
LAN D S.K A B 3-4/99
landscape

C 3h r i s t i a nsø— en øgruppe i Østersøen

Øresundsforbindelsen

Storebæltsforbindelsen

Plantn ved storebæltsforbindelsen

Læsø - en ø i Kattegat

Mandø - en ø i Vadehavet

Færøerne - en øgruppe i Atlanterhavet

;omtale, noter



KROGH & MOLIN A/S

w\t*

• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

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

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

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

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

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

Vi bygger grønt LDA

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

Ring og få vor referenceliste på tlf. 5819 6005

Skælskør Planteskole ^ & Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENORER

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

Anlæg med grøn garanti

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

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

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

(0>. WP

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

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner, •
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art.

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLE

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

Aflæg planteskolen
et besøg

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



LA.NDS.KAB 3-4/99
landscape

Juni 1999

Redaktør
Annemarie Lund,
landskabsarkitekt MDL

Melvillevej 16, 2900 Hellerup
Tel. 39 69 06 33
Fax 32 83 69 40
e-mail landskab@inet.uni2.dk

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

Jens Balsby Nielsen
Lulu Salto Stephensen

Ekspedition og annonceafdeling
Arkitektens Forlag
Strandgade 27 A
1401 København K
Tel. 32 83 69 00
Fax 32 83 69 41
e-mail eksp@arkitektens-forlag.dk
Giro 9 00 31 34

www.arkitektens-forlag.dk

Abonnementspriser for 1999
Danmark 560 kr. inkl. moms.
Resten af verden ekskl. forsendelse 448 kr.
Forsendelse B-post ekskl. moms: Norge, Sverige,
Finland, Island og Færøerne 35 kr.;
Europa 60 kr.; øvrige udland 115 kr.
Forsendelse A-post ekskl. moms:
Grønland 145 kr.; Europa 75 kr.,
øvrige udland 130 kr.
Løssalgspris pr. hæfte 75 kr. inkl. moms,
3/4-1999 dog 150 kr..
Landskab udkommer med 8 numre om året.

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

Danske Landskabsarkitekter
Hauser Plads 32, 3. sal
1127 København K
Tel. 33 33 82 10

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

Repro F. Hendriksens Eftf. A/S
Tryk Poul Kristensen Grafisk Virksomhed
Forside Den kunstige i Øresund
ISSN 0023-8066

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

Nær og fjern, 49
Annemarie Lund

Christiansø- en øgruppe i Østersøen, 50
Lulu Salto Stephensen

Øresundsforbindelsen, kyst til kyst, 58
Pouli H. Møller og Roger Svanberg

Storebæltsforbindelsen, 66

Jørgen Vesterholts Tegnestue og Dissing+Weitling Arkitektfirma AIS

Plantninger ved storebæltsforbindelsen, 77
Kerstin Lehnsdal

Læsø - en ø i Kattegat, 82
Søren Bøgeskov

Lyø — en ø i Det sydfynske Øhav, 85 '
Susanne Guldager

Mandø - en ø i Vadehavet, 88
Rita Larsen

Færøerne - en øgruppe i Atlanterhavet, 90
I.P Junggreen Have

Bogomtale, noter, 92
Land and Environmental Art

Kommentar til Ib Asger Olsens anmeldelse af 14 byhaver og 15 friarealer

Summary, 94
Martha Gaber Abrahamsen

Diverse, A21, A22, A23

A17



Hedeselskabet har i samarbejde med landskabsarkitekt mdl.
Gunver Vestergaard arrangeret et seminar med følgende tema:

Hvordan kan beplant¬
ninger gøre det åbne
land smukkere?
Der plantes meget i det åbne land.
Siden forrige århundrede har der traditionelt været
plantet læhegn på de lette jorder for at undgå sand¬
flugt. I dag plantes der lige så meget af hensyn til
vildtpleje og specialafgrøder, hvorfor der nu også
etableres mange læhegn på de bedre jorder.
Vejnettet (motorveje såvel som amtsveje) udbygges,
og der plantes i forbindelse med de nye vejanlæg.
Regeringen har ønske om fordobling af skovarealet
inden for den næste "træ-generation". De mange
nye skovbryn vil således også få stor betydning i
landskabet.

Men hvordan sikres disse beplantninger så høj æste¬
tisk værdi, at det berettiger at plante så meget og så
omfangsrigt, som det sker i disse år?

Spørgsmålet kan næppe besvares nu og her, men med
dette seminar vil emnet blive belyst og debatteret.

Tid og sted:

Torsdag den 16. september på
Golf Salonen
Randersvej
8800 Viborg
Pris kr. 1200,- pr. person
NB: Begrænset antal pladser



Program

09.30 - 09.50 Ankomst og Kaffe.

09.50 - 10.00 Indledning, Afdelingschef Jesper Madsen, Hedeselskabet.

10.00 -10.10 Tages der nok hensyn til æstetikken?
Landskabsarkitekt mdl. Philip Rasmussen, Nakskov.

10.10 - 10.40 Brugerens krav til læhegn,
Proprietær Gunnar Steen Jakobsen, Lystrup.

10.40 - 11.20 Alternative forslag til læhegn,
Havebrugskonsulent Lene Juhl Jørgensen, Nykøbing Mors.

11.30 - 12.00 Sådan kan det også gøres,
Landskabsarkitekt mdl. Philip Rasmussen, Nakskov.

12.00-13.15 Frokost.

13.15 -14.00 Skovbrynene trænger til en ansigtsløftning,
Statsskovfoged H.C. Gravesen, Skov- og Naturstyrelsen.

14.00 - 14.40 Nye forslag til læhegn,
Landskabsarkitekt mdl. John Norrie, Forskningscenter for
Skov og Landbrug.

14.40- 15.00 Kaffe.

Gårdens fremtoning i landskabet,
Arkitekt Kræn Ole Birkkjær, Landbrugets rådgivningscenter,
Skejby.

Debat og afslutning.

Ordstyrer: Landskabsarkitekt mdl. Gunver Vestergaard, Rønde.

Tilmelding til Hedselskabet snarest og senest den 27. august på
telefon 86 67 6111, lokal 7413 eller fax 86 67 59 37.

15.00 - 15.40

15.40-16.00

Navn / Firma

Adresse

Telefon

Telefax

Antal

HEDESELSK



BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:

24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

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

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

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

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

BAG HÆKKEN

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

- og i fremtiden.

65

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

Finland

Storebait,
SZJjS-S.

besund

Christiansø

'

Færøerne
s>

1

Mandø

■< 1

Dette dobbeltnummer af Landskab handler om land¬

skabelige modsætninger. Det er dels beskrivelser af
afsondret beliggende, nærmest vanskelig tilgængelige
øer med fremragende landskabelige og kulturelle vær¬

dier, og dels er det en præsentation af de store, nyan¬

lagte forbindelseslinier mellem landsdele og lande:
Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.
Artiklerne er i hæftet placeret, så man bevæger sig

fra øst mod vest i det danske kongerige: fra Christiansø
langt ude i Østersøen, via Øresundsforbindelsen og

Storebæltsforbindelsen over Læsø, Lyø og Mandø
for sluttelig at ende langt mod vest - på Færøerne.
Grønland nås desværre ikke.

Øerne har hver deres, næsten eksotiske, særkende.
På fæstningsøen Christiansø udgør samspillet mellem
bygninger og natur en æstetisk helhed og danner et
unikt miljø - ikke mindst på grund af de mange små
haver, der ligger i dækning bag brede stenmure, og
hvis frodighed kontrasteres af kummerformer af tjørn,
ask og vildroser.

Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen er nye,

nøje gennemarbejdede og elegant udformede broforbin¬
delser, der i nogen grad vil gøre det nemmere at komme
til øerne. I artiklerne er lagt vægt på den landskabs-
arkitektoniske del af opgaven: fastlæggelse af tracé -
den rumlige kombination af linieføring og længde-
profil, udformning af kunstige øer og landfæsteanlæg
med dæmninger, skråninger, ramper og plantninger.

Læsøs flade landskab er karakteristisk ved strandenge
- tueenge og saltpander - sandbanker, holme og hede.
Lyø ligger som en svedske i Det sydfynske Øhav, med
gårdene placeret tæt langs landsbyens gader og med
fyldigt blomstrende haver og kirkegård. Mandø i
Vadehavet pulserer mellem flod og ebbe og nås kun
ved ebbe ad den våde sandvej. Den inddigede ø kende¬
tegnes af store græsningsarealer og uden for diget et
bredt forland med strandenge, slikvader og højsande.
Der afsluttes, som en forsmag på en større præsentation

af landskaberne i 'vest, med et nanoglimt af Færøerne,
den tynde hud af græs over klippemassivet. AL

Landskab 3-4/99



CHRISTIANSØ en øgruppe i Østersøen Lulu Salto Stephensen

Christiansø og Frederiksø i profil.
• A profile of Christiansø and
Frederiksø. 1986

Ertholmene ligger
ca. 15° 12' østlig længde,
ca. 55° 20' nordlig bredde

Mageløst dygtigt stenarbejde,
der borger for soliditet og sam¬
tidig besidder stor skønheds¬
mæssig værdi. Disse smukke
bygværker har i dag svært ved
at klare turisthordernes hær¬

gen. Der kan komme op til ca.
70.000 turister på et år.
• Incomparable stone cutting
provided both solidity and great
beauty. These lovely buildings
are having a difficult time today
surviving the ravages of hordes
of tourists. As many as 70,000
tourists can arrive each year.

Øer har altid virket særligt inspirerende på mig, fordi
de udgør et minisamfund, der på godt og ondt afspejler
det store samfund. Hele øgruppen Ertholmene, i dag¬
lig tale blot Christiansø, er et særligt godt eksempel,
fordi øerne er små, og fordi de ligger så langt ude i
det dybe vand. De tegner et minisamfund, der kun
lejlighedsvis opleves som en del af Danmark.

Jeg har haft lejlighed til at opholde mig på øerne
over en længere årrække, og kan derfor beskrive den
særegne natUr dels fra kildestudier, dels via selvsyn.
Øerne afspejler ikke noget, der er genkendeligt fra

den danske scene. Derude - 18 sømil øst for Bornholm,

Danmarks yderste post mod øst — er vandet dybt.
Som en gammel kommandant udtrykte det, så føles
ø-oplevelsen 'som at være ombord på en ankerligger i
Østersøen'.

Der er tale om ca. 70 oversøiske klippeskær, hvoraf
de tre største udgøres afChristiansø, Frederiksø og

Græsholmen. Den naturlige havn mellem Christiansø
og Frederiksø udgjorde i fordums dage en militær
trussel, idet de nemt kunne omdannes til en fortrin¬

lig base for militære operationer i Østersøen.
I slutningen af 1600-tallet indså Christian V, at det

var nødvendigt at befæste øerne under dansk flag, og

50 Landskab 3-4/99



Kopi af tegning fra fæstningstiden i
en montre i Lilletårn, der er indrettet
som museum for øen. Nogen stærk
fæstning blev øerne dog aldrig.
Den havde dog stor moralsk-militær
betydning og formåede i løbet af
1700-tallet at opretholde et rygte om
at være uindtagelig, et 'Østersøens
Malta'.

Tegningen forestiller øens bombar¬
dement den 24. oktober 1808.
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herefter begyndte øernes forvandling fra golde skær
til beboelse for soldater og embedsmænd. To af øerne,
Christiansø og Frederiksø, blev beboet, med Christiansø
som arealmæssigt den største, på ca. 22 ha. og dobbelt
så stor som Frederiksø. På grund af de store afstande
til nærmeste fastland anvendte man de forhånden¬

værende materialer, hvilket var kløvet granit, idet det
meste af klippen var fast og skulle flækkes og sprænges
for at danne byggematerialer.
Ved denne omstændighed, der havde lønsomhed

som baggrund, opstod et af de måske smukkeste træk
ved dette lille samfund: de uregerlige klippeformer,

der modsvares af bygningernes og de store voldanlægs
præcise former - alt sammen udført af granit.
Det er et helt overvældende menneskeligt håndværk,

der ved blot at opsamle, vurdere og vende sten i alle
størrelser, skaber bygværker af stor skønhed, selv om
hensigten næppe har været øjenfryd.
Livet på Christiansø har næppe tiltrukket æsteter.

Dagligdagen 'ombord' på de små øer har været præ¬

get af soldaterlivets kedsommelige ensformighed. Der
findes flere øjenvidneskildringer fra fæstningstiden,
der fortæller om det barske og autoritære lille sam¬

fund, der for mange var en reel forvisning.

• A copy of a drawing from the
time the islands were fortified, in a
showcase in the Little Tower, now a
museum. Although the islands were
never very strongly fortified, they
were very important for military
morale, and in the 18th century had
a reputation for being unconquerable,
the "Malta of the Baltic." The

drawing shows the islands being
bombarded on October 24,1808.

Voldanlæg på Christiansø og
Lilletårn på Frederiksø, bygget 1685.
• The ramparts on Christiansø and the
Little Tower on Frederiksø, built in 1685.



Haverne ligger bag de karakte¬
ristiske, tjærede portlåger. Her
ligger haverne tæt ved stien
forbi Grisehytten og på Mølle¬
bakken. Det er en særlig char¬
me at kæmpe sig vej ad de små
stier mellem havegærderne.
Man vader i døvnælder, judas¬
penge, vedbend og syrener.
Stierne gør øerne større og mere
afvekslende, fordi man hele
tiden møder nye overraskelser,
nye verdener. Foto 1972.
• The gardens lie behind
characteristic tarred gates.
The gardens are close to the
path that leads past Grisehyt-
ten and up Møllebakken. There
is something particularly char¬
ming about struggling along the
little paths between the garden
fences, wading through dead-
nettle, honesty, ivy, and lilacs.
The paths make the islands lar¬
ger and more varied because
new surprises and new worlds
constantly confront the visitor.
Photo from 1972.

En af de få adspredelser i den ensformige dagligdag
fandt de menige soldater i fiskeri og havebrug. Man
indså straks, at havebruget krævede hegn for at lykkes
på disse forblæste skær. Atter kom klippen til hjælp.
Det mærkelige fænomen, at havehegnene mod vest

ofte er af runde sten og mod øst er af skarpe sten,

lader sig forklare med isens fremrykken. Alle de sten,
som isen har gnubbet af på de skarpe kanter, har fun¬
det læ dér, hvor klipperne veg for isens fremrykning.
Og man gik ikke tværs over øen — hvor lille den end
var — for at hente sten. Det gjorde man til gengæld
for at hente jord. Man eksporterede sten fra øen, og
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Have ved Dronningens Bastion
med udsigt til Coucherons
Bastion. Foto 1986.
• A garden at the Queen's
Bastion with a view of the
Coucheron's Bastion.
Photo from 1986.

til gengæld sejlede man muld den modsatte vej. Den
lille kirkegård ved Kommandantens Have havde svært
ved at tilbyde sine beboere tilstrækkelig overdyne, og
i det mindste i ét tilfælde vides det, at der testament-

ligt blev overdraget kirkegården en ladning muld.
Gødningen var ikke noget problem. De mange

fugle efterlader stadig skorper af den mest kraftfulde'
gødning - et herligt måltid til køkkenhaven.
Vand er et større problem, idet der ikke er tale om

grundvand, men udelukkende opsamling af regnvand
i åbne cisterner. Cisternerne er ofte de gamle stenbrud
opkaldt efter den kommandant, der lod bruddet ud¬
føre. Således er Svendsens brønd opkaldt efter kom¬
mandant Suenson.

Det er på flere måder sært bevægende at finde en

gammel, forladt have mellem solvarme klipper, hvor
rester af en omhyggeligt lagt mur og totter af lysrosa
fjernellike, gul-orange dagliljer og svulmende store,
røde valmuer er med til at afsløre fordums pragt.
Det er næsten endnu mere bevægende at genfinde den
samme have sent om foråret og dér finde duftende gule,
vilde tulipaner og kridende hvide pinseliljer, Narcissus
poeticus under nøgne tjørnebuske - blæst skrå af den
hårde vind. Det er bevægende, fordi man forstår, at
det har været en elsket have på flere tider af året.
At den har haft sin storhedstid, at nu er der ikke

nogen, der gider passe den. Det forstår man egentlig
godt, for den ligger ufremkommeligt på den anden

side af øen, hvor der ikke bor nogen, og hvor det
ikke er så nemt at fremskaffe vand. I dag har edder¬
fuglene glæde af at ligge på rede under tjørnens tor¬
nede beskyttelse. På det punkt er mågeungen med
sine plettede dun ganske anderledes camoufleret fra
naturen hånd.
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ret bare klippeø findes noget så storladent. Den er
storladen på flere planer. Ud over størrelsen og de
høje mure er der store harmonisk formede træer.
De er ranke og har runde kroner modsat de af blæsten
halve kroner mange andre steder på øen.
Kommandantens Have er frodig og der er masser af

plæne, som er grøn, modsat de gule plænestumper,
man kan se her og der på øen. Og der er blomster,
orgier af røde pæoner og skyer af lysviolet Nepeta,
for nu at nævne nogle. Jeg husker det som et over¬

rumplende paradis at komme ind i, og jeg baserer
min beskrivelse af den på mine tidligste erindringer
derfra, og det vil sige fra slutningen af 50rne og be¬
gyndelsen af 60rne.
Haven har i mange år ikke haft det godt, for det

overskudsagtige, havens næsten usandsynlige kunst¬
færdighed åndende af historie og gamle tider, er på
flere punkter ændret af en forvalter, som vidste bedre.
På trods af, at haven, som resten af øen, er fredet.
Haven er delt i to: en øvre, mindre del til frugt¬

buske og grøntsager og en nedre i form af et stort,
oaselignende rum, helt lukket for omverdenen af det
høje, stensatte hegn. En lille tremmelåge midt på
siden af havens nordlige stenhegn leder ind til haven,
hvis karakter, man på ingen måde får nogen anelse
om, før man er helt inde i den, og efter at have gået
hen over en slags klippésti i køkkenhaven til en port-
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Fuldkronét træ i Kommandantens
Have modsat en af vinden hærget
trækrone uden for det beskyttende
stengærde. De forblæste træer rum¬
mer en kolossal fortælleværdi og
spiller en afgørende rolle i helheds-
oplevelsen af Christiansø. Foto 1986.

• An uncut tree in the Commandant's
Garden compared with a tree top ravaged
by the wind, outside the protective
stone wall. The wind-blown trees have
enormous narrative value and play a
decisive role in the visitor's total experi¬
ence of Christiansø. Photo from 1986.

Det fylder én med forundring og frydefuld glæde
mellem klipper med sparsom vegetation pludselig at
stå ved et stengærde og kigge ind i frodig og velholdt
blomsterpragt.
Den omsorgsfulde pleje og kærligheden til lige netop

dette sted lyser én i møde, og man føler sig nærmest

rig af at have fundet denne skat mellem sten. I næste

øjeblik tager man sig selv i nysgerrigt at spørge sig
selv om, hvem, det er, der orker at gå tværs over øen
for at komme ned og passe en så afsides liggende have.
Det er én, der holder af haver, det er sikkert; og det
er garanteret også én, der fryder sig ved at trylle noget
frem af noget, der ikke er.

Midt inde på Christiansø og i endnu mere læ, bag
endnu højere klippestenshegn, der sine steder næsten
camoufleres af gammel vedbend, ligger Kommandan¬
tens Have. Den ligger på et sted, der allerede i 1680erne
på en tegning af Christoffer Sehestedt blev udpeget
som et udsøgt sted at lægge en have ('Ausgesuchter
Platz zum Garten'). Det er en meget stor have, men
knap så stor som den(trærige Kongens Have, der ligger
nær ved, og som stammer fra 1809. Kongens Have
ligger i nær tilslutning til lunden Stibolts Minde, lige
over for lægeboligen. De er begge tilgængelige, hvad
Kommandantens Have ikke er.

Det er en overvældende have at komme ind i, fordi
det virker så usandsynligt, at der på denne forblæste,
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lignende struktur, der åbner op for den egentlige for¬
sænkede prydhave.
Haven rummer en stensat vanddam, i hvis nærhed,

der op ad en høj sydmur står kraftige figentræer og et

gammelt morbærtræ. Ud over et lille lysthus prydet med
kugle og spir er der fine træbænke med udskåret ryg.
Haven var anlagt i pyntelig stil, der godt kunne

have været gardenesque eller kunstgartnerisk. Det var
den stil, der prægede store dele af 1800-tallets have¬
kunst. Haven ville i så fald have repræsenteret et styk¬
ke historie af de sjældne, fordi der er så få af den slags
haver bevaret herhjemme - og så oven i købet på dette
sted. Gangene, husker jeg, lå dybt i forhold til plænen
(som ofte i gamle haver) og med kanter, der var høje
og faste, røbende langvarig vedligeholdelse. Der var
ganske givet tale om en original kunstgartnerisk have.
Bevaret indtil midten af 1970rne.

Grevinde Danner har sansynligvis færdedes i denne
have. Man kan sagtens forestille sig, hvordan hun har
spadseret rundt ad havens svungne og omhyggeligt
stukne grusgange, der var så brede, at hendes store
krinolineskørt ikke fugtedes af plænegræsset.
Man kan også forestille sig, hvordan hun har nydt

de store, tungt duftende roser i de præcist udstukne,
runde bede i græsset, ligesom hun har siddet og
betragtet haven under et dørstykke malet med eksoti¬
ske motiver (muligvis fra Vestindien) i lysthuset.

Hun var på øen i 1851. Det hang sammen med årene
1848-50, der skaffede Danmark en ny konge (Frederik
VII), en grundlov, en sejrrig krig og en 'lensgrevinde af
Danner', og hun skulle præsenteres for al folket ved et

hyldningstogt gennem landet.
Til første station havde man valgt Christiansø, som

majestæten kendte fra tidligere besøg og erindrede som
et sted, hvor man hellere skød et skud for meget end
et for lidt ved modtagelsessalutten.

Tv. Kommandantens Have
med stor plæne, slyngede stier
og runde udstukne bede med
blandt andet roser, kraftige
træer og lysthus. Foto 1956.
Nederst. Indgangen til Komman¬
dantens Have. Foto 1956.
• The Commandant's Garden
with large lawn, winding paths,
and round beds with roses,

powerful trees, and gazebos.
Photo from 1956.
Below. Entrance to the
Commandant's Garden.
Photo from 1956.
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Kig ned i Gamle Kros have.
Foto 1986.
• Look down into the Old Inn's

garden. Photo from 1986.

Stephan Nyelands hytte,
'Sydvesten' med det sidste for¬
blæste grantræ. Der findes kun
ganske få grantræer på Christiansø
og afhængig af, hvor de står,
bærer de præg af vejrliget.
• Stephan Nyeland's cabin,
"Southwest," with the last wind¬
blown spruce. There are very few
spruces on Christiansø, and they
bear the marks of the weather,
depending on where they stand.

Det er et bemærkelsesværdigt træk, at der på disse
barske og udsatte skær gror både figner og morbærtræer.
Det er et paradoks, der formentlig skal forklares ud
fra sommerens solvarme klipper og havets evne til at
holde på varmen i sensommeren. De sydlandske træer,
der sine steder bliver ganske pænt store, står i både
små og store haver, og frugterne bliver ofte modne.
Selvfølgelig ved man herovre, hvem der har de bedst
bærende træer, og hvordan man sylter figner. Man
ved også, hvem der får de første kartofler drevet frem.

Stephan Nyeland hørte til en af de fremmede, der
lod sig friste af stedets egenart, og som bosatte sig
her. Han er kendt for at have stiftet Vilvorde Have-

brugsskole i Charlottenlund, og han skrev 'Havebru¬
gets Historie i Norden gjennem Tusind Aar', der sta¬
dig ligger i manuskriptform på Landbohøjskolen, og
så var han onkel til G.N. Brandt. N'et står for Nyeland.
Stephan Nyeland lejede 'Sydvesten', der var en lille

soldaterhytte, hvor han ofte boede om sommeren

(om vinteren boede han i Gudhjem, i Nyelandshytten).
Siden flyttede han permanent til øen og boede i det
gamle bryggeri, som fik navnet 'Bella Vista'. Her døde
han i 1922. Han vides at have indført forskellige plan¬
ter til øen, som han udplantede på klippesiderne ved
'Sydvesten', blandt andet en lille kødfarvet sukkulent,
som gror flere steder på øen i dag, og som er med til
at give klipperne en anden farvetone - et forhold nogle
af de kunstmalere, der har arbejdet på øen, ofte har
beklaget sig over.

G.N. Brandt må have besøgt sin onkel herovre, for
det er en stor og forbavsende veldokumenteret artikel,
han i 1924 skrev i tidsskriftet Architekten om Chri¬

stiansø, hvor både tekst og billeder viser stor indlevel¬
se i stedets vilkår og historie. Han bringer i sin artikel
en tankevækkende analyse af øen som fredningsemne.
På det tidspunkt havde man netop skilt den påtænkte
•fælles bygnings- og naturfredningslov ad i to selvstæn¬
dige love, naturfredningsloven af 1917 og bygnings¬
fredningsloven af 1918. Med Christiansø som eksem¬
pel argumenterede han for det uhensigtsmæssige i at
skille lovene ad, idet naturen i sig selv næppe var

fredningsværdig, bygningerne ej heller, men at sam¬

spillet mellem bygninger og natur udgjorde et sær¬

præget unikt miljø, en æstetisk helhed, der i høj grad
var et emne for helhedsfredning. I dag er alle bygnin-

. ger fredet efter bygningsfredningsloven, og naturen
efter naturfredningsloven.
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Det er da også dette samspil, denne konstrast, der
fremkommer i brydningen mellem natur og arkitek¬
tur, mellem naturen og det menneskeskabte, der sam¬
men med horisontens strenge linie, det stærke lys og
det store himmelhvælv har fascineret malerne gennem

et par generationer. Edvard Weie, Karl Isakson, Harald
Giersing, Kamma og Axel Salto, Olaf Rude, Carl
Oscar Lemvigh, Domenique og Mogens Magnussen
hører til nogle af dem, der har fortolket øernes univers.
En speciel betydning fik øerne under første verdens¬
krig, hvor malerne ikke kunne rejse sydpå, men her¬
ovre fandt de maleriske kvaliteter, Syden ellers kunne
byde på. Nordens Capri kaldte de stedet.
Det er et mærkeligt historisk forløb fra at opfatte

øerne som noget barsk og frastødende, noget man de¬
porterede slaver og særlinge til - en forgård til helvede
- og til malernes motivmættede domæne.
Christiansø opfattes i dag som en idyllisk og sær¬

præget perle - målet for romantiske oplevelser og
rammen om en nedslidende turisme.

Haveglæden synes at overleve turiststrømmen. De
fastboende har, sammenlignet med ikke-øboer, flere
gode grunde og måske også mere tid til at gøre noget
ud af deres haver. En ældre fisker inddrog for nogle år
siden væsentlige dele af Christiansø til have. Af lutter
entusiasme. Nu er han død, og haven er ikke længere
synlig, men nogle af de mærkelige vækster, han hjem¬
tog til sin have, gror nu vildt.
Nu kunne man tro, at hele øen kunne få havekarak¬

ter, men nej. Haverne trives kun bag de beskyttende
mure. Som walledgardens. De haveplanter, der begiver
sig ud på den anden side afmurene, overlever kun i
beskyttende sprækker og på læfyldte steder. Resten er
rå og forblæst natur, hvor vindens hærgen sætter kniv¬
skarpe grænser for vækstligheden. Det er måske kon-
strasten mellem den barske natur uden for murene og

haverne indenfor, der er en af dette øsamfunds største

attraktioner - at så mange kontraster kan samles på
to øer på henholdsvis 22 og 11 hektar.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.
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ØRESUNDSFORBINDELSEN, KYST TIL KYST
Pouli H. Møller og Roger Svanberg

!

Computerbillede,
hele forbindelsen set fra nord.
• Computer image, the entire
link seen from the north.

Øresundsforbindelsen ligger
ca. 12° 50' østlig langde,
ca. 55° 27' nordlig bredde

Aftalen om at bygge Øresundsforbindelsen blev indgået
af den danske og svenske trafik- og kommunikations¬
minister den 23. marts 1991, og det danske Folketing
og den svenske Rigsdag godkendte beslutningen senere

samme år. Forbindelsen skulle bestå af en to-sporet

jernbane og en fire-sporet motorvej.
Den 27. januar 1992 blev Øresundskonsortiet etab¬

leret for at planlægge, finansiere, bygge og drive for¬
bindelsen. Konsortiet ejes ligeligt af den svenske og

danske stat.

Rådgivere
I vinteren 1992 og foråret 1993 blev der afholdt en
konkurrence om udformningen af Øresundsforbindel¬
sen. Seks internationale rådgivergrupper blev inviteret
til at deltage i konkurrencen efter en forudgående præ¬

kvalifikation. Formålet med konkurrencen var at få

belyst forskellige udformninger af forbindelsen samt
at vælge en husrådgiver. Konkurrencen blev afgjort i
juni 1993.
Øresund Link Consultants (ØLC ) bestående af

Rambøll (DK), Scandiaconsult (S), Sir William Halcrow
& Partners (UK), Tunnel Engineering consultants (NL)
samt arkitektfirmaet DISSING+WEITLING blev

valgt som husrådgiver. I denne tidlige fase blev både
ØLCs projekt til hele forbindelsen, inklusiv en en¬

etages bro, og ASOs forslag til en to-etages bro ud¬
peget til videreudvikling.

ASO GROUP (ASO) består afOve Arup & Partners
Danmark; SETEC (F), Gimsing & Madsen (DK),
ISC (DK) samt arkitekt Georg Rotne (DK).
På baggrund af en viderebearbejdelse af begge pro¬

jekter samt indgåede kontrakter med de forskellige
entreprenører skulle ASO stå for den to-etages bro, mens
de øvrige opgaver, heriblandt halvø, tunnel, ø, samt
det overordnede æstetiske ansvar, blev overdraget ØLC.
Som samarbejdspartner til den landskabelige bearbejd¬
ning inddrog DISSING+WEITLING tidligt i processen
landskabsarkitekt Jørgen Vesterholts Tegnestue.
I forbindelse med den landskabelige udformning af

Kastrup halvø blev der tidligt i projektet nedsat en koor¬
dineringsgruppe bestående afDISSING+WEITLING
og Jørgen Vesterholts Tegnestue samt KHR arkitekter
og Møller & Grønborg (rådgivere for de danske land¬
anlæg) for at styre sammenhængen og overgangen mel¬
lem de danske landanlæg og kyst til kyst forbindelsen.
Udformningen af betalingsanlægget på Lernacken er

blevet til i et samarbejde mellem DISSING+WEITLING,
Jørgen Vesterholts Tegnestue, Jones Garrard (UK),
Gary Davies (UK) og SAMARK (S).

Landskabet

Øresund forbinder Skagerrak med Østersøen, som er

jordens største brakvandsområde med en meget følsom
økologi. Østersøens vandkvalitet er bestemt af tilstrøm¬
ningen af ferskvand fra Østersø-landene og tilstrømnin-
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gen af saltvand fra Skagerrak. Blandingen af disse vand¬
masser foregår bl.a. i Øresund, Storebælt og Lillebælt.
Tværs over Øresund, fra København til Malmø, er

der en højtliggende kalktærskel. Oven på dette kalk¬
lag ligger moræneaflejringer fra sidste istid, men flere
steder er havbundens overflade kun den rene kalk.

Saltholm, som er en synlig del af denne formation,
deler Øresund i to med Drogdenrenden mod Amager
og Flinterenden mod Sverige.
Saltholm er det største strandengområde i Øst¬

danmark. De udstrakte fladvandsområder med tætte

muslingebanker omkring øen rummer internationalt
vigtige forekomster af trækkende vandfugle. Derfor er
Saltholm med dens lawandsområder blevet udpeget
som EU-fuglebeskyttelsesområde.

Valgte løsninger
Ud fra en lang række undersøgelser og vurderinger
afmiljømæssig og anlægsteknisk art er kyst til kyst
anlægget for Øresundsforbindelsen blevet fastlagt.
Den arkitektoniske opgave har været at få alle

anlæg og konstruktioner til at fremstå som en klar
visuel helhed, indpasset harmonisk i det omkring¬
liggende landskab.
Den samlede forbindelse består af:

— En kunstig halvø på 430 m ud for den danske kyst
ved Kastrup.

— En 4.050 m lang tunnel under Drogden, bestående
af 3.510 m sænketunnel samt to portalbygninger.

— En 4.055 m lang, kunstig ø syd for Saltholm.

— En 3.014 m lang vestlig tilslutningsbro mellem øen

og højbroen.
— En to-etages højbro udformet som skråstagsbro på
1.092 m over sejlrenden i Flinterenden.

— En østlig, 3.739 m lang tilslutningsbro mellem
højbroen og Lernacken på den svenske kyst.

— Et terminalområde med betalingsanlæg og kontrol¬
center på Lernacken.

Tracéen, kombinationen af linieføring c/g længdeprofll,
er analyseret og bearbejdet for at optimere det rumlige
forløb af den valgte linie tværs over Øresund.
Linieføringen begynder på den kunstige halvø i

Kastrup med en sydlagt kurve som fortsætter i en ret
linie igennem sænketunnellen til et punkt syd for Salt¬
holm, hvor den kunstige ø, bl.a. af hensyn til vand¬
gennemstrømningen i Øresund, er anlagt så tæt mod
det udlagte fuglebeskyttelsesområde som muligt.
Linieføringen fortsættes over den kunstige ø i en

blød S-kurve, først mod syd og derefter mod nord
som optakt til Øresundsbroen, som vil ses i et smukt
panorerende forløb. Broens tilslutningsfag fremtræder
som én stor horisontal kurve mod nord med højbroen
i midten udformet som et ret stykke. Flinterenden
(sejlrenden) passéres næsten vinkelret. Fra det svenske
brovederlag til billetteringsanlægget på Lernacken er

linieføringen igen udformet med en S-kurve.
Det dybeste punkt befinder sig midt i sænketunnelen '

i kote ca. -20 og det højeste punkt midt på broen i
kote ca. +70 over sejlrenden. Oversigtskort • Key map

Malmo
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Den kunstige halvø ved Kastrup
Den kunstige halvø i Kastrup er opbygget afmoræne¬

materiale som sand, ler, sten og kalk, opgravet fra hav¬
bunden i Øresund samt overskudsjord fra Øresunds¬
forbindelsens anlægsarbejder længere inde på Amager.
Halvøen præges af tekniske anlæg i form af bane

og vej, tekniske installationer og bygværker. Disse an¬

læg vil fremtræde synligt i det flade og åbne landskab.
Terrænet holdes lavt på halvøen — generelt med en

kote på +2 til +3.5 m. I trafikkorridoren kommer
enkelte jernbanespor dog op i kote ca. + 4.6 m.

For at understrege vej og banes tracé, for at give et
enkelt udseende set fra omgivelserne og for at mini¬
mere indtrykket af sporarealerne, anlægges jordvolde
mellem motorvejen og jernbanen, syd for tunnel-
portalbygningen samt syd for jernbanesporene.
Alle volde har topkote + 6.5. Herved dannes der

en ryg mellem motorvejen og jernbanearealerne, og
en stor del af de tekniske anlæg ved sporanlæggene
skjules mellem disse jordformationer.
Det marine forland anlægges let skrånende mod

kystperimeteren, som er opbygget af store brudsten
fra Kungshamn-bruddet nær Goteborg.

Fra Amager Strandvej til ca. midt på den kunstige
halvø stiger motorvejen jævnt. For trafikanterne bliver
der herfra udsigt over kystområdet og Øresund. Den¬
ne udsigtsmulighed prioriteres højt som kontrast til

Øverst. Luftbillede af halvøen
set mod øst.

Midte. Computerbillede,
anlægget på Kåstrup halvø
set mod øst.

Nederst. Plan af Kastrup halvø.
• Top. Aerial view of the
peninsula, facing east.
Center. Computer image,
the project on Kastrup peninsula,
facing east.
Bottom. Plan of Kastrup
peninsula.
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indtrykket fra det lange, nedgravede tracé tværs over
Amager.

Vejanlæg og en række banespor fletter sammen for¬
an tunnelportalbygningen. I sammenfletningsområdet
varierer terrænniveauerne, hvorved der fremkommer
en række trekantarealer med skråninger og støttemure.
Støttemurene udføres som betonvægge i lighed med
det øvrige anlæg. Endvidere anlægges en grusbelagt
servicevej langs kystlinien. Jordvolde og øvrige arealer
er tilplantet med krybende pil.

motorvejshastighed passeres på ca. 2 minutter. Tun¬
nelen er så vidt muligt gjort lys og imødekommende.
Den indre beklædning består af hvide aluminiums-
paneler, der inddeles af henholdsvis to sorte vandrette
striber og jævnligt gentagne grønne dørpartier, der
angiver nødudgange. Dertil kommer to gennemgåen¬
de lysbånd samt lysskilte, der indikerer hastighed og

vognbaneplacering. I tunnelen vil der blive givet in¬
formation om, hvor i tunnelen man befinder sig.

Øverst. Computerbillede,
tunnelportalbygningen på
Kastrup halvø.
Nederst. Computerbillede,
passage af sænketunnelen.
• Top. Computer image,
portal building on Kastrup
peninsula.
Bottom. Computer image,
the trench tunnel passage.
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Sænketunnel under Drogden
Den vestlige del af den faste forbindelse over Øresund
består af en ca. 4 km lang tunnel mellem den kunstige
halvø og den kunstige ø. Tunnelen udføres som en
sænketunnel bestående af 20 elementer på hver ca.
176 m, hvilket giver en samlet længde på 3.510m.
Tunnelen består af to rør til jernbanen, to rør til

motorvejen samt et midtergalleri, der fungerer som
flugtvej og som kabel- og servicegang. I hver ende af
tunnelen ligger portalbygningerne, der indeholder
teknikrum for tunnelinstallationerne. For at under¬

strege og forstærke det åbne landskab på henholdsvis
Kastrup halvø og den kunstige ø er portalbygningerne
planforsænkede i forhold til det omgivende landskab.
Portalbygningerne er samtidig begyndelsen og af¬

slutningen på turen gennem tunnelen, som ved normal



Plan af den kunstige
Th. Modelfoto,,
den kunstige ø set
mod vest.
• Plan of the
artificial island.

Right. Model,
the artificial island,
facing west.

ø.
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Den kunstige ø

Udgangspunktet for udformningen af den kunstige ø
er linieføringen for trafikanlægget, som danner en stor
S-formet bevægelse hen over øen i øst/vestlig retning.
Over denne markante 'rygrad' er de stenbeklædte

kystlinier mod nord og syd udlagt som to sammensatte
konkave kurver, hvorved der er skabt deponerings¬
arealer til indbygning afmateriale, der opgraves fra
havbunden.

Omkring portalbygværket mod vest og broveder¬
laget mod øst er ø-perimeteren udformet halvcirkulært
og placeret så tæt på trafikanlægget som muligt.

Set fra luften af flypassagerer og af trafikanter på
højbroen vil øens samlede udformning, med de store

dynamiske og præcise linieforløb, tydeligt fremstå som
menneskeskabt i kontrast til Saltholm.

Kystsikringen er opbygget af brudsten fra Norrkila-
bruddet nær Goteborg og fremstår i en farve varierende
fra lys til mørk grå.
De største sten er placeret på den sydlige kyststræk¬

ning og i den østlige og vestlige ende af øen. På den

nordlige kyststrækning mod Saltholm er stenene be¬
tydeligt mindre. Stensætningen er udlagt med topkote
+3, men er forhøjet til kote +5 ved tunnelportal og
ved broens landfæste.

Dæmninger og skråninger i tilknytning til trafik¬
korridoren og sedimentationsbassinerne er opbygget
af morænemateriale som sand, ler, sten og kalk, op¬
gravet fra havbunden i Øresund.
Når trafikanlægget er færdigbygget vil dæmninger

og tunnelrampe fremstå som lange dynamiske jord¬
former uden vegetation af nogen art. Hældningen på
alle skråninger er med anlæg 1:2.
Efter en årrække vil en naturlig vegetation forment¬

lig indfinde sig.
Servicévejen vil med sin linieføring være et markant

element, som adskiller trafikkorridoren og det om¬
kringliggende landskab. Servicevejens færdige overflade
vil være en grusbelægning.
I hver ende af den kunstige ø udformes stenbassiner,

hvor de store sten, som opgraves fra havbunden, vil
blive placeret.

Luftbillede,
den kunstige ø og Øresunds¬
broen set mod øst.Midlertidig
arbejdshavn mod syd fjernes.
• Aerial photo,
the artificial island and the
Sound Bridge, facing east.
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Den smalle brodrager giver frit udsyn over Sundet for •
trafikanterne. Højden af drageren har medført længere
spænd og færre søjler og dermed mindre blokering af
den frie vandgennemstrømning i Øresund.
Højbroen bæres af to sæt pyloner og en harpeformet

skråstagskonstruktion med kabler forankret til over¬
bygningens gitterdrager. For at fremhæve det vertikale
linieforløb og øge indtrykket af enkelhed og monu-

Øverst. Luftbillede,
Øresundsbroen set fra Sverige.
Th. Computerbillede,
højbroen set fra sydvest.
• Top. Aerial photo,
The Sound Bridge seen from
Sweden.

Right. Computer image,
the high bridge seen from
the southwest.

Øresundsbroen

Den østlige del af Øresundsforbindelsen mellem den
kunstige ø og Sverige består af en ca. 7.8 km lang bro.
Øresundsbroen er opdelt i tre hovedafsnit,, en vestlig
tilslutningsbro, højbroen og en østlig tilslutningsbro.
Overbygningen på den to-etages gitterbro udgøres

af en kompositkonstruktion af stål og beton med uaf¬
hængige trafikforhold for motorvej og jernbane.
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Tv. Luftbillede, Lernacken og
Øresundsbroen set mod vest.
Herunder. Computerbillede,
betalingsanlægget på Lernacken
set mod vest.
• Left. Aerial photo, Lernacken
and the Sound Bridge, facing west.
Below. Computer image, the toll
booth complex at Lernacken,
facing west.

mentalitet er pylonerne kun forbundet under bro¬
drageren og under havets overflade. Ved at lægge skrå-
stagskablerne i pylonernes tyngdepunktslinie har dét
været muligt at undvære en tværdrager over brodrageren.
Pylonerne er udformet med et pentagonalt tværsnit

med rette og ubrudte linier, der konvergerer mod et

punkt i tyngdepunktlinien højt over pylontoppen.
Pylontårnenes indersider hælder derved svagt udad,
så tårnene undgår visuelt at 'falde' mod hinanden.

Skråstagsbroens længde er 1092 meter med et hoved¬
spænd på 490 meter over Flinterenden. Gennem-
sejlingshøjden er 57 meter.

Lernacken og betalingsanlægget
Lernacken er et kunstigt landskab opbygget af over¬
skudsjord fra et kalkbrud længere inde i landet. Land¬
skabet afviger både højde- og farvemæssigt meget fra
den naturlige svenske kyst, som på dette sted ér karak¬
teriseret ved lave strandenge.
Lernacken er overgangsleddet mellem Øresund, med

de vide udsigter, og det lave skånske kulturlandskab.
Øresu'ndbroen lander på den svenske kyst ca. i kote

+25 og synker jævnt frem til billetteringsanlægget, som
ligger i kote +9. Dette store cirkulære anlæg, hvor be¬
talingsanlægget og told- og pasfunktionen er samlet,
vil med sin udformning og placering i skovplantningen
danne et markant landskabsrum, den nye port til Sverige.

Længst mod vest bibeholdes den eksisterende åbne
karakter af Lernacken. Overfladerne tilsås med græs¬

blandinger, sammensat ud fra de lokale forudsætninger.
Tilgangen af vand, sol og vind samt terrænforholdene
giver en naturlig variation og udbredelse af græsarterne.
Mod øst, hvor terrænet hæver sig, skifter landskabet

fra åbent land til skovbevoksning. En blandingsskov med
eg indfatter de tidligere jorddeponier nord for trafik¬
korridoren og skrænten til det høje plateau mod syd.

Fra det høje plateau, som planlægges at have en

åben karakter kun beklædt med græs og urter, er der
en storslået udsigt mod vest over den faste forbindelse
mellem Sverige og Danmark.
Pauli H. Møller, DISSING+WEITLINGArkitektfirma A/S,
ogRoger Svanberg, Jørgen Vesterholts Tegnestue

Plan af Lernacken.

Landskabsudformning ved land¬
skabsarkitekt Håkan Sundell (S).
• Plan of Lernacken. Landscape
sculpting by Håkan Sundell (S).
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STOREBÆLTSFORBINDELSEN
Jørgen Vesterholts Tegnestue og DISSING+WEITLINGArkitektfirma A/S

Linieføring fra Knudshoved på
Fyn over Sprogø til Halsskov på
Sjælland
• The routé from Knudshoved
on Funen, over the island of
Sprogø to Halsskov on Zealand.

Storebæltsforbindelsen ligger
ca. 11° 00' østlig længde,
ca. 55" 20' nordlig bredde

I juni 1987 vedtog Folketinget loven om anlæg af en
fast forbindelse over Storebælt. Anlægsloven indehol¬
der den såkaldte nulløsningsparagraf, der sikrer en
uændret vandgennemstrømning i Storebælt af hensyn
til miljøet lokalt og i Østersøen. De miljømæssige hen¬
syn har haft en afgørende indflydelse på udformningen
af forbindelsen over bæltet, der af Sprogø deles i en
øst- og en vestrende. Mens de to render med hensyn
til vandgennemstrømningen er principielt ligeværdige,
går den store skibstrafik gennem Østerrendens tran¬

sitrute.

Anlægsloven, der sikrede jernbanen to til tre års
forspring frem for biltrafikken, foreskrev en lav, kom¬
bineret jernbane- og motorvejsbro over Vesterrenden,
en tospors jernbanetunnel under Østerrenden med
en tunnel- eller højbrosforbindelse for motorvejen.
Det blev den politiske beslutning om at favorisere
jernbanetrafikken, snarere end økonomiske hensyn,
der resulterede i anlæggelsen af de to selvstændige
forbindelser over Østerrenden.

På grund af projektets tekniske og økonomiske kom¬
pleksitet har en lang række alternativer været behand¬
let ligeværdigt i projekteringen. For Vestbroen valgtes
imidlertid at realisere et arkitektonisk ringe entre¬

prenøralternativ, der blev vurderet til at være billigst.
I gennemgangen af den faste forbindelse er hoved¬
vægten lagt på de øvrige elementer. ■

Rådgivere
Bygherren, det nyetablerede statsejede AS Storebælts¬
forbindelsen, udvalgte i 1987 DISSING+WE1TLING

og landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt til at stå for
den arkitektoniske udformning af samtlige synlige
konstruktioner og deres indpasning i landskabet, den
æstetiske udformning af alle tekniske terrænformer,
projektering af al tilplantning og såning, samt ud¬
arbejdelsen af generelle retningslinier og specifikationer
for detailudformningen af udstyr og permanente byg¬
ninger, belysning, skilte, farver og overflader.
Med bygherrens overordnede sigte at sikre, at Store¬

bæltsforbindelsen fremtræder som en visuel klar, let

opfattelig helhed, som på en harmonisk måde er ind¬
passet i landskabet', har DISSING+WEITLLNG og

Jørgen Vesterholt deltaget i alle faser af projektering
og udførelse i et tæt samarbejde med de rådgivende
ingeniørkonsortier.

*

Projekteringen
Medens opgaven, at skabe en fast forbindelse mellem
to næsten givne punkter, er enkel fra et programmæs¬

sigt synspunkt, er den selvsagt uhyre kompliceret tek¬
nisk set. Få opgaver er så bundne af hensyn til miljø,
teknik, sikkerhed og økonomi som bro- og tunnel¬
bygning.

På arkitektsiden har den helt store arbejdsindsats
ligget i de tidlige faser, hvor ideerne blev til i et snæ¬

vert, intenst og frugtbart samarbejde med de rådgi¬
vende ingeniører. I en proces, hvor ingen løsning blev
taget for givet, blev forskellen mellem statiske princip¬
per og entreprenørmetoder trukket op. De vigtigste
arbejdsredskaber i disse første hektiske arbejdsår var
skitseringen.og ikke mindst modelbygningen. Heri-
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Havbunden med markering af
de to pyloner.
• The sea floor with the two

pylons indicated.

gennem er den arkitektoniske udformning og koordi¬
nering af alle broens delelementer blevet til. Her blev
det overblik skabt, der skulle sikre helheden i projektet.
Den store tegningsmæssige indsats i forbindelse med

udbudsmaterialet har påhvilet ingeniørerne, men den
stadige tilpasning og raffinering af projektet er sket
gennem det fortløbende samarbejde.

Landskabet

En samlet vurdering af de bevaringsværdige særpræg,

der kunne karakterisere forbindelsen mellem lands¬

delene, ligger til grund for det endelig valg af linie¬
føring. Der er i projektet tilstræbt en udogmatisk
sondring mellem det natur- og menneskeskabte.
De store tekniske terrænanlæg, landfæster og tunnel¬
ramper er udformet som klare geometriske former,
den ene konveks, den anden konkav.

På Sjællandssiden indgår det store anlæg i Halskovs
arketypiske landskabsformer - bakkerne mod nord,
klinterne, rullestenskysten og stenodderne. Tunnel¬
rampen er placeret på gammel fjordbund i dalstrøget
syd for bakkerne. Ved udgravningen er det flade dal¬
strøg hævet yderligere 2 m. Rampen er omgivet af et
højvandsdige, tilplantet med et snebælte domineret af
eg som egnens levende hegn. Motorvejen følger en
naturlig højderyg til landfæstet, der med en tilbage¬
trukken placering oven for den sydlige klint bevarer
den naturlige kystlinie.

Miljøministeriet stillede ved projektets start krav om

en undersøgelse og vurdering af de forskellige projekt¬
kombinationers miljømæssige konsekvenser, ikke blot
med hensyn til vandgennemstrømningen, men også i
forhold til de biologiske forhold i nærområdet - gyde¬
pladser for fisk, muslingebanker, ålegræsbiotoper og
betingelser for havfugle. Dette betød, at de oprinde¬
lige planer om en selvstændig kunstig ø nord for
Sprogø bortfaldt.

Som en konsekvens af vurderingen af det store kom¬
pleks af indbyrdes påvirkninger blev det besluttet at
reducere længden af dæmninger og arealet af opfyld¬
ninger. Den blokerende virkning af Storebæltsforbin¬
delsen reduceredes herved til 0,5%, og den såkaldte
nulløsning kunne gennemføres ved kompensations¬
afgravninger. ,

Ved udvidelsen af Sprogø markerer motorvejen
skellet mellem nyt og gammelt, yderligere accentueret

gennem den landskabelige behandling, hvor det nye
terræn med sine store dynamiske linier kontrasterer
den gamle detaljerede ø.

Brodæmningerne og opfyldningsområdet for depo¬
nering af uddybningsmateriale er beskyttet af en 5 m
høj stenperimeter af bornholmsk og svensk granit.
Jernbanerampens højvandsdige og skråninger er til¬
plantet med snehegn. Rampen er beskyttet mod
skibskollision og tunnelen mod vægten af sunkne
skibe.
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Knudshoved, der er dannet af rækker af strandvolde,
adskiller sig markant fra det fynske dyrkningslandskab.
Langs Nordkysten, der er præget af nåletræsbevoksnin-
ger, er Vestbroens dæmning anlagt ved sandopfyld¬
ning. Landfæstet er placeret umiddelbart nord for
indsejlingen til færgehavnen. Den stedlige bevoksnings
'karakter er rendyrket i lamelagtige fyrretræsbeplant-
ninger, der indrammer udsigterne til Fyn og drama¬
tiserer introduktionen til broen.

Ved Halsskov føres jernbanen på den gamle
fjordbund i dalstrøget syd for bakkerne.
Motorvejen følger en naturlig højderyg oven
for den sydlige klint.
• On the Halsskov side, the railway runs

along the old fjord bottom in a valley south of
the hills. The highway follows a natural ridge
opposite the southern dunes.

Landfæstet ved Halsskov.
• The land approach at Halsskov.

Linieferingen
AS Storebæltsforbindelsen fastlagde ved projektets start
den principielle linieføring. En særlig gruppe, med del¬
tagelse afJørgen Vesterholt og DISSING+WEITLING,
detailbearbejdede linieføringen med den endelige fast¬
læggelse af brofæsterne, krydsningen af farvandene og

passagen af Sprogø.
På Sjælland tager linieføringen over Halsskov hen¬

syn til den potentielle byudvikling omkring den nye
Korsør Station, medens den over Knudshoved på
Fynssiden er i overensstemmelse med Nyborg Kom¬
munes byplanlægning.

Passagen af Vesterrenden var vedtaget som en kom¬
bineret jernbane- og bilbro i én eller to etager, hvor
den sidste ville kræve særligt udformede rampeanlæg.
Jernbanen skulle passere Østerrenden i enten en boret
tunnel eller en sænketunnel, medens der for bilforbin¬
delsen blev arbejdet med henholdsvis en sænketunnel
og en broløsning.
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Landskabsudformningen er udar¬
bejdet af
Jørgen Vesterholts Tegnestue ApS
i samarbejde med:
DISSING+WEITLING

Arkitektfirma AS samt

SBF, AS Storebæltsforbindelsen;
DSB, Danske Statsbaners Projekt¬
organisation; VD, Vejdirektoratet;
COWI, COWlconsultAS Danmark;

MHAI, Mott, Hay &Anderson
International Ltd.; CBG, Carl

Bro Gruppen AS; LAP, Leonhardt,
Andra und Partner, GmbH;

BHR, B.Højlund Rasmussen AS;
R&H, Rambøll&Hannemann AS;

DGI, Dansk Geoteknisk Institut;

HHS, Hostrup Schultz & Sørensen
AS; LIC, LIC Engineering AS;
SL, Skibsteknisk Laboratorium.
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Den borede jernbanetunnel, der krummer nordover
for at følge en undersøisk randmoræne, hvor aflejrin¬
gerne er egnede, blev valgt blandt andet af hensyn til
miljøet. Sænketunnelen, der stillede andre geotekni¬
ske krav, skulle have været nedgravet i en rende i hav¬
bunden og havde derfor en anden linieføring. I sænke¬
tunnelforslagene var forudsat kunstige halvøer, der
imidlertid både med hensyn til kystlandskabet og
vandgennemstrømningen var uheldige. For biltrafik¬
ken blev højbroen beregnet til at være billigere end
en sænketunnelløsning uden de kunstige halvøer.

Fastlæggelsen af tracéen, den rumlige kombination
af linieføringen og længdeprofilet baseret på gennem-

sejlingshøjden, er lige så kritisk en disciplin som form¬
givningen af broen. Gennem talrige 3D-computer-
studier er fastlagt et horisontalt og vertikalt forløb,
der sikrer en harmonisk og dynamisk oplevelse af
forbindelsen uden forekomst af optiske vinkelknæk i
såvel opstalt som i perspektivisk forkortning.

På østsiden af Storebælt dramatiserer tilkørselens

krumme tracé oplevelsen af højbroen, medens den
ellers ret monotone Vestbro med sit store bueslåg til¬
føres en arkitektonisk spænding, der ikke alene giver
en sikrere kørsel for bilisterne, men også et sporgeo¬
metrisk hensigtsmæssigt forløb.

Vestbroen

Tre forslag blev udbudt: en to-etagers kompositbro
med jernbanen placeret i en stålgitterdrager under
motorvejens betondæk, en betonbro med tre parallelle
kassedragere samt en simpelt understøttet kassedrager
i stål, der med sin enkle elegante form ville have været
i harmoni med den senere valgte højbro. I stedet blev
et entreprenøralternativ realiseret. Den krumme linie¬
føring, der relaterer Vestbroen til det øvrige anlæg,
blev dog fastholdt. ,

Det realiserede forslag, en betonbjælkebro, er oplagt
i elementer, der spænder fra midte søjlefag til midte
søjlefag. Elementerne er sammenstøbt til en 1 km
lang kontinuerlig drager. Broen er konstruktivt korrekt,
men associerer med sin form til en buebro. Den arki¬

tektoniske konflikt er mest evident ved dilatations-

fugerne, hvor en ekstra pille introduceres under buens
toppunkt.

Jernbanetunnelen
Den 8 km lange borede tunnel består af to separate
tunnelrør med en diameter på 7,7 m, der er forbundet
med tværpassager pr. 250 m. Tunnelrørene, samlet af
1,65 m lange præfabrikerede betonelementer, fremstår
som rene tekniske konstruktioner. Ved tunnelramper-
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ne på Sprogø og Halsskov er opført særlige portal¬
bygninger, hvor en række tekniske funktioner har til
huse. Bygningerne forholder sig med deres horison¬
tale disponering til tunnelens længderetning.

Østbroen

Beslutningen om at skille trafikken i henholdsvis en
boret jernbanetunnel og en motorvejshøjbro gav

mulighed for et øget hovedspænd over Østerrenden.
Skråstagsbroer med hovedspænd mellem 780 m og
1400 m og hængebroer med hovedspænd mellem
1000 m og 2000 m blev analyseret sideløbende med
studier af navigationsforhold ved manøvreringssimu-
lation og aerodynamisk opførsel gennem vindtunnel¬
tests. På baggrund af disse undersøgelser blev, af hen¬
syn til skibstrafikken, et hovedspænd på mindst 1600
m vedtaget, og alene hængebrosløsningen udbudt.
Et detaljeret udbudsprojekt med angivelse af kon¬

struktionsprincipper, mængder og hovedgeometri
dannede grundlag for de prækvalificerede entreprenør¬
konsortiers tilbud. Udbudsmaterialet indeholdt en

række alternativer. Tilslutningsfagene blev udbudt
med en kassedrager i såvel stål med en spændvidde på
168 m, som beton med en spændvidde på 124 m.

Pylonerne blev udbudt i stål med 3 tværdragere og i
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Landskabsplan Sprogø. 1:12.500
• Landscape plan, Sprogø. 1:12.500

beton med 2 tværdragere. Udbudsmaterialet gav end¬
videre, inden for de fastlagte rammer, entreprenøren

mulighed for at afgive supplerende tilbud baseret på
egne løsninger.
En af de fa ændringer, der blev til på baggrund af

entreprenøralternativerne, var udførelsen af tilslut-
ningsfagenes kassedrager i stål — med en spændvidde
øget til 193 m. Gennemførelsen af et kyst til kyst
ståldæk var en afgørende arkitektonisk gevinst for
projektet. Det blev endvidere vedtaget at udføre py¬

lonerne i beton. På baggrund af forhandlinger med
entreprenørerne blev mængder og alternativer fastlagt
og valg af entreprenør truffet. Den indgåede kontrakt
dannede rammerne for rådgivernes videre projekte¬
ring for bygherren.
Den 6790 m lange Østbro består af to brotyper

med helt forskellige statiske virkemåder - en hænge¬
bro samt en simpelt understøttet kassedragerbro i til-
slutningsfagene. Med sine proportioner og fuldt eks¬
ponerede placering er Østbroens silhuet af afgørende
betydning.

Hængebroens 1624 m lange hovedspænd og 254 m

høje pyloner gør den til Storebæltforbindelsens mest

spektakulære element, De fleste store broer har siden
50erne været præget af en klar formmæssig adskillelse
af pylonernes delelementer - base, ben og tværdragere.
Der er imidlertid ikke tale om et konstruktivt be¬

grundet formsprog, men snarere om et arkitektonisk
ideal tilpasset entreprenørens produktionsapparat.
I modsætning til denne, traditionsbundne, 'pind på
pind' arkitektur er her udviklet enkle monolitiske for¬
mer, der klart udtrykker kræfternes forløb.
Med sin helt specielle placering ude i bæltet er hænge¬

broens hovedkabler forankret til vands. Kablerne spæn¬
der via de 254 m høje pyloner fra ankerblok til anker¬
blok. De 48 m lange dækelementer er pr. 24 m ophængt
i lodrette hængekabler. Dækelementerne er efter mon¬
tage sammensvejset til en kontinuerlig ophængt dra¬
ger fra ankerblok til ankerblok.
Hovedkablet, med en diameter på 827 mm, er

spundet på stedet af galvaniserede højstyrkestålwirer,
med en diameter på 5,38 mm, arrangeret i bundter.
Kablet er korrosionsbeskyttet med zinkpasta, omvik¬
let med galvaniseret stålwire, der er epoxybehandlet
med et afsluttende lag af polyuretan.
Hovedkablet føres i toppen af ankerblokkens klima-

kontrollerede indre via en saddel til blokkens bund,
hvor det forankres i bundter. Ved at placere den enor¬

me masse, der kræves for at fastholde kablerne under

havoverfladen, har det været muligt at gøre anker-
blokken til en åben konstruktion.

Ankerblokken har en sammensat statisk funktion

med glidelejer og dilatationsfuge i overgangen mellem
tilslutningsfag og højbro, sideværts styring af de to
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Landskabsplan Sjælland. 1:12.500
• Landscape plan, Zealand. 1:12.500

brodæk og længdeværts fastholdelse af hængebrodæk¬
ket. Det sidste tilslutningsfag hviler på ankerblokpillen
og medvirker derved til at stabilisere ankerblokken.
Tilslutningsfagenes kassedragere er oplagt i 193 m

lange, præfabrikerede og lukkede stålelementer, der
spænder fra pille til pille. Efter montage er elementer¬
ne sammensvejset til en kontinuerlig, simpelt under¬
støttet drager fra landfæste til ankerblok.

Brodragerne er udvendigt beskyttet mod det aggres¬
sive miljø med en helt speciel malerbehandling, der
udgøres af en epoxyzinkprimer, ét mellemlag af epoxy¬
polyamid samt ét afsluttende lag aliphatisk polyuretan.
En række affugtningsanlæg sikrer dragernes ubehand¬
lede indre mod korrosion.

Hængebroens pylonben er indbyrdes forbundne
med tværdragere, hvorved en rammevirkning opnås.
Den nederste af disse tværdragere placeres traditionelt
lige under brodækket. Dette slører imidlertid det
statiske udtryk, idet den ophængte drager får karakter
af en understøttet konstruktion. På Østbroen, hvor

hængebroens dæk er ophængt i sin fulde udstrækning
fra ankerblok til ankerblok, er tværdrageren flyttet op
over dækket og broens dynamiske og unikke konstruk¬
tion understreget i dragerens store frie bevægelse
gennem pylonerne.

Pylonernes form med deres nedre svaj, befriet for
kunstige øer og baser, giver et dynamisk møde med
vandet og understreger kræfternes bevægelse fra hoved¬
kablernes sadler til havbunden. Pylonerne er opført
på præfabrikerede caissoner, hvis overside, ca. 3.5m
under havoverfladen, har været tørlagt af en spunsvæg

under støbearbejdet.
Udformningen af pyloner, ankerblokke, piller og

caissoner er ikke alene konstruktivt bestemt, men skal

også sikre broen ved skibskollision. 1 hovedfagene, side¬
fagene og enkelte af de korte fag er som yderligere be¬
skyttelse anlagt undersøiske banker af sand, grus og

ler, der tillige beskytter skibene mod havari og derved
miljøet mod forurening.
Pillerne i tilslutningsfagene harmonerer formmæssigt

med pylonerne. Deres nedre del er ligeledes forstærket
ved et udadgående svaj, der møder havoverfladen uden
forstyrrende overgangselementer. Proportionsforholdet
mellem pillens nedre,-forstærkede del og skaftet er
konstant. På pillerne er etableret plads til inspektion
og vedligeholdelse af lejerne.
Alle autoværn er specialtegnede. Værnene, der skal

beskytte såvel trafikanter som broens ophæng, er for¬
stærket med stålwirer i top, midte og bund. Der er
lagt vægt på at sikre et åbent udsyn for bilisterne.
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Mellem Fyn og Sprogø kører jernbanen på Vestbroen, medens
den mellem Sprogø og Halsskov føres i to tunnelrør, der forbin¬
des med tværpassager. Særlige portalbygninger ved nedkørslen
til rørene indeholder en række tekniske funktioner.
• Between Funen and Sprogø, the railway runs across the
West Bridge, while between Sprogø and Halsskov it runs
through twin tunnels connected with transverse passages.
The special portal buildings at the tunnel ramps house
technical facilities.



Tracéperspektiver af intrduktionen af
Fyn fra Vestbroen, Sprogø set fra
Østbroen og ankomst til Sjælland
set fra Østbroen.
• Perspectives of the arrival on
Funen from the West Bridge, Sprogø
seen from the East Bridge, and the
arrival on Zealand seen from the
East Bridge.

Belysning afØstbroen
Kunstig belysning er udført af Kensyn til fly-, skibs- og
vejtrafikken samt den arkitektoniske oplevelse af broen.
Hængekablernes bevægelse er markeret med en åben
række af punktlys, medens broens øvrige konstruk¬
tioner belyses med halogenkviksølvprojektører, der
ikke er synlige for trafikanterne.

Broens ydre flader oplyses ikke. De bærende kon¬
struktioner er belyst over og under brodækket.

Ankerblokkene lyses op indefra for at understrege deres
åbne konstruktion. Belysningen af pylonernes fronter
og indvendige sider aftager opefter medens intensiteten
af brodækkets underside aftager mod midten.
Belysningen understreger broens dimensioner og

skulpturelle kvaliteter.
Jørgen Vesterholts Tegnestue og

DISSING+WEITLINGArkitektfirma A/S,
Artiklen bar tidligere varet bragt i Arkitektur 7-1998
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PLANTNINGER VED STOREBÆLTSFORBINDELSEN

Under Storebæltsforbindelsens meget lange tilblivelses¬
proces, som først bliver afsluttet ved udgangen af 1999,
har mange konsortier og endnu flere underentreprenø¬
rer været i gang med store arbejder, som har påvirket
det omgivende landskab.
Hvert projekt har haft sine grænseflader og de for¬

skellige arbejdsafsnit deres entreprisegrænser og afle¬
veringsfrister.

For at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng i Store¬
bæltsforbindelsens grønne omgivelser udarbejdede vi
landskabsplaner, der viser de bevarede og de projekte¬
rede terrænforhold, arealbehandlinger og plantninger.
I rubrikker angav vi alle tilgængelige terrændata for
de enkelte parceller med angivelse af jordarter, kulti¬
vering, plantninger samt ejendomsforhold og drift.

Landskabsplanerne blev en slags drejebog for den
lange, sammensatte tilblivelsesproces og var et vigtigt
redskab som notat- og kommunikationsmiddel til at
forbinde delprojekterne med den endelige, landskabe¬
lige sammenhæng.
Landskabsplanerne er løbende blevet revideret og

ajourført og fremstiller i dag Storebæltsforbindelsen,
som den endeligt kom til at se ud.

Generelle plantesystemer
Da de første planer blev udarbejdet så tidligt som 1991,
var det ikke rimeligt på det tidspunkt at udarbejde
detaljerede beplantningsprojekter. I stedet blev der for
hver type beplantning for hver parcel udarbejdet ge¬
nerelle plantesystemer, som beskrev artsvalget, plante-
mønsteret og de øvrige tekniske forhold omkring
plantearbejdet. De generelle plantesystemer danner
grundlag for de detaljerede beplantningsprojekter.

Udførelsen afbeplantningerne
For at give beplantningerne et forspring blev det be¬
sluttet at starte plantearbejderne efterhånden, som jord¬
arbejderne kunne afleveres, selv om de øvrige projekter
endnu ikke var færdige. Derfor blev de første beplantnin¬
ger udbudt og udført allerede i foråret 1992. Det var
dele af snebælterne på skråningerne langs tunnelen på
Sprogø og Halsskov og dele af vejplantningerne på Fyn.

Intentionerne med beplantningerne
Plantningerne på de nye tekniske anlæg, såvel tunnel¬
ramperne som brodæmningerne, er udformet under
hensyntagen til en række tekniske krav foruden de
landskabelige hensyn og intentioner. Også i plante¬
valget har tekniske krav spillet ind, men det har dog
været en grundlæggende forudsætning, at de bærende
arter skulle være de karaktergivende planter i omgivel¬
serne suppleret med hurtigtvoksende og tørketålende
ammeplanter.

Jernbanetunnelen mellem Habskov og Sprogø
På tunnelramperne har plantningens virkning som

snebælte haft afgørende betydning. Plantevalget blev
drøftet med alle involverede parter, ikke mindst DSB
som fremtidig administrator af banearealerne. Be¬
plantningen kom til at bestå af eg som hovedtræ og

aim. tjørn og benved som underkrat. I brynene står
engriflet hvidtjørn mod omgivelserne og buskroser
mod banen. Som hurtigtvoksende lægivere er brugt
rødel og naur.
Den landskabelige intention er, at skråningerne frem¬

står med helt tætte, grønne vægge med løv fra grun¬

den, som rolig baggrund for det landskabelige forløb.

Vestbroen set fra stranden.
• The West Bridge seen from
the shore.
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Fyn, klitterne på den nye strand.
Anlagt og tilplantet 1992 og
1993.
• Funen, the dunes on the new
beaGh. Laid out and planted in
1992 and 1993.

Øst- og Vestbrodæmningerne på Sprogø
I det første projekt var der kun græs på brodæmnin¬
gerne, eller rettere græs og urter stammende fra den
Sprogø-muld, der blev udlagt. Den landskabelige in¬
tention var, at dæmningernes rene linier skulle stå
som en præcis og neutral baggrund for den gamle ø

og danne grænsen til de vidtstrakte arealer nordfor.
Imidlertid fremkom der krav om lægivende plantnin¬
ger af hensyn til sidevinden i de betragtelige højder,
henholdsvis 13 og 25 meter over havets overflade.
Disse plantninger blev derfor projekteret ud fra prin¬
cipper om turbulens og ruhed, og i samarbejde med
Forskningscentret Risø, der udførte de nødvendige
vindforsøg og beregninger.

Plantevalget blev slåen, Cngriflet hvidtjørn og en¬

kelte grupper af eg, samt grønel og roser som amme¬

planter. Slåen og tjørn, fordi de knytter sig til de kyst¬
nære områder på den gamle ø, og eg som bindeled til
plantningen langs tunnelen.

Sprogøs oprindelige bevoksninger
Den oprindelige bevoksning på Sprogø består hoved¬
sagelig af tjørn, roser, slåen samt småbladet elm. Ved
bygningerne har skiftende beboere indført forskellige
haveplanter og eg. Da man gik ud fra, at de planter,
som groede på øen, indeholdt et genetisk materiale,
der egnede sig specielt til de barske forhold, indsamle¬
des frø fra disse til opformering og udplantning på de
nye arealer. Planterne er blevet brugt i den udstræk¬
ning, de har været til rådighed, når der skulle plantes.

Det har dog været nødvendigt at supplere med alminde¬
lige planteskolevarer.

Vækstbetingelsernepå Sprogø
Af de problemer planterne må slås med på Sprogø
kan nævnes, i uprioriteret rækkefølge:

- Vind. Fordampningen er stor især på de høje dæm¬
ninger, hvor vinden har frit spil.
- Sol. Øen har som andre småøer langt flere solskins¬
timer end resten af landet.
- Nedbør. Der falder kun ca. 400 mm i forhold til

ca. 600 mm i resten af landet.
- Eksponering. Skråningerne er stejle med anlæg 2,
og de vender stik nord/syd. ,

- Salt. Havgus og stænk. Hertil kommer at dele af
digerne er opbygget af indpumpet sand, og mulden
på Østbrodæmningen stammer delvis fra gi. Sprogø,
hvor den er skabt afmarine aflejringer.
- Vildt. Harerne på øen gnaver planterne ned til roden,
og ingen af de vildtafvisende midler, der er prøvet,
har haft nogen virkning. For at løse problemet er
harerne forsøgt hegnet inde på den gamle del af øen.

De vanskelige vækstforhold bevirker, at planterne kun
gror godt på de nordvendte skråninger. Selv om de
sydvendte brodæmninger de senere år er blevet van¬
det jævnligt, har planterne ikke nævneværdig tilvækst.
De første år vanskeliggjordes vanding af, at vandet

skulle sejles ind og senere køres til ad Vestbrodæmningen.
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Øen var totalt drænet for grundvand, fordi tunnelud¬
gravningen skulle holdes tør. I dag føres vandværks¬
vand via tunnelen fra Korsør Kommune.

Grasset

Det er ikke kun beplantningerne på Sprogø, som har
vanskelige vilkår. Nord for Sprogø, det vi nu kalder
ny Sprogø, blev der deponeret i alt 4-5 mio. m3 jord.
Jorden fra tunnelboringen var opslemmet i havvand,
og arealerne var derfor mellem 10 og 100 gange mere

salte, end normal plantevækst kan tåle, og jordstruk¬
turen var nærmest som beton. Udvaskningen er lille,
da arealerne er relativt flade, og følgen var, at absolut
intet kunne gro.

Det var ikke muligt at udlægge muld på hele arealet,
og vi ville helst skabe en vegetation, som lignede den
på overdrevene på gi. Sprogø. Hvis vi havde tilført
muld udefra, ville arealerne være kommet til at ligne
enhver anden mark i Danmark, og forskellen på muld¬
udlagte og ikke muldudlagte arealer ville have været

påfaldende.
Vi anlagde flere forsøg med forskellige græsser og

urter, herunder indsamlede frø og tørv fra gi. Sprogø.
Men intet groede, før vi fik den idé at skabe et nyt

vækstgrundlag af slam. Starten var et forsøg i lille skala,
men da det var yderst vellykket, blev hele det opfyld¬
te areal snart dækket med slam. Slammet er rent af¬

gæret husholdningsslam og indeholder hverken syg¬
domskim eller spiredygtige plantefrø, men derimod
store mængder plantenæringsstoffer. Resultatet er, at
de opfyldte arealer i dag fremtræder frodige og meget

grønne. Der er kun sået fa arter (rødsvingel, strand¬
svingel og engelskgræs) for at favorisere indvandrin¬
gen af de 'naturlige' arter. Af samme grund udplantes
der hvert år tørv fra gi. Sprogø.

Landanlæggene på Halsskov
Mellem tunnelen og betalingsanlægget er der plantet
eg og tjørn, som også er grundstammen i de vindfor¬
mede småskove på de omgivende bakker. Plantningerne
forventes formet på samme måde af det barske kyst¬
klima.

Administrationsbygningen blev lagt tæt op ad eksi¬
sterende bøgeskov. De nye bøgetræer bliver plantet i
uregelmæssigt mønster og forskellige størrelser, så der
skabes et indtryk af at bygningen er.placeret inde i en
selvgroet skov.

Længere inde på land langs jernbanen er vægten lagt på
æblerose og tjørn med enkelte islæt af eg. Langs motor¬
vejen er vægten også lagt på tjørn og æblerose blandet
med avnbøg og almindelige skovbrynsplanter som
hæg, fuglekirsebær og vildæbler.
Nogle af plantningerne er brugt til at understrege

terrænformerne, f.eks. plantningerne på tunnelramperne
og langs banen, mens andre er brugt som selvstændige
elementer, f.eks. skovene nord for betalingsanlægget
eller som ornamenter f.eks. weichselbuskene ved rund¬

kørslerne lige før betalingsanlægget.
Om planternes trivsel kan det generelt siges, at jo

længere væk fra kysten, des bedre klarer de sig.

TYPE SKOV
AREAL m2 H 3.1
MULD t 30 m3
BLBO m3
DYND m3
SAND in3
LER m3
I ALT m3

veg Eg/Tjørn
kult aim
fork bælgpl
grub +
dræn trug
d 4v SBF

PROJ ENTR RØMN LANOSKABSARBEJDER

LAN 97.09 97.11-97.12

type overdrev
areal 85.000 m2 H 3.3
muldt15 13 . 000 m3
blbd 160.000 m3
dynd m3
sand m3
ler 90.000 m3
IA4T 263.000 m3

veg gr F1
kult aim
fork bæl gpl
grub ++
dr*n delvis
d & v SBF

proj entr rømn landskabsarbejder

LAN MTG 96.10 97.04-97.05

type vejplantning
areal m2 H 9.1
muld + m3
blbd m3
dynd m3
sand m3
ler m3
i alt m3

veg buske
kult

fork bæl gpl
grub +

dræn

d&v amtet

proj entr rømn landskabsarbejder

lan 99.06 99.11-99.12

Udsnit af landskabsplan
med arealdata.
• Detail of the landscape plan
with data on the different areas
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Fyn, jernbaneskråning syd for
campingpladsen. Tilplantet i 1992.
• Funen, the railway embankment
south of the camping site.
Planted in 1992.

perioder. Vej- og baneskråningerne gror så godt, at de
første allerede står for at skulle tyndes.

Vækstgrundlaget
De fleste plantearealer er udlagt med ca. 30 cm muld.
Noget af mulden stammer fra lokale muldafrømninger
og noget er hentet udefra. Især til tunnelramperne på
Sprogø var det nødvendigt at tilføre muld udefra.

Græsarealer er enten udlagt med muld i mindre lag¬
tykkelser eller med opgravede blødbundsmaterialer.
Alle planter er sat i håndgravede huller, og der er lagt

barkflis rundt om i 60 cm diameter i 10 cm tykkelse.
De fleste plantearealer er tilsået med dækafgrøder.

På diger og ramper består dækafgrødén af kællingetand
og jordkløver iblandet italiensk rajgræs for at forhindre
erosion af skråningerne. På de flade arealer er kællin¬
getand og jordkløver brugt ålene.

Planternes bårdførbed
Som ammeplanter har vi brugt rødel, grønel og vilde
buskroser. Rødellen havde vi store forventninger til,
efter at den havde vist sig særdeles vækstivrig og hård¬
før på råjordsarealerne i Hedeland. Den viste sig ikke
at være nær så god i muld. I dag står den stort set
kun tilbage på de nordvendte skråninger. De bedste
ammeplanter har været roserne, som også er brugt
som blivende arter i bryn og på vej- og baneskråninger.
Blandt de blivende arter er engriflet hvidtjørn den

absolut mest hårdføre, men også benved og slåen klarer
sig ganske godt. Egene har endnu ikke vist nogen næv¬

neværdig tilvækst, men på de nordvendte skråninger

Vestbrodæmningen på Fyn
Som arkitektonisk optakt til Vestbroen valgte vi en
række lamelagtige fyrreplantninger, med udgangspunkt
i de eksisterende fyrreskove i Knudshoved.
Langs motorvejens udfletninger er der suppleret

med lave krat af havtorn.

Længere inde i land langs jernbaneskråninger og veje
er valgt almindelige læhegnsplanter som tjørn, hæg,
fuglekirsebær, sargentsæble m.fl. med islæt af eg samt
roser i brynene og som hovedart på udsatte steder.

Landanlæggene på Fyn
Vækstforholdene på Fyn er på mange måder meget
mindre ekstreme end på Sprogø og Halsskov. Klimaet
er mildere, og vinden stryger forbi dæmningens nord¬
side, mens resten ligger i læ.
Plantningerne har kvitteret for de gode vækstbetin¬

gelser. Kun på de sydvendte vejskråninger, hvor der
ikke er udlagt et vækstlag af muld, har planterne haft
svært ved at klare sig. Disse skråninger er efterplantet
med lutter roser, da de har vist sig at være mest robuste
over for udtørring.
Nord for vestbrodæmningen, hvor vind og havgus

har frit spil, har det vist sig umuligt at plante vedagtige
planter, men til gengæld har vi haft stor succes med
tilplantningen af>de kunstige klitter på den nye strand.
De udplantede marehalm og hjelme klarer sig godt og
området er blevet en velfungerende strand, der allerede
for flere år siden blev taget i brug af fynboerne.
Fyrreplantningerne har også klaret sig godt, men

det har dog været nødvendigt at vande dem i tørre

Nyborg Ny Station.
Cykelparkering ud mod
Svanedammen. Anlagt 1998.
• New station in Nyborg.
Bicycle parking next to Svane¬
dammen pond. Laid out in 1998.
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Fyn, jernbaneskråning gennem
boligområde. Tilplantet i 1992.
• Funen, the railway embank¬
ment through a housing area.
Planted in 1992..

og på flade arealer har mange klaret sig og vil for¬
håbentlig begynde at gro i løbet af en årrække.

Udførelsen
Projekt, udbud og tilsynsform har varieret alt efter
hvilken projektorganisation vi var tilknyttet. Hoved¬
reglen har dog været at vi udarbejdede et beplantnings-
projekt og et plejeprogram for en 3-4 årig afhjælpnings-
periode. Storebæltsforbindelsens egne ingeniører førte
det daglige tilsyn med udførelsen, og vi blev tilkaldt
som fagtilsyn efter behov.

Plejen i afhjælpningsperioden har hovedsagelig be¬
stået i renholdelse af barkflisbedene og slåning af græs

og urter imellem dem. Dertil kommer gødskning og i
de senere år vanding. Smøring mod vildtbid har også
været en del af plejen, men er opgivet, fordi virkningen
udeblev.

Fremtiden

For at sikre at beplantningerne og de øvrige arealer ud¬
vikler sig efter hensigten, har vi udarbejdet en drift-
og vedligeholdelsesmanual. Efter forbindelsens åbning i
henholdsvis 1996 og 1998 er plantearealerne overdra¬
get til brugerne af de forskellige anlæg, og manualen
danner grundlag for plejen af områderne.

Banestyrelsens forstområde har overtaget driften af
tunnelramperne og læbælterne langs jernbanen, kom¬
munerne har overtaget de bynære arealer, og Storebælts¬
forbindelsen nu som 'Sund og Bælt' har ansvar for
plejen af de arealer som knytter sig til motorvejsfor¬
bindelsen.

Arbejderne i forbindelse med drift og vedligeholdelse af
Sund og Bælts arealer vil blive udliciteret i henhold
til manualen. Det forventes, at de sidste planter kom¬
mer i jorden i efteråret 1999, hvorefter der vil gå end¬
nu 3 år, før alle beplantninger er etablerede og afleveret
til de respektive brugere.
Kerstin Lebnsdal, Landskabsarkitekt mdl,

Jørgen Vesterholts Tegnestue

STOREBÆLTSFORBINDELSEN

HALSSKOV TUNNELRAMPER
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Plantesystem til tunnelramperne.
• The plant system for the ,

tunnel ramps
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mrk navn andel kval/ald størrelse antal

X Hvidtjørn, Crataegus monogyna 1/3 1-1 30-50 1350

Q Benved, Euonymus europaeus 1/6 1-2 30-50 670

C Hunderose, Rosa canina 1/6 1-1 30-50 670

q Stilkeg, Quercus robur/petraea 'Hald'
A Rødel, Alnus glutinosa

1/6 2-0/1-2 30-50 670
1/6 1-1 40-60 670

Bryn mod bane:
X Hvidtjørn, Crataegus monogyna 1/3 1-1 30-50 150

C Hunderose, Rosa canina 2/3 1-1 30-50 320

Bryn mod landskab:
X Hvidtjørn, Crataegus monogyna 1/1 1-1 30-50 925
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— en ø i Kattegat Søren Bøgeskov

Læsø er beliggende i den nordlige del af Kattegat ca.
24 km. fra Vendsyssels østkyst. Læsø er en af de 27
kommuner, som udgør Nordjyllands Amt. Kommu¬
nen er landets mindste. Befolkningstallet er siden
1970 faldet fra ca. 2.800 til i dag ca. 2.300, og det må
også fremover forventes at falde. Nordjyllands Amt er
i EU-sammenhæng udpeget som udkantsområde, dvs.
der er særlige muligheder for at opnå støtte til for¬
skellige former for erhvervsmæssige tiltag.

Læsø er geologisk set et af Danmarks yngste land¬
skaber. Øen omfatter et areal på i alt 11.600 ha, en
stor del af dette er fredet og/eller ejet af Staten. Øen
har en største afstand fra øst til vest på 21 km og en

største bredde på ca. 12 km. Klimatisk er Læsø belig¬
gende midt i Kattegat i ly af de norske fjelde. Øen
har på grund af denne beliggenhed en væsentlig min¬
dre nedbørsmængde end landsgennemsnittet og et

betydeligt større antal solskinstimer.
Læsø er ganske flad. Kun flyvesandsklitteme langs

øens nordkyst hæver sig mere end nogle få meter over
havet. Øens øvrige terræn udgør stort set en slette.
Ikke blot de tørre arealer er flade, men også arealerne
beliggende umiddelbart syd for disse. Videre mod syd
forekommer vidtstrakte fladvandede områder.

Strandengene umiddelbart syd for det faste land
kaldes Rønnerne og er fredede. En røn er en lille holm
eller ø beliggende på lavt vand. Rønnerne er noget

ganske særligt og skal opleves på stedet. Udstrækningen
af dette enorme, flade landskab består af hede, strand¬

enge, sandbanker og holme suppleret med store mæng¬
der af kampesten drysset uregelmæssigt ud over om¬
rådet. Dette flade landskab strækker sig så langt mod
syd, at det løber i et med himlen, og helt derude i
horisonten kan man fornemme jordens krumning.
Strandengene omfatter forskellige engtyper. Mellem
de lidt højere beliggende tueenge og saltpander fore¬
kommer udstrakte flader med Hindebæger-enge.
Strandengenes livsbetingelser er meget forskellige sam¬

menlignet med andre plantesamfund, idet levevilkårene
ustandselig er under forandring og aldrig regelmæssige.

Statens klitplantage og andre løv- og nåletræsplan¬
tager dækker ca. en trediedel af øens samlede areal, en
anden trediedel dyrkes landbrugsmæssigt, og den sid¬
ste trediedel henligger som naturarealer.

Hovederhvervet i dag er fiskeri, landbrug og turisme.
Inden for fiskeriet er det især jomfruhummer, der fiskes
på banker i Kattegat og sejles til Østerby til forarbejd¬
ning på Læsø Fiskeindustri. Efter pakning transporteres
hummerne ud til forbrugerne i Europa. Herudover
dyrkes der en smule landbrug under ganske barske
betingelser, idet jordbunden på de dyrkningsmulige
arealer er sand. Dette kombineret med den ringe ned¬
børsmængde i vækstsæsonen medfører år efter år gan¬
ske svære betingelser for at opnå et rimeligt udkomme.

Hornfiskerøn set fra nord
fra Kringelrøn.
• Hornfiskerøn seen from the
north from Kringelrøn.
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Læsø ligger
ca. 11° 00' østlig længde,
ca. 57° 17' nordlig bredde

Læsø har to havnebyer, en færgeby, Vesterø Havn, og
en fiskerihavn, Østerby. Byrum er øens største by
placeret centralt på øen. Her er den offentlige admini¬
stration med kommunekontor, plejehjem, skole og

øvrige servicefunktioner beliggende. Uddannelsesmæssigt
er de unge tvunget til at forlade øen efter 9.-10. klasse,
idet der ingen muligheder er for uddannelse, det gæl¬
der både mht. tekniske skoler og gymnasieskole.

Læsøs historie kort

Omkring 700 år f.kr. hæver havbunden sig i Kattegat
så meget, at Læsø opstår permanent. Igennem vikinge¬
tiden antager øen stort set sin nuværende form.

I perioden 1100-1750 dannedes store områder af
strandenge langs hele øens sydkyst. De første saltsyderier
etableres på de nydannede strandenge. I middelalderen
var Læsø dækket af store fyr- og egeskove. Øen hørte
under Viborg Domkapitel og var hjemsted for en
blomstrende saltproduktion, som bragte velstand til
såvel kirkens tjenere som den lokale befolkning.
I løbet af 1200-tallet bygges der på øen tre kirker,

beliggende henholdsvis mod vest, ved Byrum, og på
øens østlige del. De første spor af opdyrkning stammer
fra begyndelsen af 1200-tallet. De arealer, hvor opdyrk¬
ningen blev påbegyndt, har ligget kun en enkelt meter
over havets overflade. Bosættelse og opdyrkning skete
ved, at skovplantningen blev ryddet. Omkring det
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ryddede areal 'haven' opbyggede man et 'havedige'.
Diget var opbygget af lyng og tørv og havde først og
fremmest til formål at holde løsgående kreaturer ude
fra det dyrkede areal. 'Havediget' indhegnede ofte flere
gårde. På Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 kan
man på øens centrale og sydlige del se et større antal
'haver'. Udbredelsen'af 'haverne' svarer stort set til de

arealer, der i dag er dyrket landbrugsmæssigt.
Strandengene vokser fortsat mod syd i denne periode,

og saltsydningen følger med. I slutningen af perioden
går det galt. Igennem 1600-tallet blev skoven fældet

Tueeng på Kringelrøn. Engen domineres
af forskellige græsarter. På toppen af
tuerne kan hedelyng forekomme.
• A meadow with tussocks on

Kringelrøn. The meadow is dominated
by various types of grass. Heather can
be found on the tops of the tussocks.

Endnu kan man finde rester af

havediger. Her et tilgroet dige med eg.
• The remains of garden banks can
still be found. This bank is overgrown
with oak.



Efterhånden er der kun få ejen¬
domme tilbage med tangtag,
Museumsgården ved Byrum er
en af disse.
• Nowadays only a few houses
have seaweed roofs.
The museum farm at Byrum is
one of them.

og brændt i forbindelse med saltsydningen og gav frit
spil for en katastrofal sandflugt. Saltsydningen ophører,
og øens mandlige befolkning drager herefter ud og
bliver søfolk, tilbage bliver kvinderne som dyrker san¬
det og passer børnene.
I begyndelsen af 1700-tallet er øen ryddet for skov

og sandflugten hærger. Tidligere frugtbare arealer eller
skovklædte områder omdannes til lyngheder. Øens
østligste kirke fyger til og nedlægges. Materialerne an¬
vendes til andre formål. Arkitekten Lauritz de Thurah

skriver i 1755, at Hals kirketårn kun holdes ved lige
af hensyn til søfolkene som sømærke.

I perioden fra 1700-1900 var øen stort set nøgen,

ingen plantning gav læ for vestenvinden, kun græs¬

ning var en mulig udnyttelse af jorden. Kun de to
kirker, de tangtfckte gårde og klitterne mod nord
ragede op i landskabet. I denne periode kunne man
faktisk se fra den ene ende af øen til den anden.

Læsøgårdene blev opført som bindingsværk på syl¬
sten med lerklinede vægge. Bindingsværket er på
grund af de knappe resourcer, på træ, oftest det sim¬
plest mulige. Taget opbygges af bændeltang. Tangen
indsamles om foråret på øst- og sydkysten. Det tørres,
stakkes og køres i løbet af sensommeren hjem til gården.
I fællesskab hjælpes man ad med at opbygge tangtaget.
Til trods for. løbende drøftelser om nyplantninger

ligger øen ved århundredes udgang fortsat hen uden
plantning af betydning. Først da staten i slutningen
af 1920rne påbegynder opkøb af store arealer i Nord¬
marken på øens nordlige del, kommer der for alvor
gang i nyplantningen. Fra dette tidspunkt og frem til
i dag har'Læsø fuldstændig ændret karakter og udtryk.
Da de første skovplantninger var etableret, skabte de,
ud over rimelige betingelser for nye plantninger, også
væsentlig bedre betingelser for en jordbrugsmæssig
dyrkning af arealerne. I dag fremtræder Læsø, på
grund af disse plantninger, etableret i perioden 1930-
1960, frodig og venlig og i stærk kontrast til strand¬
engene — Rønnerne — beliggende syd for øen.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl

Landskab 3-4/99



— en ø i Det sydfynske Øhav Susanne Guldager

Lyø ligger
ca. 10° 10' østlig længde,
ca. 55° 02' nordlig bredde

'Betragter man kortet over øerne i farvandet ved Fåborg,
ses det tydeligt, at Bjørnø og Avernakø er støbt i ganske
samme form, de har deres længde i retningen nordvest¬
sydøst og synes at være på langfart, medens Knolden,
der øjensynligt har bestræbt sig på at følge trop, er
blevet standset i farten afDrejet, der som et tov hæfter
den til Fyn. Lyø har i modsætning til Knolden slået
sig løs og lagt sig til hvile med halen pegende i en stor
bue mod sit ophav Fyn.' Således blev øerne i Det syd¬
fynske Øhav ved Fåborg beskrevet i begyndelsen af
dette århundrede afmin bedstefar, der som embeds¬

læge ofte havde ærinde på øerne 1. Dengang var for¬
bindelsen til fastlandet langt mere afhængig af vind
og vejr, end den er i dag, og øboerne levede isoleret
på Lyø, som på de fleste af de 527 småøer, der ligger
spredt i de danske farvande.

Lyø indskrev sig i Danmarkshistorien, da kong Valde¬
mar Sejr under jagt på den skovklædte ø blev taget til
fange af den tyske greve Henrik af Schwerin i 1233.
For at få kongen fri måtte danskerne tilbagegive be¬
siddelser i Nordtyskland, betale en stor løsesum og

opgive overherredømmet i Østersøområdet. Det blev
indledningen til en krisetid.

Bopladser og gravhøje vidner i dag om, at øen har
været beboet før Valdemar Sejrs tid, men først i løbet af
middelalderen blev øen opdyrket. Den frugtbare moræne¬

jord gav grundlag for en velhavende bondebefolkning.
Befolkningstallet kulminerede i 1920, hvor al skov var

ryddet; da var der knap 400 indbyggere på øen. De
ældste af de bindingsværksgårde og huse, vi ser i dag, er
bygget i 1700-tallet. Der skete ingen udflytning efter
udskiftningen, så gårdene ligger i dag som dengang
tæt langs landsbygaderne. Ejendomsstrukturen er stjer¬
neudskiftningens, haver og veje afgrænses og indram¬
mes af stengærder. Acton Friis 2 beskriver i 1926
Lyø by, som en eneste sammenhængende have, hist og
her med en åben plads og et gadekær'.
'Under skyggefulde træer, bag frugthaver og hegn

toner de gamle bindingsværkslænger frem med deres
hvide mure'.

Det sydfynske Øhav,
tegning fra Øpraksis.
Herunder. Lyø by,
opmåling fra 1804.
Nederst. Karakteristisk

afgrænsning af have.
• The South Funen Archipelago,
drawing from Øpraksis.
Below. The town of Lyø,
survey from 1804.
Bottom. A characteristic way of
enclosing gardens.
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Lyø by er stadig en idyl, præget af øsamfundets træghed
over for udviklingen. Kirken ligger i landsbyens midte
omgivet af en næsten cirkelrund kirkegård. Anlægget
er opmålt af Kunstakademiets Arkitektskole i 1964 og

beskrevet af landskabsarkitekt Joost Dahlerup 3.
Kirkegården er karakteristisk ved de trapezformede

gravsteder, der er anlagt enkeltvis, adskilt af smalle
gange. Buksbomhække optager terrænforskellen mellem
gravstedstuen og grusgangen. Den sirlige gravstedsbe-
plantning består af urter og løgvækster i et sparsomt,
men omhyggeligt udvalg. Tilplantningen foregår efter
nøje fastlagte regler. Anlægget er muligvis blev formet
på baggrund af de gartneriske færdigheder, fæstebøn¬
derne har erhvervet ved hoveriarbejde hos herreman¬
den på Holstenshuus. Her har man, som på de andre
store godser på Fyn, fulgt den europæiske havemode
og anlagt haver i renæssancens og barokkens formsprog.
Dette har antagelig inspireret til bondekulturens stil¬
haver i 1800-tallet - og på Lyø også til kirkegårdens
udformning og beplantning.
Der har aldrig'været egentlig produktion af have¬

planter på øen, men de fra Fyn hjembragte arter er

Herover. Kirkegårdens indretning med enkeltgrave
og grusstier. Gravstederne er beplantet med stauder
og sommerblomster.
Herunder. Blomstertæppet i en bondehave.
• Above. The cemetery has individual plots and
gravel paths. The plots are planted with perennials
and summer flowers.
Below. A carpet of flowers in a farm garden.



blevet formeret i haverne, byttet eller foræret væk og
brugt både her og på kirkegården. En vis standhaftig¬
hed over for nymodens idéer kan aflæses i dag. I flere
haver ses stadig de buksbomindrammede blomster¬
parterrer, hvorfra der leveres buketter blandt andet til
kirkegården. På kirkegården holdes traditionerne i
hævd i plantevalg og i den måde, årstiderne såvel som
højtiderne markeres i gravenes udsmykning. Her ses
kun ganske fa af de stedsegrønne, vi i andre egne fin¬
der så rigeligt repræsenteret, og som vi er tilbøjelige
til at forbinde med kirkegårdstradition.

På Lyø er det således stadig muligt at stifte bekendt¬
skab med et stykke ældre have- og kirkegårdskultur,
der som en del af bygnings- og bondekulturen har
rødder tilbage til 1700-tallet.
Susanne Guldager, landskabsarkitektmdl

Kilder:

E. Bobn-Jespersen: Øpraksis, Lyø. Munksgaard, 1933
Acton Friis: De danskes øer. Gyldendal, 1926
Joost Dahlerup: Lyø - helhedsorientering. Det kglAka¬
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Lyø Kirkegård, opmåling 1964 af
Kunstakademiets Arkitektskole.
• Lyø Cemetery, survey from
1964 made by the
Royal Academy of Fine Arts,
School of Architecture.
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MANDØ — en ø i Vadehavet

Rita Larsen

z

I

Mandøbussen Vester Vedsted-Mandø
på Ebbevejen ved lavvande. 1986.
• The Mandø bus from Vester Vedsted
to Mandø on Ebbevejen at low tide. 1986.

Øerne og halvøen Skallingen er dannet efter sidste
istid på store sandrevler, barriereøer, som havet har
overskyllet og aflejret materiale på.

Besøger man Mandø, fascineres man af det helt
specielle landskab, som havet har skabt med sine af¬
lejringer gennem tusinder af år. En inddiget ø med
store græsarealer og meget få dyrkede områder. En ø
med en kirke og en kro og få huse. En ø, hvor det hø¬
jeste punkt er digekronen på 6 m. Øen er ca. 8 km2,
heraf er 3 km2 marsk og vader. Uden for det omgiven¬
de dige findes et bredt forland med strandenge, slik¬
vader og højsande. Det indvundne forland er oplagte
græsningsarealer til fårene, ved lavvande forstås.
Øboerne, 62 mennesker i alt, bor på en ø, der er

truet af det barske hav. Derfor skal diget til stadighed
sikres som værn mod stormflod og fem mand har fast
arbejde hele året med at udbedre diger og faskiner.
Det mest fascinerende er nok vejen til Mandø. Det

er en vej, der kommer og går, alt afhængig af vandets

Det danske vadehavsområde.
• The Danish tidal flats.

Mandø ligger
ca. 8° 34' østlig længde,
ca. 55° 17' nordlig bredde

Vadehavet ved Jyllands vestkyst er et meget særpræget

og anderledes landskab med store fladvandede havfla¬
der, der delvis tørlægges under ebbe, med marskland¬
skaber omkranset af diger og med større og mindre øer.
Smukt - og samtidig et sårbart miljø med en økologisk
balance, der nemt kan forrykkes. I Vadehavsområdet
er alle fredningsinteresser da også repræsenteret og
hver især med største nationale værdi.

Den danske del af Vadehavet udgør ca. 10% af det
samlede Vadehav og er den mest uforstyrrede del samt
et af verdens mest værdifulde vådområder. Hele Vade¬

havet er gennemskåret af et system af render, som
leder vandet ud i havet ved ebbe. Herved blotlægges
havbundens faste sand- og slikflader, som kaldes va¬

den, over meget store arealer. De overskylles igen 6
timer senere, når flod sætter ind. Nogle af de højere¬
liggende partier, højsanderne, bliver normalt ikke
overskyllet ved højvande, og de er derfor tilholdsste¬
der for vadefugle og sæler.
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Top. Mandø Låningsvej ligeud og den gamle Mandø Ebbevej th.
Nederst. Mandø Ebbevej. 1940-hestevogn på vej til Mandø,
og 1955 - eftersyn og retning af afmærkning med riskoste.
• Top. Mandø Låningsvej in front and old Mandø Ebbevej on the right.
Bottom. Mandø Ebbevej. 1940 - Horse-drawn wagon on its way to Mandø,
and 1955-checking and adjusting markings with besom.

bevægelser. Da jeg for første gang kørte til Mandø på
en for mig tilfældig sandrevle, som her var defineret
som vej og godt nok var markeret med riskoste, tænkte
jeg alligevel, om vi nu havde styr på flod og ebbe. For
tænk, hvis der pludselig kom højvande, så vil vandet
stige meget hurtigt, og der holder man så i sin bil
omgivet af et frådende hav. Så galt gik det ikke, men
der er altså en tidsplan, der skal tages alvorligt.
Mandø er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde.

Temmelig store bestande af ynglefugle holder til på
marskarealerne. Indtil for fa år siden var Mandø det

eneste sted, sandternen ynglede. Store flokke af træk¬
fugle holder forår og efterår rasteplads på øen.
Måndø og Vadehavet er en anderledes naturoplevelse.

Rita Larsen, landskabsarkitekt mdl
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FÆRØERNE en øgruppe i Atlanterhavet I.P. Junggreen Have

Havet — regnen — stormen — lyset — klippen

Et glimt af Færøerne,
en selvstyrende øgruppe
og del af kongeriget Danmark
beliggende langt mod vest.
Øverst. Kirkegård ved Barbaras
kirke.
• A look at the Faroes,
an autonomous group of islands
and a distant part of the Kingdom
of Denmark, far to the west.
Top. The cemetery at the
Church of St. Barbara.

Færøerne ligger
ca. 7° vestlig længde,
ca. 62° nordlig bredde



Under en tynd hud afgrås tegner
øernes krop sig som muskler. Viser
den vældige styrke, der meder havet.
Ikke sløret afkrat eller træer. Så ren

og smuk, at det næsten gør ondt.
Gravpladsen, enkel og stark med
udmarkens vilde græs, hegnet med
sten og uden megen pynt.
Kun i tætbyen erpænheden ved at
snige sig ind, holdt i tømme af
klimaet.

Må det blive ved med at være sådan.

Vi skal ikke komme som vandaler

med træer og buske for at vise
færingerne noget andet. Det er en
Guds lykke, at der - endnu - ikke
er kirkegårdskonsulenter eller mange
landskabsarkitekterpå Færøerne,
men et stærktfolk og en barsk natur.
I.P. Junggreen Have,
landskabsarkitekt mdl
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BOGOMTALE, NOTER

Hans Haacke: Skyline.
Helium-filled balloons,
New York, 1967

Dennis Oppenheim:
Canceled crop.
Holland, 1969

Agnes Denes: Tree Mountain
A Living Time Capsule.
10,000 Trees, 10,000 People, 400 Years
Ylojarvi, Finland, 1982.
A huge man-made mountain measuring
420 m long, 270 m wide, 28 m high,
and elliptical in shape was planted
with 10,000 trees by 10,000 people
from all over the world near Ylojarvi,
as part of a massive earthwork and
land reclamation project.
The project was officially announced
by the Finnish government at the
Earth Summit in Rio de Janeiro on

Earth Environment Day, June 5,1992,
as Finland's contribution to help alle¬
viate the world's ecological stress.
Sponsored by the United Nations
Environmental Program and the
Finnish Ministry of the Environment.

Land art og lignende gennem et halvt århundrede
- en umådelig velkommen, nyttig, flot præsentation
med lidt slagside
Jeffrey Kastner (red.), Brian Wallis (introduktion):
Land and EnvironmentalArt. Phaidon, 1999.
Themes andMovements-serien. 304 s., ill. Pris: 590 kr.

Phaidon har udgivet denne længe savnede bog, en vægtig
sag, som grundigt behandler begreberne land art,
earth art og environmental art, og der bliver virkelig
ryddet op i en kunstform, som i sin begyndelse, i
60erne, af den konventionelle kunsthistorie betragte¬
des som en fodnote til minimalismen og senere affær¬
diges som romantisk nostalgi og økofili. Men med de
post-modernister, som betragtede både natur og kultur
som fiktive ideer og rene konstruktioner, var der et
vist sammenfald i erkendelsen af de netop opdukkede
og stadig aktuelle forureningsproblemer.

Bogens redaktør, Jeffrey Kastner, er kunsthistoriker.
Han har arbejdet dels i USA og dels i London og er bl.a.
kendt fra artikler i Artforum, Art & Design, Economist
og Flash Art. Det er ham, der har stået for udvælgel¬
sen af de 250 illustrerede værker fra 60erne til i dag.
Hvert enkelt er ledsaget af kunstnernes egne tekster
eller/og bidrag fra kunsthistorikere, filosoffer og kultur¬
teoretikere. Oversigtsartiklerne er forfattet af Brian
Wallis, kritiker og kulturhistoriker, som bl.a. har under¬
vist på Yale Universitet, redigeret Art in America og

arrangeret udstillinger.
Bogen indledes med en oversigt over perioden fulgt

af en opdeling af arbejder grupperet efter definitionen
på de kunstneriske aktiviteter: 'Integration/Interruption/
Involvement/ Implementation/Imagining' — efterfulgt
af dokumentation og relevante tekster. Det skaber over¬
blik, men er også en spændetrøje strammet efter behov.

Både minimalisme, konceptualisme og atavistisk in¬
spiration indgik i de første tilløb til kunst, som beskæf¬
tiger sig med natur og naturmaterialer. Men det var
først efter 1965, at tingene tog fart.
Den første generation af land art-kunstnere demon¬

strerede deres uvilje mod de fastlåste rammer for ud¬

stillinger i gallerier og museer, imod kunst som for¬
brugsgode og kunstbetegnelsens faste kategorier. De
havde brug for demonstrative handlinger, og entropien
i ørkener og øde landskaber bliver led i sprængning af
konventioner, f.eks. Robert Smithsons 'Spiral Jetty' i
Utah og Michael Heizers 'Double Negative', to dybe
spalter skåret med bulldozere i en klippeskrænt, men
ironisk nok finansieret af Dwan Gallery, New York.
Simultant med disse og andre terrænkrævende indgreb
står Hans Haackes arbejder med is, vand, lys og luft
(1967), hvor han skaber 'something which experiences,
reacts to its environment, changes etc' ligesom 20 år
senere Andy Goldsworthys kompositioner.

En kunsthistorisk milepæl var den udstilling 'Earth-
Works' - 'A Sedimentation of the Mind: Earth Projects'
i Dwan Gallery, New York, som blev til på ihitiativ af
Robert SmithsoA i 1968, og hvori deltog 14 kunstnere,
der på forskellig vis udfordrede den gængse kunst- og
udstillingsform. Et væsentligt træk var, at fotografiet
indgik som stedfortræder for værker i naturen. Det
gjaldt Walter de Marias 'Milelong' tegning i en ørken,
Dennis Oppenheims ringe i en hvedemark og det at
grave og derefter fylde et hul i Central Park, New York og
Robert Morris' antiform-installation af en dynge jord
forurenet med byggeaffald - en negativ kommentar både
til naturromantik og hans egen tidligere minimalisme.

I 70erne var land art i politisk modvind i USA og

bl.a. associeret med modstanden mod Vietnam-krigen.
Således tolkedes Oppenheims 'Annual Rings' i sneen
mellem USA og Canada politisk som grænseopløsende
og anti-nationalistisk. En anden fare var, at kunsten
skulle blive brugt som 'resource that mediates between
the ecologist and the industrialist' (Robert Smithson).
Gennem 80erne er land art i stor udstrækning blevet

til environmental art og konceptkunst, hvor symbolske
og realistiske handlinger af social og kulturel værdi
sletter grænser og fornægter definition. Analyse af øko¬
nomisk og politisk art, blotlæggelse afmuseuminstitutio¬
nens mekanismer, ejerforhold osv. realiseres af bl.a.
Hans Haacke, Dan Graham og Christo. Smithsons
'spatial practicies' afløses af social/økologiske initiativer.
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Hvad der karakteriserer århundredets sidste årti er det

'kvindelige' islæt og et aktivt engagement i økologi.
Forfatterne hævder, at den feminine omsorgstradition
har gjort kunstneren fysisk og åndeligt ansvarsbevidst i
forhold til klodens skæbne. Deres indsats, den være

sig social eller mytisk ritualistisk, har som hovedinspi¬
ration Joseph Beuys' koncept om kunst som politisk
handling. Iblandt dem kan nævnes Ana Mediata, som for
et par år siden udstillede i Samtidsmuseet, Roskilde og

ungarske Agnes Denes, der i 1982 såede og høstede
hvede på Manhattan og arrangerer, at 10.000 mennesker
plantede lige så mange træer i Finland samt, aktive i den
helt stor skala, Helen Meyer og Newton Harrison, som
bearbejder og udfører tværfaglige genrejsningsprojekter
i mange lande. Andre, f.eks. Marie Laderman Ukeles,
har arrangeret performances af gadefejning og trykket
hånden på hver eneste renovationsarbejder i New York,
mens gruppen Platform afdækker og renser en under¬
jordisk arm af Themsen, og den eksentriske Peter Fend
udbygger planerne for sit Global Service Institution, som
påpeger havenes forurening og brug af tang som kraftkilde.

Lige så fascinerende som de to forfatteres liste over

kunstnere og værker er, lige så forbavsende er deres
udeladelser. Det er verden set fra USA og i høj grad
ud fra først, størst og aktiv-i-Amerika kriterier.
Det vil sige, at hele den rivende udvikling inden

for kunst i natur i Europa gennem den sidste snes år
ignoreres. Selv David Nash, som af folk som Andy
Goldsworthy betragtes som faderfigur for den natur-

integrerede kunst, optræder overhovedet ikke i bogen.
Jeg savner navne som Alfio Bonanno, Chris Drudy,
Patrick Dougherty, Frans Krajcberg, Wolfgang Laib,
Mikael Hansen, Nils-Udo, Paul Gette, Giuliano Mauri,
Herman Prigann, Lårs Vilks osv., og det samme gælder
en række europæiske forfattere. Udeladt er også det
europæiske initiativ som indledtes i Umeå i 1985, på
tysk-italiensk initiativ, inspireret af Olaf Palme, og som

omfattede en femårsplan for Art in Nature i Europa.
De tidsbegrænsede, stedspecifikke og skulpturelle for¬
muleringer med brug af lokale naturmaterialer, som
har bredt sig som en steppebrand gennem store dele af
verden, synes i det hele taget ikke at have forfatternes
bevågenhed. Til gengæld må man glædes - og undre
sig - over som eneste dansker at møde Doris Bloom
med en tegning i ild af et hjerte mellem tremmer på
en grund i Johannesburg og en anatomisk kridtteg¬
ning på en mark uden for samme by. ,

Emnet er enormt og en begrænsning helt nødvendig.
Så fremfor at surmule over en lidt stedmoderlig be¬
handling afvor egen verdensdel vil jeg slutte med i høje
toner at prise forfatterne for deres initiativ og det spekta¬
kulære resultat.

Gertrud Købke Sutton

Kommentar til Ib Asger Olsens anmeldelse af 14 byhaver og 15 friarealer
Vi er glade for, at du ville anmelde (Landskab 1-1999) de to arbejder om
bolignære friarealer, som vi har udarbejdet her på SBI. Vi synes imidlertid,
at der er grund til at følge op på din anmeldelse med et par korrektioner af
faktuelle fejl og lidt uddybende forklaring i relation hertil.
Udover mindre misforståelser, som f.eks. omkring brug af udtrykket 'organisk',

hvor vi er helt enige med din måde at anvende ordet på (se bl.a. 15 friarealer,
side 77, andet afsnit), er det væsentligste ankepunkt, at du har beskrevet de to

arbejder som forskningsrapporter fra SBI. Det er ikke korrekt. Der er tale om
to eksempelsamlinger fra Boligministeriet, og det gør en væsentlig forskel.
Vi har udført arbejdet for Boligministeriet (nu By- og Boligministeriet)

inden for aftalte rammer for indhold og budget. Boligministeriet ønskede en

fremvisning af gode eksempler til inspiration for den videre friarealindsats i
henholdsvis byfornyelsen og de nyere etageboligområder. Den uddybende
viden om beboernes oplevelse af anlæggene, som du efterlyser, lå - desværre —

ikke inden for arbejdets rammer, selv om vi er enige i, .at det er et vigtigt
spørgsmål. Som du vil huske, var der dog i forlængelse af 14 byhaver lejlighed
for en af jeres egne studerende fra KVL til at arbejde videre med netop dette
emne i de københavnske gårdanlæg fra eksempelsamlingen i sit bachelorprojekt.
Tilsvarende lå den analyse af fravalgte anlæg, som du synes kunne have

I

været lærerig — og vi er igen enige - ikke inden for eksempelsamlingens rammer.
Du skriver, at 'undersøgelsen ville have stået mere præcist, hvis den var delt i en
dokumenteret, systematisk problembeskrivelse og positive eksempler på løsning
af disse problemer.'
Her kommer forskellen mellem en forskningsrapport og en eksempelsam¬

ling ind. Udvælgelsen af anlæg er sket efter en række kriterier med hensyn til
eksempelvis disponering, formgivning, funktion og indhold samt pleje og ved¬
ligeholdelse. Denne positivudvælgelse betyder, at grunde til fravælgelserne er

kendt, men samtidig, at de fravalgte anlæg ikke er analyseret videre og derfor
ikke kan bruges til 'at lære af fejlene', som du skriver. Hertil kommer, at ud¬
vælgelsen af anlæg til begge eksempelsamlinger har omfattet henvendelser til
projekterende, boligselskaber, kommuner og højere læreanstalter, herunder KVL,
om at pege på gode eksempler. Alene dette faglige filter diskvalificerer den 'syste¬
matiske problembeskrivelse', men vi synes til gengæld, at den systematiske op¬

søgning åf vellykkede anlæg kvalificerer de udvalgte eksempler.
Kun i den registrering af 250 etageboligområder, der er beskrevet indled¬

ningsvis under Status i 15 friarealer, er hele bredden af godt og skidt med.
Denne registrering viser, at det er med god grund, at vi må konstatere, at
landskabsarkitekter har udrettet meget godt, men at de ikke har været med
alle steder, samt at nogle har taget tidens forenklingsidéer lidt for alvorligt.

Selv om eksempelsamlingernes hovedformål har været fremvisning af gode,
renoverede friarealanlæg til inspiration for boligselskaber, beboere og rådgivere,
har vi forsøgt indledningsvis at videregive så megen viden som muligt fra den
forudgående gennemgang af de ca. 60 først udvalgte anlæg og fra tilgrænsende
undersøgelser m.m. Denne brede sammenfatning må ikke forveksles med af¬
rapportering af et forskningsprojekt, men skal ses som formidling afen opsamlet
viden, som kan støtte eksemplerne, og som ellers ikke ville nå ud til de berørte
parter. Det har været - og er fortsat - vores håb, at sammenfatningen desuden
kunne bruges fremadrettet som grundlag for en debat i både det projekterende og
de udførende led om, hvorfor resultatet af friarealrenoveringen, specielt i etage¬
boligbebyggelserne, ikke er mere opløftende, end tilfældet er. Det er der brug for.
Måske KVI Is Sektion for Landskab kunne være positivt udfarende i en sådan debat?
Med venlig bilsen Jens Schjerup Hansen og Karen Attwell, SBI
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Christiansø - a group of islands
in the Baltic, p. 50
Some 70 skerries, the three largest being
Christiansø, Frederiksø, and Græsholm,
lying 18 nautical miles from the island of
Bornholm, were fortified at the end of the
17th century, transforming them from bar¬
ren rocks to a home for soldiers and admin¬
istrators. The only local building material
was used: the granite bedrock. The enor¬
mous job of collecting, evaluating, and
turning stones of different sizes created
buildings of great beauty. But life on Christi¬
ansø (twice the size of Frederiksø, the other
inhabited island) was hardly an aesthetic
experience. For many, being stationed there
was tantamount to banishment. Two of the
few forms of entertainment for soldiers
were fishing and gardening.

Gardens required walls as windbreaks,
and we find that stones on the west are

often round, while on the east they are
sharp, all the result of the movement of ice.
Stones were picked up where they lay, and
even exported, but soil had to be imported.
Fertilizer was no problem, thanks to the.
birds. Because there is no groundwater, cis¬
terns were used.

Today the old gardens are gone, with no
one to tend them, but traces of them still
remain between the cliffs. Inland, where
there is shelter from the winds, lie two large
gardens: the Commandant's Garden and
the King's Garden. The Commandant's
Garden, which is not open to the public, is
not only very big, but also has large, har¬
moniously shaped trees, with straight
trunks and full crowns, in contrast to the
wind-blown trees elsewhere on the island."
When the author visited the site, the exten¬
sive lawn was green, and there was an orgy
of flowers of various kinds. The garden has
suffered neglect for many years, however,
and much damage was done by a superin¬
tendent who favored bamboo, despite the
fact that the garden, like the rest of the
island, was protected by law.

Stephan Nyeland, who founded the Vil-
vorde gardening school in Charlottenlund,
was attracted by the islands. His nephew
G.N. Brandt must have visited him, since
he wrote a major article in 1925 in

Architekten about Christiansø, with a

thought-provoking analysis of the island
with a view to protecting it by law. There i
had been plans to enact two laws, one for
buildings, one for nature protection, but
Brandt claimed that the interplay between
buildings and nature comprised a unique
environment, an aesthetic whole, and
should be covered by a single law. His ideas
were not followed, however.
The islands have provided inspiration for

a couple of generations of artists - Edvard
Weie, Karl Isakson, Harald Giersing, Kam¬
ma and Axel Salto, Olaf Rude, and others -
especially during the First World War,
when it was impossible for Danish artists to
travel to the south. They called Christiansø
the "Capri of the North."
Today Christiansø is an idyllic and dis¬

tinctive pearl, a place for romantic experi¬
ences and a favorite spot with tourists, who
unfortunately are hard on the environment.
The inhabitants' enthusiasm for gardening
seems to be countering the tourists' ravages.
Walled gardens are the rule, and plants that
find themselves outside survive only in pro¬
tected cracks and on sheltered slopes. The
contrast between harsh conditions outside
the walls and the gardens within them is
one of this island society's greatest attrac¬
tions: the fact that so much variety can be
collected on two islands measuring 22 and
11 hectares.

The Øresund Link,
coast to coast, p. 58
An agreement to build a bridge across the
Sound (Øresund in Danish), separating
Denmark from Sweden, was made on

March 23, 1991. A consortium was found¬
ed in 1992 to plan, finance, build, and
administer'the link.
The Sound connects the Skagerrak with

the Baltic, the earth's largest body of brack¬
ish water, with a very sensitive ecology.
A lime threshold, covered by moraine

from the last Ice Age, stretches across the
Sound, from Copenhagen to Malmd.
Saltholm is a visible part of this formation,
the largest coastal meadow in eastern Den¬
mark and an important bird preserve.

The goal of the project was to establish a
link that harmonized with the landscape,
consisting of an artificial peninsula off the
Danish coast; a trench tunnel with two

portal buildings; an artificial island south of
Saltholm; an access bridge between the
island and the high bridge; a two-story high
bridge; an access bridge between the high
bridge and the Swedish coast; and a termi¬
nal with toll booth and control center at
Lernacken, Sweden.
The artificial peninsula at Kastrup, on

the Danish side, was built up ofmoraine
material dug up from the sea bed and earth
from excavations on the project further
inland on Amager. The peninsula is covered
with tracks and roads, technical installa¬
tions, and buildings; all of them will be vis¬
ible on the flat, open landscape. The terrain
will remain low, though some railway tracks
will be elevated. Embankments will be
formed between the highway and railway
yards, hiding most of the technical facilities
and tracks. The coastal area will slope gently
towards the perimeter, built up of quarry
stones from Sweden.
The western part of the link consists of a

trench tunnel, with one tube for trains, two
tubes for motor vehicles, and a center gallery
for emergency and service use. The portal
buildings at each end are sunken to empha¬
size the open landscape. A trip through the
tunnel will normally take 2 minutes. The
tunnel interior is light and appealing, lined
with white aluminum panels and with signs
indicating speed and lanes.
The artificial island is intended to carry

traffic in an S-shape from east to west,
forming a manmade contrast to the natural
island of Saltholm. The coast is rimmed with
Swedish quarry stones in five shades, from
light to dark gray, the largest stones on the
southern and eastern shores. After a few years,
natural vegetation will begin to appear.
The bridge across the Sound is divided

into three parts, a western access bridge, a
high bridge, and an eastern access bridge.
The narrow bridge girders enable an unim¬
peded view of the Sound. The height of the
girders gives a longer span and fewer
columns, and consequently less blockage of
the water flow through the Sound.
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Lernacken is an artificial landscape built up
of soil from an inland lime quarry. The
landscape differs in both height and color
from the natural Swedish coast. Lernacken
serves as the transition between the Sound,
with its wide views, and the low-lying cul¬
tural landscape of Scania. The open charac¬
ter of Lernacken will be preserved on the
west, and the area will be sown with mix¬
tures of grass to suit local conditions. On
the east, where the terrain rises, the open
land becomes forest, with oak. The high
plateau, covered only with grass and herbs,
commands a magnificent view of the link
between Sweden and Denmark.

The Great Belt Link, p. 66
In June 1987, the Danish Parliament enact¬
ed a law on a link across the Great Belt. The
law ensured the free flow ofwater through
the Great Belt to preserve both the local envi¬
ronment and that of the Baltic Sea. Environ¬
mental considerations had a decisive influence
on the design of the link across the Great
Belt, which is divided by the island of Sprogø
into an eastern and a western channel.
The link was t6 consist of a low bridge

over the western channel, with combined
railway and highway lanes, and a two-lane
railway tunnel under the eastern channel, with
a tunnel or high bridge for vehicular traffic.
Railway traffic was given priority, and a two-
to three-year head start over vehicular traffic.
The job of creating a link between two

given points seems simple, but was exceed¬
ingly complex due to the environmental,
technical, security, and financial implica¬
tions of building bridges and tunnels.
The route was based on an evaluation of

distinctive features in the landscape that
should be preserved and characterize the
link between regions. It was decided to
clearly distinguish between natural and
manmade features. At Halskov on Zealand,
the project is integrated into the hills on the
north, the dunes, the stony coast. The ramp
to the tunnel is surrounded by dikes, plant¬
ed with a snow break dominated by oak,

' typical of the region.
The original plans for an artificial island

north of Sprogø were abandoned to avoid

blocking the flow ofwater and to protect
spawning areas for fish, mussel banks, eel
grass biotopes, and bird refuges. Where
Sprogø expands, the highway denotes the
border between old and new, further accen¬
tuated by the treatment of the landscape.
The bridge embankments and areas for land
fill are protected by a 5-meter perimeter of
granite. The dikes and slopes of the railway
ramps are planted with snow breaks. The
ramp is protected against collisions by ships
and the tunnel against the weight of drifting
sunken vessels.

Knudshoved, formed by rows of coastal
embankments, differs considerably from
Funen's agricultural landscape. The local
pine forests were exploited in the form of
slat-like plantings that frame the view of
Funen and dramatize the introduction to

the bridge.
The route was chosen to suit urban plan¬

ning and potential urban development as
well as geological conditions and aesthetic
considerations. On the east side of the Great
Belt, the access road's curve dramatizes the
experience of the high bridge, while the oth¬
erwise monotonous West Bridge is given an
architectural tension that not only makes for
safer driving, but also has the correct geom¬
etry for the railway tracks.
The West Bridge is a concrete beam

bridge divided into elements supported by a
.series of piers. The railway tunnels, 8 km
long, consist of two separate tubes with a
diameter of 7.7 meters, linked with passages
every 250 meters. The decision to separate
traffic into a railway tunnel and a high
bridge for motorized traffic made it possible
to increase the span of the East Bridge.
The East Bridge is 6,790 meters long and

consists of two types with completely differ¬
ent static effects: a suspension bridge and a
simply supported box beam bridge for the
connecting bays. The suspension bridges
1624-meter long main span and 254-meter
pylons make it the Great Belt Link's most
spectacular element. The East Bridge is arti¬
ficially lighted to make it safer for traffic
(airplanes, ships, and motor vehicles) and to
highlight the architectural experience. The
movement of the suspension cables is denot¬
ed by an open row of spotlights, while the

other structures are lighted with halogen-
mercury floodlights invisible from the high¬
way. The bridge's external surfaces are not
lighted, but its bearing structures are, above
and below the bridge deck. The lighting
emphasizes the bridge's dimensions and
sculptural qualities.

Plantings for the Great Belt Link, p. 79
Many companies have been involved in the
Great Belt Link with projects that have
affected the landscape. In order to create a
whole, landscape plans were devised, provid¬
ing detailed data on the terrain for each sec¬
tion.

Planting was begun as soon as earthworks
were finished to give the plants a head start.
Technical considerations played a major role
alongside tunnel ramps and bridge embank¬
ments, where plantings serve as snow breaks.
The main tree is oak, with hawthorn and

. spindle tree as underbrush. Common alder
and common maple provide a quick-growing
windbreak. The slopes are intended to form
dense, green walls, a calm background.
On the island of Sprogø, plans initially

called for only grass and herbs native to the
site, but windbreaks proved necessary. Sloe
and hawthorn, which are found on coastal
areas of the old island, and oak as a link to

the plantings along the tunnel were chosen.
Special conditions on Sprogø are wind, more
sun and less precipitation than in other
parts of (he country, exposure, salt, and
hares. Plants grow well only on northern
slopes. Seeds from local plants were used as
far as possible for plantings because they
were believed to be hardier. Efforts were

made to fence off the old part of the island
to keep out hares.
At Halskov, oak and hawthorn were

planted between the tunnel and the toll
booth complex. The administration build¬
ing, built close to a beech forest, is sur¬
rounded by new beeches of different sizes.
Sweetbrier and hawthorn, combined with
hornbeam and ordinary plants found along
the forest edge such as bird cherry and crab
apple, were planted along the highway. The
farther the plants are from the coast, the
better they thrive.
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Conditions on the island of Funen are

much better. Only south slopes have proved
difficult, and are now planted with roses,
which are most robust in dry conditions.
North of the western bridge embankment,
wind makes it impossible to plant anything
but lyme grass and helmet, which have done
well on what is now a popular beach.
Most planted areas were covered with

c. 30 cm of humus and all plants were placed
in hand-dug holes. Cover on dikes and
ramps consists of birds-foot trefoil and
clover mixed with Italian rye grass to prevent
erosion. A 3-4 year care plan was drawn up
and a manual serves as the basis for future
care and development for each area. The
last plantings will be finished in autumn
1999, and it will be three years before all
plantings are established and delivered.

Læsø — an island in
the Kattegat, p. 84
Læsø, an island in the northern Kattegat, is
Denmark's smallest municipality and geo¬

logically one of Denmark's youngest
regions. Because of its location, it has much
less precipitation than the rest of the coun¬
try and many more hours of sunshine'.

Læsø is mostly flat, except for the shift¬
ing sands on the northern coast. The
coastal meadows in the south, Rønnerne,
are a unique feature of the area and are pro¬
tected by law. This enormous, flat land¬
scape consists of heath, meadows, sand
banks, and islands, supplemented by large
quantities of boulders scattered irregularly
over the area.

State plantations cover one third of the
island, agricultural land one third, and nat¬
ural areas the final third. The island's main
industries are fishing, agriculture, and
tourism.

Læsø is believed to have emerged in
around 700 B.C. and took on its present-
day form in the Viking Age. The coastal
meadows were formed between 1100 and
1750 in the south, and salt-making became
an important source of income. Læsø was
covered by pine and oak forests in the Middle
Ages, but' these forests were cleared to make
way for agriculture from the early 13th cen¬

tury. Banks ofheather and sod were built
around the clearings (called gardens) to
keep out grazing cattle and sheep. The
coastal meadows grew towards the south,
and with them salt-making. When too ,

much forest was cleared and burned for
salt-making in the 17th century, the sands
began to shift, with catastrophic conse¬
quences. The men went off to sea, leaving
the women to farm the sandy soil. The
island was mostly bare between 1700 and
1900, only the two churches and farms
with seaweed-covered roofs outlined on the
horizon.
Not until the state began to buy up land

in the north in the 1920s were new plantings
undertaken. Læsø has completely changed
character as a result. With the advent of the
first new forests, agriculture had better con¬
ditions. Thanks to these plantings, north¬
ern Læsø now seems lush and friendly,
forming a marked contrast to the coastal
meadows in the south.

Lyø - an island in
the South Funen Archipelago, p. 85
The island of Lyø has been inhabited since
the 13th century, but its fertile moraine soil
was not farmed until the Middle Ages. By
1920, all forests had been cleared and the
population had reached its peak of 400
inhabitants. Today, farmhouses are still
clustered together along the village streets
instead of being relocated to the fields as in
most other parts ofDenmark.
The town of Lyø was described in 1926

as "a single continuous garden, here and
there with an open square and a village
pond." Thanks to an unwillingness to keep
up with modern trends, Lyø is still an idyll.

Lyø Church stands in the center of the
village, surrounded by an almost circular
cemetery. The cemetery has distinctive
individual plots rimmed by box. Plantings
consist of herbs and bulb plants used spar¬
ingly but carefully chosen according to
strictly formulated rules. The design of the
cemetery may have been inspired by corvée
work done at Holstenshuus, which like oth¬
er large manors on nearby Funen followed
European fashions and laid out Renaissance

and Baroque gardens. Private gardens also
display the inhabitants' reluctance to adopt
newfangled ideas.

Since many gardens on Lyø still have
flower parterres rimmed with box, visitors
can see gardening traditions that hark back
to the 18 th century.

Mandø - an island
in the Jutland Wadden Sea, p. 88
The Jutland Wadden Sea is a distinctive
kind of landscape, with the sea bed partly
laid bare at low tide, marsh landscapes sur¬
rounded by dikes, and islands of various
sizes. It is a lovely but sensitive environ¬
ment and an important EU bird reserve.
Denmark accounts for c. 10% of the entire
Wadden Sea and is its most pristine part.
The Wadden Sea is crisscrossed by a sys¬

tem of channels that carry water to the sea
at low tide, baring the tidal flats. They are
covered with water again six hours later at
high tide. High-lying areas usually remain
dry and are refuges for waders and seals.
Mandø is fascinating for the special land¬

scape created by the sea's deposits, with
extensive grassy stretches and few cultivated
areas. It measures 8 sq. km., two of them
marsh and tidal flats. Grazing areas for
sheep are enclosed by dikes, kept in con¬
stant repair by the island's 62 inhabitants.
The road to Mandø comes and goes,
depending on the tides, and visitors must
follow their schedule carefully.

The Faroe Islands — an island group
in the Atlantic Ocean, p. 90
The sea — rain — storm — light — rocks
Under a thin skin of grass, the islands' bod¬
ies stand out like muscles. Not veiled by
scrub or trees. Clean and beautiful. The

cemetery, simple and powerful with wild
grass, fenced in with stones and hardly dec¬
orated. Only in towns is prettiness creeping
in, checked by the climate.
We must not bring in trees or bushes.

Thank God there are still no cemetery con¬
sultants or manylandscape architects. Just a
powerful people, and nature at its starkest.
Martha Gaber Abrahamsen
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PRISOPGAVE
OM BYENS FREMTID
ÆNDRET INDLEVERINGSFRIST:
I.AUGUST 1999
Statens Kunstfonds arkitekturudvalg,
der fungerede i perioden 1996-98,
besluttede i efteråret 1998 at anven¬
de nogle af sine midler til dels at
genskabe forståelsen for byplanlæg¬
ningen som et afgørende vigtigt red¬
skab til at sikre vores byer og land¬
skaber den nødvendige kvalitet, dels
at skabe en debat om byplanlægning
og bybygning som efter manges
mening - også arkitekturudvalgets -
har haft trange kår og nærmest
stået i stampe de seneste år.
Gennem afholdelse af en åben pris¬
opgave håber arkitekturudvalget at
få sat fokus på mange af de aspek¬
ter, der indgår i planlægningen af
vores byer og landskaber.
Prisopgaven udskrives fordi, der til¬
syneladende mangler ideer og visio¬
ner for det bebyggede landskab.
Alt for ofte ser det ud som om, plan¬
lægningen af vore byer alene tager
udgangspunkt i kortsigtede politiske
og økonomiske interesser og ikke ud
fra en bevidsthed om, at de byplan¬
mæssige beslutninger, vi tager i dag,
har konsekvenser for det fysiske miljø
flere hundrede år frem.
Statens Kunstfonds arkitekturudvalg
ønsker med prisopgaven at medvirke
til at fremme interessen for byens
opbygning.
Formålet er at kunne fremkomme
med visionære bud på vore byers
udformning, som tager udgangspunkt
i en arkitektonisk og landskabelig
analyse af de udvalgte byer.
Således kan der skabes grundlag for
udvikling af byatlas, som på et over¬
ordnet plan leverer ideer til byernes
fremtid og fornyelse samt sætter
byudviklingen i særlige problem¬
områder ind i denne sammenhæng.
Resultatet af prisopgaven skal kun¬
ne danne grundlag for diskussioner
både landspolitisk, lokalt og fagligt
om byplanlægningen og vore byers

fremtid her på tærsklen til det
21. århundrede.

Prisopgaven er udskrevet i samarbej¬
de med kommunerne: København,
Århus, Odense, Korsør og Nuuk, der
er udvalgt som modelbyer for opgave¬
besvarelsen. Udvælgelsen af disse
byer skal ikke ses som en påpegning
af dårlig eller mangelfuld planlæg¬
ning de pågældende steder.
Samlet præmiesum er på 2 mio. kr.
Besvarelserne vil blive bedømt af en
dommerkomite bestående af arkitekt
MAA Per Feldthaus, fmd; borgmester
Per Bødker Andersen, Kolding; jour¬
nalist Georg Metz; forfatter Peter
Poulsen; arkitekt MAA Lone Wiggers;
landskabsarkitekt MDL Annemarie
Lund; arkitekt MAA Cort Ross Dinesen
og professor, arkitekt MAA Michael
Sten Johnsen. Sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann; DAL.

ELASA MINI-MEETING
SWITZERLAND 1999

International Student Workshop
under the title The language of
landscape', 16.-20. 8. 99.
Landscape architecture students
from more than 30 european coun¬
tries discover the richness of the

existing Swiss landscape in a
natural, rural and urban environment.
Two excursion days in the alpine
area and in the middleland of
Switzerland
Tree days workshop about the
theme landscape image by means of
two exercises at the University of
Applied Sciences Rapperswil/
Switzerland.

Informations/Application:
SLASO -Swiss Landscape
Architecture Student Organisation
Oberseestr. 10,
CH-8640 Rapperswil
Tel.+41 55 210 02 14,
Fax. +41 55 222 44 00,
fschlech@hsr.ch,
http://www.vshsr.ch/abertsch

Træ-autoværn
NYHED

Trækonstruktion forstærket
med stålprofiler på bagsiden.

Det miljørigtige alternativ til veje i naturskønne områder Overholder de europæiske
normer EN 1317-1 og 2
(Niveau N2)

Bestil uddybende materiale eller
uforbindende konsulentbesøg.

DanskAuto-VærnA/S
Tietgensvej 12 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 29 00 • Fax 86 82 29 50

DANMARKSBILLEDE
LANDSKABETS FORVANDLING I DET 20.ÅRHUNDREDE

Udgivet til udstillingen. DANMARKSBILLEDE
med tekster og fotografier af 33 landskabsanlæg der har
præget udviklingen i sidste halvdel af århundredet.
Landskabsafdelingen og Byggeriets Studiearkiv.
75 sider, pris 80 kr. Distribueres af Arkitektens Forlag.

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLES FORLAG

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

Jordforbedring
varemærker: | ■c*«.,- TopdressinaSvær Super-Muld 1 y0 1 w ^
D-Gro A

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



Landskabsarkitekt
Vi søger en landskabsarkitekt, der har lyst til at arbejde med de store linjer i
faget og i det danske landskab.Vi vil gerne supplere organisationen med en
visionær fagmand, der er ski*ap til at formidle fagets mange muligheder.
Arbejdsområderne vil primært være:

Strategier og planlægning
Skitsering, formgivning og udarbejdelse af idéoplæg
Udvikling og programmering af konkrete opgaver

- Formidling i skrift og illustrering
Virksomheden" kan tilbyde et udfordrende job i et kreativt miljø med en
uformel atmosfære.Vi lægger vægt på, at du har overbevisende kvalifikationer
indenfor følgendé områder:

Formgivning
\ Projektledelse

.Formidling ved hja^lp af ny teknologi
Skitsering og illustrering til præsentationsbrug
Samarbejde med andre faggrupper

Desudert lægger vi naturligvis vægt på at ansætté et menneske, der værdsæt¬
ter og bidrager til virksomhederis sociale miljø.

Ansøgning fried relevante bilag skal være virksomheden i hænde senest 20.
juli 1999. Nærmere oplysninger om jobbet og virksomheden:
Telefon 70 26 75 00. E-mail: pr@philiprasmussen.dk.

O R

DANSK LANDSKABSARKITEKTUR
I ORANGERIET,
FREDENSBORG SLOTSHAVE
Fra 1.-31. juli vises udstillingen Dansk
Landskabsarkitektur i i Orangeriet i
Fredensborg Slotshave.
Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter er i juni 1999 vært for en
verdenskongres: The 36th Internatio¬
nal Federation of Landscape Archi¬
tects World CongreSs, der afholdes
på Flolmen i København. I den an¬

ledning har Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter etableret udstil¬

lingen 'Dansk Landskabsarkitektur'.
Hendes Majestæt Dronning Mar¬
grethe II, som er protektor for ver¬
denskongressen, har vist stor imøde¬
kommenhed og gæstfrihed, idet
udstillingen åbnes i Orangeriet i
Fredensborg Slotshave.
Slots- og Ejendomsstyrelsen og flere
fonde, firmaer og privatpersoner har
gjort det økonomisk muligt at virke¬
liggøre udstillingen.
På ca. 70 plancher og i et tilhørende
katalog vises forskellige kategorier
af landskabsarkitektur: slots- og
herregårdshaver, private haver,
parker og pladser, kolonihaveområder,
kirkegårde, friarealer ved bolig¬
bebyggelser museer m.m.
Sammenhængen mellem malerkunst
og landskabsarkitektur er inspirerende.
I malerkunst afbilledes motiver fra

forskellige årstider. I have- og land¬
skabsarkitektur planlægges, så netop
årstidernes forskellige højdepunkter
bliver en oplevelse, man husker,
glædes over og længes efter.
Det siges ofte, at dansk landskabs¬
arkitektur har sin særlige karakter
og kvalitet i den rumlige komposition,
som er inspireret af det åbne land¬
skab med marker, hegn, hække og
vandflader.
De udvalgte projekter søger at be¬
tone et sådant slægtskab.

Udstillingens er tilrettelagt af et ud¬
valg bestående af landskabsarkitek¬
terne mdl Charlotte Skibsted, Jens
Hendeliowitz, Karin Nygaard Corfit-
zen og Solveig Stenholm.
Landskabsarkitekt mdl Steen Gelsing
er udstillingens arkitekt.

Dansk landskabsarkitektur

Orangeriet i Fredensborg Slotshave.
Udstillingen er åben alle dage 13-17.
Katalog til udstillingen:
Danish Landscape Architecture.
84 s„ ill. 65 kr.
Information og distribution:
Torben Gleesborg.
Danske Landskabsarkitekter.
Hauser Plads 32, 3.1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10.
dl@landskabsarkitekter.dk

UDSTILINGER I GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
Til 4. juli: Fuglsang & Mandrup-Poulsen,
10. juli-22. august: Tanja Jordan og
Linda Taalman,
28. august-10. oktober: Lars Autrup,
Peter Bertram, Niels Grønbæk og
Claus Mandal Hansen,
16. oktober-21. november: Marianne
Levinsen og Anette Dyring Naalund,
27. november-9. januar 2000: Chris
Thurlbourne og Barnabas Wetton.

Dansk Arkitektur Center
Gammel Dok. DK-1401 Strandgade 27B
Tel. 32 57 19 30

www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

ARKITEKTURUDFLUGTER FRA
GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
27. juni kl. 13-17:
Byvandring på Christianshavn.
Guide: Filmproducent Nils Vest.

1. august kl. 13-17:
Bustur til byfornyelse i København.
Guide: Arkitekt MAA Anders Drag-
heim, Tegnestuen Nova 5.

7. august kl. 9-17:
H99 i Helsingør og Helsingborg.
Guide: Bo Carlqvist fra H99-sekre-
tariatet.

10. august kl. 15-17:
Byggepladsbesøg i Dansk Design Center.
Guide: Henning Larsens Tegnestue.

17. august kl. 15-17:
Byggepladsbesøg på Handelshøj¬
skolen, Frederiksberg.
Guide: Vilhelm Lauritzens Tegnestue.

22. august kl. 13-17:
Bustur til ældreboliger m.v. i Kbh.
Guide: Dir. Bjarne Hastrup. Ældresagen.

HjrfunE
GRÆSFRØ & RULLEGRÆS

::
^T1PRODANA -
@Ruixe<

Professionelle græsblandinger
og Rullegræs til sport, erhverv og privat brug.

nmtafnrfliHor



29. august kl. 13-16:
Sejltur i Københavns Havn.
Guide: Udviklingschef Karl Gustav
Jensen, Københavns Havn.

5. september kl. 13-17:
Bustur til økologisk byfornyelse på
Vesterbro
Guide: Arkitekt MAA Tove Lading.

Billetter til turene kan købes eller
bestilles i Gammel Doks Boghandel.
Yderligere information: Esben Larsen.
Tel. 32 57 19 30, fax 32 54 50 10.
dac@gammeldok.dk

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
1.-2. september. Det åbne lands
planlægning.
For at forbedre forvaltning af det
åbne lands planlægning og imple¬
mentere en helhedsorienteret land¬

skabsforvaltning belyses aktuelle
problemstillinger i miljø- og land¬
brugspolitikken.
7. oktober. Landskabspleje.
Med udgangspunkt i engelske
eksempler belyses, hvorledes de
stadigt større krav til naturområders
flersidighed kan tilgodeses.
26. oktober. Bytræseminar.
Temaer på årets bytræseminar er:
Beskyttelse, bevaring og værdisæt¬
ning. Nødebo.
22. november. GIS og kommunikation.
Tekniske, organisatoriske og kom¬
munikative aspekter gennemgås på
dette seminar. Gentofte.

Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11. Fax 75 88 20 85.

krg@fsl.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM
14.-17. september. Den tredie euro¬
pæiske byplanbiennale afholdes i
Herne, Tyskland med temaet:
Bæredygtig udvikling - en udfordring
for Europas byregioner. Byplanbien¬
nalen afholdtes i 1995 i Lyon og i
1997 i Bom.
7.-8. oktober. By og trafik..
Det 49. danske byplanmøde. Fåborg.
1.-10. november. Studierejse til USA:
The Sunbelt Cities.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM

Skapande uterum. Stockholm.
27.-28. august.
Movium, SLU. Box 54. 230 53
Alnarp. Sverige.
Anna-CarinOlsson@movium.slu.se

KONFERENCER, MESSER M M.
24.-26. august. Have & Landskab '99.
Udstilling ved Teknisk Skole i Slagelse.
Arr. Have & Landskabsrådet og
Forskningscentret Skov & Landskab.

19.-21. juli. European heritage inter¬
pretation workshop.
På Bournemouth University afholdes
workshop om, hvordan den europæ¬
iske natur- og kulturarv sikres og for¬
stås. Information: Dr. Chris Wood,
tel.+44 12 02 59513 eller
cwood@bournemouth.ac.uk

30.-31. august. Trafikdage på
Aalborg Universitet
Trafikdagenes formål er at præsen¬
tere og debattere forskningsresul¬
tater, analyser og praktiske erfaringer
fra projekter inden for transport¬
sektoren.
Information: Lilli Glad, tel. 96 35 83 75
Iilli@i4.auc.dk

8.-10. september. Stads- og Kommu¬
negartnerforeningens Årsmøde
SK holder årsmøde i Aalborg i an¬
ledning af, at kommunens park¬
afdeling fylder 130 år. Temaet er sik¬
ring/ bevarelse af byernes rekreative
områder.
Information: SK, tel. 45 81 77 30.

27.-29. oktober. Areal 1999. Køln.
www.koelnmesse.de/areal.

MODTAGNE PUBLIKATIONER

Kjeld de Fine Licht: Carlsbergfondets
bygning 1899-1999. Carlsbergfondet,
1999. 94 s., ill. 195 kr.
René Kural: Spillerum - alternative
steder til idræt, kultur og fritid.
Kunstakademiets Arkitektskoles

Forlag, 1999. Dansk og engelsk udg.
176 s., ill. 185 kr.
Olaf Lind: Tegn på energi. Arkitektens
Forlag,'i999. 288 s., ill.
Ib Asger Olsen: Planter i miljøet.
Forlaget Grønt Miljø, 2., rev. udg.
200 s., ill.
Udpegning af værdifulde kulturmiljøer
i regionplanlægingen. Miljø- og
Energiministeriet. Skov- og Natur¬
styrelsen, 1999. 64 s., ill. 100 kr.
Bekæmpelsesmidler - anvendelse
og spredning i miljøet. Tema-rapport
fra DMU 26/1999. Miljø- og Energi¬
ministeriet. Danmarks Miljøunder¬
søgelser. 48 s., ill.
Ibirisk skovsnegl. Grøn Viden nr. 124.
Havebrug. 1999.
Økologisk produktion af jordbær.
Grøn Viden nr. 125. Havebrug. 1999.
Bengt Persson: Stor-Stad och land i
Uplands-Bro. Stad & Land nr. 157.
1998. Movium. 120 s., ill.
Malin Rizell.og Roland Gustavsson:
Att anlågga skogsbryn.Stad & Land
nr. 160.1998. Movium. 124 s., ill.

Joachim Wolscke-Buhlman og
Jacob Becker: American Garden
Literature in the Dumbarton Oaks
Collection (1785-1900). An annotated
bibliography. Dumbarton Oaks
Publications Office, 1998. Wash. D.C.
244 p., ill. 35 $.
Ronald Clark: Garten 1999/2000,
Callwey Verlag, 1999. 496 s„ ill.
29,90 DM.
Nori og Sandra Pope: Garten in
Weiss, Gelb, Rot oder Blau. Callwey
Verlag, 1999.160 s„ ill. 69,90 DM.
Topos 26. Internationale Bauaus-
stellung Emscher Park. March 1999.
Callwey, Munchen. 128 s., ill.
Eric Blok: Nederlandse Tuinarchitec-
tuur. Thoth publishers, Bussum,
1997.192 s„ ill, 39,50 NLG
Sjoerd Cusveller et. al.: Landschaps-
architectuur én Stedebouw in
Nederland 1995-1997. Thoth publis¬
hers, Bussum, 1998.192 s., ill,
69,50 NLG.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående fjøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

HAVE & LANDSKAB '99
Have og Landskab er som den ene¬
ste udstilling specielt rettet mod
den professionelle have-, park- og
landskabssektor. Udstillings særken¬
de er, at den behandler såvel projek¬
tering, anlæg, drift og forvaltning af
grønne områder. Det er netop bred¬
den i såvel udstillere som besøgende
inden for sektoren, at Have & Land¬
skab kan medvirke til at styrke sam¬
menhængen mellem forskellige faser.
En væsentlig del af konceptet bag
Have og Landskab er at give alle
typer af udstillere mulighed for at
demonstrere deres maskiner, red¬
skaber og produkter på udstillingen.
Der er i år en stor og stigende inter¬
esse fra udstillerne for at ville
demonstrere maskiner og produkter.
Som supplement til de 100 forskelli¬
ge bunddækkeplanter, der blev plan¬
tet det foregående år, er der i skolens
park blevet plantet 1675 planter,
bestående af de nyeste sorter.
Parken med udstillingsstande bliver
helt frem til udstillingen plejet af
gartnerelever fra Teknisk Skole
Slagelse.
Miljøvenlig anlæg og pleje af grønne
områder er valgt som det overordne¬
de tema på Have & Landskab '99.
Når der er sat fokus på miljøaspek¬
tet, er det fordi, det opfattes som
indlysende, at netop anlæg og pleje
af grønne områder bør kunne ud¬
føres, uden at aktiviteten belaster
mi-ljøet unødigt.
De aktuelle problemstillinger/der vil
blive behandlet i forbindelsen med

udstillingen er koncentreret i tre
overordnede grupper.

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

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

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

A23



- Alternative plejemetoder i lyset
af det forestående pesticidophør.
Det er politisk bestemt, at det
offentlige (stat, amt og kommune)
senest fra 1. januar 2003 skal an¬
lægge og drive deres arealer uden
brug af pesticider, hvilket stiller sek¬
toren over for en stor udfordring.
- Anvendelse og pleje af planter i
park- og landskabsbevoksninger.
Særkendet ved den grønne sektorer
er den bevidste brug af planter.
Alle områder der ikke er dækket af

bygninger og trafikanlæg eller dyrkes
som land- eller skovbrug har sæd¬
vanligvis undergået en eller anden
grad af æstetisk bearbejdning, hvor
planter oftest er det væsentligste
byggemateriale. Derfor er valg af
planter en vigtig del af det miljø¬
venlige anlæg og plejen.
- Miljøaspekter ved anlæg og pleje.
At grønt skal anlægges og plejes, så
medarbejdere og miljø belastes mindst
muligt, er åbenlyst. Dette omfatter
såvel nye materialer som anvendelse
af nye teknikker og arbejdsrutiner.
Alternativer til trykimprægneret træ
præsenteres på udstillingen, lige¬
som mulighederne for lokal afled¬
ning af regnvand demonstreres.

24.-26. august. Have & Landskab '99.
Udstilling ved Teknisk Skole i Slagelse.
Yderligere information
Have & Landskabsrådet
Sankt Knuds Vej 25.1903 Frbg. C
Tel. 33 86 08 60. Fax 33 86 08 50.
eller

Forskningscentret for Skov & Landskab.
Hørsholm Kongevej 11.2970 Hørsholm.
pkr@fsl.dk

VALBYPARKEN OG
TEMAHAVERNE 1999

Da København i 1996 var kulturby,
arrangerede Have & Landskabsrådet
Danmarks hidtil største haveudstil¬

ling med 17 nyanlagte temahaver i
Valbyparken. Efter de første tre år
er temahaverne i sagens natur blevet
frodigere og flottere end i 1996.
Pilehækkene, der blev plantet for
hurtigt at skabe grønne rammer om
haverne, er i de fleste tilfælde
erstattet af en avnbøghæk. Køkken¬
havens halmballehæk er bogstave¬
ligt sunket i jorden og erstattet af
et flettet vidjehegn.
Temahavernes styregruppe udsender
i 1999 hver måned fra marts til
oktober et nyhedsbrev med aktuelt
om haverne.

Information: Helle Nebelong,
landskabsarkitekt MAA.

Parkafdelingen. Njalsgade 15,1. sal.
2300 København S.
Tel. 33 66 34 76. Fax 33 66 71 91.
hen@bff.kk.dl<

BYENS GRØNNE STEDER
- GRØNNE GLÆDER
Friluftsrådet har i maj fortredie gang
gennem kampagnen 'Byens grønne
steder-grønne glæder' belønnet
områder med stor herlighedsværdi.
Der er nu 33 belønnede områder.
Det er både byparker, voldanlæg,
naturområder, friarealer ved boligbe¬
byggelser samt en enkelt børnehave.
8 af de grønne områder belønnes for
anden gang. De har alle fastholdt og
opfyldt målet om at udvikle området
og dermed øge herlighedsværdien.
I år er der belønnet 13 grønne om¬
råder, spredt over det meste af landet:
Fra Skagen til Sønderborg og fra
Gram til København. Hvert område
tildeles en bronzeplakette og 'Byens
grønne blad', som i ord og billede
beskriver stedet, dets kvaliteter og
særlige værdier.
Af de i 1999 belønnede anlæg er
bl.a. Vejle Bypark og Gamle Kirke¬
gård i Vejle, Gram Slotspark, Post¬
holdergårdens Have i Aabenraa,
Nyborg Fæstning, Slotsbanken i Vor¬
dingborg, Holte Havn Park og Hans
Tavsens Park i København.
11998 belønnedes bl.a. Østerådalen
i Aalborg, Damparken i Haderslev,
Lunden i Silkeborg, Fredericia Vold,
Faaborg Gymnasium samt Vestvolden
og Bredalsparken ved København.
Ansøgningsskema fås i Friluftsrådet.
Det er gratis at ansøgninge, men der
er et deltagergebyr på 2.500 kr. for
hvert grønt område, der belønnes.
Ansøgningsfristen er 15. februar
hvert år, første gang var i 1997.
Friluftsrådet har nedsat en jury, der
bedømmer de indkomne ansøgnin¬
ger og belønner de grønne områder,
der opfylder kriterierne.
Tildelingen sker hvert år d. 20. maj.
Friluftsrådet er en paraplyorganisa¬
tion for 93 organisationer inden for
friluftsliv, natur og miljø. Rådet vare¬
tager såvel organisationernes som
den almene befolknings interesser
og forsøger gennem bl.a. kampagner,
projekter og politisk lobbyarbejde at
støtte og fremme mulighederne for
friluftsliv. Friluftsrådet administrerer

'Tips- og lottomidler til friluftsliv'.
Friluftsrådet er det danske medlem af
FEEE (Foundation for Environmental
Education in Europe), der arbejder
med miljøundervisning.
Information: Vibeke Dalum, Friluftsrådet.
Scandiagade 13. 2450 Kbh. SV.
Tel. 33 79 00 79. Fax 33 79 01 79.
friluftsraadet@inet.uni2.dk

TEGNESTUENYT ,

Lone van Deurs, landskabsarkitekt
mdl, pir har fået ny tegnestueadresse:
Havnegade 41 III, 1058 Kbh. K.
Tel. 33 91 92 42. Fax 33 93 37 40.
vandeurs@inet.uni2.dk

Med Frederiksberg som eksempel
lægger bogeri op til en fornyet
diskussion om, hvad byforskønnelse
kan være.

Forfattere:

Sven-Ingvar Andersson, Helle Bay, -

Niels Guttormsen, Christina Flesselholdt,
Troels Degn Johansson, Anders Michelsen,
Bjørn Nørgaard, Peter Olesen, Ib Asger
Olsen, Claus M. Smidt og Martin Zerlang.

Hvad giver byen liv og

Hvad skaber

Har billedkunsten en rolle i

Hvad er

Er Frederiksberg overhovedet

byforskønnelse?

skøn?

120 sider, stort format.

Rigt illustreret med
farvefotos af

Keld Helmer-Petersen

og tegninger af
Sven Okkels.

Pris 178 kr.

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27A
DK 1401 KøbenhavnK

Telefon 32 83 69 00

Telefax 32 83 69 41
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 44 97 05 1« og 4497 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

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

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

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Kursus i Vegetationsøkologi og planteanvendelse
I en tid hvor mange fravælger brugen af kemisk ukrudtsbe¬
kæmpelse har det fået øget aktualitet at have kendskab til
den naturlige vegetationsudvikling og hvordan de enkelte
planters tilstedeværelse hænger sammen med vækstkårene.
På kurset gennemgås bl.a.:
• Den klassiske successions og klimaksteori - et forældet
korthus. ' , -

• Planternes forandring af omgivelserne og omvendt.
• Årsager til vegetationsforandringer.
• Monokulturer - uniformitet, stabilitet og foryngelse.
• Sygdomsresistens og ukrudtsbekæmpelse i økologisk jord¬
brug.

• På en ekskurtion ses på jordstruktur samt den planlagte og
den selvetablerede vegetation:

For detaljeret program se Grønt Miljø nr. 4 1999. Tilmelding
og information tlf: 2211 4717 el. 3874 9772. Oplægsholde¬
re: Professor i jordbundskemi Ole Borggaard, KVL, Økolo¬
gisk Landmand Åge Pedersen, Anlægsgartner og Land¬
skabsarkitekt Anders Koch (kursusleder). Sted: Kvarters-
center Nordvest, Dortheavej 61, 2400 NV. Dato: 9/9 1999 kl.
830 - 1600. Pris: 1600 excl. moms.

Tildelt ID Prisen 97

GH Form
GH Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221



Sølund er mere

Det er også special
løsninger - efter
kundens behov.


