELING
FOR

RENOVERING OG
VEDLIGEHOLDELSE

AF BOLDBANER

Frøkatalog 90 er udkommet.
- Danmarks største med over

600 sorter i frø- og blomsterløg
Leverandør til havefolket

siden 1943

Jernbanevej 4 - 2800 Kgs. Lyngby - 42 87 20 31

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

31 63 36 80

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

Vi bygger grønt LDA

Ingemann Hansen & Søn

Kontor - Plads

Rødegårdsvej 21
DK-3000 Helsingør
Telefon 42 19 90 10
Telefax 42 19 90 07 W
Nu i Nordsjælland

Værksted - Plads
Stengårds Allé 38 B
DK-2800 Lyngby
Telefon 42 87 66 87
Værksted 42 87 56 18

men stadig i Lyngby

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 42 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

m
LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER
»Bakkegård«. Gulbjergvej 24 Slagslunde, 3660 Stenløse
® 42 18 33 18 Biltelefon 30 22 63 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERINGER SPORTSANLÆG

Æ
KROGH & MOLIN A/S

• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
TELEFON 42 63 01 22
TELEFAX 42 63 00 81

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

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

Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerad . Tlf. 42 27 31 26* . Fax 48 14 09 86 HOLM



LIVET MELLEM HUSENE

»Bogen er en stor inspira¬
tion for mig i mit arbejde,
jeg anser den for at være
en klassiker for alle, der
praktiserer eller studerer
arkitektur og fysisk plan¬
lægning — uanset deres al¬
der, baggrund og erfa¬
ring,« skriver Ralph Er-
skine i forordet til genop¬
trykket af Jan Gehls bog
»Livet mellem husene«.
Det er tredje reviderede

udgave, og bogen er nu
udkommet i mere end
10.000 eksemplarer.
Bogen er nu også

udkommet på engelsk på
det store forlag Van No-
strand Reinhold Compa¬
ny Inc. i New York.
ARKITEKTENS FORLAG

i

wx";

Klassiker i genoptryk

Livet mellem husene
er på 192 sider

og rigt illustreret.
Pris: 148 kr.

"hk/te*


