
side 1-164 55. årgang Kobenhavn 1974

landskap
nordisk tidsskrift for planlægning af have og landskab

Scandinavian review for garden and landscape planning

REDAKTØR

Karen Permin, cand. hort. (ansvarsh.)
Mosevangen 24, 3460 Birkerød. Tlf. 81 15 22

DANSK REDAKTION

Elise Trier Dahlkild, Paul Deroose, Torben Michelsen,
Erik Mygind, Åge Nicolaisen, Per Stahlschmidt

FINSK REDAKTION

Maj-Lis Rosenbroijer och Christina Laurén

NORSK REDAKTION

Guri Vallevik Håbjørg, Vidar Asheim, Endre Vik

SVENSK REDAKTION

Rolf-Gunnar Andersson, Par Gustafsson, John Dormling

ENGELSK OVERSÆTTELSE

Paula Hostrup-Jessen

FORSIDE

Steen Høyer

EKSPEDITION OG ANNONCEAFDELING
Arkitektens Forlag
Nyhavn 43, 1051 København K. Tlf. (01) 13 62 00

BOGTRYK

Skive Folkeblads Bogtrykkeri

REPRODUKTION

F. Hendriksens Eft. Reproduktionsatelier

Udgivet for Norden af:
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter DL

Landskapsarkitekternas Riksforbund LAR
Norske Landskapsarkltekters Forening NLA
Finlands TrSdgdrdsarkitekter r.f.
Stads- og kommunegartnerforeningen I Danmark



Forfatterliste: hvide sider

Første tal henviser til pagina. Tallet efter skråstregen til bladets nr.

ABEL, JETTE
I Boyes fodspor 101/6
Ministerialbygningerne i Slotsholmsgade 106/6
Østifternes Kreditforening 102/6
BJARNØ, ELLEN
Landskabsplanlægning for Odense storkommune 41/3
BRAMSNÆS, ANNELISE

Nordisk doktorand/licentiatkursus i landskabsarkitektur . . 78/4

BREGNBALLE, FRANK

Økologi og æstetik 2/1
BRUUN, ANDREAS

IFLA's Grand Council møde i Wien 1975 116/6

CRISTENSEN, SVEND AA.

Vand til det grønne miljø 138/7
DEFINITIONSUDVALGET HAVE OG LANDSKAB
Natur Bymiljø Mennesker 61/3
Aktuel landskabspolitik

DORMLING, JOHN

Gågade i Wien 117/6
ENGROOS, GORAN

Landskapsplanering i Helsingfors stad .. 68/4
FALKENTORP, TINE

Regionplanlægning 1970-85 158/8
FOG-MØLLER, HENRIK

Økologi og planlægning 7/1
GINMAN & HARBOE M. FL.

Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg 128/7
GRONBERGER, ROBERT M. FL.

Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg 124/7
GULDAGER, SUSANNE

Frank Bregnballe: Vort menneskeskabte miljø 20/1
HANSEN, EBBA OG SVEN
En have i Brabrand 85/5
HANSEN, SVEN

Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg ..i 126/7
HERMELIN, SVEN A.

Peter Brogård: Om det danske landskabs historie 84/4
HANSEN, WILLY F.

George Brown: The pruning of trees, shrubs 8c conifer .... 120/6
IISAKKILA, LEENA

Utbildningen av landskapsarkitekter i Finland 66/4



JENSEN, KIRSTEN

Vestamager 143/8
JOHNSEN, ARILD

Friluftsplan for Østfold fylke 72/4
KLYKKEN, DANIEL

Vidar Asheim: Turhåndbok for Ås 120/6

KOUSTRUP, METTE

Indtryk fra Kina 21/2

KRING, KARSTEN ELI

Derek Lovejoy: Land Use and Landscape Planning 82/4
LANDIN, LARS

Ny infartsled till Karlskrona 51/3

LANDSKABSARKITEKTSTUDENTER

Alnarp/Ultuna Landskapsarkitekt 60/3
København Hyldebo, traktørhave 92/5

Selsø - registrering og renovering 94/5
Vestamager 143/8

Ås Boligplanlegging 80/4

MICHELSEN, TORBEN

Skælskør gigthospital .. 113/6
MYGIND, ERIK

Møller & Wichmann: Vejtræer i Sønderjyllands amt .... 18/1
MØRUP JENSEN, CHR.
En by og dens borgere 56/3
NICOLAISEN, ÅGE
En levende have fra 1880'erne 90/5
Es gibt nur einmal, es kommt nie wieder 118/6

NUKARI, TERTTU M. FL.

Skiss for ett strandområde i Joensuu, Finland 70/4
NØRGÅRD, OLE

Amagerby 3 151/8

OLSEN, IB ASGER

Ridefogeder eller tillidsmænd 1/1
Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg 133/7
OTERHOLM, ALF-IVAR & INGVILD SOLBU

Nordisk doktorand og lisensiatkurs i landskapsarkitektur .. 76/4
PETERSEN, MARTIN

Jordsammensætning til sportspladser 134/7

ROSENBROIJER, MAJ-LIS
Paul Olsson in memoriam 65/4
Kotteskulptur i Dipoliparken 67/4
SKAARUP, PREBEN

Henrik Hvidtfeldt: Støj i byen, del 1 159/8
Sten Martini: Nyere forstadsmiljøer 160/8
SOLBU, INGVILD & ALF-IVAR OTERHOLM

Nordisk doktorand og lisensiatkurs i landskapsarkitektur .. 76/4



STAHLSCHMIDT, PER

Bijlmermeer 14/1
SWARD, ROLAND

Lars-Olof Eriksson in memoriam 65/4

SØRENSEN, SUSANNE M. FL.
Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg 132/7

THOMSEN, AXEL
Landskabsarkitektens indsats 50/3

THORSEN, PETER
Sten Bjerke in memoriam 121/7
Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg 130/7

WESSING, H. C.

Planlægning for Mandø 10/1

Forfatterliste: blå sider

AREVAD-JACOBSEN, J.
Fredningsplanudvalgenes stilling 1/2
ANDERSSON, SVEN-INGVAR
Parker och utstallningar 2/6
BJARNØ, ELLEN
Tanker om landskabsarkitektens rolle nu og fremover .. .. 2/8
BROCHMANN, ODD

Forskningsprojekt vedr. den danske byparks historie .... • 1/1
BRUUN, ANDREAS

Rapport om IFLA's Grand Council møde i 1973 4/1
EJIOFOR, ANNEMARIE & SUSANNE GULDAGER
DL's årsmøde i Næstved d. 27. og 28. september 74
Aktiv landskabspolitik i kommunerne 2/7
DORMLING, JOHN
De svenska landskapsarkitekternas organisationsfrågor ... 2/2
KORTEGÅRD, JOHS.

Netop nu! 1/7
LUND, CARSTEN
Landskabsarkitektuddannelsen i Danmark 2/1

MØRUP JENSEN, CHR.
Stadsgartnerens rolle i kommuneplanlægningen ......... 2/5
Aktiv landskabspolitik i kommunerne 2/7
OLSEN, IB ASGER

Kommunegartneren 2/4
OLSEN, IB ASGER og PER STAHLSCHMIDT
DL's påtænkte aktiviteter 1/3
RAINER, ROLAND

Citat fra: Planungskonzept Wien ...... s.. 2/3



Emneliste: hvide sider KONKURRENCE

Konkurrence om et idrætscenter i Sønderborg 122/7

BOGOMTALE

Asheim, Vidar: Turhåndbok for Ås 120/6
Bregnballe, Frank: Vort menneskeskabte miljø .... 20/1
Brogaard, Peter: Om det danske landskabs historie 84/4
Brown, George E.: The pruning of trees, shrubs and

conifers 120/6
Egnsplanrådets 3. & 4. rapport 158/8
Hvidtfeldt, Henrik: Støj i byen 159/8
Lovejoy, Derek m. fl.: Land Use and Landscape

Planning 82/4
Martini, Sten: Nyere forstadsmiljøer 160/8
Møller & Wichmann: Vejtræer i Sønderjyllands amt 18/1

BY- OG LANDSKABSPLANLÆGNING

Aktuel landskabspolitik: Natur Miljø Mennesker .. 61/3
Amagerby 3 151/8
Bijlmermeer 14/1
En by og dens borgere 56/3
Friluftsplan for Østfold fylke 72/4
Landet omkring Yangtzefloden 36/2
Landskabsarkitektens indsats 50/3

Landskabsplanlægning for Odense storkommune .. 41/3
Landskapsplanering i Helsingfors stad 68/4
Ny infartsled till Karlskrona 51/3
Planlægning for Mandø 10/1
Ridefogeder eller tillidsmænd 1/1
Shang Wang-produktionsbrigade 32/2
Skiss for ett strandområde i Joensuu 70/4
Ta-chai folkekommune 38/2

Vestamager ..." 143/8
Vækst og ressourcer • 141/8
Økologi og planlægning 7/1
Økologi og æstetik 2/1

FAGDEFINITIONER

Landskapsarkitekt .... 60/3
Natur. Bymiljø. Mennesker 1 61/3

KIRKEGÅRD

Jonkoping skogskyrkogård 110/6

HAVEANLÆG

En have i Brabrand 85/5
En kinesisk have fra ca. 1550 22/2
En levende have fra 1880'erne 90/5

Hyldebo traktørhave 92/5
Ministerialbygningerne i Slotsholmsgade 106/6
Skælskør gigthospital 113/6
Østifternes kreditforening 102/6

HISTORISKE ANLÆG

I-yan - en kinesisk have fra ca. 1550 ■ 22/2
Selsø 94/5

Sommerpaladset i Peking 28/2

MØDER, KONFERENCER M. M.
DL!s høstkonference i Ribe 1973 7/1
IFLA: Grand Council møde i Wien 1974 116/6
IFLA kongres i Wien 1974 118/6

PERSONALIA

Paul Olsson in memoriam 65/4
Olle Eriksson in memoriam 65/4
Sten Bjerke in memoriam 121/7

SPORTSPLADSER

Jordsammensætning til sportspladser 134/7
Konkurrence om et idrætsanlæg i Sønderborg 122/7
Vand til det grønne miljø 138/7

%

UDDANNELSE

Finland: Tekniska hogskolan
Utbildningen av landskapsarkitekter i Finland . . 66/4

Danmark: KVL

Hyldebo traktørhave 92/5
Selsø - registrering og renoveringsforslag 94/5
Vestamager 143/8

Norge: NLH
Boligplanlegging 80/4

Sverige: Ultuna-Alnarp
Landskapsarkitekt - informationsblad 60/3

Nordisk doktorand/licentiatkursus på Ås 1973/
Alnarp 1974 76/4

ØKOLOGI

Økologi og planlægning 7/1
Økologi og æstetik 2/2

Emneliste: blå sider

FAGOMRÅDET

En udfordring 1/8
Kommunegartneren 2/4
Landskabsarkitektens rolle nu og fremover ........ 2/8
Netop nu! 1/7
Stadsgartnerens rolle i kommuneplanlægningen .... 2/5

UDVALG

Fredningsplanudvalgenes fremtid i Danmark 1/2

KONKURRENCER

Udlysning af flg. konkurrencer 4/4
Begravningsplats i Goteborg
Støj og byfornyelse
Boligbebyggelse i Gilleleje
Solvalla travbana



MØDER
IFLA's Grand Council møde i Paris 1973 4/1
DL's høstkonference i Næstved, program 1/4
DL's høstkonference i Næstved, referat 2/7
DL's høstkonference i Næstved, resolution 4/7

ORGANISATION
Demonstration mod arbejdsløshed og byggekrise . . l/G
DL's påtænkte aktiviteter 1/3
DL's årsmøde i Næstved 1974, program 1/4
DL's årsmøde i Næstved 1974, referat & resolution . 2/7
Landskabsarkitektens uddannelse, arbejdsområder og

faglige organisationer i Danmark 4/3
Landskapsarkitekternas Riksforbund, organisations-

frågor 2/2

TRÆER

Beretning fra Foreningen til Hovedstadens for¬
skønnelse 1/5

En bys træbestand .. 2/3
Fonden for træer og miljø 1/8

UDDANNELSE

Forskningsprojekt ved landskabslaboratoriet, Kunst¬
akademiets arkitektskole, København 1/1

Landskabsarkitektuddannelsen i Danmark 2/1

Landskabsarkitektuddannelse, arbejdsområder og

faglige organisationer

PARKER

Forskningsprojekt ved landskabslaboratoriet ved
Kunstakademiets arkitektskole

Parker och utstållningar

Emneliste: annoncesider

Kontaktcenter for by- og region¬
forskning

Landskabsarkitekten som rådgiver
Landskap, regnskab, mødereferat,

Selskabet for Bygnings- og

nr. 1 & 8

nr. 1, 2, 4 &
nr. 3, 5 & 6

nr. 2
nr. 2

nr. 1 & 3

nr. 2, 3, 5 &

nr. 2, 3 & 6
nr. 7

nr. 1 & 8

nr. 8

nr. 1

nr. 1, 5, 6 &
nr. 4 & 8

nr. 1, 5, 6 &

4/3

1/1
2/6

Subject index

The first number refers to the page, the second to the issue
in question.

CEMETERY
The" Extension of Jonkoping Cemetery, Sweden ... 110/6

COMPETITION

Competition for a Sports Centre in Denmark 122/7

ECOLOGY

Ecology and Aesthetics 2/1
Ecology and Planning 7/1

EDUCATION
Scandinavian Doctorate/Licentiate Course in

Landscape Architecture 72/4
Training at The Norwegian Institute of Landscape

Architecture 80/4

Training Landscape Architects in Finland-.! 66/4

GARDENS
A Garden in Brabrand, Denmark 85/5
A Living Garden from the 1880's, Denmark 90/5
Beer Garden „Hyldebo", Denmark 92/5
The Ministerial Buildings in Copenhagen 106/6
Østifterne Building Society, Copenhagen 102/6

HISTORICAL GARDENS
A Chinese Garden from the Ming Period 22/2
Selsø, Denmark 94/5
The Summer Palace in Peking 28/2

HOSPITAL
Skælskør Hospital for Rheumatic Disorders, Denmark 114/6

I FLA
The Vienna Congress for IFLA and IFPRA 1974 .. 118/6

LANDSCAPE PLANNING

Ariiagerby 3
A Town and its Citizens, Denmark
Bijlmermeer, Holland
Landscape Planning in Helsinki .•

Landscape Planning for Odense, Denmark . ,

Mandø, Denmark
New Approach Road to Karlskrona, Sweden
Open Air Plan for Østfold, Norway
Sketch for a Lake-Shore Area in Finland .,

Ta-chai, China
The Shang Wang Production Brigade, China
West Amager, Copenhagen -

Amager Town 3

SPORTS GROUNDS

Competition for a Sports Centre in Denmark 122/7
Composition of the Soil with regard to Sports

grounds and Analysis of Soil Texture and Structure 134/7
Wafer for the Green Environment 138/7

. 151/8

. 56/3
14/1

'. 68/4
. 41/3

10/1
. 51/3
. 72/4
. 70/4
. 38/2
. 32/2
. 143/8
. 151/8



Foreningen af Norske Landskapsarkitekters Forening NLA
Danske Landskabsarkitekter DL

Alfnes, Ingerid Klingberg, Helge
Abel, Jette Lund-Andersen, Kirsten Alstad, Bjørg Klykken, Daniel
Algren, Svend Lund-Sørensen, Knud Arnesen, Ingegerd Kongsrud, Åge
Ameys, Frans Mansa, Niels Asheim, Vidar Kristensen, Johan
Andersen, Finn Michelsen, Torben Aspesæter, Olav Kvam, Anders
Andersson, Sven-Ingvar Moos, Gunnar Auestad, Klara Kvam, Kari
Arevad-Jacobsen, J. Muusfeldt, Agnete Baardseth, Elisabeth Kvam, Olav
Banke, Niels Kristian Mygind, Erik Bele, Njål Lerang, Reidar
Bergmann, Jacob Møller, Ib Benjaminsen, Bjørn Lid, Margreta
Blunch, Steen Nicolaisen, Åge Berge, Erling Lindebrekke, Harald
Borup, Peder Nielsen, Erik Heeser Bergerøy, Turid Lyftingsmo, Trygve
Bruun, Andreas Nielsen, Hans Jørgen Berglia, Arne Lyngseth, Kjell
Christensen, Knud Nørgaard, Ole Bjørnstad, Rønnaug Lønrusten, Toralf
Dahlkild, Elise Trier Olesen, Inger Breland, Svein Ole Løtveit, Ragnhild
Declercq, Roland Olsen, Ib Asger Brevik, Sigrid Løvland, Berit
Degnbol, Helge Pedersen, Villy Østergaard Brunvoll, Oddlaug Låte, Maria
Falkentorp, Tine Permin, Karen Bruun, Magne Markhus, Erik Olav
Fink, Birgitte Petersen, Gunnar Brøndbo, Helenj Mattsson, Leif
Frederiksen, Anton Pettersson, Frank Castberg, Aud Mengshoel, Ingerlise
Friis, Erna Preisler, Knud Castberg, Ketil Mihle, Marit
Fiirst, Kai Rasmussen, Henning Conradi, Guri Moen, Arne Olav
Georgsen, Georg Reusch, Fleming Døhlen, Sverre Moltu, Onar
Ginman, Måns Rosseel, Willy Eggen, Mette Nesset, Harry
Grube, Inger Schmidt, J. Palle Eidissen, Henry Nordal, Kåre
Guldager, Susanne Sevaldsen, Børge Eik, Kjellaug Nypan, Arnfinn
Hansen, Sven Skibsted, Charlotte Ekli, Asbjørg Opdal, Kasper
Hansen, S. A. Stahlschmidt, Birgit Engen, Erland Opheim, Trygve
Harboe, Søren Stahlschmidt, Per Fageraas, Tor Oterholm, Alf-Ivar
Have, J. P. Junggren Stenbæk, Aage Feste, Jan Pedersen, Kristine
Jørgensen, Flemming Sørensen, C. Th. Flønes, Nils Preede, Tor
Kamp, Charlotte Sørensen, Susanne Folkvord, Målfrid Takle Qvenild, Ottar B.
Kamronn, Asger Thomsen, Axel Foss, Knut Reinola, Leila
Kierkegaard, Svend Thorsen, Peter Fosså, Knut Reistad, Karen
Kirchner, Hans Ubbesen, Ole Frølich, Torborg Reisæter, Oddvin
Klaaborg, Ole Vestergaard, Gunver Fyhri, Ingrid Romstad, Erling
Klint, Morten Vesterholt, Jørgen Føre, Bjørn Oddmund Rønningen, Per Sigmund
Langkilde, Eywin Vilhjalmsson, Reynir Gabrielsen, Egil Raade, Ola
Lindholdt, Arne Weylandt, Birgit Grindaker, Morten R. Rye, Inger Steen
Lund, Carsten Østerbye, Birte Grobstok, Ellef Saglie, Johs.
Lund, Ronald Østerbye, Lars Grobstok, Knut Sannes, Steinar

Grobstok, Ole Schmidt, Birger
Grue, Unni Dahl Sinding-Larsen, Gerd
Guddal, Arvid Skadsem, Magnus
Gundersen, Elisabeth Claudi Skadsheim, Martin
Guttormsen, Karin Skage, Olav R.
Hagen, Gunnar < Skinnarmo, Olav
Hagerup, Kåre Skjold, Sveinung
Hauglum, Kristen Skrivarvik, Sofrein

Finlands Trådgårdsarkitekter rf Haugum, Kirsten Solbu, Ingvild
Hegnes, Aase Sofie Sorte, Gunnar Jarle

Engroos, Goran Olsson, Leif Heyerdahl. Hanni Steine, Sverre K.
Fonteli, Carl-Ingel Pursio, Eino< Hildrum, Einar Stenersen, Ingegerd
Ginman, Måns Reinola, Ario Hillestad, Knut Ove Stenseth, Harald
Gottberg, Laura Rosas, Anna-Liisa Hindhamar, Terje Stephansen, Gunnbjørn
Harju-Soderberg, Aina Rosenbroi'jer, Maj-Lis Hjeltnes, Anton Sundstrøm, Rolf
Hausen, John Savonlathi, Onni Holand, Øivind Sundt, Trygve
Hietakangas Koch, Auli Schalin, Bengt Honne, Gunhild Sveinsdottir, Audur
Iisakkila, Leena Simberg, Leif Horntvedt, Siri Syvertsen, Øystein
Juselius, Hemming Sommerschield, Erik Huvestad, Kåre Sægrov, Torbjørg
Koch, Elisabeth Strandstrom, Goran Høibø, Inger Sæland, Pål
Luomi, Raisa Tihtonen, Leena Håbjørg, Guri Vallevik Sørsdal, Elise
Luostarinen, Katri Usitalo, Kaija Johnsen, Arild Thomassen, Willy
Måenpåå-Gustavsen, Taina Vainio, Juha Kjærem, Hans Thorenfeldt, Ragnhild
Nukari, Terttu Åberg, Gunnar Kjølås, Arnstein Tjøm, Øivind



Trana, Ole
Tveite, Paula
Tønnesen, Ida Fossum
Tørud, Gunnar
Vangen, Magne
Vedal, Terje

Viggen, Karl
Vik, Endre
Vågene, Harald
Aas, Kaarina
Aase, Kåre
Aasen, Bjarne

Landskapsarkitekternas Riksforbund LAR

Abrahamson, Curt
Abrahamson, Martha
Adolfsson, Lars-Åke
Ahlgren, Birgitta
Ahnberg, John
Alvelid, Willy
Andersson, Ivar
Andersson, Rolf Gunnar
Andersson, Sven-Ingvar
Andersson, Åke
André, Erika
Anjou, Eric
Antonsson, Kurt
Arén, Anders
Arnborg, Bo
Axelsson, Conny
Barno, Lars
Bauer, Walter
Bellander, Rolf
Below, Eckhardt
Bengtson, Bertil
Bengtsson, Rune
Berg, Lennart
Berglund, Inger
Berglund, Jan
Berglund, Ulla
Billing, Stig
Blom, Holger
Blomqvist, Carl
Blomqvist, Christina
Blomqvist, Ingmar
Blomkvist, Jange
Bodorff, Ulla
Boes, Friedhelm
Brand, Heinz-Georg
Brinkman, Inger Alness
Britting, Rudolf
Buhl, Bent
Burman, Ulla-Stina
Biichel, Hans
Biichel, Margit
Bylund, Sixten
Croneman, Nils-Olof
Dahl, Bertil
Darfeldt, Eric
Ditzinger, Anna
Dormling, John
Drost, Hans-Georg
Edler-Claesson, Inga
Ekblad, Evert
Elvert, Johannes
Eriksson, B. Christopher
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Lars-Olof f
Erlandson, Magnus
Falk, Anders

Fernlundh, Barbro
Finne-Englund, Karin
Florgård, Clas
Friberg, Per
Gavel, Peter
Gibson, Sylvia f
Gjersvold, Sven
Godin, Ingrid
Grossmann, Otmar
Gustavsson, Eva V.
Gustafsson, Gosta
Gustafson, Krister
Gustafsson, Kurt
Gustafsson, Par
Gustafsson, Trudi
Gustavsson, Roland
Goransson, Tage
Haas, Hans
Haendler, Klaus Hugo
Hallén, Carl-Axel
Hallin, Ingmar
Hedenstierna, Ann
Heiman, Gunnar
Hellerstrom, Ingemar
Hellmark, Sven
Hellmo, Elisabeth
Hellstrom, Annette
Hellstrom, Erik
Hember, Ingvar
Hermelin, Sven A.
Hermelin-Jungstedt, Inga
Hjalmarsson, Bo
Hofmann, Hans-Uwe
Hontwedt, Hans
Hugne, Kerstin
Hulthén, Elisabeth
Håkanson, Brita
Ilminge, Christina
Jacobson, Edvard
Jacobsson, Rolf
Jansson, Johan G.
Jasek, Vlaslimil
Jennerup, Einar
Johansson, Anders
Johansson, Gunnar
Johansson, Kerstin
Johansson, Margareta .

Johansson, Ove
Jonsson, Margareta
Junker, Kerstin
Kalden, Samuel
Karlsson, Karl-Arne
Karlsson, Roland
Kiesling, Erika
Klasson, Gunnar
Knutsson, Edvin

Koch, Uwe
Kohl, Walter
Koinberg, Sture
Krensler, Pia
Kristiansson, Hans
Lagerstrom, Tomas
Lagerwall, Gunnar
Larsson, Bengt
Larsson, Staffan
Laufors, Eric
Lierud, Bo
Lindahl, Karin
Lindahl, Ulf
Lindgren, Anders
Lindgren, Bo
Lindholm, Lena
Lindqvist, Andreas
Lindqvist, Jan
Lindqvist, Stig
Lisjo, Lennart
Listerborn, Lennart
Lundberg, Håkan
Lundell, Ulla
Lundgren, Lars
Luhdgren, Olle
Lundqvist, Lennart
Lofgren, Rune
Lofqvist, Kerstin
Lonn, Irene
Mac Miller, Peter
Mai, Heinz
Martinsson, Gunnar
Melin, Peder
Mo, Bertil
Montan, Robert
Månsson, Carl-Eric
Mårner, Kerstin'
Nilsson, Karl-Åke
Nilsson, Kjell
Nilsson, Sten-Erik
Norberg, Birgitta
Nordblom, Bengt
Nordin, Set
Nordlund, Carl-Henrik
Norell, Matti
Norrby, Elisabeth
Nyberg, Lars
Nyberg, Sven-Olof
Oldén, Edgar
Olsson, Anita
Orback, Carl Olov
Orénto, Nils H.
Paulsson, Anton
Pedersen, Lennart
Persson, Gunvor
Persson, Hans-Gunnar
Persson, Irja
Persson, Per-Henrik
Prod'hom, Eric
Qvist, Patrick
Rappe, Ulla
Repenthin, Christoph
Reuterswård, Gosta
Richter, Bruno
Ringkvist, Tojbjorn
Rudin, Eivor

Ryheden, Sven
Råntfors, Jan
Samuelsson, Ove
Sandberg, Goran
Sandberg, Inger
Sandberg, Lars
Sandstedt, Ann-Charlott
Sarap, Tiina
Schilling-Gorling, Karin
Schmidt, Berndt
Segerros, Arne
Segerros, Henning
Segerros, Sven-Axel
Silins, Marit
Simmons, Thomas
Sjoman, Gunilla
Skoog, Bengt
Skårbåck, Erik
Speer, Harald
Steen, Åke
Stritzke, Klaus
Sundberg, Karl-Eric
Sundin, Carl-Vilhelm
Sundqvist, Goran
Sundstrom, Bo
Svanberg, Carl Johan
Svantesson, Rune
Svennbeck, Kurt
Svensson, Bo
Svensson, Ingvar
Swård, Roland
Sydvart, Johnny
Sylosberg, Anna
Soderberg, Goran
Soderblom, Par
Soderholm, Hilding
Sorensen, Peter
Takei, Nobunori
Tegnér, Bjorn
Tengvall, Ingalill
Thorsson, Bernt
Tidermark, Axel
Tiveskog, Ingvar
Tornvall, Svante
Uddenberg, Eva
Ugrai, Edit
Wall, Bruno
Wallin, Torsten
Wanderoy, Helmuth
Varhelyi, Georg
Vasur, Lenna
Wessberg, Christina
Widelund, Sven
Widerstrom, Ingegård
Widgren, Ragnhild
Wikstrom, Lars
Wingborg, Kaj
Vinge, Gustaf
Winkler, Lennart
Wisanowsky, Helge
Wohlstrom, Lena
Zupanc, Jana
Åstrøm, Gudrun
Arfstrom, Thorbjorn
Oreby, Paul
Oster, Birgitta



Ridefogeder eller tillidsmænd
Af Ib Asger Olsen

Hvorfor kan vi ikke planlægge, så vi får velfunge¬
rende og stimulerende bo- og arbejdsmiljøer, når vi
har de økonomiske og de faglige ressourcer. En af
grundene kunne være forkerte beslutnings- og plan¬
lægningsprocesser.

Ser man på de beslutningsprocesser, vi arbejder
under, vil man hurtigt opdage, at noget er galt her.
Et kompliceret industrialiseret samfund må være hier¬
arkisk opbygget, hvis det skal fungere. Små selvforsy¬
nende enheder, som f. eks. Ebbe Reich antyder i
„Langelandsmanifestet", må betragtes som utopiske.
Afgørende er imidlertid, hvordan det hierarkiske sam¬
fund fungerer beslutningsmæssigt. Er det efter et fo¬
gedprincip, hvor beslutningerne træffes fra oven, eller
er det efter et tillidsmandsprincip, hvor beslutningerne
sker fra neden i pyramiden?

En af de vigtigste grunde til at de gode tanker og
ideer forliser i dag, skyldes at samfundet ofte fungerer
efter fogedprincippet. Byggekonsortier og meget ofte
direktorater, kommuner, boligforeninger og deres ad¬
ministrationer optræder i reglen som ridefogeder, der
ikke lader de gode tanker komme befolkningen til
gode. Det kan være farligt i dette samfundssystem at
lade hundrede blomster blomstre og hundrede tanker
kappes. Byggekonsortier står på spring uden for Sta¬
tens byggeforskningsinstitut for at misbruge forsk¬
ningsresultaterne til en god forretning. Planlæggerne,
der skulle omsætte befolkningens behov til ideer og
fysisk virkelighed kommer derved let til at støtte
ridefogeden eller den herskende klasse.

Mange af de nævnte foretagender, f. eks. boligfor¬
eninger og fagforeninger har engang været udtryk for
et tillidsmandsprincip, men er nu ofte stivnet i sin
modsætning. Det er ikke udtryk for en beslutning
truffet nedefra, at boligforeninger skal optræde som

imperialistiske byggeforetagender ved at producere
boliger som en markedsvare i fremmede kommuner.
Her optræder de i deres virkning som byggefirmaer,
der har profit som hovedformål. Administrationsfir-
maer i byggeriet udelukker ofte planlæggerne fra en
direkte kontakt med den lille lokale boligforening,
fordi en sådan kontakt påstås at sænke effektiviteten.
Målet er ikke et velfungerende, stimulerende miljø,
men overholdelse af et byggeprogram, hvis egentlige
mål aldrig er diskuteret eller afprøvet lokalt.

Stædige kommuner, som Københavns kommune tvin¬
ger søringsprojekt og Amagerbyer ned over befolk¬
ningen under dennes protest.

Planlægningsprocessen er i de effektive 60'ere forkor¬
tet og rationaliseret, samtidig med at bebyggelserne er
blevet så store som købstæder. Der har ikke været tid
til at diskutere ideer eller oplyse nuværende og kom¬
mende beboere om ideernes indhold. Særligt uheldigt
bliver det for friarealerne, hvor der ifølge sagens
natur kun er startet en proces, der skal plejes og kor¬
rigeres. Overlades denne pleje til tilfældige vicevær¬
ter - boligselskabets ridefogeder - er det ikke sært, at
resultaterne bliver ubrugelige.

Planlæggere er i alle faggrupper blevet reduceret til
designere, der indkaldes for udfærdigelse af et projekt,
hvorefter de fyres uden mulighed for at følge processen
og korrigere undervejs i samråd med beboerne. Formen
har ganske vist været nem for planlæggeren, der ikke
behøver at føle ansvar efter projektets aflevering.

Planlægningsprocessen må foregå på en anden måde.
Planlæggerne må integreres som beboernes rådgivere
over en meget længere periode. Bliver vi ikke opmærk¬
somme på dette, kan vores rolle som rådgivere i sam¬
fundet blive meningsløs og udspillet.

Dagens manglende efterspørgsel efter planlæggere
kan tydes som et varsel om dette.

Et par steder har man forsøgt at gribe fat i proble¬
met. I Sigtuna kommune nord for Stockholm har der
i 1971-72 løbet et planlægningseksperiment i byplan¬
målestok, kaldet M 70. Her har man forsøgt at organi¬
sere et samspil mellem almenheden, myndigheder, for¬
skere og udformningsgrupper (se Arkitekten nr. 20,
1973.) I Køge foregår i bebyggelsesplanmålestok en
intens dialog mellem en gruppe beboere om deres be¬
byggelses indhold og sikring, stimuleret af forskere fra
Statens byggeforskningsinstitut. Eksemplerne viser for¬
søg på at få en tovejskommunikation i gang. Den én-
vej skommunikation som offentlighed i planlægningen
hidtil har vist, gør det ikke.

Dagens boliger og boligmiljøer kan ikke være udtryk
for det, samfundet kan præstere og det befolkningen
virkelig ønsker. En af årsagerne er bl. a., at vi ofte går

.ridefogedens ærinde, bevidst eller ubevidst.

IB ASGER OLSEN, landskabsarkitekt m.d.l., har sammen
med Per Stahlschmidt landskabsarkitekttegnestue i Klam¬
penborg.
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Økologi og æstetik
Af Frank Bregnballe
På DL's høstkonference i Ribe 1973 drøftedes bl. a. de
økologiske problemer i forbindelse med planlægningen
af vore fysiske omgivelser. Magister Frank Bregnballes
forelæsning, Økologi og æstetik, bringes her uforkortet.

I artiklen - Økologi og planlægning — anmelder
Henrik Fog-Møller konferencen, idet han understreger
den nyfødte kontakt med økologerne, hvis kendskab til
den natur og unatur hvoraf landskabet er opbygget,
gør dem til nødvendige og velkomne specialister i ad¬
ministrationen af vore fysiske omgivelser.

Til slut arkitekt Wessings redegørelse for vadehavs¬
øen Mandø, et udkantsamfund i dagens Danmark.

I reglen kommer man galt af sted, når man prøver på
at definere, hvad naturen er - når man forsøger at
trække skel mellem naturen og kulturlandskabet. I den¬
ne forbindelse vil jeg vove at anvende den meget løse
definition, at naturen er steder, som mennesket har
holdt fingrene fra i en vis tid. Herved bliver naturen
og kulturlandskabet ligesom vævet ind i hinanden. Ra¬
disebedet, man ikke har luget i en måned, er natur, idet
ukrudtet allerede blomstrer og snart sætter frø. Den
forstmæssigt drevne skov er på samme tid et kultur¬
landskab og natur, fordi man tynder i skoven, men ikke
luger urterne væk fra skovbunden.

Ved definitionen af naturen som steder, der har fået
lov at passe sig selv i en vis tid, bringes der en tids¬
faktor ind i naturbegrebet. Det ulugede radisebed er

Et økosystem består af alle levende organismer i et
område, og i systemet indgår organismernes samspil
med de fysisk-kemiske faktorer i området. Organis¬
merne i et økosystem er ikke passive enheder, men de
sætter deres præg på omgivelserne. Planter dør og ned¬
brydes til muld af mikroorganismer, og mere „muld-
krævende" arter af planter og dyr får mulighed for
at trives. Hvis et økosystem ligger uforstyrret hen i til¬
strækkelig lang tid, udvikler det sig gennem en lang
række af succesionsstadier til det modne økosystem, der
er meget utilbøjeligt til at undergå større ændringer.
Under de klimatiske og jordbundsmæssige betingelser,
der findes i Danmark, ville modenhedsstadiet de fleste
steder fremtræde som en blandingsskov af talrige arter
af løvtræer og buske med en kraftig skovbundsvegeta-
tion og en mængde forskellige dyrearter.

Det modne økpsystem er karakteriseret ved en mak¬
simal mængde af organisk stof pr. enhed af areal og af
solenergi. Det er uhyre varieret og består af et meget
stort antal arter af planter og dyr, som lever i indbyr¬
des afhængighed. Endvidere er det modne økosystem
selvforsynende, idet de næringssalte, planterne har be¬
hov for, hele tiden tilføres ved nedbrydning af orga¬
nisk stof fra døde plantedele og dyr. Det er også selv¬
regulerende, således at der f. eks. ikke opstår enorme
bestande af insekter, der snylter på plantevæksten. En¬
hver art i det komplekse system holdes i skak af rovdyr,
parasitter og begrænsede ernæringsmuligheder. I kraft
af den uforstyrrede udvikling er dette økosystem også
tilpasset til de forhåndenværende fysisk-kemiske betin¬
gelser i alle detaljer. Det er udformet af naturkræf-

1

meget ung natur, mens urskoven er ældgammel natur.
Det modne økosystem
Forestiller man sig, at vi lod et stort stykke agerjord
i Danmark henligge uden menneskelige indgreb, hvad
ville der da ske? Først ville der indfinde sig en mang¬
foldighed af urter, og senere ville buske og træer skyde
op, og arealet ville efterhånden gennem en serie af
langsomme ændringer nærme sig til, hvad økologerne
kalder et modent økosystem. Som funktion af tiden
udviskes menneskets indflydelse mere og mere, og ager¬
jorden nærmer sig i løbet af nogle århundreder en
„ urskovs-tilstand ".

2

terne og derfor meget velbeskyttet mod forstyrrelser
fra naturkræfternes side. Der er f. eks. intet behov for
kunstig vandtilførsel, selvom der kan opstå tørkeperio¬
der, simpelthen fordi vegetationen gennem tiden er
udformet under et sæt af betingelser, hvori tørkeperio¬
der indgår.

Som miljø for mennesker må det modne økosystem
siges at indebære væsentlige fordele i kraft af den
store stabilitet og den rige variation. Når mennesket
til trods herfor anvender umådelig megen arbejdskraft
på at holde de modne økosystemer borte fra kloden,
skyldes det, at de er meget lidt produktive set fra men-

1. Ligger et øko¬
system ufor¬
styrret hen ud¬
vikler det sig
gennem en lang
række succe¬

sionsstadier til
et modent
økosystem.
FOTO: PERMIN

2. De unge øko¬
systemer giver
os brød på bor¬
det. Vore ager¬
brugsøkosystemer
holder vi i en

tilstand af evig
ungdom.
FOTO: ANDRESEN

3. Danskerne har
en indbygget
tendens til at

gøre naturen
smukkere, end
hvis den havde

fået lov til at
passe sig selv.

4. Hvis vi kunne
glemme vores
overleverede
bondemoral, ville
vi muligvis
overlade store
dele af vore
friarealer til den
naturlige øko¬
logiske proces.
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1. If an ecologi¬
cal system is
left undisturbed,
it goes through
a great number
of stages until
it finally devel¬
ops into a
mature ecologi¬
cal system.

2. The young
ecological
systems provide
us with our

daily bread. We
keep our agri¬
cultural ecologi¬
cal systems in
a state of eternal
youth.

3. The Danes
have a built-in
tendency to
make Nature
more beauti¬
ful than if it
had been left
to itself.

4. If we could
forget our tra¬
ditional peasant
morality, we
might leave a
great propor¬
tion of our open
spaces to the
natural ecologi¬
cal process.

neskets synspunkt. Den mængde organisk stof, der pro¬
duceres i et modent økosystem, forbruges til systemets
egne stofskifteprocesser - mennesket kan ikke hente
noget ud af systemet uden at ødelægge det. Man kan
sammenligne det modne økosystem med en evigheds¬
maskine. Strømmen af solenergi sørger for, at livspro¬
cesserne og stofkredsløbene hele tiden kører og bliver
ved at køre, men al energien forbruges til opretholdelse
af livsprocesserne i det store kompleks af forskellige
organismer. Maskinen er indrettet på at kunne køre
godt og sikkert i al evighed, men den producerer ikke
andet end sin egen evige fornyelse.

Unge økosystemer
Mennesket stræber imidlertid efter en høj produktion
pr. enhed af areal og solenergi, og hertil er de unge
økosystemer langt mere velegnede. De har en ringere
mængde organisk stof - en mindre biomasse - pr. areal¬
enhed, og de forbruger derfor ikke nær så megen
energi til stofskifte. Til gengæld er de i vækst og op¬
bygger dag for dag mere organisk stof, og mennesket
sørger for, at der frembringes afgrøder, det er let for
os at høste, tilberede og fordøje. Evnen til vækst er jo
noget, der især karakteriserer ungdomsstadiet, og der¬
for holder vi vore agerbrugsøkosystemer i en tilstand af
evig ungdom. Hvert år rydder landmanden sin jord
for natur - d.v.s. for ukrudt - han pløjer, harver og
sprøjter mod ukrudt. Han sår frø af nogle få arter
ét-årige planter, som efter nogle få måneders voldsom
vækst høstes og giver føden til os og vore husdyr.

Vore unge økosystemer giver os brød på bordet, men

behov, hvoraf nogle - som f. eks. behov for læ mod vin¬
den eller skygge for solen - placerer mennesket i en
naturlig økologisk sammenhæng, mens andre - som
f. eks. det æstetiske behov — er af særdeles gådefuld
oprindelse. Det er vanskeligt at forstå, hvad „natur¬
æstetisk behov" i det hele taget er, men det vil være
endnu vanskeligere at benægte dets eksistens i det
mindste i vor kulturkreds, hvor der står urtepotter med
en stump natur til pynt i hver eneste vindueskarm.

Der er kort sagt i dette lands befolkning indbygget
en tendens til at gøre naturen smukkere, end den er,
hvis den får lov til at passe sig selv. Det klør i fingrene
på os for at gøre naturen smukkere - vi har svært ved
at holde fingrene borte fra naturen.

Da jeg indledningsvis definerede natur som steder,
mennesket har holdt fingrene fra i en vis tid, får men¬
neskets naturæstetiske behov således en begrænsende
indflydelse på naturen - jo mere æstetik desto mindre
natur. Den naturlige økologiske udvikling hæmmes af
menneskets indgreb for skønhedens skyld, der bliver
luget, og alt det visne klippes bort og fjernes. Økologi
og æstetik går ikke umiddelbart i spand sammen — de
trækker hver sin vej.

Hermed skal økologien ikke fremhæves på æstetik¬
kens bekostning, men det kan i nutidens debat nok
være påkrævet at fjerne lidt af det sødladne, som ef¬
terhånden klæber til begrebet økologi. Mange mener,
at hvis tilstanden er øko-rigtig - som det jo nu hedder
- så er alting smukt og godt for mennesket, men det
er ikke sandheden. I ethvert naturligt økosystem er det
visne, døden og råddenskaben, mord og rov noget alde-

de er ustabile og trues til stadighed af jorderosion,
tørke og insektangreb. De kræver omhyggelig pasning
og pleje, og der må tilføres stoffer udefra f. eks. kunst¬
gødning, ligesom skadedyr må bekæmpes.

Menneskets naturæstetiske behov
Nu er det jo således, at mennesket ikke lever af brød
alene. Det ville vel nok give den største produktion, om
vi omskabte Danmark til én stor kornmark, men hvem.
ville være tilfreds med at se korn til alle sider? Ethvert
hus i Danmark er omgivet af træer og blomster, som
ikke tjener produktive formål, men skal dække andre

les naturligt, som slet ikke stemmer med det moderne
bymenneskes forestillinger om smukt og godt.

De naturæstetiske indgreb
Det forekommer mig, at vi har to muligheder for
naturæstetiske indgreb: 1) Vi kan lade naturen passe
sig selv og lade økosystemerne bevæge sig mod moden-
hedsstadiet og rette lidt på det hele for skønhedens
skyld, 2) eller vi kan - som i landbrugsøkosystemet -
starte på bar bund med unge økosystemer, som vi ved
omhyggelig pasning og pleje får til at yde en afgrøde
af skønhed.
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Det er vistnok en kendsgerning, at vi næsten énsidigt
benytter den sidste mulighed. Vore haver og parker
holder vi som unge økosystemer, hvorfor vi må ofre en
uendelig flid og møje for at holde dem vedlige. Der
må luges, gødes, vandes, græsset skal slås, roserne pud¬
res, træerne beskæres o.s.v. Vor haveæstetik kræver en
så betydelig arbejdsindsats, at mange af os slet ikke
er indstillet på at yde den. Det er tilsyneladende de
færreste havejere, der stiller det krav til deres have,
at den skal yde et maksimum af skønhed, hvorimod det
store flertal finder, at haven først og fremmest skal
være let at passe. Det sidste krav sætter sig tydelige
spor i stereotype beplantninger, motorplæneklippere og
kemiske bekæmpelsesmidler. Let at passe er haven
alligevel ikke, men mekanisering og kemikalier er den
nemmeste udvej for at få haven til at stemme med vor
tids „havenorm". Bag bestræbelsen ligger næppe nogen
trang til at skabe skønhed, men en angst for at give
anledning til forargelse. Det er tryggest at holde sig
nær normen. Hvis skønhed var hovedkravet for vore

haveejere, da ville haverne være anderledes varierede,
end de er i et moderne villakvarter, for hvad der er
skønt for den ene, er ikke nødvendigvis skønt for den
anden. Æstetikkens udgangspunkt er altid subjektivt,
og hvis der var mange havekunstnere i Danmark, ville
haverne være ligeså forskellige som deres ejere.

Med de offentligt ejede arealer ser det ikke stort
anderledes ud. Arbejdskraften er kostbar, og vore fæl¬
les pengekasser er slunkne. Der er ikke råd til park¬
kunst, og derfor anvender vi friarealerne mellem vore
nye boligkarreer til græsdyrkning, selvom vi ikke an¬
vender græsset. Græsplæner er så lette at holde, siger
man, til trods for at de kræver meget arbejde med at
slå, gøde, vande og bekæmpe ukrudt.

Måske er det et spørgsmål, om vor have- og park¬
dyrkning i virkeligheden hviler på et æstetisk grund¬
lag. Jeg tror snarere, den hviler på en moralsk fore¬
stilling - på en god, gammel bondemoral. Da natur¬
fredningsforeningen for snart mange år siden gjorde
opmærksom på, at det var uden betydning for ukrudts-
spredningen, om man slog grøftekanterne, diskuterede
et jysk sogneråd at spare denne meningsløse udgift.
Men flertallet krævede grøfterne slået, „for der skal
da se ordentligt ud ved vore veje", sagde man. Ukrudt
er et symbol på uorden, selv når det udfolder sig i
skønhed, og det er umoralsk at lade det blomstre i
haver og parker. I et landbrugsland som Danmark le¬
ver vi af at bringe orden i naturen, og derfor må vi
slide og slæbe for at holde naturens uorden nede.

Hvis vi kunne glemme vor overleverede bondemoral,
ville vi muligvis få øje på den næsten ubenyttede mu¬
lighed, at lade naturen passe sig selv, at overlade store
dele af vore haver og friarealer til deri naturlige øko¬
logiske proces, som gennem en lang række stadier fører
mod økologisk modenhed. Det ville spare os for en
masse besvær og udgifter, for intet er lettere og billi¬
gere at passe end det, der passer sig selv. Faktisk mener
jeg, at man kan skabe fine æstetiske virkninger, hvis
man i stedet for at kæmpe mod det naturlige økologiske
forløb udnytter dets muligheder. Med en sav og en
grensaks kan man give udvalgte træer og buske mulig¬
hed for at udfolde sig i fuld skønhed ved at fjerne de
nærmeste konkurrenter. Man kan ved simpel manipu¬
lation med lys og skygge fremkalde et blomstermylder
af sundt og robust ukrudt mellem træer og buske. Ved
at modificere naturen, når man gider, og iøvrigt holde

fingrene fra den til de fleste tider kan man faktisk
godt skabe noget smukt. Hvis vi havde moralsk mod
til det, kunne vi have smukke haver og parker og sam¬
tidig pleje vor dovenskab og skåne både de private og
offentlige kasser for ubehagelige udgifter. Muligvis
indgår der dog i vore æstetiske begreber en forestilling
om, at vi selv skal være skabende; men der er jo intet
i vejen for-, at man kan drive aktiv have- eller park¬
kunst på så stort et areal, som man nu kan overkomme
arbejdsmæssigt og økonomisk. Det er imidlertid mit
indtryk, at man både i moderne parcelhushaver og på
vore fællesarealer har rigeligt store arealer i forhold
til den arbejdsindsats og de penge, man vil ofre på at
skabe skønhed. Derfor får vi alle disse haver og parker,
der først og fremmest skal være lette at passe, men
som alligevel ikke er det, og som skal se ordentlige ud.
Der udvises en utrolig arbejdsomhed for at bekæmpe
naturen, mens den positive indsats for at skabe en
have- og parkkunst er nok så beskeden.

Æstetik uden kunst

Hvad fællesarealerne angår, er det nu ikke blot penge-

Det er vanske¬
ligt at benægte
de naturæstetiske
behovs eksistens
i det mindste
i vor kulturkreds,
hvor der står
urtepotter med
en stump natur
til pynt i hver
eneste vindues¬
karm.
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It is difficult
to deny the
existence of
natural aesthetic
needs, at least
in our culture

group, where
flower-pots con¬
taining a bit
of „Nature" de¬
corate almost
every window-
sill.

Aesthetic expe¬
rience is always
subjective. What
may be beauti¬
ful for one per¬
son is not ne¬

cessarily beauti¬
ful for another.

mangel, der gør sig gældende, men sikkert også be¬
grænsninger i den kunstneriske udfoldelse, som skyldes
samfundets demokratisering. Jeg finder det påfal¬
dende, at der i vor tid tales meget om landskabsæste¬
tik, men meget lidt om landskabskunst. En æstetik uden
kunst forekommer mig en smule mistænkelig, men en
kunst har vi da også haft engang, hvad man endnu
kan iagttage omkring vore slotte og større herregårde.
Her bærer ikke blot parkerne, men også det omgivende
landskab præg af, at de enevældige konger og feudal¬
herrerne havde skabende kunstnere til at sørge for
landskabets æstetiske kvalitet. I ældre tid fandtes der
enkeltpersoner, som havde magt til at give de skabende
kunstnere muligheder for fri udfoldelse over vældige
arealer; men vil vi i vore dage acceptere, at ét menne¬
skes kunstneriske natursyn presses ned over de mange
stemmeberettigede vælgere, eller skal naturkunsten hol¬
des inden for hver enkelt borgers havelåge? Vi kan nok
acceptere, at en kunstner laver en skulptur, selvom
dens opstilling på en offentlig plads i reglen vækker
grusomme protester; men vil befolkningen i virkelighe¬
den acceptere, at en kunstner virkeliggør sin vision
over flere hektar, når man oven i købet må vente i
årevis på, at træer og buske vokser op, så kunstværket
bliver en realitet?

Naturplanlæggerens råderum
Måske er det trist, at fortidens kunstner er blevet til
nutidens planlægger - og ærlig talt ikke til nogen sær¬
lig overordnet planlægger. Naturplanlæggerens råde¬
rum i byerne synes efterhånden at begrænses til at
opsætte blomsterkummer på de forhenværende alleer,
boulevarder og torve, som den almægtige bilisme har
erobret til parkering, mens han i landskabet kan kon¬
centrere sig om at planlægge rastepladser og beplant¬
ninger langs motorveje. Stregerne er faktisk tegnet,
inden naturplanlæggeren bliver anmodet om at pynte
med lidt blomster og kranse.

Også når der planlægges nye boligområder, er de ,

vigtigste streger tegnet, inden have- og landskabsarki¬
tekten kommer til. Udstykningen af grunde til parcel¬
huse er i reglen så stereotyp, at grundene er af næsten
ens størrelse og form. Det er, som om man forestiller
sig, at alle er nøjagtig lige meget interesseret i have¬
dyrkning, men da dette ikke er sandheden, får nogle
alt for meget jord og andre alt for lidt i forhold til den
interesse og energi, de vil ofre på havedyrkning.

Der udtrykkes ofte megen beundring for de gamle,
lave boligkvarterer i vore provinsbyer, hvor husene er
sammenbyggede, og der er haver bagved.

Der er en slående modsætning mellem de gamle lave
bebyggelsers varierede 'karakter, og ensartetheden i
moderne rækkehus- og villakvarterer. Særligt grelle
bliver forholdene i de nye kvarterer, hvor man med
servitutter påbyder bestemte hækplanter og bandlyser
en lang række træer, som skal luges bort. Ligesom be¬
folkningen muligvis hæmmer kunstnerisk arbejde med
offentlige arealer, således synes visse planlæggere, at
ville bestemme over den enkelte borgers æstetiske be¬
stræbelser inden for hans egen havelåge. Det livsfjend-
ske forbud mod høns og duer i mange kvarterer bidra¬
ger yderligere til kedsommeligheden.

Planlægning efter menneskets behov
Nu ville det være en misforståelse at beskylde land¬
skabsarkitekterne for énsidigt at interessere sig for

menneskets æstetiske behov. Der inddrages også andre
behov i naturplanlægningen, og man kan vel for så vidt
sige, at målet er en modificering af industrisamfundets
økosystem, således at det på bedst mulig måde tilfreds¬
stiller de krav til omgivelserne, som er indbygget i
mennesket gennem dets udviklingshistorie. I 99 °/o af
den tid mennesket har eksisteret på kloden har det
levet i og med naturen, og for utallige generationer
har evnen til at opleve naturen med alle sanser og til
at bruge musklerne været ensbetydende med evnen til
at overleve. Vi har behov for at opleve naturen og for
at bevæge os i den, og det må vi planlægge efter.

På denne baggrund er det i og for sig ejendomme¬
ligt, at man ikke i vore byer overlader nogle af vore
friarealer til naturen, hvorved vi ville få naturlige
økosystemet i forskellige successionsstadier, som ikke
kræver vedligeholdelse, og som er meget rige på
plante- og dyrearter og dermed på sanseoplevelser. Det
rrjå være æstetiske eller moralske forestillinger - der
skal være orden omkring vore huse - der udelukker
muligheden for naturens udfoldelse så aldeles konse¬
kvent. I mange ældre bydele er der naturligvis ikke
plads, og man ville også nødigt overlade Rosenborg
Have til naturens forgodtbefindende; men ude mellem
højhusene og boligkarreerne er der jo egentlig friarea¬
ler nok og heller ingen historiske eller æstetiske vær¬
dier at forsvare.

Alligevel planlægger man på en underlig skæv måde.
Man -erkender, at børn har et voldsomt behov for be-

.vægelse, og derfor laver man legepladser med de af
arbejdstilsynet godkendte legeinstrumenter, som for¬
modes at tilfredsstille den barnlige trang til at bevæge
sig og til at udforske tilværelsen. Da børnene faktisk
kommer på legepladsen - for hvor skulle de ellers være
- kan man registrere et „legepladsbehov".

Det er min ønskedrøm at få gennemført et eksperi¬
ment på et stort friareal mellem højhusene. Den ene
halvdel af arealet skal man underkaste traditionel be¬
handling med fine græsplæner og velsmurte legeplad¬
ser. Den anden halvdel skal man omgive med et to
meter højt pigtrådshegn og beplante med tjørn, roser,
tidsler, brændenælder og alle mulige stikkende og bør¬
nefjendske vækster. Det bliver spændende at se, hvor
mange børn der forcerer hegnet til det børnefjendske
buskads. Måske kan eksperimentet give anledning til
en omvurdering af „legepladsbehovet", hvis det viser
sig, at børnene foretrækker ubehagelighederne fremfor
den velsmurte morskab, de voksne har planlagt.

Det var da egentlig værd at prøve at holde fingrene
fra nogle af de områder, som vi alligevel ikke anvender
til en virkelig kulturudfoldelse, således at naturen får
en chance i byernes landskab. Jeg vil da tro, at både
børn og voksne vil finde rige oplevelser ved daglig at
kunne iagttage naturlige økosystemer, hvor det vrimler
med ukrudt og mærkelige, ukendte dyr, hvor underlige
træer og buske skyder op - nogle dør, visner og rådner
- andre klarer sig og vokser sig mægtige. Mange men¬
nesker bor i samme lejlighed i både tyve og tredive år
og kan få oplevelsen ved at se deres boligområdes na¬
tur gennemløbe en lang række økologiske successions¬
stadier - at se flora og fauna skifte karakter gennem
tiden.

I og for sig kunne man ligeså godt gå den modsatte
vej og bruge arealerne mellem vore etageboliger til en
virkelig kulturudfoldelse. Hvorfor ikke skyde kiler af
kolonihaver ind mellem højhusene? Haverne behøver
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ikke at være store - de skal bare ikke være lige store.
Hvorfor ikke realisere C. Th. Sørensens gamle idé at
indrette et stort drivhus ved hvert boligkompleks. Børn
og voksne kunne passe det i fællesskab, og man kunne
sætte potteplanter, akvarier og fugle i pleje her, når
man er på ferie. Man taler undertiden om manglende
muligheder for social kontakt i de nye boligkvarterer,
men mon dog ikke små kolonihaver og fælles drivhuse
ved boligerne kunne skabe kontakt.

Yderpunkter for landskabsarkitekturens muligheder
Det helt uplejede økosystem og den uhyre velplejede
kulturjord er yderpunkter for landskabsarkitekturens
muligheder; men der er en vældig skala af muligheder
imellem yderpunkterne. Hvor man ønsker et økosystem,
der passer sig selv, behøver man ikke at lade den øko¬
logiske succession starte på bar mark, men kan f. eks.
plante blomstrende eller frugtbærende træer og buske,
som da vil indgå i økosystemet gennem en årrække.
Man kan gribe ind i dele af et område, der er overladt
til naturen, og lade andre dele urørt. I nogle år kan
man sidde med hænderne i skødet og se økosystemet,
vokse ind i en ny tilstand, der åbner nye muligheder
for at skabe æstetiske eller andre oplevelsesmæssige
virkninger. Man kan altid være sikker på, at noget vil
vise sig næsten uanset, hvor meget eller lidt og hvor
sjældént eller hyppigt, man griber ind. Der er et uen¬
deligt antal muligheder både i tid og rum for at skabe
oplevelser og variation. Indledningsvis definerede jeg
natur, som områder mennesket har ladet urørte i en vis
tid. Tidsdimensionen, som den udtrykker sig i den
økologiske succession, overlader os ikke én, men utal¬
lige slags natur, som kan udnyttes på forskellige arealer
og til forskellige tider.

Da naturen og kulturlandskabet er vævet ind i hin¬
anden vil der være en jævn overgang fra de mere eller
mindre urørte økosystemer til de mere eller mindre
velplejede parker. Måske kunne man tale om en slags
„halvparker", hvor man har favoriseret visse træer og
holdt andre nede. Vor bøgeskov med anemonetæppet
kan betragtes som en „halvpark", men der er naturlig¬
vis utallige andre muligheder end bøg-anemonekom¬
binationen. Herfra er der igen en jævn overgang til
den strengt planlagte park og til de områder, hvor
havekunsten udfolder sin fornemme kultur, og hvor
naturen må luges bort fra blomsterbedene dagligt.

Denne uhyre variationsbredde udnyttes ikke i dag.
Ser vi på landskabet i bebyggelsen, har vi nogle vel¬
drevne haver med gode afgrøder i køkkenhaven og i
blomsterhaven, men modstykket hertil, naturhaven, ek¬
sisterer næsten ikke. Den dovne haveejer har i stedet
fået haven designet til plæneklipperens krav.

Med de offentlige friarealer ser det imidlertid meget
værre ud. Trods alt repræsenterer haveejerne en hær¬
skare af gratis arbejdere, mens de fleste offentlige
arealer, så vidt man kan skønne, er i voldsomt bekneb
både for arbejdskraft og penge. Det er imidlertid højst,
mærkværdigt at se, hvorledes man spreder arbejdsstyr¬
ken og pengene ud over hele friarealet, som derved kan
holdes i en tilstand af orden og af absolut kedsomhed.
Ville det dog ikke være bedre at koncentrere sig om at
skabe parkkunst på så store områder, som økonomi og
arbejdskr.aft tillader, og så iøvrigt lade resten mere
eller mindre passe sig selv. Ville det ikke give større
æstetiske muligheder og større muligheder for ople¬
velse? Ideen om, at hver en stump jord skal passes og

plejes, kombineret med kravet om, at det ikke må koste
noget videre, er ødelæggende for vore friarealer.

Det er min opfattelse, at vi kunne opnå en lang
række fordele, hvis vi nogle steder arbejdede sammen
med naturen i stedet for at kæmpe imod den overalt.
Vi erstatter dens mangfoldighed med et artsfattigt
have- og parklandskab, der har som sit første mål at
være billigt i drift, og som derfor er nogenlunde ens
fra det ene boligkvarter til det andet og fra by til by,
og som endda ikke engang realiserer det økonomiske
mål om billigst mulig drift.

Vi kunne i stedet ganske gratis få økosystemer af
stor stabilitet og med en vældig naturlig variation i
plante- og dyrelivet. Det ville være områder, der ligner
den natur, der har skabt mennesket og dets fysiske og
psykiske behov, hvorfor de vil byde på mange efter¬
tragtede oplevelser. Vi ville samtidig få nogle gratis
legepladser, som giver børnene større oplevelser end
sandkasser, karruseller og gynger.« Områderne ville
kunne bruges af skolerne, så studiet af naturen ikke
bliver et bogstudium.

Der vil opstå en uhyre mængde æstetiske muligheder
ved modifikation af naturlige økologiske forløb. De
dovne villaejeres haver ville blive særdeles forskellig¬
artede som funktion af naturens tilfældigheder og af
haveejerens glimtvise anfald af arbejdslyst. Tilsva¬
rende vil'vore fællesarealer udvise en stor variation alt
efter bevillingernes størrelse. Hvor man har mange
penge, kan man vedligeholde en rosenpark, mens man
måske andre steder må benytte hyld som æstetisk ele¬
ment. Nogle, steder vil det dyrkede dominere, andre
steder det vilde, og ligesom bevillingerne svinger fra
år til år, således vil også friarealernes karakter være,
underkastet stadige Ændringer.

Rimeligvis ville have- og landskabsarkitekten bedre
kunne realisere sin kunstneriske frihed under disse kår.
Han presses ikke så stærkt af æstetiske eller moralske
fordomme, der går i retning af, at der først og frem¬
mest skal se ordentligt ud, for der er simpelthen ikke
penge til at Vedligeholde alt i pinlig orden. Mulighe¬
derne for at kombinere mellem dyrket, udyrket og del¬
vis dyrket jord vil vise sig ligeså utallige, som mulig¬
hederne for at fremme eller hæmme mange tusinde
plante- og dyrearters trivsel. Den menneskelige indi¬
vidualitet vil komme til udfoldelse både på private og
offentlige arealer. Det vil blive spændende at bevæge
sig fra boligkvarter til boligkvarter og fra by til by,
fordi vegetationsbilledet vil udvise en vældig variation.
Mennesker vil kunne føle sig hjemme i deres eget lille
landskab og få store oplevelser ved at se andres helt
forskellige landskaber - dyrkede eller udyrkede.

Vil det mon ikke gøre landskabet i bebyggelsen
rigere!, om vi lader mennesker udfolde deres indivi¬
dualitet både i kamp mod naturen og i samarbejde
med den? Som det er i dag, er det plæneklipperens
individualitet, der dominerer landskabet i bebyggelsen.
Er det ikke sandsynligt, at naturen og mennesket i
fællesskab kan skabe noget morsommere end maskinen?
I det mindste kunne man vove et par eksperimenter —

de er næsten gratis!

FRANK BREGNBALLE, mag. sclent., lektor I anvendt øko¬
logi ved Århus Universitet 1963-1972. Nu leder af Forsøgs-
dambruget i Brøns, Sønderjylland.
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Økologi og planlægning
Af Henrik Fog-Møller

Programmet til Ribe-konferencen
Landskab i bebyggelse/Bebyggelse i landskab, var det
officielle tema og udgangspunkt for D.L.s konference
i Ribe i september. Det er udtryk som i den senere tid
er blevet brugt i forskellige sammenhænge, og som
derigennem er kommet til at stå for en vis holdning
i forbindelse med planlægning af fysiske omgivelser.

Kombinationen landskab-bebyggelse og den vision
om integrering af de to begreber, som ligger bag, røber
en stigende erkendelse af nogle fundamentale proble¬
mer omkring de planlægningsprincipper, som har ført
til talrige mislykkede boligbyggerier og lige så talrige
ødelagte landskaber.

Udtrykkene er ved at udvikle sig til en slags slagord
i kampen mod de gamle forestillinger om landskabet
som en simpel ressource af bebyggelsespladser og om
bebyggelser som en mere eller mindre tilfældig sam-
menhobning af huse, gader og veje uden ansigt, uden
idé, uden landskab.

En bebyggelse kan nemlig, viser det sig ved enkelte
sporadisk forekommende eksempler, opbygges dels med
tilbørlig hensyntagen til det omkringliggende landskab,
dels med en indre struktur, som i sin planløsning kan
indeholde en samlende idé og helhed, der gør det rele¬
vant at tale om by-landskaber. Det bliver mere og mere
klart, at en bebyggelse, der skal være til at holde ud at
bo i og at se på, er mere end blot husene og de gader
og veje, der forbinder dem - også mere end de torve,
pladser, beplantningsarealer, lege- og sportsområder,
som vi i vor dårlige samvittighed drysser rundt på ste¬
der som nu alligevel ikke kan bruges til andet.

Det er udfra sådanne visioner om integritet af land¬
skab og bebyggelse, af natur og planlægning, at pro¬
grammet til Ribe-konferencen synes opbygget og det
var i denne forbindelse meget nærliggende og, viste
det sig, meget inspirerende at få stabiliseret en temme¬
lig nyfødt kontakt med økologerne, hvis kendskab til
den natur (og unatur) hvoraf landskabet er opbygget
gør dem til nødvendige og velkomne specialister i det
arbejde, der udføres, eller burde udføres, i forbindelse
med administrationen af vore fysiske omgivelser, her¬
under planlægningen af de ændringer vi foretager i
naturen med f. eks. bebyggelse for øje.

Definitionsbegrebet
Magister Frank Bregnballe, som åbnede konferencen
med sin forelæsning, „Økologi og æstetik", konstate¬
rede indledningsvis, at man som regel kommer galt
afsted, når man prøver at definere, hvad naturen er.
- Eksempelvis her ved at prøve definitionen: „Steder,
som mennesket har holdt fingrene fra i en vis tid." >

Lige så galt afsted kommer man, når man prøver at
definere konferencens andre nøgleord: Økologi, plan¬
lægning, naturæstetik, osv. Det hænger naturligvis
sammen med, at der ikke findes endegyldige definitio¬
ner på disse i flæng brugte begreber. Hver gang ordene
bruges, tillægges de en ny definition, som er lempelig
for den argumentation, der skal føres. Der ligger ingen
anklage for bevidst manipulation med begreberne i
denne konstatering, men simpelt hen en erkendelse af,
at enhver samtale, diskussion, konference, debat- eller
for den sags skyld artikel som denne, i virkeligheden

indledes med et forslag til en definition af begreberne,
under påskud af at forsøge at nå til enighed om hvad
man taler om, men reelt med den lumske bagtanke, at
enhver definition bærer argumentationen i sig selv.

Strengt taget kunne man anvende næsten en hvilken
som helst definition af ordet natur, og derigennem nå
frem til en række konklusioner, som man så til gengæld
er nødt til at acceptere. - Men konklusionerne bliver
ikke bedre eller mere frugtbare end definitionerne. —

Og i Frank Bregnballes forelæsning synes jeg ikke, at
konklusionerne var ubetinget vidunderlige, omend be¬
snærende af mange grunde.

Det største problem ved F. B.s definition på natur i
denne forbindelse er, at den gøres direkte afhængig og
omvendt proportional med menneskets tilstedeværelse.

Altså - jo flere steder vi kan holde fingrene væk fra,
jo mere natur har vi.

Mennesket som en økologisk faktor
Det er naturligvis en helt relevant definition, hvis vi
taler om den frie uberørte i\atur i modsætning til byen,
- men det er jo netop det vi ikke gør.

Vi taler jo netop om, at den planlægning, der burde
foregå i forbindelse med de menneskelige aktiviteters
uundgåelige pladskrav, skulle kunne inkorporere natu¬
ren i et samspil i stedet for at udelukke og spolere den.

Vi kan ikke klare problemerne omkring naturøde¬
læggelserne ved at sætte hegn og adgang forbudt-skilt
bp. - Og vi kan ikke lave bedre grønne områder om¬
kring vore boligbyggerier ved at udnævne dem til øko¬
systemer og så iøvrigt lade dem passe sig selv.

Det vi måske kan gøre, er at „udvikle" nogle områ¬
der, som for det første kan tåle det slid, som mange
menneskers tilstedeværelse betyder, og som så iøvrigt
i deres modning efterhånden kan komme til at inde¬
holde noglf af de kvaliteter, som vi kender fra den frie
natur, herunder den, som F. B. nævner, at de kan blive
i stand til at hvile i sig selv i kraft af de økologiske
love, som vi så altså til gengæld bliver nødt til at ind¬
ordne os under - ja, mennesket må være med som øko¬
logisk faktor, både i negativ og positiv betydning. El¬
lers har hele denne diskussion intet som helst formål.

Det er jo nemlig slet ikke et spørgsmål om natur¬
æstetiske betragtninger for og imod ukrudt, men sim¬
pelt hen et spørgsmål om en fornuftig planlægning og
økonomi. Vi ville alle gerne have 50 ha god sund skov
liggende ved siden af vore boligområder i stedet for de
dødssyge legepladser, men det er lige som om at de
økonomiske konsekvenser ved en sådan „50 år før¬
planlægning" gør ideen lidt vanskelig at gennemføre.

Vision og virkelighed
Planlæggernes ønske om nærhed til naturen illustreres
af den problematik, der har været fremme i region¬
planforslaget og regeringens planlægningsudvalgs svar:

På den ene side foreslås det at inddrage de mest
attraktive naturområder til bebyggelsesformål for der¬
igennem at få noget foræret fra en allerede moden
situation i landskabelig henseende. På den anden side
protesteres der med den temmelig tungtvejende erken¬
delse, at bydannelse, således som vi kender den i dag,
hidtil kun har forringet den omgivende natur, og at de
sparsomme landskabelige kvaliteter, vi har tilbage, ikke
kan ofres på bymiljøets alter.

Vist kunne det være spændende at bygge boliger i
Dyrehaven - men det ville naturligvis gå ud over natu-
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ren — måske så meget, at det ikke var så spændende
mere, og så kunne vi jo lige så godt have bygget et
andet sted.

Visionen om boligområder ved Roskilde fjord og i
Borupskovene er god nok, men det ville være dårlig
planlægning at kaste sig ud i en bydannelse i disse
områder efter de økonomisk bestemte boligproduk¬
tionsmetoder, som vi er henvist til, hvor vi helst ikke
må bygge mindre end 1000 boliger ad gangen, hvor
kransporene bestemmer byplanen og hvor betingelserne
for masseproduktionen fastlægger graden af variation
og fantasi i bybilledet.

Sådanne bolig- og byproduktionsmetoder er nemlig
naturstridige, og den planlægning, der administrerer
metoderne er uøkologisk, idet den giver pokker i enhver
form for balance mellem natur og menneske.

Og her er vi så ved sagens kerne
Nu har jeg, i overensstemmelse med det indledningsvis
opstillede skema, antydet en ny definition af begrebet
natur - en definition som indeholdt mennesket på
godt og ondt. Dernæst har jeg sagt en hel masse for
at aflede opmærksomheden fra, at en ny argumentation
er blevet introduceret. Lad mig nu prøve om konklusio¬
nerne kan blive mere acceptable end dem med ukrudtet.

Når mennesket er en del af naturen, er en bydan¬
nelse også en slags økosystem, som følger de økologiske
love. En menneskelig bydannelse kan sammenlignes
med en iriyretue, et hvepsebo eller anden lignende alle¬
rede anerkendt del af naturen, hvis det gør det nem¬
mere at acceptere parallelliseringen.

Når et bestemt element i en begrænset del af naturen
pludselig får overtaget over de andre elementer og
vokser ud over alle grænser på alle andres bekostning,
vil det kunne betragtes som en overmodning af øko¬
systemet med et totalt forlis af alle systemets elementer
til følge - også det stærkeste, som tilsidst kvæler sig selv.

Det er måske det, der er ved at ske for det element,
der hedder mennesket i det system, der hedder kloden.
- Og -det er det, der i mindre målestok sker, når en by
bliver så stor, at den ødelægger det landskab, den i sin
tid er opstået af, ruller sine asfaltbånd og betonkasser
længere og længere væk fra den oprindelige by og til¬
sidst bliver en stor, kold, død stinkende amøbe, som

flyder deformt ud over sine omgivelser.
Hvis mennesket er en med en bakteriekoloni ligestil¬

let del af naturen vil det formodentligt reagere lige¬
sådan og efterhånden udslette sig selv, kvæle sig selv
i sine egne affaldsprodukter. Fred være med det.

- Men hvis vi er tænkende væsner, der formår at
ræsonnere os frem til en vis logik i de naturlove som
vi, om vi vil det eller ej, er underlagte - hvis vi kan
opfatte os selv som medlemmer af et økologisk system,
hvor vi har vores rolle, ligesom dyrene og planterne,
kan vi måske også finde frem til en afbalanceret situa¬
tion, hvor vi nok bruger vore omgivelser, ligesom de
bruger os, men ikke ødelægger eller forbruger dem.

Hvordan skal vi planlægge - hvordan administrere?
- Og hvordan skal vi så planlægge vores færden ,i
denne nye bevidsthed om økologisk afhængig sammen¬
hæng med vore omgivelser?

Hvordan skal vi administrere vore fysiske omgivelser
og f. eks. planlægge vore byer?

Hvis. vi et øjeblik ser tilbage i tiden og betragter et
stadig levende eksempel på de førnævnte sporadisk

forekommende vellykkede bydannelser ligger byen
Ribe i denne sammenhæng nær for. At bevæge sig
rundt i byen er, selv i regnvejr, en overordentlig stor
oplevelse med mange varierede og farverige indtryk,
som tilsammen danner en helhed af harmoni og balance
mellem det åbne land og byen.

Bydannelsen har været direkte afhængig af en stærk
natur, som har sat helt konkrete og præcise geografiske
grænser for hvor langt byen kunne udvikle sig. Samti¬
dig med denne middelalderlige sluttethed strækker
vadehavet sine forposter helt ind i byens midte, hvor
store grønne haveområder med store træer og udsigten
til det åbne land for enden af en gade vidner om byens
samliv med naturen. Dette er åbenbart en meget lykke¬
lig alliance som oven i købet ved skæbnens gunst har
fået lov at blive bevaret. Det er en lykkelig alliance,
fordi den sætter mennesket, byboen, på plads i sin sam¬
menhæng med naturen. Den har tvunget ham til at
moderere sine krav om plads, eller med andre ord, den
har medført at dimensioneringen i bybilledet både i
helhedsplan og detalje er i orden.

Både den omkringliggende natur og byen har vundet
ved alliancen, de bruger hinanden, men ødelægger ikke
hinanden. De indgår sammen i et økologisk system.

. Byen Ribe'med gader, huse og træer, er i dag en
levende organisme på samme måde som en stor del af
vore gamle byer er det.

De er alle vokset langsomt frem af det landskab, der
har født dem, og de har næsten alle beholdt det groedes
princip i deres udvikling - i hvert fald hvis man ser
bort fra de sidste 10-20 år. De kan være fulde af arki¬
tektoniske misforståelser eller sære traditionsbrud i
byggestil, men det gør ikke noget. De er gode at være
i alligevel. De er gode fordi tidsfaktoren er intakt,
fordi dimensioneringen er menneskelig.

Der ha'r nok ikke ligget megen planlægning i mo¬
derne forstand bag disse selvgroede byer, og det er lidt
uhyggeligt at tænke p"å, at det først gik galt, da man
for alvor begyndte at „planlægge" i stor stil i midten
af dette århundrede.

- Men det er nu ikke så sært alligevel, for vi har
ikke planlagt ret meget - vi har designet visioner.

Byplanlægning i dag består af udarbejdelse af et
kort over en fremtidig by, hvor alle arealerne er dispo¬
neret til hvert sit formål.

Byen er beregnet til et forudbestemt antal menne¬
sker, som har et bestemt antal skoler, butikker, indu¬
strier, boliger, biler o.s.v. Hvis det går højt, og der
f. eks. har været landskabsarkitekter eller andre miljø¬
drenge på spil, er byplanen illustreret med et par vakse
snit med 50-årige træer og legende rene børn'i den
charmerende alder.

Det har ikke noget med planlægning at gøre. Det er
illustrering af visioner, som bygger på tal baseret på
en statisk situation - er derfor urealistisk og ligegyldig.

Planlægningen betyder lægning af en plan for en
udvikling, som er igang og altid vil være igang, en
udvikling hvis konsekvenser i nogen grad er forudsige¬
lige. Planlægning er en fastlæggelse af strategien i den
styringsproces, som menneskene har påtaget sig, og som
må have til hensigt ikke at destruere resten af kloden i
en kortsynet administration.

Strategien skal føre til en ikke-statisk situation, hvor
der til stadighed er balance mellem natur og menneske,
hvor vores tilværelse på kloden kan gå op i en højere
økologisk enhed.

8



Byen Ribe med
gader, huse og
træer er i dag
en levende or¬

ganisme - lang¬
somt vokset
frem af det land¬
skab, der om¬

giver den.

Today the town
of Ribe, with
its streets, hou¬
ses and trees, is
a living orga¬
nism, which has
slowly grown up
from the sur¬

rounding coun¬
tryside.

Når man smæk¬
ker betonkasser
op på bar mark
og planter
nogle syge
kviste i en jord,
der ikke har
set skyggen af
en regnorm i
årevis, er der
ikke balance
mellem natur og
menneske.

When concrete
blocks are

stuck up on the
naked earth
and ailing twigs
planted in soil
that hasn't seen

the sign of an
earthworm for
years, there
is no balance
between Man
and Nature.

Og byplanlægning eller boligplanlægning er udar¬
bejdelse af udviklingsmønstre, som har til formål at
sikre, at der er balance mellem byens forskellige ele¬
menter, herunder den omgivende natur og den centrale
bydel på et hvilket som helst tidspunkt af byens udvik¬
ling.

Når man smækker betonkasser op på bar mark og
planter nogle små syge kviste nedenfor i en jord, der
ikke har set skyggen af en regnorm i årevis - så er der
ikke balance mellem natur og menneske, og når man

giver de stakkels nye beboere en brochure i hånden
med farverig grøn frodighed omkring deres nye hjem
- så er det direkte svindel.

Landskabsarkitektens rolle

Ribe-konferencen, som landskabsarkitekterne tog ini¬
tiativet til, og som økologerne ledede, var vigtig og
lærerig, fordi have- og landskabsarkitekterne er den
eneste gruppe i planlægningssektoren, der har en bio¬
logisk baggrund, og som sådan er de eneste, der på
forsvarlig og objektiv måde kan gøre opmærksom på
de økologiske loves relevans for planlægningen af vore
fysiske omgivelser.

Vi er opdraget til at administrere levende bygge¬
materialer, som til stadighed er under udvikling og
forandring. Det er derfor nærliggende, inspireret og
belært heraf, at føle sig forpligtiget til at gøre de andre
planlægningsgrupper, byplanlæggerne, arkitekterne,
ingeniørerne og først og fremmest politikerne, opmærk¬
somme på, at tilsyneladende døde ting som veje, huse,
byer eller under ét, byudviklingslandskaber også er
levende og afhængige af et sæt udviklingslove.

En undskyldning
Til slut en undskyldning til økologerne for muligvis at
have maltrakteret det videnskabelige begreb økologi.
For min skyld kan vi godt bruge et andet ord, men det
ville nu være rart, hvis vi måtte låne det lidt endnu,
indtil vi finder et andet.

HENRIK FOG-MØLLER er landskabsarkitekt og ansat på
Ginman og Harboes tegnestue i København.
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Planlægning for Mandø
Af H. C. Wessing

Mandø er kun en lille klat på Danmarkskortet, men
næsten hele verden for øens egen befolkning.

Således vil jeg i få ord karakterisere situationen på
Mandø, den lille klit-marskø i Vadehavet mellem
Rømø og Fanø syd for Esbjerg. Situationen er, at af-
folknipgen i de sidste år har-været så stor, at øen er i
fare for helt at blive affolket inden måske 20 år, en

udvikling, øens egen befolkning naturligvis ikke øn¬
sker. For om muligt at vende denne udvikling må der
foretages et aktivt planlægningsarbejde, der går i mod¬
sat retning af de herskende tendenser i samfundet.

Jeg har gennem en måneds tid haft samtaler med
øens 43 husstande, et arbejde, jeg betragter som
grundlæggende i planlægningsarbejdet, som jeg er an¬
sat til at Ribe kommune. Der er desuden indsamlet
informationer, der er nødvendige for planlægningen,
bl. a. om husstandsstørrelser, alder, erhverv og uddan¬
nelse, tilknytning til øen, indtægts-, formueforhold og
ejendomsvurderinger, bygningers alder, areal, mate¬
rialer og udstyr, desuden udførlige oplysninger om
produktionsmidlerne på øen, f. eks. i landbruget vedr.
jordareal, anvendelse, afgrøder, dyr, maskiner og ar¬
bejdskraft samt særlige udgifter for den enkelte land¬
mand ved at være ø-landmand.

Opgaven er vanskelig, men interessant. Mange af
vanskelighederne er kommet af, at et egentligt plan¬
lægningsarbejde er kommet sent igang. Men de fleste
af de problemer, som Mandø har, er den ikke alene om.
Næsten alle Danmarks mindre øer har problemer med
affolkning, erhvervsmuligheder, transportforhold, fal¬
dende serviceniveau, drikkevandsforsyning m. m. Jeg
kan bedst henvise til Kulturministeriets beretning om
65 mindre danske øers forhold, udgivet maj 1970.

Men de nævnte problemer er ikke kun særlige ø-pro¬
blemer. De fleste forhold danner simpelthen udkants¬
samfundenes karakteristiske problemkompleks.

Til udkantsamfund regner jeg i forskellig målestok
områder og bosamfund, der er tilbagestående udvik¬
lingsmæssigt, økonomisk, socialt og servicemæssigt,
hovedsagelig inden for de nævnte forhold. Privatøko¬
nomisk rentabilitet har hidtil været ene om at be¬
stemme regional vækst og/eller manglende udvikling.
Den igangværende dispositionsplanlægning i Danmark
følger de fleste steder tendenserne i den hidtidige ud¬
vikling, der er karakteristisk for et kapitalistisk sam¬
fund. Resultatet er, at landets befolkning må vænne
sig til omlægninger i hverdagen og for livet, som ingen
har bedt om .og vel ingen ønsker. Hvilken københavner
ønsker konsekvenserne af et endnu større hovedstads¬
område? Og hvilken beboer i en lille by ønsker konse¬
kvenserne af en yderligere affolkning?

Kort beskrivelse af Mandø

Mandø er den mindste af Danmarks beboede vade-
havsøer, i dag ca. 700 ha stor. 530 ha er beskyttet af
havdiger, resten er klitter, diger og forland. Øen ligger
ca. 6 km fra fastlandet. Kommunikationen mellem ø og
fastland varetages med en traktor med passagervogn
ad en ebbevej direkte på havbunden. Under normale
forhold kan der køres én tur/retur daglig. Men når
storme sætter ind, især efterår og forår, og hvis der er
isskruninger om vinteren, kan øen være isoleret i uger
i træk. Forskellen mellem ebbe og flod er ca. 150 cm.

Mandø er et koncentreret billede af kræfterne i
vadehavet. I perioder vokser forlandet ved nye aflej¬
ringer, i andre perioder nedbrydes det af stormfloder.
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Mandø nævnes som bebygget ø første gang i Valde¬
mar Sejrs jordebog fra 1231. I 1500-tallet forsvandt
Mandø by, der dengang lå på Gammel Mandø, i havet
ved en stormflod. De få tilbageblevne beboere be¬
gyndte at genopbygge byen på Ny Mandø, hvor byen
ligger i dag, klinende sig op mod den høje klitrække,
der skærmer øen mod vest. Denne del af øen - ca.

170 ha - blev inddiget 1887, medens Gammel Mandø
lå hen som åbne marskegne helt til 1936-37, da den
sidste inddigning på 360 ha blev foretaget på beboer¬
nes initiativ.

Denne sidste inddigning førte en opgangsperiode
med sig, der er enestående i forhold til andre mindre
danske øer, idet man, så vidt jeg véd, ikke andre ste¬
der har været i stand til at indvinde nyt land. De
landmænd på øen, der nu er mellem 55 og 65 år, var
nogle af de unge, der dengang fik forøgede mulig¬
heder for at drive rentabelt landbrug på deres fødeø.
Hvis den mulighed ikke blev udnyttet, var Mandøs
befolkningstal ganske givet mindre i dag.

Service

Hvis der ikke sker en aktiv indsats for at vende ud¬
viklingen inden meget kort tid, må Mandø sandsynlig¬
vis se en langsom fuldstændig affolkning i møde med
et katastrofalt fald i det offentlige og private service¬
niveau. Endnu er fastholdt omtrent samme offentlige
og private service som for 5 år siden:

Offentlig service:
7. kl. skole med gymna¬

stiksal
kirke (lærer og præst)
lille bibliotek

læge
2 hjemmehjælpersker
ebbevej/låningsyej

Privat service:

brugsforening med hånd¬
købsudsalg

postkører/indleveringssted
kro

vognmand
bankfilial

gasforhandlere

Det høje serviceniveau i forhold til befolkningstallet
er naturligvis på grund af »øens særlige forhold, der
kan medføre isolation i længere tid.

Befolknings¬
tallets ud¬
vikling fra 1900
til 1973.

Population
growth from
1900 -1973.

Aldersfordeling
på Mandø
1973 (fuld op¬
trukken linje).
Aldersfordeling
i Danmark
1965 (stiplet
linje).
Mænd til ven¬

stre - kvinder
til højre i fi¬
guren.

Distribution of
age groups on
Mandø 1973

(continous line).
Distribution of
age groups in
Denmark 1963
(line of dashes).
In the diagram:
men on the left,
women on the
right.

Befolkningsforhold
Befolkningstallets udvikling har til enhver tid stået i
nøje forhold til de erhvervsmæssige muligheder, øen
har haft. Investeringer af betydning er ikke foretaget i
årevis, bl. a. fordi væsentlige betingelser for udvikling
ikke har været til stede, og usikkerheden for fremtiden
er stor.
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•
•
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De sidste 5 års nedgang i befolkningstallet skyldes
i højere grad fraflytning end dødsfald. Familier med
mange børn har været mellem de fraflyttede. Alle
unge må udenøs efter 7. klasse i Mandø skole for at få
en videregående uddannelse. Ud af indbyggertallet på
110 (1. dec. 73) går 8 unge i skole uden for øen. De
kommer højst hjem i weekend'en. At man mister den
daglige kontakt med sine børn efter 7. klasse har
været en væsentlig årsag til, at familier er flyttet.
Nedgangen i befolkningstallet optager beboerne me¬
get. Der er nu kun 17 elever tilbage i skolen, og
brugsen har kun en lille omsætning.
*r ni 1 i 1 1 ar

MAND KVINDER
Mn W-CERSFORDE-Liua MAND# 1973
— ALDERSFORDEL! K)6 DANMARK IK5

Adgangsforhold
Den karakteristiske ebbevej til Mandø vedligeholdes
af Ribe kommune som offentlig bivej. Under etable¬
ring er en lav såkaldt låningsvej (oppumpet sand mel¬
lem to høfter) på vandskellet. Den er arbejdsvej for
Statens Jordlovsudvalgs landvindingsarbejder, og den
må benyttes erhvervsmæssigt og af beboerne som for¬
bindelse mellem Mandø og fastlandet under betingelse
af, at Ribe Kommune belægger og vedligeholder køre¬
banen. Der kan max. køres 20-30 km/t, men det er den
forbindelse, som Mandø må sætte sin lid til i frem¬
tiden. Den giver en væsentlig forbedring af adgangs¬
forholdene, og det forventes, at man i meget høj grad
kan undgå øens isolation fra det øvrige land, når den
føres op i fuld højde.

Vand/kloakforhold
Et af øens største problemer er, at drikkevandet på
øen er sundhedsfarligt, især for åndre end øens egne
beboere. Det er dels saltholdigt, og dels er det infi¬
ceret på grund af manglende kloakering. En betingelse
for en hvilken som helst udvikling er en sundheds¬
mæssigt tilfredsstillende vandforsyning og/eller kloa¬
kering, hvilket øens befolkning naurligvis ikke kan
basre selv økonomisk. En vis udvikling på øen kan
imidlertid forbedre rentabiliteten betydeligt.

El

For et par år siden er nedlagt el-kabel fra fastlandet,
hvortil er ydet støtte fra amt, kommune og elværk.

Det sociale liv

En af de vigtigste følger af affolkningen er at det
sociale liv på øen lider skade. Især om vinteren, når
man er afsondret i ugevis, kan man godt gå hinanden
lidt på nerverne. Man er for få, der sker for lidt, og
der mangler unge til at sætte noget i gang. De fleste
kan lide det forholdsvis lille antal turister, der kom¬
mer til øen nu, ikke færre og ikke flere. Men ofte har
man været inde på, at turisterne blot føles som en
erstatning for de unge, man mangler.

Der er andre end Mandøs egen befolkning, det be¬
rører, om Mandø affolkes. Mange turister tiltrækkes af
den særprægede tur over vadehavet og af det lille
ø-samfund. Ofte er det mennesker, der er kommet
gennem mange år, og som holder af at være en del af
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et lille nøjsomt landsbysamfund, der endnu lever både
på trods af og sammen med naturens kræfter.

Økonomiske forhold

At Mandø produktionsmæssigt og økonomisk er et
udkantsamfund ses af, at den materielle produktion,
der er samfundets basis, her landbruget, kun har ud¬
gjort ca. 305.000 kr. af de 19 aktive landbrugeres
skattepligtige indkomst i 1972 på i alt ca. 564.000 kr.
Landbruget har med lejeindtægter indtjent ca. 350.000
kr. af 43 husstandes totalindkomster i 1972 på
1.459.000 kr. Sociale ydelser: invalide- og folkepensio¬
ner udgør den største del af den totale 1972-indkomst.

Øens værdier er kommet mere og mere på udenøs
hænder. Af en samlet ejendomsværdi efter 15. aim.
vurd. på ca. 4,8 mill, kr., ejer Mandø-boerne selv ca.
3 mill. kr. Kirke, stat og kommune ejer ca. 300.000 kr.
Egentlige sommerhuse er der kun ca. 20 af. De ejes
for størsteparten af folk med familietilknytning , til
øen. Sommerhusbyggeri har ikke været tilladt i de
senere år på grund af vand- og kloakforholdene.
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Planlægningsbestræbelserne
Til præsentation af beboernes og mine egne tanker
om Mandøs fremtid, som jeg har udmøntet i et mål-
sætningsforslag til det videre planlægningsarbejde,
afholdt vi beboermøde i Mandø skoles gymnastiksal
15. oktober, hvori deltog næsten alle beboere, en del
udenøs 'tidligere beboere samt kommunale og amts¬
kommunale politikere, embedsmænd og teknikere. Jeg

har symboliseret målsætningsforslaget, som det frem¬
går af figuren. Nogle vil måske sige, at „et levedygtigt
samfund" og „bevarelse af øens særpræg" er to mod¬
sætninger. Det kan de sikkert også være, hvis man
kun tager aktivt hensyn til den ene del. Jeg mener,
at man kan nå til en positiv helhed, der tilgodeser
begge sider af helheden ved at arbejde aktivt med
begge delmål. F. eks. kan øens særpræg ikke bevares
blot ved en fastholdelse af status quo. Med fastholdelse
af øens. særpræg mener jeg ikke blot landskabeligt
og bygningsmæssigt, men i lige så høj grad socialt og
befolkningsmæssigt.

Jeg forsøger at formidle, at Mandø i så vid udstræk¬
ning som muligt, privatøkonomisk og kommunaløko¬
nomisk, kan blive et levedygtigt samfund under hen¬
syn til øens fysiske og sociale særpræg. Dette mål,
mener jeg, kan nås ved en bedre udnyttelse af øens
egne ressourcer, produktivt og rekreativt.

For at sikre en alsidig og levedygtig udvikling på
længere sigt, sættes ind på hovedsagelig 3 områder:
a) landbrug, b) forsøg på etablering af forarbej¬
dende virksomhed og c) forsøg på etablering af en evt.
flersidet rekreativ institution. Realisering af' blot 2
projekter inden for disse områder, med effektivisering
af landbruget som den ene, vil antagelig kunne give
tilstrækkelig basis for genopbygning af et levedygtigt
samfund med produktive investeringer og befolknings¬
tilvækst.

Der er i de forløbne år fra det offentliges side inve¬
steret i bl. a. digeforstærkning, forlandsopbygning
mod syd-vest, landvinding for digesikring mod nord¬
øst med låningsvej, belægning af denne, elkabel, vand¬
boringer m. m. En udvikling på Mandø vil — under
forudsætning af de førnævnte etableringer — kun være
afhængig af offentlig økonomisk støtte til en accepta¬
bel vandforsyning og/eller forskriftsmæssige afløbs- og
kloakforhold.

Fællesstald på Mandø?
Landmændene har siden 1. oktober 1973 fået endnu
et problem. Mælkeleverancerne er ophørt. Kontrakten

FOTO:

HENRIK FOG-MØLLEI

Mandø, 700 ha -

den mindste af
Danmarks be¬
boede vadehavs-
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Mandø-bussen
på Ebbevejen
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Mandø - the
smallest in¬
habited island
in the Danish
tidal flats.

med mejeriet i Ribe har ikke kunnet forlænges af for¬
skellige årsager. De fleste ønsker dog stadig at produ¬
cere mælk, bl. a. fordi den største produktive land-
brugsindtægt hidtil har stammet fra mælkeleveran¬
cerne. Store bestræbelser er gjort fra Mandø-boeres
side for fortsatte leverancer, men hidtil forgæves, og
man har stadig 126 køer. Samfundsudviklingen går
også i dette tilfælde Mandø forbi.

En mulig løsning af landbrugets problemer vil
kunne bestå i en etablering af et fælleskab for malke¬
køer i en fælles løsdriftsstald. For mig at se vil det
være en nødvendig stordriftsetablering, samtidig med
at denne løsning indeholder en social og helbredsmæs¬
sig tilpasning, idet mange af landmændene og deres
koner er ved at blive ældre og svageligere, og det
kniber for nogle at holde til malkearbejdet. For at
udnytte de bestående bygninger og for at gøre de
daglige forandringer mindst mulige for den enkelte
forudsættes det, at opdrættet bliver i bestående stalde.

Hver landbrugsfamilie er blevet besøgt for at jeg
kunne høre den personlige mening om tanken, og den
var så forholdsvis positiv, at jeg gik videre med pro¬
jektet. Fire dygtige landbrugskonsulenter har i nogen
tid arbejdet med at fremskaffe materiale til oriente¬
ring og information vedrørende en fælles løsdriftslstald
for op til 400 malkekøer. Stalden kunne blive en af
de største virksomheder i Ribe Kommune.

Et indledende møde blev afholdt på Mandø onsdag
den 12. december. Af 19 landmænd deltog 15 samt
4 hustruer. Hver konsulent havde et indlæg inden for
sit speciale. Efter diskussionen var der enighed om at
fortsætte arbejdet i en yderligere konkretisering af
projektet samt søge afklaret de nødvendige betingelser
for den evt. etablering.

De øvrige bestræbelser
Bestræbelserne for etablering af forarbejdende virk¬
somhed er i begyndelsen af februar på det indledende
stade. Det samme gælder bestræbelserne for etable¬
ring af rekreationshjem. Der arbejdes her på en fler¬

sidet form, hvori indgår en privatpension for øens egne
gamle, så de kan undgå at forlade det miljø, de ken¬
der til, og som de fleste er opvokset i. Et ægtepar har
givet tilsagn om at bosætte sig på øen med deres to
børn og lede et sådant hjem, og opføre det for egne
midler.

De samlede aktive bestræbelser samles og koordine¬
res til en helhedsplan, som politikerne kan tage stil¬
ling til, hvorefter der kan udarbejdes en egentlig
dispositionsplan for øen.

De foreløbige erfaringer med Mandø-opgaven
At kende beboerne, deres indstilling, ønsker og even¬
tuelle betænkeligheder og dermed at have diskuteret
med de mennesker, der til daglig lever efter øens vil¬
kår og derfor føler problemerne på deres egen krop,
har efter min mening været et helt nødvendigt led i
planlægningsarbej det.

Planlæggeren er således først det koordinerende led
mellem de enkelte husstande i lokalsamfundet, der¬
næst er han det koordinerende led mellem lokalsam¬
fundet som helhed og politikerne, der ser det enkelte
lokalsamfund under en kommunal synsvinkel, og
endelig er han det aktive koordinerende led mellem
den opstillede målsætning og de muligheder, der søges
ifølge målsætningen. Uden at planlæggeren her gør en
aktiv indsats og følger det planlagte op til at være en
realitet, mener jeg ikke, at planlægningsarbejdet kan
betragtes som afsluttet.

Efter de erfaringer, jeg hidtil har dannet mig under
arbejdet med Mandø, mener jeg, der er behov for en
egentlig lokalsamfundsplanlæggeruddannelse på arki¬
tektskolerne. Jeg er selv midt i Mandø-opgaven som
afgangsopgave. Mange af mine forudsætninger for at
udføre denne opgave har jeg skaffet mig for det meste
ved selvvalgte studieområder under min uddannelse.
Primært har jeg arbejdet ud fra et lokalsamfund,
landsbyen Dumitra i Rumænien. Desuden har jeg
studeret lokalsamfundsproblematikken i relation til
den fysiske og økonomiske landsplanlægning i Ru¬
mænien under et stipendiatophold i foråret 1973.
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kvemme modulnet skal være bestemmende for udform¬
ning af friarealerne. Den projekterende forenkler, da
planen i modsat fald bliver uoverskuelig for ham, men
følgen for brugeren bliver oplevelsesfattigdom. Jeg har
aldrig ladet mig overbevise om, at mammutboligblok-
kenés kun altfor letopfattelige form behøver at accen¬
tueres i haveanlægget.

1 Bijlrhermeer danner stier, plantninger og græsarea¬
ler strukturer, som ikke er i familie med bygningernes.
Da gangarealerne er befæstet med grus, ikke med fliser,
har man stor frihed i udformningen. Kanalerne brydes
med bygningernes struktur ved lejlighedsvis at fortsætte
tværs under bygningskroppene.

I Bijlmermeer har man af erfaringen lært at vand¬
rette terrænplaner med jord som er sammentrængt af
kørsel er umulige til plantevækst. Og derfor ændrer
man handlingsmønster.

Den plane grund er omdannet til et blødt bevæget
landskab ved oppumpning af i gennemsnit 2 m sand
fra Zuidersøen; sandpåfyldningen er iøvrigt også en
byggeteknisk nødvendighed. Der afvandes til 20-30 m
brede kanaler som ikke indhegnes, men gives svagt
fald fra bredden til bunddybden på 1,5 m nås. Tagrør
og sumpgræsser langs bredden giver allerede et par år
efter etableringen et indtryk af „natur". Kanalerne er
få år efter anlæggelsen taget i brug til lystfiskeri og
sejlads.

De 500 ha friareal, som skal etableres i løbet af 10 år,
giver ikke spillerum for de raffinerede detaljer. Filo¬
sofien er den, at rammerne, d.v.s. træplantningerne,
først og fremmest må skabes, de finere havedetaljer må
vente. Tidsfaktoren er afgørende, man kan ikke byde
beboerne et goldt udendørs miljø de første 5 år efter
indflytning. Derfor påbegyndes plantningen samtidig
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Mange nordiske landskabsarkitekter sværmer for ba¬
rokken. De benytter ukritisk barokhavens formsprog,
lader det omgivende landskab underordne sig bygnin¬
gerne, skaber akser, rektangler, vandrette og lodrette
flader. Også barokhavens enkeltelementer som støtte¬
mur, allé, bosquet og quinconce (i forenklet form), går
stadig igen i de senere års danske boligbyggeri.

Barokhavens virkemidler synes ikke i kurs uden for
arkitekters og landskabsarkitekters snævre kreds, og
man kan derfor fundere over årsagen til, at planlæg¬
gerne har andre idealer end brugerne. Er årsagen mon,
at det der synes hensigtsmæssigt ikke kan adskilles fra
det der synes smukt? Ulykken er, at det der er hensigts¬
mæssigt for planlæggeren ikke behøver at være det for
brugeren. Årsagsforholdet er muligvis et andet, men det
er påfaldende hyppigt landskabsarkitekter henviser til
barokken, når der argumenteres for, at arkitektens be¬

Bijlmermeer
Af Per Stahlschmidt
Det faktum, at man i Holland resolut fører sine planer
-ud i livet, betyder bl. a., at Amsterdams „Vestskov"
forlængst er skov. Men det betyder samtidig, at en plan¬
lagt by til over 200.000 indbyggere syd for Amsterdam
som Bijlmermeer ikke er nået at blive ændret til noget
mere menneskeligt i debatten om højhusenes uegnethed
til familiebeboelse. Tværtimod bugter de 11 etagers op
til 500 m lange bygningskroppe sig planmæssigt ud i
landskabet.

Den betjenende motorringgade om bebyggelsen lig¬
ger i 2. sals højde (trafikdifferentiering) dels som bro
dels på dæmning. Dimensionerne er sådan, at den til
bebyggelsen knyttede trafik giver anledning til en ikke
ubetydelig støjplage.

Bebyggelsen tjener således ikke i sig selv til efter¬
følgelse, men det synes jeg derimod visse principper for
udformning af friarealerne gør. Friarealerne er projek¬
teret af Amsterdams kommunale parkforvaltning.



Træbestanden udhugges efter en forud tilrettelagt plan.
Pionertræerne er efter 3-4 års foløb 10 meter høje og giver
da en visuel afskærmning mod lejlighederne.

The trees are felled acording to a previously arranged plan.
After 3-4 years the pioneer trees are about 10 metres high
and provide the flats with a visual screen.

med byggeriet. „Haverummenes" størrelse på ca. 3 ha
tillader det.

Kravene om sikker og hurtig vækst sætter poppel-,
pile- og eliearter i preferencestilling, men der anvendes
iøvrigt ask, elm og bøg, avnbøg og flere andre træarter.
Der plantes i størrelser fra de normale 40-80 cm til 3-4
m høje træer. I et plantefelt sættes større og mindre
eksemplarer af samme træart.

Man har erkendt, at træer vanskeligt lader sig eta¬
blere i græs eller på befæstede arealer. De plantes der¬
for mellem kratdannende buske.'

I Bijlmermeer har man udformet friarealerne, så de
5 år efter påbegyndelsen er meget frodige, og den ube¬
hagelige fornemmelse af at kunne overvåges fra lejlig¬
hederne, når man opholder sig på friarealerne, er be¬
grænset. Derudover giver det rå lay-out mulighed for
detaljeret indretning.

Ovenstående blev skrevet for et år siden efter en stu¬
dietur til ^Holland. Efter deltagelse i høstkonferencen
i Ribe om økologi og planlægning fandt jeg igen ma¬
nuskriptet frem af skrivebordsskuffen. Konferencens
hovedtema, at lade naturpræget komme stærkt til ud¬
tryk hvor situationen betinger det, er også grundhold¬
ningen ved udformningen af friarealerne i Bijlmer-

I de år hvor ressourcerne til rådighed for bygge¬
sektoren var temmelig store, koncentreredes en betyde¬
lig del af indsatsen ved friarealerne sig til stærkt bear¬
bejdede detailløsninger af sten- og træmaterialerne.

Der er nu mindre at rutte med. Dette medfører bl. a.

øget industrialisering af byggeriet. Arkitektbistand be¬
tragtes som overflødig luksus, boligblokkene skæres
over samme læst uanset hvor i landet eller på hvilken
grund de skal bygges. Ved den landskabsarkitektoniske
indsats« indebærér gentagelsen ikke en nævneværdig
økonomisk gevinst som det er tilfældet med den indu¬
strialiserede boligproduktion. Og for friarealernes ved¬
kommende er der langt mindre overensstemmelse mel¬
lem pris og kvalitet end gældende for bygningerne.

Landskabsarkitekterne har visse steder fået ry for at
være dyre, ikke så meget på grund af honoraret som på
grund af de løsninger de foreskriver. Sådan behøver
det ikke være. Ved at udnytte de eksisterende mulig¬
heder i terrænform og vegetation og ved at lade planter
frem for døde materialer være hovedsagen i anlæg¬
gene, økonomiserer man med ressourcerne og får et
resultat som ikke behøver være ringere.

PER STAHLSCHMIDT, landskabsarkitekt m.d.l., har sam¬
men med Ib Asger Olsen landskabsarkitekttegnestue i
Klampenborg.
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Friarealerne er udformet blødt, „landskabeligt", efter „det
groedes princip" ikke efter rigoristiske, arkitektoniske prin¬
cipper. Kanalerne, som fortsætter tværs under bygnings¬
kroppene, er en teknisk foranstaltning, men også et opli¬
vende moment.

Rumfornemmelsen i friarealerne er klar, også akustisk(l),
men dimensionerne er urovækkende.

The open spaces are gently moulded and „countrified" as
if they had grown up naturally, and not according to rigid
architectonic principles.
The canals, which continue transversely under the buildings,
are a technical achievement, but also provide lively moments.
The spatial effect of the open spaces is well-defined, also
acoustic(l), but the dimensions are disturbing.

Den 4-sporede vej er på denne strækning opført som bro¬
konstruktion. Parkeringshusene på begge sider af vejen
rummer plads til 4 lag biler. Der vil hverken over eller
under vejplanet kunne skabes betingelser for plantevækst i
disse brede bånd gennem bebyggelsen.

FOTO: P. STAHLSCHMIDT

Here the 4-lane road takes the form of a bridge. The
parking, houses on either side of the road[ contain cars on
4 floors. Neither above nor below road-level is it possible
to create planting conditions in these broad ribbons passing
between the buildings.
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Træfældningsplan 1972

Tree-felling plan 1972.

Målte vejbredder
Measured road
breadths

Træer fældes
Trees felled
Amtsgrænse
County boundary

Vejtræer i Sønderjyllands Amt
Normal A 4, 59 sider. Rapport, dateret august 1973.
Arkitektfirmaet Møller og Wichmann, by- og land¬
skabsplanlæggere.

Vejtræer bedre end politi og tavler

Sønderjyllands amtsråds tekniske forvaltning havde i
1972 en plan om at fælde 4430 vejtræer.

Trafiksikkerhedsmæssige ønsker blev lagt til grund
for gennemførelsen af planerne, og en ulykkesrapport
fra 1971 sagde en del om ulykkes- og personskadedes
antal.

Hverken ulykkestallet eller personskadeomfanget var
sat i relation til trafikmængden eller køretøjkilome¬
trene.

Når træerne ikke blev fældet, var det fordi man
havde en beslutning om, at træfældningsplanen skulle
forelægges Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur
inden den iværksattes, og på den foranledning enga¬
geredes arkitektfirmaet Møller og Wichmann i Beder.

Uheldsstatistikken talte for fældningen, idet dødspro-
centen for påkørsel af vejtræer 1949 udgjorde 4,2 af
samtlige uheld.

Når dertil lægges en til tider heftig pressekampagne
mod vejtræerne, så er det forståeligt, at det kun var
den ene side af cirkulæret, fældningen, som blev ført
ud i livet - den anden side, nyplantningen, blev glemt,
selv om den var en udtrykkelig forudsætning for fæld¬
ningen i cirkulæret af 1952.

Cirkulæret foreskrev, at træer, der stod nærmere end
5,5 m fra kørebanemidte på 2-sporede hovedveje skulle
fældes. Fdr andre vigtige landeveje var afstanden kun
5,0 m.

Senere undersøgelser viser, at uheldsfrekvensen sti¬
ger, hvis afstanden til træerne mindskes, men også at

en forøgelse af afstanden vil have de samme følger. De
angivne mål betegner altså en ideålafstand.

Den indbyrdes afstand mellem træerne angaves til
40-60 m, alt efter vejens betydning, og dette stemmer
også overens med nyere undersøgelser, hævder rap¬
porten.

Som bilag til rapporten følger et kort, hvor ulykkes¬
stederne på vejnettet var indtegnet.

Rapportens tal siger mange væsentlige ting om ulyk-
kesomfanget og arten. Her skal blot drages to aspekter
frem, som har forbindelse med vejbeplantningen.

For det første behandles problemerne omkring de
såkaldte kryds med uendelig oversigt. Man påviser, at
dér sker uforklarlige uheld i disse, selv om oversigten
over den tværgående vej er næsten ubegrænset.

Undersøgelser godtgør, at en genstand, der skal* ses
i bevægelse, kræver baggrund. Rapporten foreslår der¬
for en varieret buskbeplantning langs vejen og tilføjer,
at vejtræer, som tidligere har opfyldt denne bag-
grundsdannende funktion, ikke bør genindføres.

Det andet aspekt er vejtræernes rolle i trafikulyk¬
kerne. Af rapporten fremgår, at vejtræerne ikke er en
igangsættende faktor for ulykkerne, men at de sikkert
er skyld i, at der sker person- og materiel skade i de
situationer, som er startet med, at føreren har mistet
herredømmet over køretøjet.

Rapporten foreslår, at man gennemgår vejnettet for at
fjerne de vejtræer, som æstetiske hensyn ikke taler
tungt for at bevare. Ligeledes foreslås en hastigheds¬
begrænsning på strækninger, hvor man f. eks. ønsker en
allé bevaret.

Og nu kommer det interessante, nemlig det, at vej¬
træerne og vejplantningerne, på en meget mere over-
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Møllers and Wichmanris
proposal for altering the
tree-felling plan. 1973.

Møller og Wichmanns,
ændringsforslag til træ-
fældningsplanen. 1973

Træer fældes
Trees felled
Træer bevares
Trees preserved
Træer plantes
Trees planted
Strækningen
gennemgås
The stretch
examined

Amtsgrænse
County boundary

bevisende måde end tegn og tavler og frygten for
politi, er med til at dæmme op for den vilde kørsel.

Medens træerne tidligere udgjorde en fare for på¬
kørsel, er de nu blevet det middel, hvormed man kan
vejlede trafikanten, og i god tid gøre ham opmærksom
på, at her kommer et kryds, her kommer en sidevej, der
ligger en landsby forude, men den skal du ikke se på
- vi planter noget, for at du ikke distraheres af lands¬
byen og det, der foregår i den.

Og hermed har Møller og Wichmann på en meget
dygtig og talentfuld måde ramt ned i noget helt cen¬
tralt, som også Landskap - det daværende „Havekunst"
- for mange, mange år tilbage søgte at drage frem, da
vejfældningen iflg. cirkulæret af 1952 var aktuel.

Rapporten refererer en fransk undersøgelse i „Revue
générale des Routes", 1959 nr. 335, refereret i „Svenska
Vågforeningens Tidsskrift", nr. 4 1960, p. 173 med tit¬
len „Allétråd och Trafikolyckor". Undersøgelsen om¬
fatter en analyse af indtrufne trafikulykker 1953-58 på
vej nr. 83, Bourg-Lyon.

Analysen konkluderer, at den kun gælder for den
omhandlede vej, og at den ikke bør generaliseres uden
yderligere undersøgelser, men mener dog at kunne fast¬
slå:

- at træer langs vejen tenderer mod at forøge antal¬
let af trafikulykker, såfremt de står meget nær ved
kørebanen,

- at træer synes at tendere mod at formindske antal¬
let af ulykker, hvis de placeres tilstrækkeligt langt
uden for kørebanen (over 1 m i denne undersøgelse),

- at træer ikke indvirker på antallet af døde og svært
tilskadekomne pr. ulykke, men

- at træerne antagelig forøger antallet af let skadede.

Her citeres fra afsnittet: „Afstand til Vejtræer":

Ud fra de i forrige afsnit omtalte undersøgelser vil
en vejtræplantning virke sikkerhedsfremmende, hvor¬
for det må være rigtigt at finde det rette sted i tvær¬
profilet at placere dem.

Plantningen skal af hensyn til den optiske føring
helst ske i rækker parallelt med kørebanekanterne, af
hensyn til naboretslige forhold skal træerne placeres på
vejarealet, evt. vejalen, således at evt. ulemper bliver
så små som muligt.

Af hensyn til træernes evne til at dræne det omlig¬
gende terræn foreslås plantningerne forskudt i læret-
ningen, og træerne bør placeres med en indbyrdes af¬
stand af ca. 50 m.

Kun ved markering af kryds, oversigtsarealer eller
spærreplantninger foreslås en tættere placering. Syns¬
mæssige spærreplantninger ved T-krydsene, hvor så¬
ledes en indbyrdes afstand på 3-4 m, vil gøre passage
mellem træerne mulig.

Derefter følger en gennemgang af plantningstyper,
plantearter og udtyndingsprincipper for beplantning.

Da der antagelig i de kommende 10-20 år vil ske en

betydelig omlægning af landbrugsjordene gennem
jordfordeling, og dette ofte vil medføre fjernelse af
både læbælte og hegn, kan det let føre til de såkaldte
kulturstepper, som det allerede kendes mange steder.

En omgående vejplantning vil kunne medvirke til
en opdeling af steppelandskabet. Et samarbejde om ra¬
tionel læplantning i forbindelse med vejplantning vil
kunne få stor betydning for fremtiden.

I denne forbindelse henvises til den af læplantnings-
konsulent Frode Olesen i Skanderborg udarbejdede
undersøgelse vedr. jordfygningen, marts 1969. Det
fremgår bl. a. heraf, at Haderslev amt måtte afholde
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Øverst: nuværende situation
Nederst: fremtidig situation

en udgift til rydning af veje på grund af drivedannel¬
ser på 120.000 kr.

I Åbenrå og Tønder amt var udgifterne henholdsvis
20.000 og 200.000 kr.

Til slut følger en liste over inden- og udenlandsk
litteratur og tidsskrifter - der kommer en gennemgang
af vejprofilernes beplantning, og når illustrationsmate¬
rialet vurderes, forekommer det mig, at det nogle
gange er svært at se, at der er sket en virkelig forbed¬
ring, en virkelig markering af, at der kommer en tvær¬
gående vej, og det skyldes nok, at man ved fremstillin¬
gen alt for slavisk har holdt sig til 50 m afstand mellem
træerne. — Den bør jo nok mindskes, når man nærmer
sig krydset for ligesom bedre at give den kørende en
fornemmelse af, at der kommer et plantningsforløb Og
krydser vejen. Det er for så vidt også nævnt, at plante¬
afstanden bør nedsættes ved krydsene - men synes ikke
at være fulgt op i illustrationsmaterialet.

Den fond, man kan takke for, at denne vældige træ-
fældningsplan nu er blevet afløst af et vejplantnings-
forslag, er Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur.

ERIK MYGIND, praktiserende landskabsarkitekt, m.d.l. I
Lyngby.

Frank Bregnballe:
Vort menneskeskabte miljø

6 foredrag holdt i Danmarks Radio i 1971, trykt på
foranledning af arkitektfirmaet Møller og Wichmann
nytåret 1973.

Frank Bregnballe belyser med et naturvidenskabeligt
udgangspunkt sider af menneskets forhold til naturen.
Formålet er dels at udbrede kendskab til de økologiske
sammenhænge i naturen dels at beskrive menneskets
indgriben i disse sammenhænge.

Menneskets opfattelse af sig selv i forhold til naturen
har ændret sig gennem tiderne, begynder Frank Bregn¬
balle. Tidligere betragtede vi naturen som noget, man
måtte respektere og indordne sig under for at overleve.
Den teknologiske udvikling ændrede denne opfattelse;
i dag betragter mennesket sig som naturens uindskræn¬
kede herre. Vi anser det for vores ret at udnytte natu¬
ren efter vort forgodtbefindende. De aktuelle proble¬
mer ofrikring miljøforringelse og ressourceknaphed ud¬
sprang i denne ændring af indstilling.

Begejstringen for den industrielle udvikling skal ses
på baggrund af tidligere tiders nød og fattigdom, skri¬
ver forfatteren. Derfor ser vi økonomisk vækst som en

sikkerhed mod afsavn. Årlig vækst i nationalproduktet
er et mål, man kan enes om over en bred politisk front.

Øget forbrug af naturens uerstattelige råstoffer, øget
forurening med affaldsprodukter, øget indgriben i na¬
turens stabile ligevægtstilstand som følge af den øgede
produktion er indgreb vi først nu er ved at øjne konse¬
kvenserne af.

Ved at sætte tilfredsstillelse af materielle behov som

det væsentligste mål i vor tilværelse udelukker vi os
med stadig stigende hast fra mulighederne for at til¬
fredsstille andre elementære menneskelige behov. Vi
forringer vore oplevelsesmuligheder. Vi fattiggør vort
miljø. Vi indskrænker kommende generationers mulig¬
heder for at overleve.

Fremtiden ligger i en frigørelse fra tingenes tyranni,
konkluderer Frank Bregnballe. Men med hvilke midler
skal vi komme forbrugermentaliteten til livs, kunne
man spørge.

Ved oplysning om de økologiske sammenhænge i
naturen. Ved ændring af menneskets forhold til natu¬
ren. Ved øget erkendelse af andre elementære menne¬
skelige behov end behovet for materielle goder, svares
der. Kun ved at genanvende naturens råstoffer, ved at
reducere energiforbruget og ved at formindske forure¬
ningen kan vi nå en ligevægtstilstand i balance med
vore naturgivne forudsætninger.

Men økologen løser ikke problemerne alene, han
kommer i strid med samfundets erklærede mål om øko¬
nomisk vækst.

Før mennesket formulerer nye krav til samfundet,
krav, som kan danne baggrund for en ændret politisk
målsætning, før ændrer vi ikke udviklingen.

Med mange gentagelser over et velkendt tema siger
bogen ikke fagfolk meget nyt. Man kunne have ønsket
sig en klarede og mere engageret stillingtagen til pro¬
blemer, som i den aktuelle situation er ved at ændre
vores tilværelse totalt.

SUSANNE GULDAGER, landskabsarkitekt, m.d.l. Licentiat¬
studerende ved Afd. for Have og Landskab, KVL, Danmark.
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SUMMARY
At the autumn conference of the Association of Danish Land¬
scape Architects in 1973, amongst other topics the ecological
problems connected with the planning of our physical sur¬
roundings were discussed. This issue contains Frank Bregn-
balle's introductory lecture, „Ecology and Aesthetic".

The landscape architect, Henrik Fog-Møller, reports on
the conference in his article, „Ecology and Planning", with
emphasis on the newly established contact with the eco-
logists, whose knowledge of both the natural and artificial
components of the landscape makes them necessary and wel¬
come specialists with regard to the administration of our
physical surroundings.

Finally, the architect, H. C. Wessing, gives an account of
the island of Mandø in the North Sea tidal flats - a fringe
society in Denmark today.

There appears to be a built-in conflict between Man's na¬
tural aesthetic sense and natural ecological systems, which
not only contain what may seem to be beautiful and right
for Man but also feature such natural phenomena as death
and decay, murder and plunder.

There are, however, two possibilities for intervening
aesthetically without disturbing the ecological system. We
can either leave the system to mature undisturbed, trim¬
ming it up a little for the sake of appearances, or we can
cultivate young eco-systems as in agriculture or in the crea¬
tion of parks and gardens. Whereas the second alternative
may produce beauteous results and endorse our peasant
morality, the price we pay is the great amount of labour
required as compared with the mere „modification of Na¬
ture" represented by the first alternative.

In previous centuries Kings and noblemen employed artists
not only to take care of the parks associated with the castles
and manor-houses but also of the surrounding countryside.
These artists were in a position to impose their will upon
the local population. But would our type of democracy
tolerate the same today? The- artist of the past has become
the planner of the present, whose work is restricted to
placing the flower-boxes in busy streets or planting along¬
side the motorways.

If we are to plan according to our human need to expe¬
rience Nature to the full, we ought to let some of our open
spaces in our towns develop natural ecological systems,
graduating from the well-cared-for and orderly park to
areas almost entirely left alone. There is every advantage to
be gained from working with Nature instead of always
against it. A combination of cultivation, non-cultivation and
partial cultivation would promote the well-being of plants
and animals and offer more possibilities for our personal
development than that of the lawn-mower. Moreover, such
a co-operation with Nature has the added advantage that
it is almost entirely free! (F. Bregnballe page 2)

The DL conference in Ribe last September was concerned
with the relations between built-up area and landscape with
a view to their integration, this being part of a campaign to
counteract the old ideas of landscape as the mere provider
of ressources and of a built-up area as a chance, anonymous
conglomeration of houses, streets and open spaces without
any scenic content.

It is becoming increasingly clear that, if a built-up area
is to satisfy both functional and aesthetic demands, it must
be treated as more than the sum of its parts, and the Ribe
conference provided a welcome opportunity for building up
contact with the ecologists, whose specialized knowledge is
invaluable when considering the administration and plan¬
ning of our physical surroundings, especially when applied
to the town. •• •

Ribe presents an example of successful town planning,
offering rich and varied street impressions and perfect
harmony between open country and town. Fortunately Na¬
ture has been able to exert strong pressures on her own

behalf, and compelled the town dwellers to take heed of
the limits imposed by the sea and surrounding countryside.
As a result of this cooperation town and countryside have
entered into an ecological system, and may be compared
with a living organism that has grown spontaneously out
of the landscape.

The so-called town planning of today may better be
described as vision designing - the vision of a ready-made
town complete with a predetermined number of inhabitants,
schools, shops, cars, factories, trees, etc. This builds on

figures derived from a static situation, and is therefore
unreliable, whereas planning really means the providing of
a plan for a development that is already in progress and
whose results are to a large extent unpredictable. It should
therefore provide a strategy that points towards a dynamic
situation in which life on earth forms part of a higher
ecological unity.

The Ribe conference, initiated by the landscape architects
and led by the ecologists, proVed to be highly instructive,
because the landscape architects are the only group within
the planning sector with a biological background, and thus
qualified to point out the relevance of the laws of ecology
when planning our physical surroundings. It should be their
task to remind the other planning groups and not least the
politicians that even apparently dead things like houses,
roads or entire development schemes are also living and
subject to a set of development laws. (Fog-Møller page 7)

Mandø is only a tiny prick on the map of Denmark, an
island consisting mostly of sand-dunes and marsh in the
North Sea tidal flats between Rømø and Fanø south of
Esbjer.g.

Unfortunately the population is rapidly dwindling, and
"may disappear entirely within 20 years if active steps are
not taken to prevent it.

Most of Mandø's problems are shared by all the other
small Danish islands, such as loss of population, lack of
jobs, transport difficulties and shortage of drinking water,
etc., and are typical of any fringe society. But all these
problems could be counteracted by means of a better utili¬
zation of the island's own resources. Such development
should be concentrated upon three sectors: agriculture, the
establishment of processing factories and the building of a
multi-purpose recreational institution. The realization of
only two of these projects, with the rationalization of
agriculture as one of them, would be sufficient to rebuild a

healthy society with accompanying investments and popula¬
tion growth. (H. C. Wessing page 10)

*

The new town of Bijlmermeer south of Amsterdam, de¬
signed for 200,000 inhabitants, consists largely of up to
500 m long 11-storey blocks. Although these monster blocks
are not ideal from the residential point of view, partly on
acount of traffic noise, etc., the associated open spaces,
projected by Amsterdam Park authorities, contain several
positive features.

To promote growth the flat terrain has been made undu¬
lating by means of sand from the Zuider Zee, which is also
used for graduating the bottoms of the 20-30 m broad
canals; these are not fenced in but planted with reeds and
grasses along their banks. In some cases these canals break
the monotony of the buildings by passing directly under¬
neath them. Some few years after their creation they are
already used for fishing and sailing.

Starting with the trees, chiefly poplar, willow and alder,
the planting of the open spaces was begun at the same time
as the building operations, leaving the finer, detailed plant¬
ing until a later stage. The trees were planted in various
sizes and in a bed of bushes that rapidly formed a protec¬
tive undergrowth. After five years the Bijlmermeer open
spaces are not only green and protected from the public gaze
but leave room for detailed planting. (Stahlschmidt page 14)



Rapport om IFLA-mødet 1973
IFLA's Grand Council-møde 1973 blev afholdt i da¬
gene 25. og 26. september i Unesco-huset i Paris.

Mødet, som også var IFLA's 25 års fødselsdagsfest,
havde samlet ialt 34 deltagere fra 21 lande.

I min rapport fra 1972 omtalte jeg tre hovedpunkter
i forhandlingerne:

a) Regionsopdelingen.
b) Møderækken og kongresserne.
c) Amerikanernes forhold til IFLA.

Hovedpunktet i år var spørgsmålet om hvor meget
en enkelt forening (ASLA - American Society af
Landscape Architects) må/skal yde til det fælles bud¬
get, og man nåede til en aftale, som alle kunne gå
ind for. Herefter skulle „det amerikanske problem"
være lagt på hylden for den nærmeste fremtid, og man
kan bruge den sparede tid til konstruktivt arbejde.

Det officielle referat fra mødet er en fyldig sag, hvor¬
fra jeg skal referere de vigtgiste punkter, sammenholdt
med mine egne notater.

Mr. Bolla, en af Unescos direktører, ønskede IFLA
tillykke med de 25 år og sagde, at nok var Unescos
subsidier til IFLA ret beskedne i øjeblikket, men det
er også kun det første trin, vi er på.

De tre nyvalgte vicepræsidenter aflagde rapport fra
hver deres region.

Mr. Owens (USA) fra vest-regionen.
Mr. Oldham (Australien) fra øst-regionen er den

ivrigste fortaler for den nye regionsstruktur. Han af¬
lagde en fyldig rapport med status for hvert enkelt
land i regionen, bl. a. fik vi at vide, at man i New
Zealand har dannet en landskabsarkitektforening i år,
og at den vil søge tilslutning til IFLA næste år.

Mr. Oldham foreslår, at der på en eller anden måde
holdes en konference i Indien i 76 eler 77, for dér at
stimulere og fremme interessen for fagområdet.

Mr. Paldi fra Israel sagde under en diskussion, at
hans land selv ville bestemme om det skal høre til øst-
eller centralregionen.

Mr. Werkmeister (Vesttyskland) meddelte at hans
komité for centralregionen bestod af ham selv, mrs.
Scholtzowna fra Polen, mr. Bruun fra Danmark og
mr. Gruffydd fra England. Jeg havde på forhånd
acceptere at være med, idet jobbet primært betyder ud¬
veksling af informationer om møder og kurser m. v.

Mr. Werkmeister benyttede lejligheden til at under¬
strege, at regiondannelsen ikke må svække den cen¬
trale ledelse af IFLA.

Af møder i centralregionen nævnte Werkmeister en
konference i Graz, Østrig, i december 73 om lege¬
pladser, et planlagt symposium om „Landskab og
Hygiejne" i Vesttyskland i 1974, og endelig endnu et
symposium hos prof. Ogrin i Ljubljana i 1975.

Efter indstillen fra eksekutiv-komiteen blev følgende
optaget som individuelle medlemmer:
Prof. D. Sougarev, landskabsarkitekt i Sofia, Bulgarien.
Mr. N. Akah, landskabsark. og embedsmand i Nigeria.

I diskussionen om individuelt medlemskab foreslog
mr. Oldham, at man fritog dem for kontingent i de før¬
ste 2-3 år, for at stimulere interessen for sagen. Kontin¬
gentet er så højt, 250,- Sw. Frs., at det godt kan være
en bremse. Til gengæld skulle man hjælpe de indivi¬

duelle medlemmer med at få dannet deres egne natio¬
nale foreninger hurtigst muligt.

Kongreskomiteen COME blev voldsomt diskuteret. På
grund af misforståelser har den været uden formand
siden 1972.

Mr. Filipsky fra Østrig accepterede formandsposten
til og med kongressen i Wien 1974. Mr. Harper fra
Canada fungerer som rådgiver, og derudover skal
komiteen have et medlem fra østregionen.

Mr. Lovejoy fra England rapporterede om arbejdet
med det europæiske bygningsbevaringsår 1975.Lovejoy
har påtaget sig at lede arbejdet omkring det landskabs-
betonede i kampagnen.

Han opfordrede delegaterne til at sende ham rele¬
vant udstillingsmateriale eller i det mindste at kon¬
takte de nationale komiteer, som er dannet.

I striden om amerikanernes kontingent til IFLA blev
mr. Daifuku, Unescos repræsentant på mødet, opfor¬
dret til at optræde som mægler. Dette gjorde han, og
man nåede til følgende ordning, som blev vedtaget:
1) Hver forening har kun én stemme på Grand Coun-

cil-møderne.
2) Kontingentet pr. medlem 12,50 Sw.Frs. årlig.
3) Intet land må dog yde mere end 15 °/o af IFLA's

totale budget, incl. alle subsidier og kongresafgifter.
Aftalen betyder en forøgelse af ASLA's (American
Society of Landscape Architects) bidrag til IFLA, men
ikke så meget som ønsket af eksekutivkomiteen.

Snævert set er aftalen fordelagtig for de små lande
som Danmark, i og med at man er gået tilbage til
den konstitutionelle ordning med et land én stemme.

Administrationen af IFLA blev berørt flere gange.
Nogle ønsker bureau-møderne sløjfet til fordel for et
permanent sekretariat.

Der blev ikke vedtaget nogle ændringer i det be¬
stående, men man vedtog at bruge nogle flere penge til
professionel hjælp for generalsekretæren.

ASLA havde foreslået at tage stemmeretten fra
foundation-medlemmerne. D.L. støttede forslaget. Man
nåede derhen, at alle de gamle blev slået sammen til
en foundation-klub, som fik ialt én stemme til G. C.-
møderne.

Endelig blev formelt vedtaget at man kun skal have
siddet i G. C. i tre år, før man kan vælges til eksekutiv¬
komiteen.

Det blev også vedtaget at tage stemmeretten fra de
lande, som ikke har betalt kontingentet rettidigt.

Amerikanerne, der i år gav udtryk for fuld støtte
til IFLA, inviterede til Grand Council-møde i JSan
Antonio i Texas i 1975.

I 1974 er der fra 17. juni til 22. juni kongres i Wien
sammen med IFPRA, den internationale stads- og
kommunegartnerforening. Det sker altsammen i til¬
slutning til det store havebrugsudstillingsshowWIG 74.

Det hollandske forslag om mere end en national
forening tilsluttet IFLA og bredere optagelsesbetingel¬
ser blev forkastet.

ANDREAS BRUUN er Danmarks faste delegat i International
Federation of Landscape Architects, IFLA.
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VINDUET

Fredningsplanudvalgenes stilling
Skrivelse til miljøminister Holger Hansen fra Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter

Foranlediget af forlydender i dagspressen, bl. a. med bag¬
grund i regeringens „åbningstale" vedrørende overvejelser
om ændring af fredningsplanudvalgenes status, tillader vi os
hermed at henvende os til ministeren.

Gennem vort daglige arbejde inden for landskabsplanlæg-
ningssektoren, har vi løbende haft samarbejde og kontakt
med landets fredningsplanudvalg. Det landskabsanalysear-
bejde og den rådgivning i fredningsanliggender, der er ud¬
gået fra fredningsplanudvalgenes tekniske sekretariater, har
været til stor støtte i det konkrete arbejde med såvel den
kommunale planlægning (dispositions- og byplanlægning)
som med andre planlægnings- og projekteringsopgaver in¬
denfor områderne rekreation, fritidsbebyggelse, vejplanlæg¬
ning m. m.

Det er vort indtryk, at fredningsplanudvalgene, i den år¬
række de har arbejdet, har været afgørende medvirkende
til at værne de mest værdifulde elementer i det danske land¬
skab - et værn, som ikke synes mindre nødvendigt i en tid
hvor øget teknologisk og økonomisk formåen desværre også
medfører et øget pres på vore begrænsede landskabelige res¬
sourcer.

Det er med positive forventninger, vi følger de igangvæ¬
rende bestræbelser for en effektivisering af den regionale
planlægning. Vi er samtidig af den overbevisning, at en ak¬
tiv landskabsplanlægning må indgå som et væsentligt led i
den fremtidige amts-planlægning og at dette foreløbigt-bedst
sikres gennem opretholdelse af et selvstændigt landskabs-
sagkyndigt organ som fredningsplanudvalgene.

Som et særligt, men ikke uvæsentligt, aspekt af frednings¬
planudvalgenes arbejde bør yderligere fremdrages, at det
folkevalgte element i udvalgene har været af stor betydning
for disses hidtidige funktion, herunder ikke mindst for den
lokale forståelse for værdien af at værne egnens miljøvær¬
dier.

Det er vort håb, at denne henvendelse kan medvirke til,
'

at landskabsbeskyttelses- og -planlægningsaspekterne fortsat
får den centrale og selvstændige placering i den regionale
planlægning, som de igangværende stærke ændringer af det
danske landskab og samfundsudviklingen i almindelighed så
stærkt taler for.

Birkerød, den 21.2. 1974. J. Arevad-Jacobsen (sign.)

I en svarskrivelse til D. L. (dateret 4. 3. 74)
skriver miljøministeren:
„Tak for foreningens henvendelse om fredningsplanudvalge¬
nes stilling. Jeg er glad for de tilkendegivelser, der kommer
om dette vigtige planlægningsspørgsmål. Det er min hensigt
i forbindelse med overvejelserne i ministeriet om frednings¬
planlægningen at indkalde de institutioner og foreninger
m. fl., herunder Foreningen af Danske Landskabsarkitekter,
som har givet deres interesse for spørgsmålet til kende, inden
dér afgives en redegørelse for folketinget i dette forår."



Landskapsarkitekternas Riksforbund
De Svenska Landskapsarkitekternas organisationsfrågor

For den utomstående betraktaren som vet att LAR bil-
dades genom ett samgående 1971 av tre olika forbund
kan det tyckas som om ett idealtillstånd vore nått. Man
fick ju en tyngre samlad numerår - som bl. a. gav
båttre resurser for utåtriktad verksamhet - man fick
den fackliga frågan lost o.s.v. Men, redan nu infor års-
motet den 16 mars 1974, år man på våg att gora någon-
ting nytt - någonting nytt som dock uppstått på ett
mycket naturligt sått och redan varit på våg sedan
något år tillbaka.

Innan vi nårmare går in på dagens planer skall vi
rekapitulera bakgrunden till samgåendet 1971.

De ingående organisationerna:
1. Foreningen Svenska Trådgårds- och Landskapsarki-

tekter, FSTL.
2. Sveriges Hortonomforbund (arkitektdelen).
3. Landskapsarkitekternas Riksforbund LAR.

1. FSTL var trådgårdsarkitekternas ideella organisa¬
tion, bildad på 1920-talet (FST), ansluten till IFLA och
sedermera anknuten till Svenska Teknologforeningen.

Rekrytering: a) personer examinerade från Alnarps
lantbruks-, mejeri- och trådgårdsinstitut: linjen for
trådgårdsanlåggning och trådgårdskonst, Alnarp (den
gamla hortonomutbildningen), b) med motsvarande ut-
låndsk utbildning eller c) som genom egna arbeten
visat sig vål kvalificerade.

2. Sveriges Hortonomforbund, bildat på 1930-talet.
Facklig och ideeli organisation.

Rekrytering: Personer utexaminerade från Alnarps
lantbruks-, mejeri- och trådgårdsinstitut: linjen for
trådgårdsanlåggning och trådgårdskonst samt linjen
for ekonomisk trådgårdsodling. De som examinerats
från forstnåmnda linje bildade så småningom en ideeli
sektion - den s. k. arkitektdelen.

Hortonomforbundet var fackligt anslutet till dåva-
rande Sveriges Agronom- och Lantbrukslårareforbund,
SALF, - nuvarande Agrifack - primårforbund i Sveri¬
ges Akademikers Centralorganisation, SACO.

3. LAR var den fackliga och ideella organisation som
startades i mitten på 1960-talet av de hogskolestude-
rande vid den nya utbildningen (Ultuna - Alnarp).
LAR var ansluten till samma fackliga primårorganisa¬
tion som hortonomforbundet.

Rekrytering: a) personer med godkånd examen från
Lantbrukshogskolans dåvarande hortonomlinje for
trådgårdskonst och naturvård, b) med motsvarande ut-
låndsk utbildning eller c) som genom egna arbeten visat
sig vål kvalificerade.

Orsakerna till samgåendet
1. Den splittrade organisationsbilden.
2. „Gamla" LAR bildades dels for att FSTL inte var

fackligt engagerat, dels for att Hortonomforbundet
inneholl både arkitekter och odlare - man onskade
ett forbund av landskapsarkitekter på facklig bas.
Detta LAR kunde naturligt nog inte snabbt bli en
tongivande organisation.

3. FSTL å sin sida hade sedan LAR bildats inte långre
någon naturlig rekryteringsbas - de nyutbildade.

4. Hortonomforbundet hade borjat splittras genom
trådgårdskonsulenternas overflyttning från hushåll-
ningsållsskapen till lantbruksnåmnderna, dår de fick
nytt fackligt hemvist. Efter LAR:s tillkomst rekry-
terades hortonomforbundet for ovrigt endast av od¬
lare.

5. En del av FSTL:s medlemmar stod genom åren kvar
i Hortonomforbundet for att ha ett fackligt hem¬
vist. Denna dubbelanslutning var ekonomiskt be-
tungande.

Ingen kunde alltså ha något att forlora på ett sam¬
gående - hortonomforbundet „slåppte" sin arkitektdel
infor den uppenbara vinst det skulle vara for alla om
landskapsarkitekterna kunde samlas i ett forbund.

Facktillhorigheten
Det nya LAR skulle åndå bli for litet for att någonstans
få mojlighet att intråda som egen primårorganisation.

Eftersom både hortonomforbundet och „gamla" LAR
redan tillhorde Agrifack var det dårfor enklast att tills-
vidare ansluta det nya forbundet till primårorganisa¬
tionen Agrifack inom SAGO.

„Tillsvidare" dårfor att det fanns ett motstånd både
från anstållda och foretagare mot en gemensam fack¬
lig bindning. Foretagarna som for ovrigt utgjorde ma¬
joriteten inom FSTL forbeholl sig ratten att så små¬
ningom soka sig annan facklig bindning.

Landskapsarkitekternas Rlksfdrbund
I mars 1971 beslots samtidigt i de tre forbunden om
samgående samt upplosning av det egna forbundet un¬
der forutsåttning att de två ovriga beslutat likadant.
Dessa beslut konfirmerades den 5 juni 1971 och Land¬
skapsarkitekternas Riksforbund LAR var bildat.

Samarbete med SAR och SIR
FSTL hade redan tidigare ett visst samarbete med SIR
på kansliplanet och kopte också vissa tjånster av SAR.

Dessa forbundskontakter har fortsatts och fordjupats
av LAR.

I april 1973 flyttade SIR och LAR in i SAR:s.hus,
Odengatan 3, i Stockholm med sina kanslier. Man har
del i telefonvåxel och vaktmåsteri och bokforingen pla-
cerad på SAR:s kamerala avdelning.

Organisationsplanerna infSr 1975
SAR.och SIR år egna primårforbund i SACO med 2.500
resp. 400 medlemmar. Foretagarsektionen inom SAR
resp. SIR samarbetar redan i ett servicebolag.

Fortsættes blå s. 4



Indtryk fra Kina
Af Mette Koustrup

I marts 1973 var jeg som medlem af en gruppe på 20
fra „venskabsforbundet Danmark-Kina" på en rejse i
Kina. Gruppen var sammensat så bredt som muligt med
en aldersspredning fra 22 til 67 år og med 20 forskel¬
lige erhverv. Enhver af os havde særlig opmærksom¬
heden henledt på de ting, vi normalt beskæftigede os
med, og gruppens mangeartede ønsker gjorde at vi så
meget forskelligt.

Kina er et land med godt 700 mill, indbyggere. 80 °/o
bor på landet og 20 °/o i byer. I 1966 var halvdelen af
Kinas befolkning under 21 år. Det betyder at man, selv
om man anbefaler ægtefolk kun at sætte 2 børn i ver¬
den, må regne med en kraftig befolkningstilvækst. Man
antager at befolkningstallet vil stabilisere sig på lidt
over 1 milliard omkring år 2000.

Da Kina har haft store vanskeligheder med at brød¬
føde den nuværende befolkning, lægger man stor vægt
på udvikling af landbruget.

Dette opnås dels ved effektivisering af dyrkningsme¬
toderne og dels ved indvinding af nyt landbrugsland.

Hånd i hånd med udviklingen i landbruget går indu¬
strialiseringen. Kineserne satser ikke på, at industrien
skal koncentreres i storbyer, men at den skal vokse op
i landkommunerne. - Forskellen mellem land og by skal
udlignes.

1 sammenhæng med denne udvikling arbejder man
på at løse klassemodsætningerne i samfundet. Alle skal
forstå og respektere hinandens arbejde. Dette kan kun

gøres ved praksis, d.v.s. at mennesker med „skrive-
bordsarbejde" skal ud at hjælpe bønderne i marken
eller arbejderne på fabrikken, og arbejdere og bønder
på deres side skal udvide deres teoretiske viden.

Ved revolutionen, eller befrielsen som kineserne si¬
ger, i 1949 var landet i stor nød. I dag kan de fleste
voksne kinesere fortælle om mødre og søskende, som
enten blev solgt eller som døde af sult eller sygdom.

Når man rejser i Kina i dag, ser man sunde, selvsikre
mennesker. Her er foregået en ændring, som dels har
baseret sig på bevidstgørelse af det enkelte menneske
og dels på en central politisk og økonomisk filosofi
nedfældet i Mao Tse-tungs skrifter. Disse to sider har
samarbejdet og samarbejder om udviklingen på alle
planer.

For mange vesterlændinge er det af interesse at af¬
klare kinesernes forhold til begrebet „personlig frihed".
For kineserne er problemet ikke stort; det interesserer
dem øjensynligt ikke. Deres interesse går på hensynet
til det fælles bedste. Klarer man sig ikke sammen er
der ingen som klarer sig, og det samarbejde, som kine¬
serne har skabt, har givet så gode resultater, at ingen
kan være i tvivl om, at de er på rette vej. Man kan
beskrive kinesernes friheder som frihed fra sult og fri¬
hed for udbytning af andre.

METTE KOUSTRUP er landskabsarkitekt.
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Et besøg i l-yan, en kinesisk have fra ca. 1550 (ming perioden)
Haven er som en dyb, hemmelighedsfuld, uigennem- ner, små bjergstier, åbne arealer med smukke bygnin-
trængelig'verden, et fortættet stykke menneskeskabt ger - igen gårde. Et stykke forfinet arkitektur, hvor alt
natur. Rum, klippepartier, søer, snævre gange, pavillo- er smeltet sammen til en helhed.
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Kinesiske haver er skabt af vand, sten, planter og byg¬
ninger. Ifølge gamle taoistiske forestillinger er jord¬
kloden en organisme som andre levende væsener. Van¬
det er jordens puls og stenene jordens knogler, og fordi
en kinesisk have er et sindbillede på naturen er disse
elementer altid til stede.

Haven er omkranset af en mur hvis afdækning bugter
sig som en drage. Igennem haven løber andre mure, op¬
delende gårdrum, skabende snævre passager, lokkende
den besøgende til at følge sig til den næste overraskelse.

FOTOS: METTE KOUSTRUP
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På trods af den frie bevægelse fornemmer man stor
stramhed i opbygningen. Farverne er få: de hvidkal¬
kede mure, de grå sten, de lakrøde træbygninger på
deres plateauer af smukt tilhugne sten og med de grå

tegltages svævende massiver, raffineret afsluttet i de
svungne grater. - Kun få planter, her enkeltstående
træer, dér en bambusplantning og af og til små buske,
sirligt anbragt som på et stilleben.
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Det er svært at beskrive haven ved hjælp af billeder,
da rumforløbene går tabt. Mange detailler virker må¬
ske som kineserier på billederne. På stedet virker alt
naturligt. Man aner den sammenhæng havekunsten har

haft med kinesernes ønske om fordybelse i naturen.
Kinesiske haver er som oftest skabt af bildende kunst¬
nere og mange billeder er malet og digte skrevet om de
enkelte sten og planter.
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Hvordan stiller det nye Kina sig så til sådan en have?
Den er bygget til en umådelig rig mand, hvis rigdom

blev bygget på udbytning af andre.
Kineserne har diskuteret disse ting igennem og er

bevidste overfor den skønhed og værdi som ligger i
anlæg fra tidligere tider. Nu siger man ikke mere, at
disse ting er skabt af den eller den familie eller person,
men af det kinesiske folk. Derfor skal tingene bevares
og bruges.

Denne have ligger i den gamle del af Shanghai, det
tættest befolkede område i verden. Normalt bliver ha¬
ven brugt som have for området. Den bliver til stadig¬
hed vedligeholdt; bygningerne bliver malet og klippe¬
partierne bliver muret op igen, hvis noget falder ned.
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Sommerpaladset

Sommerpaladset ligger udenfor Peking. Det har tjent
som lysthave og sommerbolig for den kejserlige familie
gennem 4-500 år.

Anlægget, dér ligger ved en stor sø, består af en
uoverskuelig mængde gårde og haller, åbne og lukkede
gallerier, haver, grotter, klippepartier og kanaler, som
breder sig langs bredden og vokser op ad en bjerg¬
skrånings terrasserende hældning.

Pragtfuldt med tagenes glitrende teglsten i grøn og
gul glasur mod de tunge mure og træernes grønne
masser.

I gamle dage rammen om et liv for overklassen, i dag
udflugtsmål for hele Pekings befolkning.

Man kan leje både og ro sig en tur på søen eller
man kan spadsere langs bredden. I en af pavillonerne
nær Buddhas tempel findes et cafeteria hvor man kan
få the og kage.

Det vrimler med mennesker. Selv om her ikke findes
nogen form for opsyn ser man intet spor af hærværk
- dette er folkets eje og man bruger det og passer på
det.
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»Shang Wang« produktionsbrigade

Efter revolutionen 1949 har befolkningen i Kina orga¬
niseret deres samfund hen mod større og større grad af
kollektivisering. Da Kina er et land med et kraftigt
centralt styre i den overordnede planlægning kombi¬

neret med høj grad af selvbestemmelse på det lave plan,
bliver mange problemer løst afhængig af lokale for¬
hold, ligesom tempoet af kollektiviseringen sker i takt
med de lqkale ønsker og behov.

På landet består enhederne af produktionshold, pro-
duktionsbrigader og folkekommuner.
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Et produktionshold er cn større eller mindre gruppe
familier som har slået sig sammen om landbrugsarbej-
det. I begyndelsen var det ofte familier af nogenlunde
samme økonomiske standard som slog sig sammen i
produktionshold. Efterhånden som udviklingen skabte
ønske om maskiner og mere avanceret landbrug blev

produktionsholdene urentable og flere produktionshold
slog sig sammen til produktionsbrigader.

Én produktionsbrigade er på mange måder en selv¬
forsynende enhed, men hvis man f. eks. vil drive en
fabrik eller udføre Større anlægsopgaver må flere bri¬
gader slå sig sammen i folkekommunen.
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Jeg vil beskrive „Shang Wang" produktionsbrigaden
i „Røde bjerg" folkekommune som består af 28 pro-
duktionsbrigader.

I brigadens mødelokale får vi oplysninger af repræ¬
sentanter for brigaden, mens vi nyder deres dejlige
grønne the. Produktionsbrigaden har 757 medlemmer i
167 husstande. De har et areal på 157 ha. Heraf bruges
20 ha til korn (overvejende ris og hvede), 40 ha til the,
7 ha til olie-the-træer (man udvinder olie af bladene)
og 90 ha til bambus, tømmer og brænde. De har to
traktorer.

Før -49 boede her 89 husstande hvoraf de 70 var

jordløse og arbejdede for herremanden som daglejere.
I -47 døde 37 mennesker af sult, og 12 familier måtte
gå ud at tigge på landevejene.

Efter revolutionen har de fulgt kollektiviseringens
vej og parolerne „hård indsats/kamp" og „stol på egen
indsats". Herved har de inddraget de ufrugtbare area¬
ler til thedyrkning og omdannet den sandede flodbank
til overrislede arealer og omdannet marker med lavt
udbytte til marker med højt udbytte. Produktionen sti¬
ger hastigt. I 1972 var udbyttet af korn på 253.000 kg
svarende til en stigning på 36 % i forhold til 1965.
Udbyttet af the var 68.000 kg svarende til en stigning
på 250 °/o i forhold til 1965.

Brigadens marker overrisles fra et stort vandreser¬
voir, og vi spurgte, hvordan de havde besluttet at gå
i gang med dette kolossale byggearbejde. De svarede,
at først indkaldte brigadens ledere til massemøde, hvor
man diskuterede behovet for vand. ALLE giver deres
mening til kende. Herefter diskuterer den ledende
gruppe igen og tager derefter beslutningen.

Løn fordeles efter det socialistiske princip „af enhver
i forhold til hans evne, til hver i overensstemmelse med
hans arbejde". Hver dag føres arbejdspoint for den
enkeltes indsats ud fra kriterierne: kvantitet, kvalitet,
samarbejdsevne (politisk bevidsthed). Hårdt fysisk ar¬
bejde, som flytning af store sten, giver flest arbejds¬
point.

Én gang om året gøres brigadens indtægter op. Man
fratrækker statsskatten som er ca. 3 % af produktionen,
henlægger penge i et kommunalt akkumulationsfond til
løsning af større opgaver og tager penge fra til drift
af skole, børnehave og til pensioner. Overskuddet for¬
deler man herefter i forhold arbejdspointene. - Gen¬
nemsnitsindkomsten pr. familie var i hele 1972 838
Yuan svarende til 185 Yuan pr. person (1 Yuan er 3
kr.). Desuden fordeles korn og the efter antallet af
personer i husstandene, nok til at dække familiens be¬
hov. Herudover har hver husstand et privat jordstykke,
hvor de dyrker grøntsager og opdrætter svin, kyllinger,
ænder og kaniner.

I brigaden har man bygget mange nye boliger. De
er forsynet med elektricitet og køkken med brændekom-
fur og afløb. Det er meget rummelige boliger, gennem¬
snitsarealet er 25 m2 pr. person. Menneskegødning sam¬
les omhyggeligt i lerpotter, tørres og bruges til gødning.

Som overalt i Kina er menneskene umiddelbart ven¬

lige og glade og stolte af det arbejde, de har i gang.
De fleste voksne har med egne øjne set landet omdan¬
net fra et område med sult, sygdom, analfabetisme og
uretfærdige' samfundsforhold til et land, hvor man er
i stand til at løse de elementære menneskelige behov
for mad, bolig, lægehjælp, undervisning og indflydelse
på omgivelsernes udvikling.
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Landet omkring Yangtze-floden

Landet omkring de store floder er frugtbar agerjord.
Her har fra gammel tid været kanaler, diger, overris-
lingsanlæg.

Også i dag siger Mao Tse-tung: „Den kunstige van¬
ding er landbrugets livsnerve." Man høster 3 gange om
året; én gang hvede og to gange ris. I kanalerne op¬
drættes fisk: karper, guldfisk, sølvkarper, brasen og
mange andre arter. Transport foregår ad vandvejene
med junker, på de lange stræk trukket af en pramdra¬
ger på land, under broerne vrikket frem med årer.
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Ta-chai (udtales: daar-djai)

Mod nordvest, i Shansi provinsen oppe i de nøgne, gule
løss-bjerge ligger Ta-chai, Kinas mønsterlandbrug.

I dag bor her 440 mennesker. De råder over et om¬
råde på ca. 200 ha land, bestående af 8 åse og 7 v-for-
mede kløfter.

I gamle dage var det et fattigt område, udsat som
det var for tørke med følgende støvstorme og voldsom¬
me regnskyl med følgende oversvømmelser. Det var i
disse områder, at den „røde hær" først fik tag i bonde¬
befolkningen. I Ta-chai fordelte man allerede jorden
i 1946, og „gensidige hjælpehold" til opdyrkning af
jorden blev dannet. Kollektiviseringen gik godt, og
efterhånden blev hele befolkningen samlet i 2 produk¬
tionshold.

Fra -46 til -63 udførte bønderne et stort terrasse- og

dæmningsbyggeri. Alt arbejde blev udført med men¬
neskekraft. Sten for sten blev transporteret ned fra
bjergene og lagt op som støttemure; kurv efter kurv af
jord blev lagt på plads.

De dyrkede majs, hvede, kaulion og hirse. Produk¬
tionen steg år for år. I 1963 kom det kraftigste regn¬
skyl, der var set i dette århundrede. Støttemurene og
afgrøderne på markerne blev skyllet bort. Hulerne som
de boede i styrtede sammen.

Bønderne i Ta-chai afslog hjælp fra staten og udfor¬
mede i stedet'en plan for gennem kollektiv indsats at

genopbygge jord og huse. Af de 2 produktionshold
dannedes 1 produktionsbrigade, og de små private jord¬
lodder afskaffedes. Møjsommeligt begyndte de at gen-
opbygge terrasserne, denne gang med en buet form for
at gøre dem i stand til at tage større vandtryk. Kanal-
og dæmningssystemet blev udbygget. I stedet for jord¬
hulerne byggede de solide tøndehvælvede huse af
granit.

I -64 kom Mao Tse-tungs opfordring: „Inden for
landbrug, lær af Ta-chai", og tusinder og atter tusinder
af kinesere valfartede til Ta-chai for at se på det land¬
brug, som er bygget op her under så vanskelige vilkår.

Siden Ta-chai bønderne startede opbygningen af
landbruget, er det opdyrkede areal blevet 4 gange så
stort og udbyttet pr. arealenhed er steget 10 gange.
Foruden de sædvanlige afgrøder dyrker de nu forsøgs¬
vis bomuld og ris. De har plantet 40.000 frugttræer,
skabt et dyrehold på 200 svin, 100 trækdyr og 500 får.
De har bygget 3 vandreservoirer hver med 3000 kubik¬
meter vand. De har startet mekaniseringen af deres
landbrug.

Chen Yung-kuei, leder af brigaden, forklarer de om¬
fattende ændringer i Ta-chai således „Den fundamen¬
tale årsag er, at mennesker har ændret deres tænkning.
Mennesker kan ændre jorden, teknikken, produktionen
og landsbyen, fordi de har ændret deres tænkning.
Denne ændring er resultatet af at bevæbne dem med
marxismen-leninismen-mao tse-tung-tænkningen."
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The sun is red, the sun is clear,
The sun it shines far and wide.
Two suns we have , today,
One of each kind.
One sun dwells in Peking,
The other hangs in the sky.
The heavenly sun warms our bodies,
The Peking sun warms our hearts.

(Anonymous poem)

Solen er rød, og solen er klar
Solens stråler når vidt omkring.
To sole har vi i dag,
To sole af hver sin art.
Den erie sol har bolig i Peking,
Den anden er ophængt på himlens hvælv.
Solen på himlen varmer vores krop,
Solen i Peking varmer vores hjerte.

(Anonymt digt)
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SUMMARY

In March 1973 the author was one of a group of 20 from
the „Denmark-China friendship society" on a journey to
China. The group was composed of people between the ages
of 22 and 67 and with 20 different occupations. Each member
was interested in particular problems relating to his or her
work, and many different outlooks on life were represented.

China is a country with well over 700 mil. inhabitants,
80 °/o of which live in the country and 20 % in the towns,
and in 1966 half the population was under 21 years. Thus,
even if married couples are advised not to have more than
two children, a great increase in the population is expected,
totalling about one billion in the year 2000.

Since China has always had great difficulties in feeding
her population, great imphasis is now laid upon the develop¬
ment of agriculture, partly by means of intensified cultiva¬
tion and partly by taking more land under cultivation.
With regard to industrialization, the Chinese intention is not
to concentrate industry in the towns, but to spread it evenly
all over the country.

Hand in hand with this twofold development the Chinese
aim is to eliminate class distinctions - all work is to be
equally respected. This can only be done in practice, i. e.
office workers must also help the farmers in the field or the
factory workers, and workers and farmers on their part must
increase their theoretical knowledge.

In 1949, before the revolution, the country was in great
need. Most adult Chinese can still relate stories about some

relative or other who was either sold or died of hunger or
illness. Travelling in China today, one sees only healthy,
self-confident people. This transformation is partly the result
of increased awareness in the individual and partly the result
of the central political and economic policy represented by
Mao's writings. The Chinese are uninterested in the problem
of „personal freedom" but only in what is best for the society
as a whole. Unless all pull together no one at all survives,
and the cooperation the Chinese have created has produced
such good results that no one can doubt that they are on the
right track. The Chinese concept of freedom may be descri¬
bed as freedom from hunger and freedom from exploitation.

A Chinese garden from the Ming period (about 1550)
The garden is a deep, secretive, impenetrable world, where
space, rocks, lakes, narrow paths, pavilions, small mountain
paths, open areas and beautiful buildings form an architec¬
tural whole.

Chinese gardens are composed of water, stones, plants and
buildings and, according to ancient Taoist maxims, the Earth
is an organism like any other living being. The water is its
pulse, the stones its bones, and these elements are always
represented.

The garden is surrounded by a curved wall and divided
up by other walls to create courtyards and narrow, enticing
passages. The composition is nevertheless strict, and the co¬
lours are confined to the white of the walls, stone-grey and
bright red wooden buildings with dark-grey tiled roofs built
upon stone platforms. There are only few plants, these inclu¬
ding solitary trees, bamboo and small bushes, all carefully
placed as in a still-life.

The garden gives a general impression of peace and
quietude, reflecting the Chinese attitude to life and their
wish for deep communion with Nature. Chinese gardens were
often created by painters, and many pictures are Verses
written about individual stones and plants.

But how does the new China regard such a garden, built
by an extremely rich man whose wealth was based on the
exploitation of others? The Chinese have discussed such mat¬
ters throughly and are appreciative of the aesthetic values
provided by the ancient gardens. They are no longer accre¬
dited to a particular person, but to the Chinese people, how¬
ever, and must be preserved and used. This particular

garden lies in the old part of Shanghai, the most densely
populated area in the world. It is kept up and used as the
regional garden; the buildings are painted and the rocky
parts built up again should any of them fall down.

The Summer Palace
lies outside Peking. It has been the garden and summer
residence of the Imperial family throughout 4-500 years.
The layout, which lies close to a large lake, consists of
innumerable courtyards and halls, open and closed galleries,
gardens, grottos, rocky parts and canals, spreading alongside
the banks and spreading up the mountain slope in terraces.

In the old days it formed a setting for the life of the
upper classes, but today it is visited by the people of Peking;
it is possible to hire a boat on the lake or to stroll along its
banks. In one of the pavilions near the temple of Buddha
there is a cafeteria, always crowded. Despite the lack of
vigilance there is no trace of wanton destruction - the Palace
belongs to the people, it is maintained and used.

The Shang Wang production brigade
Since 1949 the Chinese population has organized its society
with a greater and greater degree of collectivization. Since
China is a country with a central administration combined
with a high degree of local self-government many problems
ire solved locally, and the tempo of collectivization accords
with local wishes and needs.

In the country the basic work units consists of production
teams, production brigades and peoples' communes. A pro¬
duction team is a varying number of families working coope¬
ratively on the land. In the end development created the
wish for machines and more advanced methods, and several
teams joined together to form a production brigade, which
is more or less a self-supplying unit. But if large projects
are involved, such as running a factory or a big layout ven¬
ture, etc., several brigades must combine to form a peoples'
commune.

The Shang Wang production brigade is one of the 28 bri¬
gades that form the „Red Mountain" peoples' commune; it
has 747 members in 167 households, and is cultivating an
area of about 350 acres mainly with rice, wheat, tea, bamboo,
timber and firewood. It owns 2 tractors. Since the revolution
it has converted many barren areas into tea plantations,
irrigated the sandy river banks and greatly increased the
yield of corn per acre. The average income per family in
1972 was 838 Yuan (1 Yuan = 3 kr.), and each family
receives in addition adequate supplies of corn and tea, and
furthermore owns a piece of ground large enough to grow
vegetables on and keep chickens, ducks, pigs and rabbits.
Many of the new dwelling-houses are supplied with electri¬
city, a kitchen stove and drainage.

Ta-chai
lies in the Shansi province and is China's model agricultural
area. Here 440 people live on an area of about 500 acres.
In the old days it was a poor area exposed to drought and
dust storms torrential rain with subsequent floods. From
1946-63, as the result of collectivization, the farmers built
vast terraces and dams, every stone being transported by
human hand from the mountains in order to build the retain¬
ing walls. In 1963 the most violent rainstorm of the century
occured, and nearly everything was washed away. But the
farmers did not abandon hope. They formed a production
brigade out of two teams and rebuilt the terraces; this time
they were curved in order to withstand the great water
pressure. The canal and dam system was extended, and the
houses were re-built of granite. Ta-chai eventually became
China's showpiece, and is visited on Mao's suggestions by
thousands of Chinese in order to see the agriculture that was
built up under such difficult conditions.
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Den tunga foretagarorganisationen Sveriges Prakti-
serande Arkitekter, SPA står utanfor SAR, men dess
medlemmar år i allmånhet enskilt medlemmar i SAR.

De nya organisationsplanerna går ut på att ett nytt
forbund Arkitektforbundet AF bildas. I detta forbund
skulle samtliga anstållda arkitekter inom SAR, SIR och
LAR ingå. AF skulle bli primårorganisation i SACO.

På motsvarande sått skulle foretagarsektionerna inom
SAR, SIR och LAR gå upp i SPA som dårmed blir
forhandlingsmotpart til AF.

SAR, SIR och LAR blir kvar som renodlat ideella
organisationer - troligen med dagens låtta bindningar
på kansliplanet.

Dagslaget
Storre delen av LAR:s foretagargrupp år emot ett fort-
satt medlemskap i Agrifack. Några av dessa har redan
borj at teckna samarbetsavtal med SPA. Man anser sig
inte få foretagarfrågorna losta genom sitt medlemskap
i LAR:s stiftelse som kostar 440:- per år, dessutom till-
kommer 150:- per år till Agrifack och 250:- per år till
LAR:s ideella verksamhet.

Inom LAR:s anstållda -grupp forekommer både me¬
ningen att Agrifack år den låmpliga organisationen och
meningen att det inte finns några skål att stå kvar i
Agrifack. Detta senare motiveras med att några tvår-
konfakter åndå inte forekommit - åtminstone har land-
skapsarkitekterna aldrig varit berorda. Man skulle fo-
redra ett fackligt samarbete med ovriga arkitektgrupper
- dem man har yrkeskontakterna med.

LAR vid sklljevågen
Anstållda-grupperna inom SAR och SIR kommer att
bilda AF den 1/1 1975. SACO har accepterat den los¬
ningen utan krav på stadgad uppsågningstid for uttråde
eftersom den nya konstellationen får anses som en in¬
tern omorganisation.

LAR har inofficiellt foljt overlåggningarna mellan
forbunden och har också genom sin ordforande med-
delat Agrifack att vi anser oss ha rått att prova vilken
facktillhorighet vil vill ha.

Aven om anstållda-gruppen inte skulle vara beredd
att beståmma sig for den nya organisationen till års-
motet så tyder alia tecken på att foretagargruppen kom¬
mer att vara det.

Medlemmarna får fortlopande information och skall
meddela sin instållning i de hår frågorna till styrelsen
fore årsmotet. John Dormling
JOHN DORMLING, landskapsarkitekt LAR år kansllchef i
Landskapsarkitekternas Riksforbund och driver egen kon-
sultverksamhet.

Fflrklarlngar
A Anstålid
F Foretagare
AF Arkitektforbundet (nytt)
LAR Landskapsarkitekternas Riksforbund
SAR Svenska Arkitekters Riksforbund
SIR Svenska Inredningsarkitekters Riksforbund
SPA Sveriges Praktiserande Arkitekter
FSTL Foreningen Svenska Trådgårds- och Landskaps-

arkitekter
IFLA International Federation of Landscape Archi¬

tects
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation
SALF Sveriges Agronom- och Lantbrukslårares

Forbund
Agri- Oi"gan for akademiker inom biologisk produk-
fack tion och konsumtion samt miljoplanering.

Fremtiden bygges nå
Nordisk Byggedag XII og Nordisk Byplanmøte 1974
holder koordinert kongress i Bergen 14.-16. august 1974,
under mottoet „Fremtiden bygges nå".
Hovedfor.edrag: Fremtiden bygges nå, holdes av direk¬

tør Finn Lied, Norge.
Foredrag 1: Skal vi bygge for nye livsformer? holdes av

direktør Heikki von Hertzen.

Foredrag 2: Den tekniske utvikling - trussel eller mu¬
lighed

Foredrag 3: Nytt byggemarked - Norden-Europa-Ver¬
den? holdes av landshøvding Gustav Cederwall, Sve¬
rige, med diskusjonsgrupper.

Nordisk Byplanmøtes hovedemne: „Landsplanlegging"
dekkes slik:

Foredrag 4: Hverdagsmiljø under nasjonal planlegging,
holdes av statsråd Leif Aune, Norge, med diskusjons¬
grupper. '

De får program og anmeldelsesblanket ved henven¬
delse til Nordisk Byggedag, Kr. Augustgt. 12, Oslo 1 -

tlf. 02/11 10 69. - Anmeldelsesfristen er 30. april.

Fårgskolan 1974
Leksimd 9-19 juni
Kurs i fårgkunskap for alla som
- arbetar med fårg inom industri och handel
- sysslar med miljoutformning och design
- undervisar om fårg
- år allmånt intresserade av fårg praktiskt och teore-

tiskt.
Ytterligare upplysningar: Svenskt Fårgcentrum/Color
Center, Box 45020, 104 30 Stockholm 45. Tel: 08/
31 01 32.
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VINDUET

DL's påtænkte aktiviteter
Som en videreførelse af definitionsudvalgets arbejde
har DL planlagt et årsmøde til efteråret om aktiv land¬
skabspolitik i kommunerne.

Emnet søges belyst dels ved en påpegning af proble¬
mer i konkrete fysiske miljøer, dels som forslag til
planlægningsmetoder der er midler i bestræbelserne
for en bedre brug af landskaberne.

Mødet regnes henlagt til Næstved, en sydsjællandsk
kommune, hvor landskaberne ændrer sig stærkt i disse
år. Ændringerne sker imidlertid ikke efter en fælles
målsætning, fastlagt af kommunens indbyggere, men
efter mere eller mindre udtalte idealer om kvantitativ
vækst. Disse ændringer medfører ofte en forringelse
og forsimpling af landskabernes indhold og udtryk. ,

Ændringen af et landskab er ofte højst selvmodsi¬
gende. F. eks. er byens åløb, der kunne fungere som
fiskested og rekreationsområde for byens beboere, over¬
dækket for at skaffe plads til en vej, der kan skaffe
byens beboere ud til et landskab, hvor de kan fiske
og rekreere sig. Eksemplet er sat på spidsen, men rum¬
mer essensen af mange modsætningsfyldte handlinger
i vort samfund.

Årsagerne til sådanne absurde ændringer af landska¬
bet er meget vanskelige at udrede, fordi borgmester¬

ambitioner, profitinteresser, bureaukrati, fagskranker
og faglig inkompetence blander sig i skøn forening. I
forsøget på at afdække og påvise nogle aktiviteter, der
har resulteret i en forslumning af landskaber, vil en
gruppe landskabsarkitekter i sommerens løb udføre et
oplæg til årsmødet.

I vurderingen af denne forringelse må gruppens
medlemmer selvfølgelig vurdere og prioritere kvalite¬
terne i et landskab udfra den uddannelse og påvirkning
iøvrigt, som de har modtaget. Derfor må gruppens ar¬
bejdsresultat betragtes som et subjektivt debatoplæg.

Det har vist sig, at man kun i ringe grad kan støtte
sig på videnskabelige begrundelser af biologisk og
økologisk art i kritikken af landskabernes forringelse.

Arbejdet skulle resultere i en udstilling, som viser
eksempler på problematiske ændringer af landskaber,
ligesom materialet skal prøve at illustrere de bagved¬
liggende årsager hertil.

I månederne omkring årsmødet berøres emnet ved
afholdelse af aftenmøder i Københavnsområdet over

temaer som anvendelsen af Vestamager, Københavns
kommunes parkpolitik og det åbne egnsplanforslag.

Lignende aftenmøder om tilsvarende lokale proble¬
mer vil også blive forsøgt afholdt i Odense og Århus.



En bys træbestand
Citat fra Roland Rainer: Planungskonzept Wien

I tider med stærkt pladsbehov, højkonjunktur og deraf
følgende livlig byggevirksomhed inddrager man ofte
en bys grønne områder, som om de var et funktionsløst
vakuum, som man uden videre kan disponere over og
ødelægge ved bebyggelse. I virkeligheden er pleje og
bevaring af disse områder til legemlig og sjælelig re¬
generation vigtigere og nødvendigere, jo stærkere alle
menneskelige kræfter bliver opbrugt i storbyens ar-
bejds- og samfærdselsmaskineri. De grønne områders
funktioner er mangfoldige ligesom de bebyggede om¬
råders.

Indtil for ca. 100 år siden var byen totalt gennem¬
vævet af grønt - „hvor man bygger, planter man
træer". Daniel Hubers fugleperspektiv viser, at Wien
i 1700-tallet var disponeret som en åben byorganisme
med tusinder af velplejede haver af alle slags og stør¬
relser. Endnu på en plan fra 1863 har næsten hvert hus
i forstæderne en have.

Saneringen af de i mellemtiden alt for tæt bebyggede
bydele betyder frem for alt nedrivning og indføring af
grønt. I de indre distrikter kæmper beboerne med fuld
ret for hvert træ, der skal fældes i gården ved et hus
eller langs gaderne.

Som grundlag for en ny landskabsplanlægning er
det derfor nødvendigt med en undersøgelse af omfan¬
get af Wiener-befolkningens grønne områder, og i den
foreliggende plan foreslås det, at der genindføres plant¬
ninger i hele bymassen.

Ved den omtalte undersøgelse af Wiener-befolknin¬
gens offentlige rekreationsområder går R. Gålzer helt
rigtigt ud fra bebyggelsestætheden og antallet af haver
og gårdhaver inden for afgrænsede zoner. Offentlige
grønne områder opfylder deres hensigt så meget des
bedre, jo nærmere de ligger ved boligerne. Derfor æn¬
drer tilbudet om fjerntliggende „erstatningsområder",
i stedet for de sportspladser, kolonihaver osv., 30m ofres
for ny bebyggelse i de allerede tæt bebyggede bydele,
kun meget lidt på forringelsen af den almene situation.

Erfaringen viser, at en bydels anseelse og popularitet
i høj grad afhænger af dens træbestand. De gamle
træer og de velplejede hække gør de vestlige bydele

så yndede og tiltrækkende, mens de landskabeligt lige
så smukt beliggende østlige og sydøstlige områder er
mindre eftertragtede på grund af deres mangel på
træer og buske. De opleves som golde stepper. Men når
vi vil skabe nye boligområder dér, og når vi vil gøre
disse godtbeliggende udvidelsesområder tiltrækkende
og hyggelige, så er det ikke tilstrækkeligt at sørge for
en teknisk god bebyggelse, man må også tilplante dem
og endda så vidt muligt før man begynder at bygge;
thi m?ns man kan bygge huse på nogle måneder og
fælde et træ på nogle minutter, kræver det årtier før
træer når deres fulde virkning. Forvandlingen af de
øde bydele til grønne boligområder koster ikke meget,
men den må påbegyndes rettidigt - og storstilet. Særlig
som skov koster beplantningen meget lidt - meget lidt
i sammenligning med omkostningerne ved al slags be¬
byggelse og i sammenligning med de mangfoldige for¬
bedringer af klimaet og atmosfæren, som beplantningen
år for år i stigende grad bevirker. Det drejer sig i
denne sag ikke blot om „udsmykning" og „dekoration",
heller ikke om at bruge grønt som bybygningskosmetik
- „lægge grønt på" - men det drejer sig om en række
bybygningsmæssige funktioner, som alene kan opfyldes
ved beplantning og ved at den sker på den mest ratio¬
nelle måde.

I en by med så store kontraster mellem yderst tæt og
yderst spredt bebyggelse, men også med store klimatiske
og landskabelige forskelle kan spørgsmålet om grønne
områder ikke løses efter tabeller og skemaer, men må
løses ud fra de.mangfoldige stedlige betingelser.

I dhg kan vi næppe forestille os, hvilken rigdom af
grønt denne by før har haft. Ikke blot i 1700-tallet var
der i Wien overmåde mange, højt kultiveret anlagte
haver af enhver slags og andre friområder, som var
meget benyttede, men en plan fra 1863 viser, at endnu
for 100 år siden havde hvert hus i forstæderne sin
Tiave. Man kan ikke tænke sig Biedermeier-boligkultu-
ren uden denne bys gamle havekultur.

Generalplan for Wien 1962. Citatet er hentet fra Indlednin¬
gen til kapitlet GriinflSchen. Oversat af Helle Borup.



Landskabsplanlægning for Odense storkommune
Af Ellen Bjarnø

Dispositionsplanarbejdets forløb
I foråret 1970 fik Institut for Centerplanlægning af
Odense kommune overdraget arbejdet omkring dispo¬
sitionsplanlægningen for storkommunen.

Arbejdet skulle foregå i snævert samarbejde med
magistratens 2. afd. og Udvalget for Byplan, Anlæg
og Drift.

Instituttets arbejdsgruppe sammensattes tværfagligt
og har således bestået af bl. a. arkitekter, trafikinge¬
niører, landskabsarkitekter, en sociolog, en økonom,
en cand. polit. I perioder har gruppen været udvidet
med teknikere fra Stadsingeniørens kontor og fra By¬
planchefens kontor.

Arbejdsperioden har været 3 år og er således i dag
afsluttet. I hele perioden har der jævnligt været holdt
møder med udvalget, således at de forudsætninger,
der skulle lægges til grund for dispositionsplanarbej-
det kunne lægges frem og diskuteres. Derudover har
der naturligvis været mange møder med kommunens
teknikere og embedsmænd. Først og fremmest med
teknikere fra Magistratens 2. afd., men da en koordi¬
nerende byplanlægning kræver data fra alle afdelin¬
ger, har der været kontakt med embedsmænd fra de
øvrige afdelinger.

Kommunens organisation
Den kommunale administration (se illustrationen) kan
deles i primærafdelinger, som varetager en eller flere
sektorer, og koordinerende afdelinger, som samordner
projekter og ønsker fra de primære afdelinger, dels
byplanmæssigt dels økonomisk.

Dispositionsplanens karakter og opbygning
At udarbejde dispositionsplan for en kommune med
en så stor by som Odense er lidt åf en mundfuld.

Alene indsamling af data til brug for planlægnings¬
arbejdet rummer mange problemer. Beskrivelse af ud¬
viklingstendenser og klarlæggelse af de rammer inden
for hvilke kommunen har muligheder for at styre ud¬
viklingen, oplæg til politisk stillingtagen til styring
af udviklingen og udmøntning af dette i planer og
handlingsprogrammer for kommunal aktivitet rummer
ikke så få problemer.

Selv om der nu foreligger en dispositionsplan, er
det helt klart, der er mange ting, der skal arbejdes
videre med af såvel kommunens teknikere og embeds¬
mænd som politikere. Den del af dispositionsplan-
arbejdet vi har deltaget i har på mange måder været
en lærerig og spændende proces, undertiden temmelig
forvirrende/fortvivlende.

Den dispositionsplan, der nu foreligger, består af
strukturplan for byzone"og strukturplan for landzone
samt handlingsprogram.

Strukturplan for byzone består af en arealdispone-
ringsplan samt vej- og stiplan og kan karakteriseres
som en „perspektivplan for arealanvendelsen".

Strukturplan for landzonen viser interesseområder,
dvs. områder hvor det offentlige, i denne sammen¬
hæng særlig kommunen, må gribe regulerende ind i
arealanvendelsen. Strukturplanen for landzone skal
senere behandles nærmere.

Handlingsprogrammet beskriver, hvorledes forskel¬
lige problemer er anskuet, og hvorledes de er tænkt
grebet an på kort sigt. Problemerne er gennemgået
dels for de enkelte sektorer: boliger, virksomheder,
grønne områder, offentlig og privat service og trafik,
dels hvorledes de gør sig gældende i de forskellige
typer byområder, således i de ældre tætte bydele, her¬
under bykernen, i nyere delvis udbyggede områder, i
byudviklingsområder og i landzonen.
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Odense kommunes organisation.
Som det fremgår af illustrationen,
virker 2. afdeling både som pri¬
mær afdeling og som koordine¬
rende afdeling.
Den kommunale administration
kan deles i primære afdelinger,
som varetager en eller flere sek¬
torer (2. afd.: grønne områder,
veje, kloaker, boliger etc.) og ko¬
ordinerende afdelinger, som sam¬
ordner projekter dels byplanmæs¬
sigt dels økonomisk.

The organization of Greater
Odense municipality. As it ap¬
pears from the illustration, Dept.
2 functions both as a primary
department and a coordinating
department.
The municipal administration can
be divided into primary depart¬
ments serving one or more sectors
(dept. 2: green areas, roads,
drains, housing, etc.) and coor¬
dinating departments responsible
for integrating projects as regards
town planning and economy.
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Handlingsprogrammet er en meget vigtig del af
dispositionsplanen. Mange problemer løses som be¬
kendt ikke med en fysisk plan som strukturplanen er.
Og strukturplanen forudsætter at blive fulgt op af
bestemte „politikker". Dette gælder f. eks. struktur¬
planens vejplanforslag. Således foreslår handlingspro¬
grammet en bestemt udbygningstakt og fastslår, at
vejplanen må følges op af udbygning af den kollek¬
tive trafik og regulerende indgreb over for biltrafik¬
ken.

Dispositionsplanens tilblivelse og videre anvendelse
i kommunens samlede planlægning kan illustreres ved
hjælp af illustrationen nederst på siden.

Denne viser dispositionsplanens tilblivelse på bag¬
grund af bymæssige analyser, landskabsanalyser samt
perspektivplaner for sektorerne.

I arbejdet er ikke indgået økonomisk planlægning.
I illustrationen er dette medtaget for at vise sammen¬
hængen mellem økonomisk planlægning og planlæg¬
ning for arealanvendelsen.

Dispositionsplanens videre anvendelse kan lettest
beskrives ved at sige, at den skal supplere (i et vist
omfang erstatte) indholdet i den særlig indrammede
„kasse" og således være en del af grundlaget for sam¬
ordningen.

I det flg. skal gives en kort præsentation af nogle
hovedforudsætninger i dispositionsplanarbejdet, og
derefter skal planlægningen for landskab og grønne
områder, som en del af dispositionsplanarbejdet, be¬
skrives.

Nogle hovedforudsætninger
I Odense kommune bor i dag 168.000 mennesker, og
man regner med, at der i 1985 vil være 185.000 eller
en vækst på 20.000 i 15-årsperioden 1970-85. Der er
65.000 boliger i Odense, af disse er 43 % etageboli¬
ger og 57 #/o énfamilieboliger.

Kommunens samlede areal er ca. 30.000 ha, heraf
er ca. 9.000 ha byzone, i 1972 var ca. 3.200 ha ledig
byzone. I 1985 regnes der med, at denne er så godt
som „opbrugt". Byudviklingsplanen af 1968 fastslog,
at byudviklingen skulle foregå retningsbestemt og
samlet mod sydøst og øst. Dette hang sammen med
beslutningen om opbygning af en 2-centerstruktur (af¬
lastning af bykernen). Valg af disse retninger havde
desuden årsag i, at de vestlige dele af kommunen ind¬
går i et område, der i landsmålestok er udpeget som
værende af interesse som såkaldt naturparkområde.

Hvis aflastningstanken skulle være realistisk, måtte
der satses på at samle byudviklingen med hovedvæg¬
ten i én retning. Aflastningscentret havde man beslut¬
tet at bygge i sydøst, og starten vaj gjort med place¬
ring af universitetet og Rosengårdscentret. Her lå
(ligger) pgså det største samlede ledige byzoneareal
(ca. 1.200 ha).

Et andet større ledigt byzoneareal har vi øst for
Volls Mose-området. Af andre ting kan nævnes, at
byens vækst indtil i dag faktisk har foregået overvej¬
ende mod vest og sydvest. I sydvestområdet er der
således i dag så godt som ingen ledig byzone tilbage.

Samtlige kort er
reproduceret
med Geodætisk
Instituts tilla¬
delse (A. 234174).
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Byudviklingsområdet. 1. Seden Strand, Kertinge Nord,• 2.
Eng- og skovområder, 3. Odense Å - Lindvad Å - Smelte-
vandsdale, 4. Skov- og bakkelandskab - interesseområde som

naturpark.

I kommunens vestlige landzone har der fundet en del
„byudvikling" sted. Dette har dels årsag i de vestlige
landskabers attraktion, dels i det moderne landbrugs
vigende interesse i disse terræn- og jordbundsmæssigt
ret varierende landskaber.

Landskabet i kommunens øvrige dele er svagt bøl¬
gende moræneflade, opdelt af ådalene. Mod nordøst
mere sandede og flade landskaber (smeltevandsaflej-
ringer). Der er meget lidt skov, alt i alt et rigtig
„landbrugslandskab". Ådalene og småskovene og mod
nord det fladvandede Seden strand, strukturerer land¬
skabet.

Landskabsplanlægningens forudsætninger
Traditionelt omhandler dispositionsplanlægning kun
de bymæssige aktiviteters indbyrdes tilrettelæggelse
(vej og bebyggelsesforhold). Der kræves således kun,
at der gøres rede for byzonearealernes anvendelse.

At dispositioner indenfor byzonegrænsen har konse¬
kvenser for forholdene i landzonen, og at der også her
sker forandringer, er ikke rigtig taget alvorligt i den
fysiske planlægning, som den finder sted i de fleste
kommuner i dag. Landskabet anskues oftest kun som
en arealressource for byudvikling og rekreation.

Fredningsplanlægningen opdeler landet i områder
af mere eller mindre interesse. I forhold til „disposi¬
tionsplanniveauet" er zoningen for grov og1 for sam¬
menfattende til at få egentlig betydning.

Fra starten stod det os klart, at det var vigtig at

Town development area.
I. Seden Beach, Kertinge North, 2. Meadow and forest areas,
3. Odense Å - Lindvad Å - Melt water valleys, 4. Forest
and hill landscape - area of interest for natural park.

forsøge at fyldé noget i tomrummet mellem frednings¬
planlægningen og dispositionsplanlægningen.

Statusbeskrivelsen af eksisterende forhold, samlet i
rapporten „Odense-egnens landskaber og byens grøn¬
ne områder" blev lavet med dette udgangspunkt. I
rapporten resumeres de oplysninger, der var indsam¬
let af fredningsplanudvalget for Fyns amt's sekreta¬
riat, og der blev gjort rede for, hvorledes forskellige
forhold i landskabet var sikrede (og ikke sikrede) med
baggrund i gældende lovgivning. Dertil foretoges
nogle mere nuancerede boniteringer af landskabets re¬
kreative muligheder og beskyttelsesværdige områder.

I rapporten indgik også oversigt over kloakerings-
forhold, spildevandsrensningsforhold og vandindvin-

, dingsforhold. <
I og omkring byzonen foretoges en detaljeret regU

strering og beskrivelse af landskabets indhold (terræn,
bevoksning m. v.), og på baggrund af denne udarbej¬
dedes en bonitering, der dels skulle indgå som bag¬
grundsmateriale for dispositionsplanens arealdispone¬
ring i selve byzonen - dels være til støtte for den lø¬
bende kommunale planlægning. I forskellige notater
blev herefter redegjort for udviklingstendenser, dels
m. h. t. friarealkrav i byzoneområdet, dels m. h. t. for¬
hold i landzone (lokalisering af konfliktområder). På
baggrund af dette materiale formuleredes de „politik¬
ker" og mål for den grønne sektor, der skulle ligge
til grund for dispositionsplanen. I det flg. skal disse
gennemgås.
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Tilknyttede
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områder.

Områder med
landskabelige
sammenbindings-
egenskaber.
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bebyggelse.
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Byzonegrænse.

Section of land
valuation map.
Key:

Central elements.

Associated elements.

I I Adjoining areas.

Areas capable of
<000 binding

the landscape.

Urban development.

Town zone

boundary.

Left:
Good cycle
connections from
the older parts
of the town to
the open country
are required.

Right:
Types of area.
1. The older

parts of the
town.

2. The newer

parts of the
town.

3. The new

urban areas.

4. The open
country.

Perspektiver i den grønne sektor
Det er karakteristisk for „den grønne sektor", at der
ikke skal opfyldes bestemte krav og standarder. Det
er kommunen selv, der formulerer mål og udstikker
retningslinier. Via en række love kan/skal bebyggelsen
og byudviklingen reguleres. På dette indirekte lov¬
grundlag samt på grundlag af kommunens mulighe¬
der for jordopkøb må planlægningen for denne sektor
bygge.

Arealudlæg til grønne områder har gennem de sid¬
ste 20-30 år været stadig stigende både i samlet areal
og også pr. indbygger. På trods heraf kan man ikke
sige, at den kvalitative eller kvantitative baggrund
for de rekreative vilkår er blevet bedre.

En stor del af arealudlægget er nemlig kompensa¬

tion for de landskabsrekreative tilbud, der med by¬
områdets vækst bliver stadig vanskeligere tilgængelige
i det daglige. Dertil kommer landskabets og de grønne
områders forringelse som følge af støj-, jord-, luft-
og vandforurening og udvikling i de trafikale forhold.

Målsætning og standarder for arealudlæg i nye om¬
råder, eller beslutning om anvendelse af andre midler
(i udbyggede områder) til forbedring eller opbygning
af en rimelig rekreativ betjening af befolkningen, må
i høj grad hænge sammen med mulighederne (bysam¬
fundets størrelse og eksisterende landskabsforhold).'

I det følgende gennemgås de forskellige byområde¬
typers problemer og muligheder:

1. Ældre bydele. 3. Byvækstområder
2. Nyere bydele. 4. Det åbne land

.;QHg/!DETYP5R-
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• Virksomheder flytter og arealer (og bygninger) bli¬
ver ledige.

• Trafiksanering kan frigive arealer fra parkerings-
anvendelse til opholds- og legearealer.

• Gårdrydning og andre typer saneringsindgreb giver
ligeledes lejlighed til forbedring.

• Mangel på areal,eksempelvis til idrætsfunktioner,
kan afhjælpes ved, at der i forbindelse med reserva¬
tion i de øvrige bydele udlægges så rigeligt med
arealer, at også den ældre bydels indbyggere kan
tilgodeses.

• Endelig kan anvendelsen af det nærmeste åbne land
tilrettelægges således, at det er muligt at indpasse
idrætsaktiviteter. Samtidig må der laves gode cykel¬
forbindelser fra de ældre bydele.

4KI!>HUJ>V£J
Ældre forholdsvis tætte bydele
I sådanne områder er det ikke særlig hensigtsmæssigt
at anvende arealnormer som udgangspunkt. Vurdering
af „muligheder" og „midler" må blive styrende for
målformuleringen. '

De eksisterende grønne områder kan gøres mere
attraktive. Nogle grønne områder er så godt som be¬
slaglagt til en enkelt aktivitet, eksempelvis til koloni¬
haver eller sport. I tilknytning til sådanne områder
er det muligt at indrette fuldt offentlige legepladser
og opholdsarealer. Hvis der tillige blev udbygget et
fuldt offentligt stinet omkring, i og imellem sådanne
områder, ville disse kunne få betydning for en større
kreds af mennesker, end de har i dag.

Nye friarealer kan tænkes etableret på forskellig
baggrund:

wm

Rekreative
aktiviteter i dag.
Recreative activities
today.
Rekreative
aktiviteter, nye.
Recreative activities,
new.

Offentlige formål.
Public projects.

Illll
1. etape.
1st stage.
Videre udvikl.
Further development
El. landbrug og
rekreative områder.
Mixed agriculture
and recreative areas.

Stier.
Paths,

På baggrund af disse midler må der så formuleres
mål (4-5 års sektorplan) og udarbejdes planer for be¬
folkningens betjening med legepladser/parker, idræts¬
aktiviteter.

Denne type mål giver sig ikke direkte udslag i
dispositionsplanen i form af arealsikring. Men målene
spiller en rolle for dispositionsplanens trafikpolitik
(vejplan, trafiksanering) og saneringspolitik og by¬
kernepolitik.

Nyere bydele med relativ kort afstand
til landzone
De nyere bydel er meget præget af parcelhuset, og her
er behovet for de helt bolignære friarealer opfyldt.
Desværre er mange parcelhuse præget af mindre gode
udstykningsplaner. Det betyder, at de ofte mangler
fælles friarealer, eller at der er tale om en dårlig pla¬
cering af dette i forhold til boligerne.

Omkring etageboligerne er alt friareal fælles. Pro¬
blemet er her, at dette areal ofte anvendes dårligt, og
at beboerne kun har ringe mulighed for selv at forme
deres omgivelser. Som regel er der meget begrænsede
økonomiske midler til sådanne ting, og bl. a. herved
bliver også initiativerne begrænsede. I de dårligst ud¬
styrede områder kan kommunen træde hjælpende til.
Dette kan ske i forbindelse med institutionernes place¬
ring i områderne, f. eks. ved at der etableres mulig¬
heder og stilles økonomiske midler til rådighed til
bygge- og skrammellegepladser, og ved at der sørges
for gode beplantninger på institutionsarealerne.

De større grønne områder i de nyere bydele udgø¬
res fortrinsvis af skoleidrætspladserne, og der er i
disse områder ikke ordentlige udvidelsesmuligheder.



Selv om der mange steder er kort afstand til det åbne
land, kan det kun udnyttes i ringe omfang, da der
mangler stier mellem boligområderne og landskabet.

Kommunen har kun begrænsede muligheder for at
gå ind i problematikken omkring de helt bolignære
friarealer, f. eks. i de eksisterende mindre gode ud¬
stykninger. Derfor er det vigtigt, at der sættes ind på
andre fronter, nemlig:

• at kommunen reserverer areal med god beliggenhed
i relation til de enkelte bydeles centrale offentlige
arealer (butikscentre, skoler osv.), at dette udstyres
med gode legemuligheder, og at der så tidligt som
muligt plantes på arealerne.

• at der så vidt muligt reserveres areal til udvidelse
af skoleidrætspladser og ved eksisterende større
idrætspladser.

0 at landskabet i de tilstødende områder, f. eks. åda¬
lene, udvikles i rekreativ henseende, bl. a. ved at
lette offentlighedens adgang til og i området ved
hjælp af et udbygget stinet.

Midlerne til at styre udviklingen er reservation/op¬
køb af arealer i byzonen, dette koordineret med reser¬
vation/opkøb af areal til offentlig/privat service iøv-
rigt. Tillige kan man i det nærmeste åbne land opkøbe
arealer og udarbejde planer for landskabets anvendel¬
se, landskabspleje og -udvikling.

Også her hænger mål for rekreativ betjening sam¬
men med eksisterende forhold og midler.

Der kan imidlertid også tages visse mere generelle
standarder i anvendelse, f. eks. var der i SV-området
1 Odense mulighed for at reservere arealer til idræts¬
formål med baggrund i. kommunens arealnormer (1
modul af 1 ha sportsareal pr. 1000 indb.), og i dispo¬
sitionsplanens arealudlæg til offentlige formål i nyere
bydele indgår den generelle standard.

Derudover kommer målene til udtryk i planen for
stier og veje, og i zoningen af landzonen.

Byvækstområder
Ved udbygning af nye områder ser man. ofte, at de
eksisterende kvaliteter i landskabet går helt eller del¬
vis tabt. Dette er særlig kedeligt, når det drejer sig om
store områder. Områdernes indbyggere må tage til
takke med omgivelser, der så at sige starter på et nul¬
punkt, hvad angår de grønne indslag.

Målene i byvækstområder må blandt andet være:
• dels at overføre eksisterende landskabskvaliteter til

en ny sammenhæng, dette gælder f. eks. å-landska¬
berne og skovene,

° dels at få startet en opbygning af de fremtidige by¬
områders udemiljø i god tid, således at „nulpunkt¬
situationen" undgås,

• og endelig at gøre en indsats for at bevare hegn og
del af den mere spredte bevoksning omkring gårde.

Dette kan ske med udgangspunkt i registreringen og
boniteringen af eksisterende landskabsforhold. I dispo¬
sitionsplanen angives hvilke arealer, man vil søge at
beskytte. Disse må respekteres i den øvrige planlæg¬
ning (vejplanlægning, kloakeringsplanlægning osv.) og
ved tilrettelaeggelse af jordopkøb. I den videre plan¬
lægning bliver det vigtigt at udarbejde etapeplaner
for forvaltning af arealerne i relation til indgreb i
områder og udbygningstaktef for tilstødende arealer,
således at de fra at være marginaljorder i landbruget
kan blive de nye bydeles rekreative områder.

For den grønne sektorplanlægning bliver det tillige
en vigtig ting, at der som led i byggemodningen ud¬
arbejdes planer for opbygning af de nye byområders
grønne indhold i øvrigt, således at der kan foretages
tidlige plantninger f. eks. mellem boligetaperne og/
eller i forbindelse med offentlige arealreservationer.
Som led i sådanne planer kan man søge at bevare den
nuværende spredte bevoksning i områderne.

I det sydøstlige byudviklingsområde udlægges i
dispositionsplanen 130 ha til grønne områder med
udgangspunkt i målsætningen om bevaring af eksiste¬
rende landskabskvalitet. Derudover indgår der i areal¬
reservationerne til offentlige formål også friarealer.
Disses endelige lokalisering må imidlertid fastlægges
som led i en videre planlægning og landskabsbehand-
lang (tilplantning o. lign.) og lokalisering af skoler,
institutioner og butikker. I handlingsprogrammet fore¬
slås, at der nedsættes en samarbejdsgruppe med re¬
præsentanter fra kommunens forskellige afdelinger til
at stå for den videre planlægning.

Endelig skal nævnes, at dispositionsplanens areal¬
reservationer til veje (modularealer) havde landskabs-
boniteringen som udgangspunkt. Og fastlæggelse af
forskellig boligtæthed havde bl. a. lokalisering af de
store friholdte områder samt terrænforhold som ud¬
gangspunkt.

Modst. side:
Landskaber,
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særligt på.

I relation til
byen (mørk).

løvrigt (lysgrå).

Opposite page:
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Others (grey).
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Strukturplan for landzone
Vi var inde på vigtigheden af at knytte nogle tråde
mellem fredningsplanlægning og dispositionsplanlæg¬
ning. Det ideelle ville være, at man i dispositionsplan-
arbejdet ikke alene tog stilling til byzonens anvendel¬
se, men tog stilling til anvendelsen af kommunens
samlede arealressourcer.

Det er for en stor del i planlægningen omkring by¬
samfundene, at udviklingstendenser beskrives, og be¬
slutninger om fremtidige dispositioner tages. Derfor
er det også i denne planlægning, at forhold til land¬
skabet må tages med, sagt på en anden måde: det er
i forbindelse med byplanlægningen man kan få de
mest relevante indgange til at foretage bonitering og
vurdering af landskabsforhold. Fra denne synsvinkel
har f. eks. udviklingen indenfor landbruget interesse.

Der er efterhånden åbenlys konflikt mellem bysam¬
fundets interesse i opretholdelse af et righoldigt og
økologisk robust landskabsmønster og udviklingsten¬
denser indenfor landbruget. Landbrugets metoder har
således større og større nivellerende virkninger på
landskabsmønstret.

I planlægningen for bysamfundene har det betyd¬
ning, at få afdækket evt. konflikter, således at det of¬
fentlige kan gå ind og sørge for at bysamfundets in¬
teresser og konsekvenser af områders faktiske anven¬
delse (jordbrugsmæssigt og som recipient) ikke mod¬
arbejder hinanden, og omvendt at bysamfundene ikke
påfører landbruget unødige restriktioner og gener.

Vi vil beskrive strukturplanen for Odenses landzone.
Strukturplanen udpeger områder i landzone som

værende af særlig interesse p. g. a. deres særlige kva¬
liteter og/eller beliggenhed.

Områdernes landskabskvaliteter er, at de har de
relativt mest varierede terræn- og jordbundsforhold
og derfor tillige har et relativt varieret dyre- og plan¬
teliv. Det er områder, som det er vigtigt at interessere
sig for m. h. t. opretholdelse (evt. udvikling af) natur¬
kvaliteter (artsrigdom i dyre- og planteliv) og økolo¬
giske kredsløb. P. g. a. de varierede forhold har om¬
råderne tillige interesse i rekreationsøjemed. I denne
henseende spiller afstande og muligheder for at åbne
områderne for offentligheden en rolle i prioritering af
den kommunale indsats



Udover nævnte kvaliteter og interesser skal nævnes
forhold omkring grundvandets dannelse. Visse områ¬
der er på grund af terræn- og jordbundsforhold sær¬
ligt grundvanddannede. Disse er væsentligst at finde
i vestlige og sydvestlige dele af kommunen og er i
stort omfang sammenfaldende med de viste interesse¬
områder i landzonen. Særlig gode indvindingsforhold
finder vi i et område sydvest for byområdet. Dette
område indgår også i de viste interesseområder. Grun¬
den til at disse interesseområder er medtaget i struk¬
turplanen er, at de konkurrerer med og/eller påvirkes
af andre anvendelsesinteresser, således jordbrugsmæs¬
sig anvendelse og bymæssig anvendelse (vejanlæg,
tekniske anlæg, recipientanvendelse).
Udflugtslandskaber
Der udpeges fire større landskaber inden for kommu¬
nen. Udover de fire landskaber indgår de vigtigste
landskabselementer (væsentligst åerne og de fugtige
områder) med samme signatur på illustrationskortet
(de lyse områder). I disse områder må kommunen i
samarbejde med amt og fredningsplanudvalg søge at
styre udvikling og anvendelse således, at landskabets
kvaliteter opretholdes og om muligt udvikles.
Bynære landskaber
Strukturplanen udpeger 13 områder, som kommunen
må interessere sig særligt for.

Det er hovedsagelig „landzonekiler", der skærer sig
ind i byzonen. Disse er særlige landskaber (ådale,
skove, engområder), som man ikke ønsker at lægge i
byzone. Selv om områderne er sikret mod bebyggelse,
idet de har landzonestatus, er de kvalitativt truede.
Områderne har rekreative værdier, og kommunen må
gøre en særlig indsats for at præge anvendelsen og
således bevare kvaliteterne og øge deres rekreative an¬
vendelighed. Prioritering af indsatsen i de forskellige
kiler må afhænge af forhold i de tilstødende bydele
(forskellige standarder og muligheder med hensyn til
rekreation inden for byzonen), ønsker om funktions-
differentiering mellem kilerne (p. g. a. disses forskel¬
lige indhold og/eller strategier for byudvikling).
Stiplan
Det er vigtigt, at områderne gøres tilgængelige for by¬
områdets befolkning. I dispositionsplanen indgår også
en stiplan, hvis formål bl. a. er at etablere adgang til
de særlige landzoneområder, dels ved anlæg af nye
stier, dels ved kobling til bivejsnettet. I byområdet gi¬
ves forskellige forslag til bedring af sikkerheden for
cykelstier. Ingen cykelstier langs vej nedlægges med
mindre der er etableret alternative (seperate) cykel¬
stier.

Landbrug
I de landskaber, hvortil der er knyttet særlige inter¬
esser, er det ønskeligt, at jordbruget foregår under
hensyn til disse. Det kan være ønskeligt, at der kan
lægges restriktioner på den jordbrugsmæssige anven¬
delse. I udflugtslandskaber således væsentligst under
hensyntagen til naturbeskyttelse; i de bynære land¬
skaber også under hensyn til rekreativ udnyttelse og
offentlighedens adgang.

De områder, som fremstår som hvide på struktur¬
planen, er de områder, der er bedst egnede til land¬
brug og til gartnerivirksomhed, således forstået, at den
jordbrugsmæssigge anvendelse her kan foregå uden
særlige restriktioner.

Byzoneudlæg
Der er intet akut behov for udlæg af ny byzone. I de
eksisterende byområder kan der måske mangle til¬
strækkelige og velbeliggende arealer i den nuværende
byzone til at opbygge en tilfredsstillende servicefor¬
syning (detailhandel, offentlig service, grønne områ¬
der m. v.). En mindre udvidelse af byzonen med hen¬
blik på disse formål kan enkelte steder vise sig nød¬
vendige. Men spørgsmålet om arealernes størrelse og
placering kan først afgøres ved en mere detaljeret
planlægning på bydelsniveau.

På mere overordnet niveau foreslås det, at Odense
fortrinsvis udvikles i sydøstlig og østlig retning, sam¬
tidig med at den ny 2-centerstruktur opbygges.

Øverst: Interesseområder for fremtidig ny byzone.
Nederst: Områder velegnede for moderne drevet landbrug.
Top: Areas of interest for the future town zone.
Bottom: Areas suitable for modern agricultural methods.
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Til venstre:
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Til højre:
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Right:
Service problems
in the country
zone.
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Kommende revisioner af byzonegrænserne må ses
i sammenhæng hermed. Landskabsbetragtninger un¬
derstøtter et sådant byzoneudlæg. I den vestlige del af
kommunen findes de mest sammensatte landskaber
med høj landskabsværdi, ligesom der er særlige be¬
skyttelsesinteresser af grundvandsressourcer i den vest¬
lige og sydvestlige del af kommunen. Af illustrationen
fremgår hvilke områder der har interesse som byud¬
viklingsområder ved kommende revisioner af byzone¬
grænserne.

Boliger i landzone
Landzonen omfatter den største del af kommunens ialt-
30.400 ha, nemlig 21.100 ha. Der bor ca. 12.000-
13.000 mennesker i landzonen i dag, heraf en del i de
ca. 25 små landsbysamfund, der er i området. Nogle
af disse landsbyer vil i fremtiden indgå i den almin¬
delige byvækst, andre vil fortsætte med at fungere
som lokale centre for landbruget og boligområder for
folk med arbejde i Odense byområde.

De eksisterende boliger er i sig selv ikke anledning
• til særlige problemer. Hovedproblemet for befolknin¬
gen i landzonen er den svigtende serviceforsyning.
Dette p. g. a. den enkelte serviceenhed, som kræver
stadig større befolkningsunderlag. Der kan derfor op¬
stå ønske om nyt boligbyggeri omkring nogle af lands¬

bysamfundene. Kommunens stillingtagen til sådant
nybyggeri må bygge på undersøgelser og vurdering af
muligheder for ad denne vej at bedre serviceforhol¬
dene. Disse muligheder må sættes i relation til den
udvikling det i øvrigt er ønskeligt at få i de forskel¬
lige dele af landzonen, således rekreation/fredning,
jordbrug/gartneri, fremtidig byudvikling. Dertil må
kloakeringsforholdene være i orden, eksisterende rens¬

ningsanlægs kapacitet og omkostningerne ved evt. ud¬
videlse må indgå i overvejelserne.

Endelig må der ved evt. lokalisering af nybyggeri
tages hensyn til landskabsforhold. Foretages lokalise¬
ring med omtanke, er det de fleste steder muligt at
undgå konflikt i denne henseende. Undtaget er de
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„bynære landskaber" og de vestlige dele af kommunen. Efterskrift

Bymæssig anvendelse iøvrigt
Her tænkes på rekreative anlæg, vejanlæg, andre tek¬
niske anlæg, vandindvinding, udledning af, omsæt¬
ning af og deponering af spildprodukter.

Strukturplanen angiver ingen særlige retningslinier
for bymæssig anvendelse i øvrigt. Men meningen med
angivelse af interesseområder er, som allerede nævnt,
at udstikke generelle retningslinier for hvor og hvor¬
dan det er vigtigt at tage hensyn til landzoneområ¬
derne.

Landskabsplanlægning fremover
At der må tages hensyn til landskabelige forhold, og
at miljøet på forskellig vis er truet, er efterhånden
almindeligt erkendt. Dette har givet sig udslag i en
vedtagelse af en række love til forvaltning af ressour¬
cer og miljø, således lov om naturfredning, lov om
by- og landzone, og i den senere tid lov om miljø¬
beskyttelse, lov om råstofudvinding og lov om lands-
og regionplanlægning.

Med disse love er også kommunerne blevet pålagt
nogle pligter og beføjelser, dels direkte, dels mere
indirekte.

Selv om vurderingen og planlægningen overvejende
ligger hos amterne, og de direkte pligter og beføjelser
i kommunerne mest er af administrativ og teknisk ka¬
rakter, er det også blevet pålagt kommunerne at tage
del i vurderingsfasen og planlægningsfasen. Dette skal
bl. a. ske ved udarbejdelse af oplæg til miljøkvalitets¬
planlægning (Miljøloven) og arealanvendelsesplanlæg¬
ning (Regionplanloven) til amterne.

Dette forhold har endnu ikke ført til ændringer i
den lovbundne fysiske planlægning i kommunerne.
Hvis kommunernes medvirken omkring disse forhold
skal være reel, må kommunernes pligter og beføjelser
udvides.

Hidtil har det været ret tilfældigt, hvilke oplysnin¬
ger om landskabsforhold der er blevet inddraget i den
kommunale planlægning, og hvilke af disse der har
fået konsekvenser i de konkrete planer.

Når de nye love skal anvendes som styringsinstru¬
menter, er det vigtigt, at det kommer til at ske på
baggrund af en større forståelse for og en mere syste¬
matisk viden om landskabets funktioner.

Planlægningen for arealanvendelsen må tage ud¬
gangspunkt i, at landskabet anvendes som produk¬
tionsområde (landbrug, skovbrug, gartneri), råstofgi¬
ver, baggrund for befolkningens rekreative vilkår og
for forskellige videnskabelige interesser, til bymæssige
formål (byudvikling, tekniske anlæg, rekreation), som
recipient - og at landskabet er opbygget af økosyste¬
mer, som det er helt væsentligt, at der tages vare på -

til et landskabsmønster, hvor helheden, og de enkelte
dele er væsentligt præget af anvendelsen.

Der arbejdes i øjeblikket på tredie del af planlovs¬
reformen, og det var ønskeligt, om der i den justering
af lovkomplekset, der lægges op til, indgik overvejel¬
ser om den kommunale områdeplanlægning i relation
til de nye miljø- og planlægningslove, og det var øn¬
skeligt, om landskabsarkitekter og stads- og kommune¬
gartnere kunne få gjort kommunale, amtslige og stats¬
lige plånlægningsmyndigheder opmærksomme herpå.

Ellen Bjarnø, landskabsarkitekt
ved Institut for Centerplanlægning.

Landskabsarkitektens indsats

Den grønne planlægning i Odense-området har hidtil
mest bestået i at varetage de grønne indslag i den ak¬
tuelle byudvikling, og denne udvikling har indtil de
seneste år foregået uden en samordnende styring. Plan¬
lægningen af bysamfundets rekreative områder bærer
da også præg heraf, og anden forudgående planlægning
- bl. a. vejplanlægning - har ofte hindret en harmonisk
udnyttelse af eksisterende landskabsværdier i nye by¬
udviklingsområder.

Det planlægningsarbejde, der på de foregående sider
er redegjort for, skulle ændre radikalt på dette forhold,
idet den dispositionsplan, der nu foreligger, er udført
under hensyntagen til de landskabsværdier, som
Odense-området fra naturens side er så sparsomt ud¬
styret med.

Forud for anden planlægning gennemførte I.C.P. en
grundig rekognoscering i marken, og resultatet af dette
og andet registreringsarbejde sammenfattedes i en ud¬
førlig landskabsrapport Og en landskabsplan. Det er
min opfattelse, at vi dermed har fået et meget værdi¬
fuldt arbejdsredskab, der skulle kunne skabe helhed i
det fortsatte planlægningsarbejde inden for den grønne
sektor.

Ved nærmere eftertanke kan man undre sig over, at
den af I.C.P. anvendte arbejdsmetode ikke er mere
udbredt, end tilfældet er i dag. Kan en af grundene
ikke være, at landskabsarkitekter i for ringe grad har
søgt at uddanne sig til og i at få indflydelse på denne
form for planlægning?

Vigtigheden af at prioritere landskabsarkitektens
indsats i den grønne planlægning vil jeg gerne under-,
strege ud fra den betragtning, at virkningerne af en
forfejlet grøn detailplan relativt nemt kan afbødes,
hvorimod uheldige indgreb i naturskabte landskabs¬
værdier kan være uoprettelige i al fremtid.
I.C.P. = Institut for Centerplanlægning.

Axel Thomsen, stadsgartner i Odense
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Ny infartsled till Karlskrona —

landskapsarkitektens roll i planeringen
Av Lars Landin

Folkmangdstendensen i Karlskronabloc-
ket har under senare år varit vikande,
men i kommunbloeksplanen från 1971
menar man, alt utvecklingen kommer att
bli positiv under planperioden (30 år).

År 1679 visiterade Karl XI i egen hog person Tross-
on i den ostblekingska skårgården, som av hans
fråmste rådgivare utsetts att bli platsen for en ny hu-
vudflottstation och ett skeppsvarv. På Trosso bodde då
bonden Vitus Andersson och motet mellan det svenska
majeståt och den dansksinnade obon finns bevarat
i traditionen på foljande sått:

Kungen: „Vi hava fått i sinnet att på din o
bygga en stad och dår lågga en flotta."
Vitus svarade djårvt: „Dårtill haver jag in-
te givit mitt bifall."
Kungen: „Vi vilja kopa den av dig."
Vitus: „Den år inte fal" (= till salu).
Kungen (fortornad): „Vet du inte, att vi åro
din konung och overhet och hava så mycken
makt over våra undersåtar, som detta vill
tillsåga?"
Vitus envisades emellertid och kungen sade:
„Om du inte håller inne med sådana obe-
skedligheter kunna vi låta slå huvudet av.
dig", vartill Vitus lugnt replikerade: „Dår¬
till vill fordras mycket."

Nåvål, Karlskrona blev byggd trots Vitus' motstånd,
och flottbasen utvecklades så småningom till en av
pårlorna bland de svenska ståderna, belågen på ett
30-tal holmar och skår och omgiven av det typiska
ostblekingska kustlandskapet — småbrutet, med inå-
gornas bordiga lovångsområden och utmarkernas ma-

gra beteshagar och hedar.

Wflmb

Staden ligger i grånsen mellan kustbygd och inner-
skårgård, och det omgivande landskapet pråglas av
lummig ådellovskog, fråmst ekskog. De rikliga ekbe-
stånden var en av anledningarna till att staden forla¬
des hit, då ju eken var 1600-talets viktigaste skepps-
byggnadsmaterial. Wåmo - en mycket stor del av
skårgårdsnaturen i Trossos omedelbara nårhet, und-
gick 30-40- och 50-talets bebyggelseexpansion, på
grund av dels att man dår anlagt ett kulturhistoriskt
friluftsmuseum, inbåddat i den blekingska lundéns
skonhet, dels att militåra anlaggningar, kyrkogård och
lasarett låg mellan friluftsparken och enda infarts-
leden. Dessutom fanns det bland karlskronaborna en

sjålvklar respekt for Wåmoparken som fridfullt och
lummigt utflyktsmål. I resehandboken „Hur man reser
i Sverige" 1952 beskrivs parken sålunda: „Ett trevligt
mål for en kortare utflykt år Wåmoparken (huss från
centrum eller båt från Tallebryggan). Dår finns en
kopia av den gamla stadsporten samt den 1910 upp-
forda gåstgivargården Krutviken, ett fiskartorp, en
ryggåsstuga mm. I parken finns också ett tivoli, illa
sett av aldre karlskronabor, som anser att det skam¬
mer den vackra naturparken." Tivolit bestod av en

KARLSKRONA

residensstad i Blekinge, belågen i ostra
Blekinges innerskårgård.

Tåtorten 30 km2 36797 inv. 1.1.1973
Kommunen 1030 km2 60000 inv.

Vcimo - staden ligger i grånsen mellan kustbygd och inner¬
skårgård.
Våmoskogen i fågelperspektiv. Landskapet pråglas av lum¬
mig ådellovskog, fråmst ek.
Våm'6 - the town lies on (he boundary between the coastal
area and the inner skerries.
Bird's-eye view of Vamo forest. The landscape is characte¬
rized by extensive, true deciduous forests, chiefly oak.
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Viigen skulle inte bara skiira genom parken på liingden, utan
snittet skulle påverka de viktigaste partierna;
The road will not only cut through the forest longitudinally
but affect the most important parts.

liten dansbana, några lott- och skjutbanestånd samt en
minigolfbana.

Den visuellt och funktionellt viktigaste delen av

Wåmoparken var Wåmoslåtten, en mycket vacker se¬
rie rumsbildningar mellan Wåmos lummigt ekklådda
småkullar, centralt belågen intill friluftsmuseet. Hår
tilldrog sig spontant eller organiserat en mångd olika
aktiviteter forutom att det var sondagspromenadmål:
Sommar: Utflyktsmål med kaffekorg, pojkfotboll, mo-

dellflyg, hundtråning (hundklubb), bågskytte
(bågskytteklubb), biltvått (pump fanns), skol-
orientering, -terrångtåvlingar, ornitologi-bo-
tanikexcursioner.

Vinter: Skid- och kålkåkning, skridskoåkning på
ibland spolad bana.
For oss smågrabbar i 50-tals stenstaden var
det ett hisnande åventyr att komma ut i
„Wåmiiskogen". Dår lekte vi indianer, ord-
nade kvartersmatcher i fotboll och hade våra
små idrotlståvlingar sommar som vinter.
Wåmoslåtten var centrum. Aliting utgick
från och mynnade ut dår. Vi hade 1 km dit!

Wåmoslåtten kunde nås från stadens alla delar inom
30 minuter till fots. Med andra ord fungerade Wåmo
just så som de fiesta moderna stadsplanerare forgåves
forsoker få sina konstgjorda, bullerstorda gronområ-
den att fungera, och så som stadstrådgårdsmåstarna
drommer om: en stor fungerande naturpark med mini¬
mal skotsel.

Generalplanen 1965 beskriver Wåmoparken
„Inre Wåmo-Oskarsvårn. Lovskogsnatur med rikt

fågelliv och yppig markflora av varierande arter.

Det storsta sammanhångande området med lov^
dungar och lovångar utgor partiet Wåmoslåtten -
Oskarsvårn. Hår forekommer vinterek, sommarek och
korsningar mellan dessa, vidare bok, bjork, lind, lonn,
ronn, ask, asp, hågg, fågelbår, vildapel, lårk samt
idegran, den sistnåmnda i nordsluttningen ner mot
Oskarsvårn. Buskvegetation av skogstry, druvflåder,
flåder, hassel, rundhagtorn, spetshagtorn, slån, nypon,
bjornbår (ett tiotal arter). Vidare mårks slingervåxter
såsom kaprifol, lovbinda samt murgrona. Drtfloran
kånnetecknas av stor artrikedom och representeras av
bl a tandrot, buskstjårnblomman, underviolen och
backvicker.

De hoglånta och bergiga delarna har annan karak¬
tår med inplanterad tall i sodra delarna kring vatten-
tornet och s k hedskog på hållmarken oster om lasa-
rettet. »

Hår utgor också den gulblommande berberisbusken
en raritet liksom den blekroda fjållnejlikan. I sump¬
området invid stadens avloppsreningsverk finns in-
planterat glasbjork eller kårrbjork jåmte ek, ronn,
sålg, klibbal, ask och druvflåder. Buskagen utgors hår
av skogstry, kaprifol, halion och bjornbårsarter, och
floran innehåller bl a den sållsynta sumptisteln.

Hela området utgor vårdefullt studie- och excur-
sionsmål for ornitologer och botanister och år dårfor
betydelsefullt for skolundervisningen."

Vågen
Beslutet om en ny infartsvåg grundade sig till en bor¬
jan på en tvivelaktig trafikprognos, gjord av Stock-
holmsfirman Orrje & Co, 1958—61. Det fanns då var-
ken generalplan eller regionplan. Utredningsresultatet
presenterades i form av prydliga siffror, baserade på
tabeller, gjorda for ståder icke omgivna av vatten,
med vidhångande geniala trafiklosning - en 4-filig
våg genom hjårtat av Wåmo. Vågen skulle inte bara
skåra genom parken på långden, utan snittet skulle
påverka de viktigaste partierna: 13m ner i Bryggar-
berget, kårret, strandbrynet i viken, bokbacken vid
Krutviken, Gåstgiveriet och hembygdsparken visuellt
och akustiskt blottade och sist mer\ inte minst Wåmo¬
slåtten med alla .dess funktioner. Dessutom tåcker vå¬
gens influensområde resten av Wåmo. For trafiktek¬
nikerna skulle det naturligtvis bli en fantastiskt vac¬
ker våg, och jag misstånker att detta var ett av deras
starkare motiv for vågens placering, eftersom gamla
infartsvågen hade utmårkta mojligheter att breddas
med minst 7 m forbi hela Wåmo.

Kommunalpolitikerna låg på utredningen till 1963,
då stadsarkitekten - som var emot losningen - avgick
med pension. Under de få månader, som stadsarkitekt-
tjånsten var vakant, drogs årendet i stadsfullmåktige
utan att BN beretts tillfålle att yttra sig, och trafik¬
leden principbeslots utan några som helst ambitioner
att styra utvecklingen annorlunda. En rost emot hade
stoppat upp projektet. „Foreningen for Wåmoparkens
bevarande" bildades. Pressen tog del av utredningen
och skrev okritiskt: „Enligt trafikråkningen 1958 pas-
serades Brohålan per dygn av 14 300 bilar. 1980 be-
råknas trafikmångden till 35 000. Hår har vi proble¬
met i ett notskal". (BN .= byggnadsnåmnden)

Den nytillsatte stadsarkitekten reagerade sjålvklart
mot beslutet om vågdragningen och gjorde omedelbart
två motalternativ, av vilka det. ena innebar en bredd-
ning av gamla infartsleden over ett av de två jårn-
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Vcimoslatten.

Vami) Plain.

Bokbackert vit Krutviken.

Beechhill by Krutviken.

13 meter ner i Bryggarberget.

13 metres down in the Bryggar
mountain.
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vågsspåren, som lopte parallellt hela den aktuella de¬
len. (Idag år ett nedlagt). Politikerna svarade, att
„projekteringskostnaderna var ju redan over 50 000
kr." men gick med på att detta alternativ (alt III)
skulle kostnadsberåknas och jåmforas med Wåmo-
leden (alt II). Ur stadsarkitektens reservation till den-
na jåmforelse (23.6.1965) kan foljande citeras:

„1 anslutning till denna reservation år jag
nodsakad påtala, att jag icke heller ger stod
åt den kostnadssammanstdllning, som kon¬
sulten bifogat utredningen. Enligt min upp-
fattning synes avsevårda kostnader for ut-
fyllnader mellan Hattholmen och bryggare-
gården och bergssprångningar vid trafik-
platser icke medtagas i alt II. Samtidigt har
kostnader belastats alternativ III for exem-

pelvis signalanordningar, tunnelforstårkning
av betong och flyttning av polygonpunkter
till en storleksordning, som icke kan anses
sakligt grundad med hånvisning till under
utredningsarbetet forda diskussioner

Enligt kostnadsberåkningen skulle alt III vara nåra
9 Mkr dyrare (ca. 13 resp 21). Fornyad kostnadsberåk-
ning gjordes efter beslutet om alt II. Resultatet ~
45 Mkr. Idag når vågen snart år fårdig, ligger kostna-
derna omkring 70 Mkr.

Myndigheterna
Kungliga Våg- och Vattenbyggnadsstyreisen, våg-

byrån, skrev i sitt yttrande 19.7.1965:
„Betråffande ingreppen i Wåmoparken kan
konstateras, att i kostnaden for alt II har
upptagits ett betydande belopp for naturvår-

dande åtgårder, och styrelsen vill i detta
sammanhang nåmna, att styrelsen vid ett
genomfbrande av alt II år beredd medverka
till att utformningen sker med skåligt hån-
synstagande till miljo och estetik." ...

... „Sammanfattningsvis vill Våg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen anfora, att styrel¬
sen, såsom framgått av vad som anforts, fin¬
ner alt II overlågset alt III. Med hånsyn
hårtill år styrelsen ej beredd medverka till

■ en annan losning av stadens akuta infarts-
problem ån den som alt II anvisar."

VVB tvingade kommunen att offra Wåmo - kanske ■

efter rekommendation från pådrivarna i stadsfullmåk-
tige? For att blidka opinionen ger VVB en vink om
att nu år det dags att koppia in en landskapsvårdare.
Fanns det någon landskapsvårdare på VVB 1965?
Finns det någon landskapsarkitekt dår idag?

Eftersom 90-95 % av kostnaderna skulle betalas av

staten, men endast.for alt II, berovades alltså stadens
invånare sin valfrihet - liksom Vitus Andersson 1679.
I stallet får de en vink om att nu år det dags att kopp¬
ia in en landskapsvårdare som stådar upp efter tekni¬
kerna.

Lånsstyrelsen hade under rådande villkor (lås hot)
ingen annan kommentar ån att understryka vikten av
naturvårdande åtgårder. Varfor grep inte naturvår-
darna på lånsstyrelsen in och stodde stadsarkitekten?

I generalplanen, daterad november 1965, står: „Hår
bor ytterligare understrykas vikten av att den nya in-
fartsleden over Inre Wåmo ågnas storsta omsorg vid
detaljutformningen, sedd ur landskaplig och natur¬
vårdande synpunkt(Mina understrykningar).

Visst år det idag
vackert att kora
bil till Trosso
genom fd
Våmoparken.
Fiirden bjuder
på underbara
scener, men

också på
sondersprångda
dungar, glåntor
och backar och
av doende
lovskogspartier.
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Today it is
certainly nice
to drive through
Varno Park to

Trosso. The
drive offers
wonderful
scenery, but also
blasted groves,
glades and hills
and dying
deciduous forests.

550 000 kronor satsas på denna omsorg, som ju
endast blir en symbolisk handling. Ar det hår - efter
beslutet - ni landskapsarkitekter vill komma in i pla¬
neringen? Politikerna tycks tro det, eftersom så sker
i de fiesta stora landskapsprojekt (Sturup, Lommabuk-
ten, Kraftverken, Brofjorden m fl). Då sitter ni dår
språnglårda på analysdelens ekologi, marklåra rtim
utan att kunna styra projektet det minsta. Politikerna
kånner kanske inte till att en landskapsarkitekt åven
behårskar syntesdelen i planeringen och dårfor hellre
låmnar over ett vågprojekt direkt till vågteknikerna?
Andras politikernas uppfattning når de hor att såvål
professorerna Sven-Ingvar Andersson (SIA) i Dan¬
mark som Per Friberg i Sverige — båda experter. på
syntesdelen — bojkottas av sina respektive studenter?
Resultatet i Karlskrona blev enligt ledaren i en lokal-
tidning 13.2.68 (SGT) en Osterled „som ingen ansva-
rig karlskronabo vill ha, men som åndå skattebetalar-
na måste satsa miljonbelopp på."

Min reaktion

Då bok- och ekbackarna sommaren 1969 skovlades,
forsokte jag återuppliva Vitus Andersson och debat¬
ten, men fick officiellt på ledarplats i partiorganet
klart for mig, att inte lågga mig i det jag inte hade
med att gora. Ur denna ledare från 31.7.69 SSD med
rubrik „En arkitektstuderande" och kemisk ren från
sakkritik citerar jag foljande:

„Visst har det embryo till stadsplanearkitekt,
som en arkitektstuderande utgor, rått att ta
till orda. Men ar det så sjålvklart, att han
skall stå upp och slå sig for brostet och tala
om misstag. En smula sjålvkritik skadar inte
ibland."

I samband med detta tilltrådde den nye stadstråd-
gårdsmåstaren sin tjånst juli 1969 och intervjuas i
pressen. Det hette bl a: (SGT 31.7.69)

„Rune Larsson ... har efter blott 10 dagars
tjånst hunnit forska tillråckligt for att upp-
tåcka att generalplanen medger byggandet
av en park till i Karlskrona. Om Rune Lars¬
son får som han vill skulle denna dock skilja
sig avsevårt från de parker, som riu finns i
staden. Han vill gora den till ett strovområ-
de, dår familjerna kan slå sig ner med en
pick-nick-korg, dår aldre kan idrotta, lyssna
på underhållning, ordna kvitterkvållar mm"
... och angående 'Osterieden: „Men når ett
projekt som Osterieden byggs, måste man

också ta hånsyn till de funktioner det skall
fylla och sedan gora basta mojliga av situa¬
tionen. 1 fallet Osterieden innebår detta, att
vågen kommer att byggas in i så mycket
gronska som mojligt. Betongpelarna kommer
enligt stadstradgårdsmåstarens uppfattning
att bli så estetiskt byggda att de blir ett vac-
kert inslag i stadsbilden. - Om tio år kom¬
mer de av stadens invånare, som idag anser
att den nya infartsleden kommer att forstora
naturen, att inse hur obefogade deras far-
hågor var, menar Rune Larsson. Leden kan
bli både funktioneli och estetisk, varfor det
finns all anledning att acceptera den åven
om det tar tid att vanja sig."

Om landskapsarkitektstudenterna bojkottar den este-
tiska och gestaltande delen av utbildningen, kan de då
båttre an på detta naiva sått bedoma vad som år este-
tik? Råcker det att klå in betongpelare i murgrona och
se tiden an?

Visst år det idag vackert att kora bil till Trosso
genom f d Wåmoparken. Fården bjuder på underbara
scener, men också på sondersprångda dungar, glåntor
och backar och av doende lovskogspartier. Vågentre-
prenoren ådomdes vite 500 kr/styck for att under
byggtiden klara de tråd, som idag dor av solsjuka
eller strypt vattentillforsel. •

1973 invigdes vågen av generaldirektor Olhede, som
då menade, att karlskronaborna kunde kånna sig stolta
over att ha fått en så vacker våg.

1973 återupptas diskussionen i staden om mojlig-
heten att frigora den mark, som upptas av jårnvågs-
stationen och dess rangerbaneområde och att då flytta
in detta till fastlandet.

1973 drabbar oss oljekris som en stilla påminnelse
om att vi lever over våra tillgångar.

Kanske kommer inte den stora fina ringleden på
Trosso att behovas? Den, som skulle breddas over de
två enda allégatorna dår. Kanske kommer heller inte
de 10 500 p-platserna, som kommunblockplanen från
1971 foreslår, att behovas? Kanske behovs inte några
stadsplanerare eller landskapsarkitekter eller trafik¬
prognoser? Kanske Vitus Andersson på sin 300-års
dodsdag 1989 har fått se både Karl XI och hans
Karlskrona brytas ner och forstoras av sjuklig till-
våxt?

Lars Landin fodd i Karlskrona och arkitekt i Lund
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En by og dens borgere
Af Chr. Mørup Jensen

Birkerød kommune ligger, med sine 25.000 indbyggere
ca. 20 km nord for København, som den første kom¬
mune i Frederiksborg amt, når man kører ad Konge¬
vejen mod Hillerød. Byen er godt adskilt fra hoved¬
staden af store sammenhængende naturområder med
Rude Skov, Furesø - Bagsværd Sø - Lyngby Sø - og
Hareskov-området.
Birkerød kan på mange måder minde om en selv¬

stændig by med sin uafhængige bystruktur helt om¬
givet af ubebyggede landskaber. Mod nord og syd af¬
grænses byen af to af Nordsjællands store søer, Sjælsø
og Furesøen. Mod øst lægger Rude Skov afstand mel¬
lem Birkerød og Søllerød kommuner, og mod nord¬
vest har de militære øvelsesområder omkring Høvelte¬
lejren sikret de smukt kuperede landskaber helt ind til
byen. Kun mod vest er der mulighed for en sammen¬
voksning mellem Birkerød og Farum kommune, men
endnu skiller åbne marker de to kommuner.

En forstad til København

På trods af sin lidt isolerede beliggenhed i forhold til
hovedstaden har storbyen alligevel indfanget Birkerød
som en af sine forstæder, ja, den har vel ligefrem væ¬
ret grundlaget for Birkerøds vækst. Da jernbanen i
forrige århundrede gennemførtes helt til Hillerød, blev
grundlaget for byen som forstad til København lagt.
Endnu omkring århundredskiftet var Birkerød en

lille enhed med fast landskabelig placering omkring
den gamle kirke og søen og langs vejen, der slynger
sig fra Bistrup, Birkerød nordøstover mod Hørsholm.
Dette blev efterhånden byens hovedgade, hvor præ-
stegårdshaven sammen med kirkegården og nogle lyst¬
ejendomme sikrede et sammenhængende åbent område
lige bag hovedgaden.
Med jernbanen begyndte storbyens middelstand at

flytte ud for at tage Nordsjællands naturrigdomme i
besiddelse, og Birkerød blev et af de attråede mål.
Området nærmest Hovedgaden var som nævnt alle¬
rede beslaglagt af præstegårdshave, kirkegård og lyst¬
ejendomme, hvorfor udbygningen måtte ske udenfor
disse arealer, hvad der i dag har givet os det enestå¬
ende fænomen, at bymidten indeholder et sammen¬
hængende parkstrøg.

Planlægning nødvendig
Efterhånden som presset på Københavns nordegn vok¬
sede, blev det nødvendigt at gennemføre egentlig
planlægning i de enkelte kommuner. Peter Bredsdorffs
tegnestue blev på et tidligt tidspunkt tilknyttet Birke¬
rød kommune som konsulent i byplansager, og i de¬
cember 1966 besluttede byrådet at iværksætte et plan¬
lægningsarbejde for Birkerød bykerne.
Baggrunden var ønsket om at sikre en realistisk ud¬

bygning i de kommende år af butiks- og institutions-
betjeningen i kommunen, og man bad Peter Breds¬
dorffs Tegnestue A/S danne en gruppe af planlæg¬
gere, som kunne udarbejde en dispositionsplan for by¬
midtens fornyelse og udbygning.
Planlæggergruppen kom til at bestå af havearkitekt,

professor Sven-Ingvar Andersson, som skulle bidrage

Reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 234/74).

Birkerød
afgrænses mod
nord og syd
af to af
Nordsjællands
store søer,

Sjælsø og
Furesøen.

Birkerød is
bordered on the
north and south
by two of North
Zealand's biggest
lakes, Sjælsø
and Furesø.

Dette målebords-
blad fra 1S9S
viser at Birkerød
by endnu ved
århundredskiftet
var en lille fast
enhed med fast
placering ved
Birkerød sø.

Det bebyggede
område svarer

omtrent til det,
som nu er

centrum i den
samlede

bebyggelse.
(Rapport om
dispositions¬
planforslag for
bykernen i
Birkerod, 196S.

This topogra¬
phical map from
1898 shows that
still at the turn

of the century
Birkerød was a

small, well-
defined unit
lying beside
Birkerød Lake.
The built-up
area roughly
corresponds with
what is now

the centre of
the town.
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Trærekogno¬
scering udført
af Sven-Ingvar
Anderssons
tegnestue 1967.
(Indeholdt i
Bredsdorffs
rapport 1968).

Tree reconnais¬
sance executed

by Sven-Ingvar
Andersson s

drawing-office
in 1967.

(Contained in
Bredsdorffs

report 1968).

Dispositions¬
planforslag april
1968: Peter
Bredsdorffs
tegnestue.

Proposal for a
master plan
April 1968: Peter
Bredsdorffs

drawing-office.

med den landskabsmæssige udformning, arkitekt, pro¬
fessor Jørgen Bo, som skulle give en arkitektonisk vur¬
dering af bykernens bebyggelse, Anders Nyvig A/S,
som trafikkonsulenter, Institut for Centerplanlægning,
som skulle bidrage med en prognose for butiks- og in-
stitutionsbehovet i kommunen på længere sigt, og Pe¬
ter Bredsdorffs Tegnestue som byplankonsulenter.

Planlæggergruppen fik til opgave at tilvejebringe
et forslag til retningslinier for en udbygning af byker¬
nen i Birkerød, udformet på basis af skøn om Birke¬
røds rolle i den fremtidige Københavnsegn, kommu¬
nens befolkningstilvækst, butiks- og institutionsbehovet
samt de eksisterende trafikale, bygnings- og miljømæs¬
sige og landskabsmæssige muligheder.

Gruppen sluttede sit arbejde i april 1968 med en
„Rapport om dispositionsplan for bykernen i Birke¬
rød". Det blev en meget udførlig rapport med et om¬
fattende forarbejde til selve planen. Vurderingerne
af de landskabelige og arkitektoniske, miljøer i byker¬
nen er af stor betydning for forståelsen af de værdier,
bymidten rummer i dag.

Eksisterende miljøkvalitet
Det hedder således i rapporten:

Jørgen Bo, arkitekt, professor: „Man må i det hele
lægge vægt på at søge i den kommende centerplanlæg¬
ning at understrege det helhedspræg, der karakterise¬
rer Birkerød i dag, dette at byen fra at være landsby
har udviklet sig til at være en stor haveby samlet om¬
kring et smukt parkstrøg, som fra syd til nord går
igennem byen, og hvori præstegårdslunden, kirken og
„Catherinelyst" er de mest bemærkelsesværdige fakto¬
rer. I dette parkstrøg ligger rudimenter af en landsby,
hvori de huse, det ikke er muligt at restaurere, grad¬
vis bør forsvinde til fordel for nye bygninger af til¬
svarende størrelsesorden, så parkmiljøet ikke brydes.
Men disse bygninger må gerne tjene offentlig brug,
således at deres placering i parken bliver menings¬
fyldt."

Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt, profes¬
sor: „Bemærkelsesværdigt er det miljø, som opstår
ved, at landskabelige kvaliteter danner centrum i en
by, og at denne by på den ene side savner bymæssigt
præg, på den anden side har sine bysymboler samlede
omkring eller i byparken: Kirken, stationen, kroen og
butiksgaden."

Prognoser for arealbehov
I rapporten når man frem til (på grundlag af progno¬
ser udarbejdet af Institut for Centerplanlægning), at,
Birkerød har behov for en udbygning af butiksarealet,
således at man i 1975 kom op på ialt ca. 17.300 m2
butiksetageareal. Af dette fandtes i 1966 9.200 rri2. Der
skulle altså i løbet af denne 9-årige periode opføres
ca. 8.100 m2 nyt butiksareal eller næsten en' fordob¬
ling af det eksisterende. Efter en behandling i byrå¬
det, hvor man ikke ønskede at tage endelig stilling
til forslaget, blev det besluttet at offentliggøre rap¬
porten og udstille dispositionsplanforslaget. Man øn¬
skede herefter en dialog med borgerne om den frem--
tidige udvikling af bymidten.

Borgerne reagerer på arealprognosen
På det efterfølgende borgermøde viste det sig, at der
var massiv modstand mod den foreslåede centerudbyg¬
ning. Det var ikke så meget centrets udformning eller

• Særligt værdifulde træer.
Especially valuable trees.

• Andre indmålte træer.

Other trees.
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Off. grønne områder
Public green areas

Boliger
Houses

Off. institutioner
Public institutions

Nyt centerområde
New central area

Eks. centerområde
Present central area
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placering som dets størrelse, der mødte modstand. Man
ønskede ikke en så stor udbygning samlet på et sted.

Men der viste sig også andre modstandere til cen¬
terforslaget end borgerne. En del af centerudbygnin¬
gen var foreslået placeret langs hovedgadens sydlige
ende i en del af præstegårdshaven. Men her havde
man glemt at tage menighedsrådet og fredningsmyn¬
dighederne i ed. Ved en fredningskendelse lykkedes
det at kulkaste hele centerforslaget.

Det var uretfærdigt overfor det omfattende ana¬
lysearbejde, der lå til grund for dispositionsplanfor¬
slaget, at man ikke nåede til en drøftelse af vurderin¬
gerne af de aktuelle forhold i bymidten og mulighe¬
derne for udvikling, der var udtrykt i rapporten. Men
det blev der til en vis grad rådet bod på senere.

Nyt centerforslag
Så snart fredningskendelsen for præstegårdshaven
forelå, modtog byrådet et nyt centerforslag, blot den¬
ne gang indsendt uopfordret af arkitektfirmaet Krohn
& Hartvig Rasmussen. I forslaget placeres en samlet
centerbebyggelse ved den nordlige ende af hovedga¬
den med et samlet etageareal på ca. 15.000 m2 fordelt
med 9.000 m2 butiksareal og 6.000 m2 kontorareal.
Forslaget ville medføre indgreb i den nordlige del af
det sammenhængende parkbånd bag hovedgaden.

Byrådet tog forslaget op og lod sine teknikere i sam¬
arbejde med arkitektfirmaet og Anders Nyvig A/S
som trafikkonsulenter bedømme forslagets trafikale
konsekvenser. Den færdige bedømmelse forelå i slut¬
ningen af 1972. Men byrådet ønskede heller ikke den¬
ne gang at tage endelig stilling til forslaget, før det
var blevet præsenteret for borgerne.

Arkitektfirmaet
Krohn & Hartvig
Rasmussens
centerplanforslag
- fremsendt
uopfordret til
byrådet i
december 1972.

Proposal by the
architectural
firm of Krohn
and Hartvig
Rasmussen for a
central plan -

sent unsolicited
to the town
council in
December 1972.

Chr. Mørup Jensen er landskabsarkitekt hos stadsgartne¬
ren i Lyngby og fagmedarbejder ved „Ugeskrift for Agro¬
nomer og Hortonomer".

Birkerød¬
borgernes
alternative
forslag:

1. Landskabs¬
arkitekt Chr.
Mørup Jensen.

2. Landskabs¬
arkitekterne
Klint & Lund-
Sørensen + ark.
KKET + ing.
Chr. Islef & Co.

3. Byplangruppe
B: Lone Bruun,
Jens Jacob
Paludan, Claus
Bangsholm, Jørn
Albertsen,
Henrik Suppli.

4. Materialist
Kjeld Stolten¬
berg.
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Borgerne reagerer på miljøforringelse
På det første borgermøde om den nye centerplan i ja¬
nuar 1973 tog borgerne endnu en gang stærk afstand
fra en så kompakt centerbebyggelse. Men denne gang
var meningstilkendegivelserne mere nuancerede end
tidligere. Man havde i mellemtiden sat sig ind i plan¬
læggergruppens rapport fra 1968 og opdagede, at der
her lå et vældig fint materiale til vurdering af de
landskabelige og arkitektoniske miljøer i bykernen.

Borgerne kunne nu udtrykke i ord, hvad de tid¬
ligere blot følte, at deres bykerne besad menneske¬
lige kvaliteter, man ikke uden videre ville give afkald
på. I den heftige debat, der nu fulgte i den lokale
presse, fremhævedes værdien i det sammenhængende
parkbånd lige midt i byen, og flere borgere beskrev,
hvorledes den smukt buede hovedgade med de sam¬
menhængende husrækker med forretninger i under¬
etagen og boliger ovenover var med til at give byen
et provinsielt præg, som man ikke ønskede at fortræn¬
ge med et kommercielt centerbyggeri.

Alternative forslag
Byrådet opfordrede herefter borgerne til at fremkom¬
me med alternative forslag til udbygning af bymidten,
hvorefter man ville mangfoldiggøre samtlige indkom¬
ne forslag og efter en udstilling af disse indkalde til
nyt borgermøde, der skulle danne grundlag for stil¬
lingtagen til, hvad der fremover skulle ske med ud¬
bygningen af bymidten.

lait indkom 17 alternative forslag. I samtlige for¬
slag arbejder man med en gradvis udbygning af den
eksisterende hovedgade ved at inddrage endnu -ube¬
byggede grunde langs gaden til det fremtidige forret¬

nings-, kontor- og institutionsbehov. Forslagene giver
udtryk for ønsket om at bevare hovedgaden som en
harmonisk bygade med forretningslivet fordelt i hele
dens længde uden bevidste tyngdepunkter i den ene
eller anden ende.

Det sammenhængende parkbånd dominerer i de fle¬
ste forslag, og flere forslagsstillere har placeret for¬
skellige institutioner langs parkbåndet. Specielt biblio¬
teksfunktioner finder man med fordel kan placeres i
kontakt med parken. Der er i de fleste forslag lagt
afgørende vægt på at bevare og i mange tilfælde ud¬
vide parkfunktionerne i nær kontakt med bygaden.

Miljøkvaliteterne som udgangspunkt
for udviklingen
Af den heftige debat omkring byens centerproblema¬
tik og de alternative forslag til bykernens udbygning
kan drages den konklusion, at borgerne ønsker en
harmonisk udvikling af bymidten, en udvikling der
bygger videre på de miljøkvaliteter, der karakterise¬
rer byen i dag. Efter denne værdifulde dialog har by¬
rådet fået det nødvendige grundlag til at tage stilling
til bykerneproblemerne på, og man synes at være ind¬
stillet på at følge borgernes ønsker.

Det her beskrevne handlingsforløb for udbygnin¬
gen af bykernen i Birkerød viser, hvor værdifuldt det
har været for valget af udviklingsretning, at der i det
grundlæggende analysemateriale i planlæggergrup¬
pens rapport var lagt stor vægt på at vurdere de eksi¬
sterende miljøkvaliteter og muligheder for at bygge
videre på disse. Således burde enhver planlægnings¬
opgave, der medfører forbrug af areal, tage sit ud¬
gangspunkt i en landskabsanalyse.

3. 4.

Birkerød citizens'
alternative
proposal:

1. Landscape
architect:
C. Mørup Jensen.

2. Landscape
architects, Klint
& Lund-
Sørensen, and
the architect,
KKET and
engineer, C. Islef
8c Co.

3. Town plan¬
ning group B.¬
Lone Bruun, Jens
Jacob Paludan,
Claus Bangs-
holm, Jørn
Albertsen,
Henrik Suppli.

4. Kjeld Stolten¬
berg.

- - Li_

?oesk®tse t?l
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LANDSKAPSARKITEKT

UTBILDNING
ARBETSOMRÅDEN

# Hogskoleutbildningen av landskapsarkitekter i Sverige år femårig - dart
in raknat 6 mån. praktik - och forlagd till Lantbrukshog&kolan i Ultuna
och Alnarp,

O Utbildningens mål: fackutbildning inriktad mot fysisk planering av den yttre
miljfln baserad på naturvetenskapliga, sociala och ekonomiska forutsåttning-
ar. Dårvid avses med naturvetenskapliga fråmst markvetenskapliga och
ekologiska forutsåttningar.

% Utbildningen år upplagd så att efter ca 2 1/2 års grundlåggandc studier ges
mojligheter till specialisering inom de två inriktningarna oversiktsplanering
samt detaljplanering. En inriktning mot administration och forvaltning ar
ocksi under uppbyggnad.

0 Utbildningskapaciteten har 1961-1971 varit ca 10 stu¬
derande per år och fr.o.m 1971 antages 30 por år,

0 Forskning, forsoksverksamhet och utvecklingsarbete år nodvåndiga forut¬
såttningar for landskapsplaneringen. Denna del, liksom utbildning utover
grundexamensnivå (doktorsexam en), befinner sig nu under uppbyggnad.

I den oversiktliga skalan år uppgiften att analysera och bedoma markområden a

ange olika handlingsalternativ for dess framtida anvåndning. Såvål exploateringa
områden som miljoer vårda att bevara beståmmes till storlek och låge, progra
for områdenas framtida status utarbetas. Den oversiktliga planeringen anger ru
for kommande detaljplanering och vad som hår fastlågges år dårfor ofta avgora
for kvaliteten på det slutliga resultatet.

Landskapsplanering som overgripande del i samhållsplaneringen innebår:
- planering med sikte på basta mbjliga anvåndning eller vidmakthållande av

naturresurserna och deras produkt!onsformåga for alla nuvarande och frai
tida samhållsanspråk.

1 detaliskalan år uppgiften att planera och gestalta den yttre miljon. Åven hår
det viktigt att landskapsarkitektens kunskaper beaktas i planeringens forstå ske«
så att områdets naturforutsåttningar ti 11 vara tages. Uppgifterna år både av explc
terande oéh vårdande karaktår, gållande t.ex. bostadsområdenas friytor, parke
torg, kyrkogårdar, fritidsanlåggningar, gruståkter, sjoregleringar, natur- och
kulturvårdsområden.

Landskapsplanering i varje sårskilt fall innebår:
- utvecklande och gestaltande av ekologiska, sociala, visuella, ekonomiska

och tekniska forutsåttningar i den yttre miljon.

Landskapsarkitekten arbetsuppgifter finns langs heta skalan planeringsarbet

UTBILDNINGENS PROFIL

10 20 30 40 50

alla inr. minimum

Exempel på åmnen:
Botanik, våxtmateriallåra, mårk-
låra, hydrogeologi, landskapsvård.
Formlåra

Landskapsarkitektur, landskaps-
planering

Sociologi, samhållsfunktionslåra.,

Allm.ekonomi, driftsekonomi,
strukturekonomi.

Hydroteknik, anlåggningsteknik,
flygbildteknik

60 poång
I | valfri specialisering

ARBETSGIVARE
Yttcrst år det samhållet som genom politikerna år ansvarigt for samhållsplane¬
ringen. Inom den statliga och kommunala sektorn utfors den av tjånstemån av
skiida yrkesinriktningar. Till dessa hor landskapsarkitekten med placering t.ex
vid naturvårdsverket, planverket, lånsstyrelsen, vågforvaltningar, - for kom-
munerna vid park,- kyrkogårds- och idrottsforvaltningar, gatukontor, stadsarki
tektkontor. De kan antingen ha en direkt planerande funktion eller en granskanc

Till denna kategori av arbetsgivAre hor åven hogskolor och gymnasieskolor son
behover lårare och forskare.

Den andra kategorin år konsul tfo re tag och bostadskoope rativa foretag, som utfo
planeringsuppdrag for exempelvis privata markågare eller for stat och kommun

Det har hitintills funnits for få landskapsarkitekter. Alla arbetsuppgifter som
faller inom deras kompetensområde har dårigenom inte kunnat få en fackmåssii
behandling. Men i och med att antalet utbildade landskapsarkitekter okar, så
kommer situationen att kunna fbrbåttras.

Information från Lantbrukshogskolan Alnarp-Ultuna 1973. Utarbetat av en arbetsgrupp vid hogskolan.
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Natur - Bymiljø • Mennesker
Aktuel landskabspolitik

Ændringer af de fysiske omgivelser bør foregå
ud fra helhedssynspunkter
I de fleste hjem bruges megen energi og mange penge
til at indrette boligen, så den fungerer så hensigtsmæs¬
sigt som muligt og er så rar som mulig at opholde sig i.

Lige så nødvendigt er det, at de fælles omgivelser
dvs. boligområdet, bydelen, landsbyen, byen, kommu¬
nen og landsdelen er indrettet funktionsdueligt og så¬
ledes at friarealer, veje, torve og åbent land er stimu¬
lerende og harmoniske opholdssteder og færdselsarea¬
ler.

I de fælles omgivelser er det blot vanskeligere at
fastholde og skabe helhed, end det er i den enkelte
bolig. Beslutninger om indretning og nyanskaffelser' i
hjemmet træffes i reglen udfra afvejede helhedssyns¬
punkter, mens ændringer i de fælles omgivelser hyppigt
bestemmes udfra enkelthensyn om trafik, belysning,
handel, grundudnyttelse og talrige andre specialiststy-
rede funktioner.

Landskabet er under kraftig forandring
Ca. 90 °/o af Danmarks areal er byfrit landskab, dvs.
landbrugsjord, skov, mose m. v. I dette område lægges
nye byer, sommerhusområder, motorveje, kraftværker,
højspændingslinier, fabrikker, flyvepladser osv. Alle er
de anlæg, som påvirker naturens kredsløb på og om¬
kring den pågældende lokalitet.

Ændrede driftsmetoder i landbruget gør landskabet
mindre indholdsrigt og varieret, idet vandhuller, le¬
vende hegn, enkeltstående træer og mindre vandløb
virker forsinkende på markarbejdet og derfor i mange
tilfælde søges fjernet.

Byaktiviteternes råstofbehov tærer på landskabets
beholdninger af vand, sand, grus o. a. mineraler. Byer¬
nes udskillelsesprodukter, hvadenten de er i luft, fly¬
dende eller i fast form, påvirker det landskab, der
modtager dem.

Vi er afhængige af landskabet
At der i de teknisk udviklede samfund er lange og
indviklede veje fra produktion til forbrug slører, men
ændrer ikke den kendsgerning, at de stoffer der skal
til for at dække menneskets behov for luft, vand, føde,
husly osv. kun kan tilvejebringes fra landskabet. Men
da de enkelte individer og virksomheder ikke altid har
nogen tilskyndelse til at inddrage denne omstændighed
i deres måde at handle på, bliver en planlægning, som
sikrer at der holdes hus med ressourcerne, uundgåelig.

Landskabet skal ikke kun tilfredsstille menneskets
fysiske behov, men i meget høj grad også psykiske
behov. I en tid hvor man helst regner i mængder, kan
kvaliteter som f. eks. naturkontakt, skønhed, variation
m. v. let blive sat i skyggen af de måleligé, kontante
størrelser som kvadratmeterpris, udnyttelsesgrad, tra¬
fikafstand osv. osv.

, .

Det psykiske behov for landskab (natur) kan ikke
mængdesættes. Det er en erfaringssag, at det findes.
Hvilket ikke overrasker, når det betænkes, at menne¬
sket har udviklet sig som art i et uhyre tæt samspil med
naturen.

Derfor bør det være et tilbud for alle mennesker,
at de på nært hold, i deres daglige omgivelser, kan
følge livet i naturen. Iagttage afspejlingen af års¬
tiderne og vejret i planterne og iøvrigt opleve de dufte,
lyde, former og farver, der er knyttet til naturprægede
miljøer. Og der skal være mulighed for at tilfredsstille
bevægelsesbehovet i naturprægede omgivelser.

Skal disse fysiske og psykiske behov også i fremtiden
kunne tilgodeses, må landskabets evne til at producere
fastholdes. Ligesom man må sikre at landskabet bruges
og plejes så det danner harmoniske og indholdsrige
miljøer.

Planlægning og formning af omgivelserne er nødvendig
Ikke kun en overordnet planlægning, men også en for¬
mende, kunstnerisk indsats er nødvendig hertil. Den
formende indsats bør være til stede gennem hele op-
bygningsforløbet. Et forsøg på at forbedre en iøvrigt
færdig, men grim løsning ved plantning eller andet,
bliver kun sjældent tilfredsstillende. De æstetiske vær¬
dier er ikke et tillæg til funktionen, men er en egenskab
ved den.

Hvadenten man står overfor at skulle opføre en ny
bydel, eller man overvejer en omlægning af en vej, vil
der altid foreligge en række valgmuligheder. Den valg¬
mulighed, som også i landskabsarkitektonisk henseende
er den rigtigste, er ikke nødvendigvis den dyreste, i det
mindste ikke på langt sigt. I bemærkningerne til forslag
til lov om lands- og regionplanlægning udtrykkes det
på denne måde: „Selv om omkostningerne ved en
effektiv beskyttelse af landskaber og naturmiljøer kan
medføre merudgifter for samfundet, er det overvejende
sandsynligt, at disse merudgifter vil spare samfundet
for uomgængeligt nødvendige udgifter til de samme
formål på et senere tidspunkt, bl. a. på grund af de
stigende krav til det ydre miljø."

Behovet for forvaltning og pleje af landskabet
Vi skal forvalte et landskab, resultatet af årtusinders
vekselspil mellem natur og menneskelig indsats, som
rummer en væsentlig del af vort livsgrundlag. Og en
række menneskeskabte bysamfund, som rummer land¬
skabelige værdier i form af parker, kirkegårde, haver,
legepladser, gård- og gadetræer o.m.a. Udover beskyt¬
telse kan meget gøres til forbedring af eksisterende
tilstande. Således er der i næsten alle landets kommu¬
ner lokaliteter, hvor man med en ubetydelig økonomisk
og arbejdsmæssig indsats ville være i stand til at opnå
afgørende forbedringer i det fysiske miljø, hvis blot
man blev klar over de muligheder, som foreligger.

Teknologien med dens omfattende direkte og indi¬
rekte virkninger skyller stadig kraftigere ind over os.
Skal en af teknologiens indirekte virkninger ikke være
en forringet livskvalitet, er det nødvendigt at erkende
værdien af landskabet og handle i overensstemmelse
med denne erkendelse. Hvor galt det i modsat fald kan
gå, findes mange skræmmende eksempler på, særligt i
lande som Japan og USA, hvor industrialiseringen er
endnu mere fremskreden end i Danmark.
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hjem byer anlæg land
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Landskabet er så mange ting, og vi bruger det på så
mange forskellige måder. Tegningen her ovenfor ville
gerne vise det altsammen, men er alligevel bare en
huskeseddel med nogle tegnede stikord. Øverst til ven¬
stre kan man se et billede fra det mindste landskab,
haven, hvor børnene kan lege i frisk luft mellem frugt¬
træerne. Nederst til højre glider trafikken frem i det
åbne landskab på veje og over broer. De kan virke beri¬
gende, hvis de er godt formede og følsomt placerede.

Vi skulle gerne omgås hensynsfuldt med landskabet
både ved hjemmet, i byen, i forbindelse med de tekni¬

ske anlæg og i det, som vi kalder det åbne land - se
teksten foroven. Tegningens skakbræt viser, at goderne,
der er nævnt foroven - og dermed planlægningsopga¬
verne - genfindes i alle de fire størrelser fra hjem til
land. Med en undtagelse: Nogen egentlig fødevarepro¬
duktion foregår der ikke i byerne. Der sker bare bear¬
bejdelse af de produkter, som det åbne land frembrin¬
ger, og som får sin første behandling i silobygningerne,
det åbne lands egne tekniske anlæg.

Der er lagt nogle flere tanker i skakbrættegningen.
Mon ikke videre brug af pegepinden er overflødig.

62



landskabs¬

arkitekt

andre

planlæggere
tekniske og

biologiske

naturviden¬

skabsfolk

samfunds
forskere og
samfunds

arbejdere

Landskabet bliver ikke ved med at tjene os, hvis vi
ikke alle respekterer det og interesserer os for det. Men
nogle faggrupper har en særlig forpligtelse over for
landskabet. Det er landskabsarkitekter og andre plan¬
læggere, naturvidenskabsfolk og de forskellige fag¬
grupper, der kan betegnes som „samfundsarbejdere".
Til en vis grad arbejder de godt hver for sig, men i de
fleste tilfælde bliver resultatet bedre, hvis de mere
eller mindre bogstaveligt samles omkring det samme
bord, når et problem skal formuleres eller løses.

I den øverste tekststribe er nævnt, hvilken indsats

samfundet venter sig af disse specialister. De skal op¬
lyse om landskabets krav og muligheder, de skal være
behjælpelige med at skitsere opgaverne og at analysere
behov og forudsætninger, de skal tegne projekter og de
skal forvalte og pleje landskabsgoderne, sådan at de
udvikles godt.

forvaltningprojektopinion

AT IlSTEfcESSEfeE
6IC FOfe

L-ANbSkA&ET
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Det politiske ansvar
Politikeren har ansvaret for den planlægning, der skal
føres, og som har været ført indtil nu. Gennem snart
mange år er planlægningens aspekter blevet vendt og
drejet i utallige diskussioner, og der har længe været
bred enighed om, at en fysisk planlægning nødvendig¬
vis må finde sted.

Men når man ser på resultaterne er det forståeligt,
at mange efterhånden har anlagt et pessimistisk syn på
mulighederne for at føre en fornuftig planlægning
igennem. Der er blevet talt meget og handlet for lidt.

Miljøminister Holger Hansen har udtrykt det såle¬
des: „Jeg forstår udmærket denne holdning, idet jeg
med egne øjne har kunnet konstatere, at mens man har
talt om planlægning, har udviklingen i Danmark i sti¬
gende grad fået et „skævt" forløb, der i dag klart viser
sine uheldige resultater.

Grunden til den uheldige udvikling har været en for
svag og for lidt målrettet planlægning.

En forøget planlægningsindsats kan imidlertid ikke
finde sted, uden at man investerer i personale. Natur¬
ligvis skal en sådan investering ske med al mulig hen¬
syntagen til sparebestræbelserne, men det er værd at
understrege, at velovervejede planlægningsinvesterin-
ger uvægerligt betaler sig selv tilbage mange gange i
form af sparede udgifter på længere sigt."

Denne' positive indstilling til planlægning fra miljø¬
ministerens side er forhåbentlig udtryk for en vilje til
også at ville føre de mange intentioner ud i livet. Vi
må ikke glemme, at det er meget store værdier, ja ofte
uvurderlige goder, der planlægges for. Besparelser i
planlægningen kan give en kortsigtet gevinst, men på
længere sigt kan det betyde uoverskuelige omkostnings¬
forøgelser for samfundet.

Med kommunalreformen, der gennemførtes i 1970,
var det målet at nå frem til få, store kommuner og
amtskommuner, der alle skulle udstyres med en egentlig
administration der kan forberede og udføre kommunal¬
bestyrelsens/amtsrådets beslutninger, hvorved mulighe¬
den for en decentralisering af forvaltningsopgaver fra
statsstyreiserne til kommunerne og amtskommunerne
øges.

Der er herigennem lagt op til i løbet af en årrække
at forbedre de offentlige forvaltninger således at en
tværfaglig samordning af de aktiviteter der indgår i
kommunernes og amtskommunernes udviklingsplaner
kan gennemføres.

Omtrent samtidig med kommunalreformen iværk¬
sattes en planlovsreform, der har til hensigt at tilveje¬
bringe grundlag for mere helhed i administrationen af
arealressourcerne og herunder varetagelsen af miljø¬
hensynene i videste forstand. Sammen med kommunal¬
reformen skulle den udgøre et hele, hvormed det var
muligt at udnytte sagkundskab og faglig viden langt
bedre og på det rigtige tidspunkt.

I den politiske verden skal der træffes afgørelser,
som ingen faglig viden kan afgøre. Der findes heller
ingen målemetoder, som er tilstrækkelig til at registrere
forbrugernes interesser og ønsker i relation til den of¬
fentlige forvaltning.

Spørgsmål som bekæmpelse af slum, fysisk planlæg¬
ning og miljøbeskyttelse kan ikke løses uden en politisk
vision om.samfundets udvikling og en politisk evne og
fantasi til at skabe og vurdere. Også formuleringen af
befolkningens ønsker er en politisk opgave.

Politikerne må tage flere hensyn og være mere frem¬

synede end det enkelte menneske. Derfor må de have
en bred og velkvalificeret sammensat forvaltning til
støtte for deres politik. Ekspertviden og forskning må
medvirke ved formuleringen af mulige langtidsmål for
samfundets udvikling og f. eks. være med til at formu¬
lere en politik, der dæmmer op for uheldige teknologi¬
ske processer og en uheldig udvikling i vore daglige
omgivelser.

Faglig viden
For at kunne løse de mange problemer, der er omtalt
i det foregående, må de kommunale- og amtslige for¬
valtninger være sammensat så bredt, at den nødvendige
faglige viden er repræsenteret i forvaltningen.

Hensynet til miljøkvaliteten i vore omgivelser vil
ofte vise sig at være i konflikt med en række andre
hensyn og målsætninger. Derfor er det påkrævet, at der
gennemføres en nøje planlægning og prioritering af
disse opgaver. En fyldestgørende vurdering af den
samfundsmæssige nytte af de investeringer, der fore¬
tages bør få en fremtrædende placering i det beslut¬
ningsgrundlag, som opstilles, før en politisk beslutning
træffes.

Denne vurdering af den samfundsmæssige nytte bør
hvile på et så alsidigt materiale som muligt, hvorfor det
er helt nødvendigt, at der foruden en række tekniske
og økonomiske undersøgelser også bør foreligge biolo¬
giske, økologiske, æstetiske og miljøkvalitetsundersø¬
gelser og analyser til grund for planlægningen.

På samme måde som ingeniører og andre teknikere
planlægger og .forvalter de tekniske anlæg må land¬
skabsarkitekter samordne disse anlæg med landskabet.
De aktiviteter, der herved placeres i landskabet og i
byen, må samordnes med de eksisterende omgivelser
på en sådan måde, at Uønskede forskydninger i natu¬
rens kredsløb samt visuelt kaos undgås.

Dette kræver en speciel viden om den påvirkning vi
med disse anlæg udøver på landskabet.

Som udgangspunkt må der udarbejdes en landskabs¬
analyse, der dels registrerer de forskellige landskabs¬
typer i. kommunen dels indkredser de mest betydnings¬
fulde og bevaringsværdige landskabstræk.

Landskabsanalysen danner grundlag for en disposi¬
tionsplan, så værdifulde landskabstræk indenfor den
kommende byzone kan sikres. Udfra analysen fastlæg¬
ges også en ^grøn plan", der fortæller hvor det f. eks.
er vigtigt i tide at få sikret småskove og engstrøg,' som
kan forbindes med grønne stier og bringe berigende
landskabelige oplevelser direkte ind i byen.

Udover at sikre eksisterende værdier er det nødven¬
digt at opbygge nye landskabskvaliteter. Dette er på¬
krævet, når nye byer (ved byudvikling burde en „mod¬
ning" af landskabet en årrække før byggeriet påbegyn¬
des altid finde sted), boliger, institutioner, veje m. v.
skal anlægges. Opbygning af nye landskabskvaliteter
indebærer en skabende, kunstnerisk indsats, en indsats,
der er lige nødvendig ved opførelse af store tekniske
anlæg i det åbne landskab, som ved anlæggelsen af den
enkelte boligs helt nære omgivelser.

Stads- og kommunegartneren der forvalter disse om¬
råder bør få en så central placering i den samlede plan-
laégning, at hensynet til de værdier, det her drejer sig
om; indgår i planlægningen på et så tidligt tidspunkt
som muligt.
Definitionsudvalget: Have og Landskab
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SUMMARY

Landscape Planning for Odense page 41
by Ellen Bjarnø
In the spring of 1970 the Institute for Centre Planning for
the municipality of Odense was given the job of producing
a master plan for the municipality. The working group
consisted of architects, traffic engineers, landscape architects,
a sociologiet, an economist and a graduate in political eco¬
nomy. The work was to take 3 years, and is now completed.

The resulting master plan consists of, firstly, a town
structure plan covering areas, roads and paths, secondly, a
country master plan covering areas where public control
and regulation is thought necessary and, finally, a pro¬
gramme of action relevant to the problems within the various
sectors and various types of area.

By 1985 the population of Odense municipality is expected
to increase from 168,000 (1970) to 185,000, and the area yet
available for the town zone is expected to be used up. Until
now the town has extended towards the west and southwest,
largely because of the attractive landscape and the loss of
interest in such varied conditions of terrain and soil in
moderne large-scale agriculture. But the town development
plan of 1968 recommended that development should hence¬
forth take place in an easterly and south-easterly direction.

Traditionally, master planning only concerns the siting
of buildings and roads within the town zone, whereas the
mutual interaction of town and country zones is disregarded,
and landscape is usually considered merely as providing
potential for town development and recreation.

To fill in the gap between the large-scale landscape con¬
servation planning and the small-scale master planning
a description of the existing conditions was undertaken by
the landscape architects and collected in the report „Land¬
scape in the Odense district and the town's green areas".
This report provided details regarding landscape conserva¬
tion and the relevant laws and regulations, conditions of
drainage, sewage and catchment, as well as a detailed regi¬
stration and description of the contents of the landscape.
Development tendencies with regard to open air recreative
requirements in the town zone and the creation of conflict
areas in the country zone were also noted.

On the basis of all this material the policies and aims with
regard to the green areas were formulated and made the
basis of future master plans and current municipal plan¬
ning.

New Approach Road to Karlskrona - the Role of the
Landscape Architect In Planning page 51
by Lars Landin
Karlskrona is a town lying in the inner skerries of East
Blekinge. The population has been slowly diminishing, but
from the municipal plan from 1971 it appears that a rise
is expected during the current 30 years' planning period.

Wåmo lies a short distance from Karlskrona Centre be¬
tween the coast and the inner skerries, and the surrounding
countryside is marked by deciduous forests, mostly of oak.
Wåmo Park escaped much of the expansion during 1930-60
largely because a cultural and historical open-air museum
was installed in the Park amid the beautiful groves of Ble¬
kinge, and because it was a favourite target for excursions.

One of the most important parts of Wåmo Park is Wåmo
Plain, lying some 30 minutes' walk from all recidential areas
amid the oak-covered hills - a centre for many spontaneous
or organized activities or for Sunday walks.

The decision to build a new 4:lane approach road to
Karlskrona was originally based on a doubtful traffic pro¬
gnosis in 1958-61; there was neither general nor regional
plan. The road would not only cut through the park longi¬
tudinally but also affect its most important parts; from the
point of view of the engineers, however, it was a fantastically

beautiful road.
The city architect, who retired in 1963, had opposed the

project, and his successor proposed two alternatives, one of
which was to broaden the old approach road. The politi¬
cians replied that the cost of projection had already amoun¬
ted to some 50,000 Swedish kroner, but agreed to obtain an
estimate for the alternative. Despite the city architect's
counter-recommendation, however, the Road Building Board
was able to force the project through.

The General Plan of 1965 recommended that great atten¬
tion should be paid to the detailed construction of the road
as regards its effect on the landscape and nature conserva¬
tion. However, as in many similar projects, the influence of
the landscape architects proved in reality to be little more
than symbolic, and on 13. 2. 68 the local Karlskrona paper
described this eastern traffic lane as „something no respon¬
sible Karlskrona citizens wanted, but for which its tax-payers
had to provide millions."

The road was opened in 1973, the same year that the oil
crisis theatened to jeopardize its future usefulness. Perhaps
neither the road nor the 10,500 parking-places proposed by
the Council will ever be needed?

A Town and Its Citizens page 56
by C. Mørup Jensen
Birkerød municipality, with its 25,000 inhabitants, lies about
16 miles north of Copenhagen and, although it is separated
from the capital by means of numerous lakes and forests,
it has virtually become one of its outlying suburbs.

Because of Copenhagen's rapid expansion towards the
north, Birkerød municipality found it necessary to appoint a
consultant in town planning, and in 1966 the Town Council
decided to start work on the planning of the extension of
Birkerød town centre; The planning group set up concluded
its work in April 1968 with a „report on the master plan
for the town centre in Birkerød", which was based on an
estimate of Birkerød's future role as a Copenhagen suburb,
the growth of its population, the need for more shops and
institutions, the present traffic and housing situation and the
environmental and scenic potentialities.

It was discovered that by 1975 the shopping area would
have to be nearly double the present size in order to cover
the growing needs. But before taking any decisions it was
decided to make the report and plan for a master plan
public in order to provoke a reaction from the public.

At the subsequent citizens' meeting there turned out to be
considerable antagonism towards the proposed plan for a
centre, largely on account of its size. In the end the plan
had to be dropped because of a protest from both the vestry
and the Nature Conservation Board wjien it was discovered
that the centre would also take up part of the present
vicarage garden.

This was immediately followed by a new plan, which in¬
volved taking up part of the park area lying along the back
of the main street. Once again the citizens objected to such
a compact centre but, on examining the original report from
1968, it was discovered that it contained excellent material
for evaluating the landscape and architectonic qualities of
the town centre. The citizens were now better able to express
in words that their town centre possessed environmental
qualities no one wished to relinquish.

The Town Council thereupon invited the citizens them¬
selves to submit proposals for extending the town centre.
All the 17 proposals submitted expressed the wish for a
gradual extension of the existing main street by incorpor¬
ating more unbuilt-on ground lying adjacent to the street
for future shops, offices and institutions, etc. The continuous
band of park continued to dominate, and several proposals
sited various institutions, such as the library, alongside it.



Natur . Bymiljø . Mennesker
Landskabsarkitektens uddannelse
Uddannelsessteder

Uddannelsen finder sted på Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, på Kunstakademiets arkitektskole, Kø¬
benhavn, og på Arkitektskolen i Århus.

Ved uddannelsen på Landbohøjskolen (afsluttet med
eksamen som hortonom fra Afdeling for have og land¬
skab) hviler undervisningen i landskabsarkitektur og
landskabsplanlægning på et biologisk-teknisk grundlag,
mens arkitektskolernes landskabsarkitektuddannelse er

projektstyret med hovedvægten lagt på formmæssige og
samfundsmæssige forhold.
Uddannelsen på Landbohøjskolen
Uddannelsen på Landbohøjskolen forudsætter 1 års
praktik. Uddannelsen varer herefter 4 år. De første 2 år
er hovedsagelig forbeholdt grund- og jordbrugsviden¬
skabelige fag, de sidste 2 hovedsagelig form- og plan-
lægningsfag.

Grundfag: matematik, kemi, meteorologi og klima¬
tologi.

Biologiske fag: botanik, mikrobiologi, cytologi, bio¬
kemi, planteanatomi, plantepatologi, havebrugszoologi,
botanisk økologi.

Jorddyrkningsfag: mineralogi, geologi og jordbunds¬
lære, kulturteknik.

Tekniske fag: teknisk mekanik, jord- og vandbyg¬
ning, landmåling, anlægsgartneri.

Landskabsarkitektfag m. v.: planlægning, havekun¬
stens historie, anlægstyper, administration, plantekund¬
skab, landskabs- og fredningslære, byplanlægning og
tegning.

En del af undervisningen er fælles med Landbohøj¬
skolens øvrige studieretninger: hortonom fra afdeling
for gartneri og frugtavl, agronom, forstkandidat, land¬
inspektør m. fl.

Uddannelsens form og indhold er i disse år under
løbende ændring.
Uddannelsen ved arkitektskolerne I København og Århus
Uddannelsen styrer mod tilegnelse af planlægningsme-
todik udfra planlægningens politiske, økonomiske, so¬
ciale og øvrige samfundsmæssige forudsætninger.

Endvidere opnås grundlæggende kendskab til land¬
skabets dannelse og kulturlandskabets udvikling.

Til følgende fagområdes indhold og sprogbrug søges
ved tværfagligt gruppearbejde et bredt kendskab: øko¬
logi, biologi, geografi, sociologi, økonomi.

Uddannelsen opøver herigennem en evne til at an¬
skueliggøre planlægningsprocessen og i den sidste ende
omsætte dens resultat til beskrivelse af den fysiske
udformning.
Uddannelsesstedernes adresser:

Afdeling for Have og Landskab, Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, Thorvaldsensvej 40, 1871 Kbh. V.
Tlf. (01) 35 17 88 lok. 2285.

Institut for By- og Landskabsplanlægning, Peder
Skramsgade 2 D, 1054 Kbh. K. Det kgl. danske Kunst¬
akademi. Tlf. (01) 12 68 60, lokal 320.

Arkitektskolen i Århus, Landskabsafdelingen, Nørre¬
port 20, 8000 Århus C. Tlf. (06) 26 21 85.
Landskabsarkitektens arbejdsområder
Oversigtlig landskabsplanlægning
Landskabsarkitekten deltager som konsulent eller ansat
med udarbejdelse af analyse og planer for kommune

og amt. Hermed frembringes et nødvendigt grundlag
for den øvrige fysiske planlægning.
Detailplanlægning
Landskabsarkitekten udarbejder skitser og projektma¬
teriale for park, kirkegård, campingplads, sportsanlæg,
kolonihaveområde, torv, friarealer omkring boligbe¬
byggelse, institutioner og industri, privathave og del¬
tager i projektering af veje, parkeringspladser, lyst¬
bådehavne, udstyknings- og sommerhusområder, be¬
byggelsesplaner, omformning af grusgrave, anlæg i
naturområder m. v.

Dette arbejde udføres i reglen på konsulentbasis eller
som ansat i den kommunale parkforvaltning.
Landskabsforvaltning
Landskabsarkitekten styrer den drift og pleje, som er
en forudsætning for opnåelse eller opretholdelse af en
ønsket tilstand. Indsatsen udføres normalt ved ansæt¬
telsesforhold ved statslige eller kommunale myndig¬
heder, boligselskaber og andre organisationer som
stads- eller kommunegartner, kirkegårdsinspektør,
slotsgartner m. v.

Landskabsarkitektens faglige organisationer
Foreningen af danske landskabsarkitekter (DL)
(tidligere Dansk Havearkitektforening)
Fælles faglig interesseforening for landskabsarkitekter.
Sekretariat: Mosevangen 24

3460 Birkerød
Tlf. (01) 81 15 22

Dansk hortonomforening (D.H.)
Dimittend-forening for hortonomer.
Sekretariat: Antoinettevej 5

2500 Kbh. Valby.
Tlf. (01) 46 01 22

Stads- og kommunegartnerforeningen (S.K.)
Forening for ledere af kommunale parkforvaltninger.
Sekretariat: Antoinettevej 5

2500 Kbh. Valby
Tlf. (01) 46 01 22

Danske Arkitekters Landsforbund (DAL)
Dimittend-forening for landskabsarkitekter fra Kunst¬
akademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus.
Sekretariat: Bredgade 66

1260 Kbh. K.
Tlf. (01) 13 1290

Definitionsudvalget: Have og landskab
Et udvalg indenfor fagområdet - Have og< Landskab
- er gået aktivt ind i en orientering om planlægningen
af de fysiske omgivelser, således at vore naturværdier
bevares og vore omgivelser planlægges, forvaltes og
administreres på en sådan måde, at der skabes et men¬
neskeværdigt miljø.

I dette nummer af „Landskap" har udvalget på s.
61-64 fremlagt sine synspunkter.

Da dette materiale er af stor betydning for den kreds,
der er ansvarlig for planlægningen af vore omgivelser,
udsendes udvalgets synspunkter som særtryk til de an¬
svarlige indenfor planlægningen i ministerier, amter og
kommuner.

Definitionsudvalgets arbejdsgruppe repræsenterer:
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Afd. for

Have og Landskab, Kunstakademiets Arkitektskole,
Inst, for by- og landskabsplanlægning, Dansk Horto¬
nomforening, Stads- og Kommunegartnerforeningen,
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter.
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Møder
DL's årsmøde i Næstved 27.-28. september 1974.
Emne: Aktiv landskabspolitik I kommunerne
Registreringsfasen
Fredag kl. 13,00 fordeling i grupper å højst 10 efter selvvalg
på fremlagte lister. Bliver der flere end 60 deltagere, må
visse emner dubleres.

Gruppe 1. Næstveds landskabelige situation v. Peter
Thorsen

Gruppe 2. Byens centrale område v. Chr. Mørup Jensen
Gruppe 3. Byudviklingsområder v. Mogens Ellekvist
Gruppe 4. Ydernæs, Fjorden v. Per Stahlschmidt
Gruppe 5. Karrebæksminde, Ena v. Henrik Fog-Møller
Gruppe 6. Anlæg i det åbne land v. Ib Asger Olsen

Hver gruppeleder gennemgår med lysbilleder (højst 10 min.)
sit emne, således at hele forsamlingen er orienteret. Emnet
belyses udfra følgende punkter:

1. Udnyttelsen af de landskabelige forudsætninger
2. Etablering af nye landskabelige værdier
3. Forvaltning af de landskabelige værdier

Ekskursion til fods og i private biler til kl. 18,00.

Analysefasen
Ole Thomassen fremlægger sine faglige og politiske syns¬
punkter om Næstved kommune kl. 20 efterfulgt af pienar-
diskussion. • .

Konklusionsfasen
Lørdag kl. 9,00 fortsætter gruppearbejdet med diskussion og
beskrivelse af gruppens emne udfra følgende kriterier:

I Beskrivelse og vurdering af eksisterende forhold
1. Hvordan er det landskabelige grundlag udnyttet?
2. I hvilket omfang er der etableret nye landskabelige

værdier?
3. Hvordan varetages forvaltningen- af de landskabe¬

lige værdier?
II Hvilke faktorer har bestemt den eksisterende landska¬

belige situation?
1. Politiske 3. Administrative
2. Økonomiske 4. Faglige

III Formuler en landskabspolitik, der sikrer en varetagelse
af de landskabelige værdier

Gruppearbejdet afsluttes med skriftlig og mundtlig rede¬
gørelse for forsamlingen fra kl. 12,00-13,00, hvorefter grup¬
pelederne efter frokost samarbejder gruppernes pkt. III til et
udadvendt manifest for en aktiv kommunal landskabspolitik.

Endeligt program udsendes i midten af august.
Medlemmer af Stads- og Kommunegartnerforeningen,

Dansk Hortonomforening og Danske Arkitekters Landsfor¬
bund, er velkomne til mødet.

Yderligere oplysninger: D.L.'s sekretariat, Mosevangen 24,
3460 Birkerød, tlf. 01-81 15 22.



Kommunegartneren
af Ib Asger Olsen

Kommunegartnerens betydning
I 1931 skrev C. Th. Sørensen en lille bog om park¬
politik i sogn og købstad for at gøre opmærksom på
opgaver i vore fysiske omgivelser, der burde løses.
Opgaverne var enkelt og godt formulerede og drejede
sig om planlægning, justering og pleje af fysiske hel¬
heder i landskabet, f. eks. veje, kirkegårde, præste¬
gårdshaver, byens lystanlæg m. m.

Interessen blev ikke vakt i tilstrækkelig grad, først
og fremmest fordi der ikke fandtes en institution på
lokalt plan, der kunne eller evnede at tage emnerne op.

Med de nye storkommuners oprettelse kan man fore¬
stille sig en i hvert fald økonomisk baggrund for vir¬
kelig at få liv i kommunegartneren - den mand eller
institution, der kan opfange de problemer som G. Th.
formulerede i 1931 og sikre helhed og sammenhæng i
kommunens landskaber.

Planlæggere af landskaber med biologisk indhold,
det være sig boligområder, parker, torve m. m., må ofte
erkende fejlslagne projekter, fordi disse ikke plejes og
justeres som følge af ændrede forudsætninger og betin¬
gelser. En vital kommunegartnerinstitution i landets
277 kommuner kunne være den krumtap som hele vores
fagområde knytter sig til. Kommunegartneren kan ved
sin daglige tilknytning til det lokale sikre erkendelse
og formulering af landskabelige problemer, hvilket må
være grundlaget for vort fagområde overhovedet. Den
spredte fægtning som private tegnestuer må foretage i
henseende til formulering og løsning af landskabelige
problemer batter for lidt og er for skrøbeligt funderet,
bl. a. fordi hele plejefunktionen er overladt til tilfæl¬
digheder. Livsgrundlaget for private tegnestuer, der
vel kan forsvares som idémagere, kunne blive mere
trygt, om disse var tæt knyttet til de 277 kommuner,
fremfor til private byggespekulanter og uforstandige
boligselskaber.

Kommunegartnerens opgaver
Den komunegartner, vi kender i dag, er i virkelig¬
heden bygartner eller stadsgartner med strengt by-
orienterede opgaver, hvor pleje af rekreative nær¬
arealer er det primære.

Med de nye storkommuner bør opgaverne udvides til
at gælde det hele landskab i kommunen. Kommune¬
gartneren skal nu arbejde med forskellige typer land¬
skaber, strækkende sig fra produktionslandskaber over
bylandskaber til rekreationslandskaber med kommuni-
kationslandskaber derimellem.

Det vil være kommunegartnerens første opgave at
sørge for realistiske landskabsanalyser, der sammen¬
holder alle opfatbare faktorer, for hele tiden at sikre,
at det såkaldt åbne landskab bruges og ændres bedst
muligt med et minimum af tab af landskabelige vær¬
dier. En sådan planlægning kunne med rette kaldes for

økologisk planlægning, idet den medtager både ratio¬
nelle og irrationelle faktorer. Kommunegartneren er
særlig egnet til at sørge for disse helhedsanalyser, idet
han er trænet i at opfatte helheder. Helhedsanalysen
og -planlægning findes næsten ikke i dag, fordi de
bestemmende kloakfolk, vejfolk og elfolk især er træ¬
net i at planlægge sektorer.

Den anden hovedopgave, efter sikring af den bedst
mulige brug af landskabet for de indbyggere, der ikke
ønsker at profitere på andre, er at udvikle og pleje
kommunens landskaber. Aktuelt er det ofte forslum¬
mede landskaber, især bylandskaber, og de findes i
samtlige 277 kommuner, i landsbyer, i stationsbyer, i
købstæder og i hovedstaden ikke mindst.

Kommunegartnerens kvalifikationer
For at løse disse opgaver stilles store krav til kom¬
munegartneren, både politisk og fagligt. Opfylder han
ikke disse krav, men fremtræder med ligegyldigheder
og tomme dekorationer, forhales forståelsen for kom¬
munegartnerens betydning meget.

Han bør ikke fremtræde som underdanig embeds¬
mand, men have mod til at være tillidsmand for un¬

dertrykte miljøer og tale korrupte magthavere midt
imod.

De politiske krav er nemmere at opfylde, såfremt
han er fagligt velfunderet. Han skal være planlægger
med indsigt i syntesedannelse udfra fysiologiske, funk¬
tionelle, sociale og symbolske behov ved hjælp af tek¬
niske og formmæsige hjælpefaktorer. Han skal ikke
være tilfreds med at vande pelargonier i baljer på
rådhuspladsen, når byens park ædes op af et forældet
vejanlæg.

Han skal være gartner med stor fornemmelse for
vækstlighed, så han kan ændre og pleje landskaber til
størst mulig mangfoldighed indenfor den harmoniske
helhed. Han skal ikke bevidstløst slå græs i tørke¬
perioder eller kappe hovedet af blomstrende bellis for
at overholde et driftsprogram. I stedet bør han lægge
sig mellem de blomstrende bellis og rekreere sig, så
han får fysisk og psykisk overskud til at prioritere
opgaverne rigtigt.

Det er temmelig store, men absolut nødvendige krav
at stille til kommunegartnerens dygtighed, og fagom¬
rådet kan da heller ikke i dag besætte de ca. 225 stil¬
linger, om de skulle blive ledige, med så kompetente
folk. Det er absolut vigtigt at lægge en strategi for
fagområdet, også af hensyn til uddannelsen.

Dette indlæg er derfor tænkt som en opfordring til
fagområdets medlemmer om at slutte op om kommune¬
gartneren som den institutionelle krumtap for fagom¬
rådets virke. Definitionsudvalgets hidtidige arbejde
ligesom DL's årsmøde til efteråret om landskabspolitik
i kommunerne peger i samme retning.
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Paul Olsson in memoriam
Den 21 oktober 1973 nådde oss budskapet att tråd-
gårdsarkitekt Paul Olsson, finska trådgårdsarkitektu-
rens skapare och måstare har gått ur tiden. Vid sin
bortgång var han 83 år gammal.

Hans arbete var av banbrytande art. Han var den
forste som tack vare sina talanger och stora skapande
kraft formådde lyfta trådgårdsarkitekturen i Finland
till en konstart. Hans planer och ritningar bar en stark
och personlig prågel. Han hade formågan att taga
fram det våsentliga och vackra ur det karga finska
landskapet och smidigt sammanbinda de befintliga och
de planerade landskapselementen.

• Hans skapelser, vare sig det gållde en enklare villa-
trådgård eller officiella anlåggningar, bar alitid prågel
av elegans och monumentalitåt. Paul Olsson var under
sin levnad mycket verksam och aktiv. Dårom vittna
de over 3000 olika ritningar han signerat.

Han hade trådgårdsmåstarblod i ådrorna. Hans far
Svante Olsson var stadstrådgårdsmåstare i Helsingfors,
och dårfor kom sonen redan tidigt att bekanta sig med
yrket. Sin utbildning fick han inom ledande firmor och
trådgårdar på kontinenten och i England och slutbetyg
från Kostritz trådgårdsinstitut i Tyskland.

År 1920 grundade han egen trådgårdsarkitektbyrå
och plantskola i Grankulla. Många av de nu aktiva
finska trådgårdsarkitekterna har under någon period
av sitt liv arbetat på hans plantskola eller ritkontor.
Han var respektingivande reslig, stark och fordrande
som arbetsgivare. Men gemytlig, vålmenande och gåst-
vånlig då dorrarna till hans hem „Bjorkgården" opp-
nades for kolleger och gåster. Vi minns honom som
den generosa vården från många kongresser och sam-
mankomster.

Han var grundlåggande medlem av SPA-FTA:
Suomen Puutaha-arkkitehdit r.y., Finlands Trådgårds-
arkitekter r.f. samt var med i Cambridge år 1948 då
IFLA: International Federation of Landscape Archi¬
tects bildades.

Vi finska kolleger står med vordnad vid hans grav.
Maj-Lis Rosenbroijer

Olle Eriksson
* 19.12.1934 t 16. 5. 1974

Olle Eriksson avled efter en långre tids sjukdom natten
till den 16 maj. Han somnade in stilla och lugnt utan
smårtor for att aldrig mer vakna upp.

Vad svårt det år att forstå doden och dodens bud-
skap, dess efterlåmnade tomhet, saknad och ovisshet.
. Det år så tyst och tomt i hans rum, vi våntar på

honom, en våntan och tomhet som skall bestå.
Olle var optimisten, diplomaten och kontaktsokaren.

I alla månniskor såg han något intressant och spån-
nande, diskussionen eller samtalet var snart igång och
ånnu en bekantskap var knuten.

Når som helst stod hans hem oppet for alla och
otaliga år de som dår på ett generost sått åtit, druckit
och overnattat.

I arbetet var han arkitekten, formgivaren och ackvi-
sitoren som med sin stora fackkunskap och månnisko-
kånnedom agerade på ett sått som gjorde att han blev
accepterad och respekterad i alla kretsar.

Hans intressen var många och han spelade på ett
flertal strångar.

Olle verkade aktivt politiskt inom det socialdemokra-
tiska partiet och var vid sin dod bl. a invald i Hålso-
vårdsnåmnden for Hoganås kommun.

Båtar och varv var ett annat intresse.
Tilisammans med sin far inkopte han Vikens Varv.

Detta rustades upp och byggdes ut, och nu 1974 år det
efi rorelse som bygger stora segelbåtar i serier. Man
sysselsåtter 30-40 man.

Genom sitt giftermål kom Olle i kontakt med djur
och lantbruk. Att på en gård i Goingebygden få foda
upp slaktboskap genom losdriftsystem var en drom som
aldrig gick i uppfyllelse.

Alla vi som kånde Olle skall minnas honom som den
tolerante, framåtstråvande kamraten, full av idéer och
funderingar, den som alitid forsokte finna losningar på
problemen till alias båsta.

Roland Swård
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Utbildningen av landskapsarkitekter i Finland
Av Leena lisakkila

I Finland har utbildningen inom landskapsplanerin-
gen i snabb takt gått igenom de skeden, som i andra
lander, dår miljoplaneringen varit långre utvecklad,
tagit årtionden.

Utbildningen på hogskolenivå kom i gång år 1964.
Då togs 7 studerande in till agr.o. forst, fakulteten vid
Helsingfors universitet på linjen for trådgårdsarkitek-
tur. Den egentliga planeringsundervisningen som rorde
planering av trådgårdar, parker och storre enheter
varade tre år. Undervisningen skedde i form av fore-
låsningar och ovningsarbeten. Grundlåggande kurser i
arkitektur och stadsplanering avlades vid Tekniska
hogskolan, teckningsundervisningen var under två års
tid forlagd till Konstakademins skola. Vid sidan om
planeringsutbildningen avlades stod- och biåmnen och
studerandena fick titeln agroforstkandidater.

År 1969 flyttades planeringsutbildningen i sin hel-
het over till arkitektavdelningen vid Tekniska Hogsko¬
lan, Otnås, då mojligheterna att skota undervisningen
i arkitektur och planeringsåmnen var begrånsade inom
agroforst- fakulteten.

I overflyttningsskedet var avsikten den att undervis¬
ningen inom de biologiska åmnena skulle fortsåtta vid
universitetet. Men avståndet mellan TH och universi¬
tetet år långt och då åmnena vid TH år valfria har
det efter flyttningen visat sig att studerandena endast
i undantagsfall avlågger vitsord i biologiska åmnen.
Denna svårighet påvisar tydligt tudelningen inom yr¬
ket (betydelsen av både planeringsåmnen och grund-
åmnen i utbildningen).

I flyttningsskedet stannade de två åldsta kurserna
inom agr.o. forst- fakulteten. De fiesta har komplette-
rat sina studier vid arkitektavdelningen i Tekniska
Hogskolan och avlagt agroforst. - kandidat examen.
De ovriga flyttade over till Tekniska Hogskolan. De-
ras studier fordrojdes av flyttningen och ingen av dem
har ånnu avlagt sin examen. Dels beror det också på
det okade behovet av arbetskraft inom facket, de fiesta
har forvårvsarbete vid sidan av studierna, liksom se-
den år bland arkitekturstuderanden.

Sedan år 1969 har landskapsplanerings-studerandena
tagits in på samma grundval som ovriga studeranden
vid arkitektavdelningen. Linjedelning forekommer
inte, och i allmånhet vet studerandena inte heller ånnu
i detta skede i vilken riktning de vill leda sina studier.

År 1969 var ett forandringens år for hela arkitekt¬
avdelningen. Den fasta studieplanen ersattes av val¬
fria kurser, av vilka studeranden sjålv sammanståller
sitt studieprogram. Genomforda uppgifter registreras
i form av poång, fore diplomarbetet skall man ha
sammanlagt 160 poång. Varje kurs har ett faststållt
poångvårde - ett poång motsvarar c. 40 arbetstimmar.
Undervisningen sker i form av forelåsningar, semina¬
rier och ovningsarbeten. De sistnåmda intar en central
plats. Alia, som avlågger examen vid arkitektavdelnin¬
gen, blir arkitekter oberoende av vilka kurser de av¬
lagt. Sålunda kommer det inte att finnas planerare,
som officielt skulle benåmnas landskapsplanerare eller
- arkitekter. Det utexamineras endast arkitekter, som

har forberett sig for en landskapsplanerares uppgift
genom att avlågga den s. k. långa lårokursen i land-
skapsplanering och genom att gora sitt diplomarbete i
detta åmne.

Den vidstråckta valfriheten har skapat en viss oså-
kerhet bland studerandena och for tillfållet forbereder
de olika åmnesgrupperna studieplaner, som rekommen-
deras eleverna som stod for de egna studieplanerna.
Dessa studieplaner leder sannolikt till en långre gån-
gen specialisering inom landskapsplaneringen och får
man hoppas, också till en ånnu kunnigare yrkeskår.
Till åmnesgruppen landskapsplanering hor enligt stu¬
dieprogrammet 13 kurser, av vilka 5 år tvåterminers
kurser, de ovriga råcker en termin1. Utom kurserna i
landskapsplanering rekommenderas eleverna vissa kur¬
ser i samhållsplanering och arkitekturhistoria och bygg-
nadslåra samt stodåmnen från andra avdelningar vid
TH. Mellan TH och agr.o. forst-fakulteten vid Hel¬
singfors universitet finns ett avtal, som mojliggor
komplettering av studierna i den andra hogskolan,
men inte ger mojlighet att avlågga yrkesexamen.

Undervisningen i landskapsplanering har under åren
1969-72 skotts av trådg.ark. Katri Luostarinen i form
av en aldre assistentur. Hela den tid under vilken un¬

dervisningen har skett har inneburit foråndringar och
utveckling. Det avspeglas också i namnforåndringen
från trådgårdsplanering till landskapsplanering, vil¬
ken inbegriper både trådgårds- och parkplanering samt
landskapsplanering i stor skala.

Det senaste året inråttades en bitrådande professor
i landskapsplanering vid institutionen for samhålls¬
planering. Ansokningstiden gick ut den forstå mars
1973, platsen soktes av 7 personer. Platsen år fortfa-
randa obesatt på grund av att somliga av de sokande
anhållit om respit-tid.

Låsåret 1973-74 fanns det 6 speciallårare inom stu-
dieriktningen och foljande år skall det finnas lårare
också i ekologi och våxtlåra, vilket borde minska bri¬
sterna i undervisningen i de biologiska åmnena. Dessu-
tom finns det 8 assistenter.

Intresset for landskapsplanering år stort. Detta syns
t. ex. i antalet deltagare i årets grundkurs, hit har an-
målt sig 158 studerande och kursen år en av de storsta
på arkitektavdelningen. Av de anmålda år 69 från an¬
dra avdelningar inom Hogskolan eller från Helsing¬
fors universitet. Det stora deltagarantalet år dock inte
jåmforbart med antalet studerande, som avlågger den
långre lårokursen inom landskapsplanering. De år for
tillfållet få. Beror det på att yrket år nytt, på att de
fiesta som soker till arkitektavdelningen vill bli bygg-
nadsarkitekter eller samhållsplanerare, eller på det att
det alitid forekommer svårigheter når man borjar
ny undervisning.?

Når man utbildar sig till ett nytt yrke år mojlig¬
heterna att få arbete en central fråga. År 1964, når
trådgå'rdsarkitektet-utbildningen borjade i Vik, var
arbetsmojligheterna få - och det forhållandet varade
till år 1970. Nu finns det synnerligen rikligt med ar¬
bete for landskapsarkitekter. Detta beror delvis på att
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Kotte-skulpturen i
Dipoliparken

') Undervisningen omfattar både landskapsplanering i stor
skala och detaljplanering.

LEENA IISAKKILA, AFK, landskapsarkitekt tf. bitr. prof. i
landskapsplanering vid Tekniska hogskolan. Otnas.

man år tvungen att gora grundlåggande utredningar i
efterhånd. Behovet av landskapsplanering i samband
med planeringsarbetet år t. ex. i Helsingfors med om-
nejd uppmårksammat och det finns kommunala land-
skapsarkitekt-tjånster. Dessutom erbjuds det mera kon-
sultarbeten ån byråerna kan utfora. Den ringa skaran
av utexaminerade landskapsarkitekter och studeranden
dras mera till platserna som åmbetsmån ån till konsul¬
tens osåkra och på grund av de kårva tidtabellerna an-
strångande arbetsfålt.

Enligt min åsikt håller yrket landskapsplanering
snabbt på att bli kant och erkånt, anvånt och efter-
frågat också i Finland. Denna utveckling lågger ett
tungt ansvar på utbildningen. Yrkeskunnig arbetskraft
borde stå till buds på alla landskapsplaneringens ,del-
områden, så att månniskans omgivning skulle bli triv-
sam, hålsosam och produktiv och så att man kunde
skota miljofrågor på ett ur landskaplig synvinkel rik-
tigt sått.

Arkitekt: Reima Pietila

Konstnår: Perkko S. Donner
Konstruktør: Ing. Koivikko
Foto: Holger Blom

Kotten, som ar utford i aluminium, ar placerad i en bassang
utanfor den finska teknologforeningens domicil Dipoli i
Otnas Esbo. Kotten oppnar och sluter sig automatiskt, nar
åskådaren stoppar en slant i automaten.

Skulpturen hor intimt samman med byggningen och år
ett resultat av ett niira samarbete melian arkitekt, konstnår
och konstruktor.

The Kotte sculpture, constructed of aluminium, stands in a

pool outside Dipoli, which houses the Finnish Institute of
Technology in Otnas Esbo. It opens and closes automatically
on putting a coin in the slot. The sculpture forms an integral
part of the building and is the result of a close co-operation
between the architect, the artist and the builder.
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Landskapsplaneringen
i Helsingfors stad
Goran Engroos

GORAN ENGROOS år landskapsarkitekt vid stadsplaneav-
delningen i Helsingfors.

Landskapsplaneringen i samband med stadsplanerin-
gen handhas av stadsplaneringskontorets stadsplane-
avdelnings landskapsbyrå. Byråns styrka år i detta nu
7 personer. Resurserna råcker inte till att losa alla ar-
betsuppgifter. Landskapsplaneringen befinner sig i en
stark utveckling och resursokningen hinner inte med i
karusellen. I borjan av forrå året blev landskapsinven-
terings- och -analyseringsarbetets forstå skede fårdigt.
Denna utredning omfattade hela Helsingfors stads
område och gjordes i skalan 1:10 000. Forutom land-
skapsbyråns personal deltog i utredningen en konsult-
grupp.

Landskapsinventerings- och -analyseringsarbetet
Genom landskapsinventerings- och -analyseringsarbe¬
tet skaffar man sig uppgifter angående områdenas na-
turforhållanden samt betråffande landskapet och gron-
områdenas markanvåndning. På basen av det insam-
lade materialet kan områdena reserveras for den an-

våndning, som år låmpligast. Objekt, som bor skyddas
kan fredas och man undviker forstorandet av unika
naturminnesmårken och -helheter såsom också att re-
servera livsodugliga områden for rekreation.

For att kunna erbjuda planlåggningen de behovliga
bas- och utgångsuppgifterna, år det nodvåndigt att i
god tid påborja landskapsinventerings- och -analyse¬
ringsarbetet dår planlåggningen blir aktuell. Sålunda
blir det mojligt att erbjuda planlåggaren goda ut-
gångspunkter och mojligheter till planlosningar, som
bygger på de forutsåttningar och mojligheter, som
landskapet erbjuder.

Jordmånen

Jordmånen har i utredningen behandlats nårmast ur
ståndortsekologisk synvinkel. Generellt har man utrett
klimatets, jordmånens och vegetationens inbordes våx-
elverkan. Noggrannare har man undersokt jordmånens
egenskaper, som foråndras oåterkalleligen i samband
med byggnationen.

Vattnet

Vattenundersokningen har indelats i Helsingfors vat-
tendragsundersoknings och strandinventerings delupp-
gifter.
Vattenforhållandena

1. Grunddragen i landskapet bor synas efter det det har byggts. På kartan
har man poiingterat och åskådliggjort markytans former i stora drag. For-
liojningar och åsarna tillsluter det inre landskapsutrymmet. De mest karak-
teristiska av dessa år havsvikarna. De mest utpråglade på fastlandet år ler-
slåtterna. Vattendragen som finns i dalsånkorna år alitid viktiga landskaps-
faktorer, vars funktion i mikrolandskapet inte tillråckligt har beaktats.
2. Landskapet har utformats så att platåer och upphojningar har bildats.
Platåerna har en stigning på under 1:20 och vid upphojningarna år det
brantare. De stora lerslåtterna år grundplatåer. Over dem Iwjer sig bergs-
knallarna, som år renspolade av vågsvallet och sluttningarna år beklådda
med morån.

1) The main features of a landscape should retain the impression of the
original countryside. The contours of this landscape have to a great extent
been emphasized and clarified on the map. The spatial components of the
landscape, the most characteristic of these being the bays, are closed in by
hills and ridges. Pronounced landscape features are the plains on the main¬
land and the watercources in the valleys. *
2) The landscape has been shaped in the form of plateaus and heights. The
plateaus have en elevation of less than 1:20, but the heights are considerably
steeper. The big plains are original plateaus, and above them tower the
rocky projections, polished by the surging sea, whereas the mountain slopes
are covered with moraine.
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Forst har man ansett det åndamålsenligt att mera all-
månt utreda vattnets forekomst i naturens kretslopp,
vattenhushållningen i allmånhet, nederbordsmångder-
na och avdunstningen. Man betraktar jordmånens vat-
tenfiltreringsformåga, nåringsåmnenas forekomst i
vattendragen och nåringsåmnesbelastningen. Rappor¬
ten innehåller en karta over tillrinningsområdena.
Strandinventeringen
Stadens strandinventering påborjades sommaren 1971
av de ostra och innerstadens strander och fåltarbetena
slutfordes i september samma år. Inventeringen avser
att klassificera stråndernas kvalitet, enligt olika fak¬
torer. I rapporten har man behandlat de våsentligaste
faktorer som beståmmer landskapstyperna och genom
vilka stråndernas skydds- och rekreationsanvåndnings-
vårde beståmms. Genom att jåmfora dessa vården med
den nuvarande markanvåndningen kan man utarbeta
anvisningar for strandområdenas utveckling och for
den fortsatta planeringen. Inventeringsuppgifterna de-
poneras for detaljerade undersokningar i ett handkar-
totek som hålkort.

Klimatet

I rapporten redogors i korthet for Helsingfors klimat
indelat i en s. k. makro- och en mikroklimatdel. I ma-

kroklimatdelen år ett kort sammandrag av tempera-
turforhållanden, vindforhållanden, regn och årstider¬
nas klimatvåxlingar. I korthet har åven redogjorts for
solstrålningen och dimforhållanden. Terrångens in-
verkan på mikroklimatet har åven utretts. En intres-
sant del ur landskapsplaneringssynpunkt år bl. a. ve¬
getationens inverkan på mikroklimatet. Man har åven
i korthet behandlat stadens inverkan på klimatet. Det
existerar ett behov av tillå'ggsundersokningar framfor-
allt betråffande mikroklimatet.

Vegetationen
Denna del i rapporten år rått grundlig. Forst redogors
for våxtsamhållen, deras utveckling och den gamla
bosåttningens foljdvegetation. Tillika betraktas skogs-
typernas utvecklingsskeden. Envar skogstyp genomgås
detaljerat.

Man har kartlagt uppgifter bl. a. om våxtsamhål-
lena, trådslagsfordelningen och åldersstrukturen, tråd-
beståndets tåthet och trådvegetationens utbredning.
Iakttagelserna har gjorts i terrången, med hjålp av
terrångfotografier, snett uppifrån tagna flygfotogra-
fier i fårg samt stereoflygfotografier. Vidare har man
undersokt grånsen melian bosåttningen och naturom-
råden.

Faunan

Rapporten innehåller en kort utredning om djurens
forhållande till månniskan och staden, om djurens fo¬
rekomst och fordelning samt om deras forhållande till
sin omgivning. Man har betraktat djuren ur frilufts-
månniskans synpunkt och gjort forslag att skydda
faunan.

Landskapets grunddrag
Man har velat klarlågga landskapets grunddrag bl. a.
genom att foreta en indelning efter terrångformernas
topografi. Landskapets visuellt-ekologiska tålighét hår
uppskattats genom att betrakta hur mycket byggandet
foråndrar det ursprungliga landskapets karaktår. For-
hållandet mellan landskapet och byggnationen har Un-
dersokts med hjålp av exempel.

Landskapets utveckling
I rapporten har man i korthet betraktat landskapets
utveckling i Helsingforsregionen. Herrgårdarnas pla¬
cering i helhetslandskapet har framhåvts. Landskaps-
utvecklingens nuvarande skede klarlåggs och i anslut-
ning till detta uppgjordes en karta over landskapsom-
råden med tydliga drag. Iakttagelser har åven gjorts
av landskapsskador såsom okontrollerade utfyllningar,
utråtade diken, rorlagda båckar osv. Aven byggnatio¬
nen uppfattas stållvis som skada. Man har åven under¬
sokt slitaget, nedskråpningeq och trådskadorna.

Nuvarande gronmarkanvandningen
Åkrarnas, ångarnas, parkernas och skogarnas arealer
framgår av tabeller och kartbilagan samt dessa are¬
aler per invånare. Uppgifterna har behandlats stads-
delsvis, generalplaneområdesvis och for hela staden.

Det fortsatta arbetet *

Inventerings-analyseringsuppgifterna bor fortsått-
ningsvis kompletteras och hållas ajour. Det viktigaste
år dock att få det redan insamlade materialet att ef¬
fektivt betjåna planeringen. Ett program for utveck-
lings- och åtgårdsplaneringen år en naturlig foljd av
insamlingen av basuppgifter och analyseringen. Med
hjålp av utbudsuppgifter och efterfrågan och behovs-
utredning bor man utveckla som slutprodukt en hel-
hetslandskapsplan, som ger anvisningar åt byggna¬
tionen och planeringen av funktioner.

I vårt land finns ånnu inte någon beprovad och god¬
tagen landskapsinventerings- och -analyseringsmeto-
dik. Intresset for uppgiften år dock stort och man har
gjort olika forsok att undersoka landskapet. I Helsing¬
fors stadsplaneringskontors landskapsinventerings- och
-analyseringsrapport presenteras ett sått att utfora
ifrågavarande uppgift, For det fortsatta arbetet vore
det intressant att få utlåtanden om det gjorda arbetet
från olika håll. Sålunda vore landskapsinventerings-
och analyseringsarbetet åven vårdefullt material vid
utvecklandet av landskaps- och miljoundersokning och
-planering också i vidare bemårkelse.

Forutom dessa basutredningar i storre skala upp-
gors på stadsplanekontorets landskapsbyrå åven nog-
grannare landskapSutredningar i storre skala som di-
rekt betjånar stadsplanearkitekterna. Landskapsplane-
ringsuppgifterna stråcker sig over de plika planerings-
nivåerna allt från planstommar och stadsplaner till
kvartersplaner och detaljplaner. Aven landskapspla-
nering i anslutning till trafikplaneringen hor till
landskapsbyråns uppgifter. En stor arbetsborda år det
att planera placeringen av overskottssten- och jord-
massor som kommer från byggnationen. Dessa in-
genior-biologiska uppgifter omfattar också strånder¬
nas biologiska utveckling. Buller- och miljoskyddsåt-
gårder med hjålp av landskapsvårdsmetoder vid pla¬
neringen av trafikleder och parkeringsanlåggningar
foreslås av landskapsbyrån. Under de senaste åren har
ett flertal planer uppgjorts over vidstråckta land-
skapsområden som ligger till grund for den fortsatta
planeringen.

Utvecklingen av samarbetet mellan de olika plane-
ringsinstanserna år på gång och det finns tecken som
ger skål att hoppas på ett allt båttre samarbete inom
stadsplaneringen dår åven de landskapliga synpunk-
terna kommer att få allt storre betydelse.
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Skiss for ett strandområde i Joensuu
Av Terttu Nukari, Eino Pursio, Juha Vainio

Bakgrund
Staden Joensuu i Norra Karelen ligger på deltamark
invid en storre sjo. Dårfor varierar stadens vatten-
landskap från lugnvatten och forsstållen i ån till opp-
na, blåsiga strander vid sjon.

Staden år byggd på en mjål- och finsandslått, dår
småkullar hojer sig. Skogen, som omger staden, består
huvudsakligen av tall och gran. På de basta våxt-
platserna forekommer dessutom bjork, asp och klibbal.

Inom strandzonen ligger ett lågt och odifferentierat
område, dit staden fort tippmassor. Det år restaure¬
ringen av detta område arbetet gåller.

Idag anvånds stranden for camping och strandbad.
Staden har projekterat en travbana på området samt
båtbryggor vid stranden. Dessutom skall camping-
platsen och simstranden forstoras på utfyllningsmar-
ken.

Landskapsplanering
I landskapet ligger planeringsområdet mellan tre tall-
backar och grånsar i sydost nåra till stadens kyrka och
till en strandzon, som år mera stadslik. I norr ansluter
sig området genom ett idrottscentrum till ett nytt hog-
skoleområde, i nordvåst ingår i planeringen en del,
som grånsas av en enhetlig naturmark.

Målsåttningen for vår landskapsplanering var
- att utveckla strandzonen till ett enhetligt och klart
avgrånsat område samt åstadkomma en landskapsmås-
sig forbindelse mellan stranden och idrottscentret samt
hogskolan i norr,
- att åstadkomma en vindskyddad plats for travbanan
och bågskyttebanan, som skall byggas i anslutning till

den forrå. Vinden blåser huvudsakligen från den tio
kilometer breda sjon mot planeringsområdet,
- att tillåmpa sådana konkretiseringsmetoder, som moj-
liggor utvecklingen av en naturlig vegetation och åven
beaktar ekonomiska aspekter.

I planen har jordmassor anvånts rikligt. Nåstan
obegrånsade mångder jord står till disposition. Vid
stranden har planerats en konstgjord backe som en
fortsåttning eller upprepning på strandens kullar. For
att skydda travbanan foreslår vi byggandet av en
vindskyddsvall. Också travbanans parkeringsplats och
campingområdet bor åtskiljas av en jordvall. Denna
vallarm år borjan på den landskapsbild, som vånder
sig norrut. På strandzonen har anvånts en detaljerad
terrångmodellering ånda fram till kyrkan. Det fria
vallmotivet forekommer också hår. Vallen delar om¬

rådet i två delar så att strandzonen forblir naturlig
medan området nårmare staden reserveras Tor aktivi¬
teter.

Med hjålp av terrångmodellering skapas vid stran¬
den ett slags ryggrad, på vilken den nya vegetationen
inpassas. Vegetationen skall utvecklas så, att storsta
delen av området planteras med det naturliga pioniår-
trådet, gråal. Dock planteras bland alarna också bjork
och asp, som senåre skall bli huvudtrådarter. Vid plan¬
teringen anvånds skogsplantor, som bor planteras my-
cket tått. De hojdpunkter i landskapet som skall ac-
centueras, planteras med tall och vårtbjork, dock så att
tallen dominerar. Dessutom forekommer vid ångskan-
terna ronn och sålg; klibbal och forefintliga Salix-
arter hor hemma i strandvegetationen.

Genom att anvånda endast de for området naturliga
arterna uppnås ett så naturligt och bestående resultat
som mojligt. Vi anser, att projekt av detta slag skall
konkretiseras landskapsmåssigt, dvs. vegetationen bor
ha mojligheter att utveckla sig från ett tått, ungt
plantbestånd ånda till klimaxperioden. Utvecklingen
får inte stanna dårvid utan en ny våxtgeneration
måste alltid såkerstållas. Ett lyckat slutresultat vore
det om vegetationen fornyade sig sjålv genom sjålv-
sådd.

Genom anvåndning av en pioniårtrådart kan man
oka jordmånens humuslager och bå^tre ordna våxtfor-
hållandena for klimaxperiodens tråd. Humushalten på
de projekterade ångsmarkerna måste okas artificiellt,*
kanske genom anvåndning av barkavfall, som produ-
ceras av tråforådlingsindustrin.

Eftersom hela området ånnu inte år i intensivt bruk
år det också mojligt att forst plantera några av de
blivande ångarna med gråal och på detta sått gora den
doda utfyllningsmarken levande. Denna jord saknar
inte nåringsåmnen, det mårker man på gamla utfyll-
nadsområden, dår ett frodigt sjålvsått al- och bjork-
bestånd våxer.

Når planen forverkligats stråcker sig ett enhetligt
strandlandskap från kyrkogården norrut. Dår finns
mojligheter både att uppleva strandens blåsighet och
att i skydd for vinden ta del i olika friluftsaktiviteter.

TERTTU NUKARI - EINO PURSIO - JUHA VAINIO ar

agr.o.forst.kand. och praktlserande landskapsarkitekter i
Helsingfors.
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J. Travbana 1. Trotting track
2. Båthamn 2. Boating harbour
3. Simstrand ■ ■ 3. Bathing-beach
4. Campingplats 4. Camping-place
5. Lekpark 5. Play park
6. Parkering 6. Parking
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Friluftsplan for Østfold Fylke
Av Arild Johnsen

Østfold ligger i den helt sydøstre del av Norge på
grensen til Sverige.

Fylket omfatter 1 °/o av Norges totale areal, vel 3
°/o av rikets produktive skogareal, nesten 8 % av rikets
jordbruksareal og hadde en befolkning i 1972 på
224.830 pers.

Hele fylket er lavland. Åsene er skogkledde og har
på grunn av skuringen i istiden vanligvis slak helling
mot sør, brattere mot nord. Store deler av fylket lå
under havets overflate ved istidens slutt, og jordbruks-
arealene ligger vesentlig på avsetninger fra den gamle
havbunnen.

Arealfordeling i km2.
Flateinnhold 4138 km2
Fastland 4031 km2
Øyer i saltvann 152 km2
Ferskvann 290 km2

Relativ fordeling av sysselsettingen var i 1970:
Primærnæringene 8,7 °/o
Sekundærnæringene 55,0 °/o
Servicenæringene 36,3 °/»

Som tabellen viser er industri og bygg- og anleggs-
virksomheten de dominerende næringer.

Industrien er knyttet til de sterkest urbaniserte om¬
råder langs kysten, og særlig til byene Moss, Fredrik¬
stad, Sarpsborg og Halden. I disse byområdene bor
ca 100.000 av fylkets innbyggere.
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Forutsetninger for friluftsliv.
Til tross for en sterk urbanisering i kystsonen, er det
langs kysten i fylket også bygget ca. 14.000 hytter. Ut-
byggingen av hyttene har ført til at det etter hvert
har blitt arealkonflikt mellom hytter og almenhetens
friluftsinteresser. I de sørligste deler av kysten er det
ennå ubenyttede arealressurser.

Det er stor interesse for fritidsbåter i fylket, og det
er i 1973 registrert ca. 15.000 båter langs kysten.

Foruten kysten gjennomskjæres fylket av tre vass-
drag. Av disse har Vansjøvassdraget og Haldens-
vassdraget store'uutnyttede ressurser til friluftsliv. Det
kan nevnes at Haldensvassdraget er et kanalisert vass-
drag, som i fremtiden kan få interesser for fritidsbåt-
trafikk. Det er kun et mindre landareal på ca. 2 km
som skiller dette vassdraget fra Stora Le og Dalsland
Kanal i Vårmland og Alvsborgs lån. Dette vassdraget
er i forbindelse med. Våneren og Gota Kanalen.

Fylket har også store skogarealer som har interesse
som turområder og „villmarksområder" for turer som¬
mer og vinter.

I disse områder drives tradisjonelt skogbruk, og om¬
rådene har ennå brukbare stammer av storvilt som elg
og rådyr. Fiskevann er relativt sterkt påvirket av den
sure nedbør fra kontinentet og fra industriområdene
sør i. fylket. En del vann danner grunnlag for edel-
fiskproduksjonen (ørret).

Bakgrunn for friluftsplanen.
Det ble i 1967 med vedtak i fylkestinget bestemt at ut-
byggingsavdelingen skulle utarbeide forslag til plan
over friluftsområder som bør reserveres for fremtiden.



FOTO: KJELL BERTHAU JOHANNESSEN

Motstående side:
Rømsjøen i Indre Østfold.
Denne side, øverst:
Den ytre skjærgård, Hvaler.
Denne side nederst:
Seilregatta ved Hankø.

Facing:
Rømsjøen in Indre Østfold.
This page - top:
The outer skerries, Hvaler.
This page - bottom:
Sailing regatta by Hankø.

FOTO: P. A. RØSTAD
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Hva er friluftsplan for Østfold?
Som nevnt var de tidligste intensjoner å utarbeide en
oversikt over friluftsområder som skulle reserveres.
Dette er fulgt opp i planforslaget som omhandler den
fremtidige arealutnyttelse av utmarksområdene i fyl¬
ket. Disse områdene utgjør 70-75 % av fylkets totale
areal.

Målsetting for friluftsplanen.
Det er en klar tendens til at det norske folks fritid
på grunn av kortere arbeidstid, lengre ferie og ned-
satt pensjonsalder brukes til friluftsliv og naturopp-
levelser.

Dette har igjen ført til en økt etterspørsel etter om¬
råder hvor fritidsaktiviteter kan foregå, f. ex. lokalisert
til utmarksområder.

Det har tidligere ikke vært behov for en samfunns-
messig oversiktsplanlegging av utmarksområdene i
Østfold.

Friluftsplanen har som primær målsetting å starte
diskusjoner om utnyttelser av disse områdene, som
tillæg til det tradisjonelle landbruk, som alitid har
disponert utmarksområdene.

I den fremtidige disponeringen av områdene må det
legges stor vekt på natur- og kulturvern.

Det er også viktig at arbeidet med friluftsplanen
fortsetter som en hjelp for kommunene med den videre
behandling av problemene i oversiktsplanleggingen.
Det gjelder særlig noe mer detaljerte vurderinger av
verdifulle områder som må vernes mot utbygging -

eller annen naturødeleggelse.

Utdrag av planforslaget
Primærområder for friluftsliv I Østfold
Det foreslås at deler av fylket lokalisert til sjø, vass-
drag og til deler av innlandet, prioriteres som primær¬
områder for friluftsliv.

I disse sonene bør det i den videre planlegging på
fylkes-, regionalt - og kommunalt plan legges hoved-
vekt på vern av områder for rekreasjon.

På egnede steder bør opparbeides fellesanlegg for
parkering, bading, rasting, camping, småbåtshamn og
andre anlegg det er behov for.

Videre bør det legges vekt på anlegg for fritidstra-
fikk.

Den tradisjonelle hyttebygging i disse primærområ¬
dene trappes ned og om mulig stoppes.

Større skogområder holdes bygge- og anleggsfrie
som rekreasjons- og naturområder.
Soner ved sjø og vann

Vesentlige og sentrale deler av Østfold-kysten er i dag
belagt med hytter. Videre er vesentlige områder preget
av forurensninger fra bl. a. treforedlingsindustrien.

De store innlandsvassdragene er også truet av for-
urensning fra boligbebyggelse, landbruk og industri. En
særlig fare er den økende luftforurensningen.

Med den stadig økende interesse for almenhetens fri-
luftsrekreasjon bør følgende fremtidige målsetting dis¬
kuteres for disse soner:

■ Større industri og lignende med behov for sjøen som
resipient skal ikke lokaliseres i de prioriterte soner.

■ Forurensningssituasjonen i særlig utsatte steder av
kysten bedres. Dette er særlig vesentlig i utløpet av
Tistavassdraget, Glommavassdraget og Vansjøvass-
draget.

Shading - primary areas for open air recreation localized to
lake and water.

Shading - primary areas for open air recreation localized to
forest.
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■ I grensestrøk mot Goteborg- og Bohus Lån legges det
opp til en mest mulig samordnet arealbruk, med ho-
vedvekt på de målsettinger som er lagt på arealbruk
på Bohus-kysten.

■ I grensestrøkene mellom Vårmland- og Alvsborg
Lån legges det opp til en felles utnytting av grense-
vassdrag.

■ De større innlandsvassdrag og innsjøer må ikke vi¬
dere forurenses. Det bør legges vekt på at motorisert
ferdsel i form av hurtiggående motorbåter ikke må
øke. Forholdene legges bedre til rette for almenhe-
tens bruk av innlandsvassdragene.

■ Strandplanlovens bestemmelser om krav om plan i
strandområdene innføres til deler av innlandsvass¬
dragene.

Soner av innlandet

Denne sonen består av større utmarksorriråder som tra-

disjonelt er brukt til skogproduksjon, jakt og fiske. Det
meste av disse sonene består av skogsmark med lav bo¬
nitet.

For disse soner bør det diskuteres følgende fremtidig
målsetting for almenhetens friluftsliv:
■ De større skogområder som er vist på oversiktskartet,

holdes fri for større bygge- og anleggsarbeider.
■ Områdene bør mest mulig vernes, for å bedre for¬

holdene for vilt- og fiskebestanden.

■ Tradisjonelt skogbruk opprettholdes som tidligere.
■ Muligheten for almenhetens bruk av disse områder

bedres.
■ I skogområdene rundt byer og tettsteder legge for¬

holdene til rette for almenhetens bruk sommer og
vinter. Det bør snarest bli enighet om den fremti¬
dige arealutnyttelsen inntil disse områder, slik at

. grensen til turområdene kan stadfestes.
Den videre behandling
Det må være en klar forutsetning at planforslaget for
friluftsplanen får en bredest mulig behandling.

Programmet for den videre behandlingen kan skis-
seres slik:
1. Presentasjon og debatt i fylkestinget.
2. Utsendfng for behandling i kommunene, regionene,

etater og insti tus j'oner på fylkesplanet og til depar¬
tementet og sentralé institusjoner. Videre er det
nødvendig med en bredest mulig orientering for
almenheten gjennom presse og foredrag.

3. Uttalelser og kommentarer bearbeides og planfor¬
slaget omarbeides i henhold til disse.

4. Friluftsplanen innarbeides i den totale fylkesplanen
og blir et ledd av fylkets fremtidige politikk.

ARILD JOHNSEN, landskapsarkitekt M. N. L. A. Eksamen
NLH 1965. Ansatt ved Utbyggingsavdelingen, Fylkesmannen
i Østfold. Tidligere praksis fra Kontoret for park- og idretts-
anlegg, Oslo kommune og Parkvesenet I' Moss kommune.

Nes Camping,
Jeløya.
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Nordisk doktorand/lisensiatkurs i landskapsarkitektur
Ved samarbeid mellom Avdelningen for landskapspla-
nering ved Lantbrukshogskolan, Alnarp, Sverige og
Institutt for hagekunst ved Norges landbrukshøgskole,
er det for første gang i Norden arrangert et lisensiat-
kurs i landskapsarkitektur. Kurset bestod av to deler
hver på ca. 1 måned.

Kursperiode I
Første kursperiode ble holdt på Ås i tiden 17. oktober-
9. november 1973 og behandlet kvantifisering og verd-
setting av miljøkvaliteter i landskapet. Professor Dr.
Hans Kiemstedt, Technische Universitåt Berlin og uni¬
versitetslektor Dr. Jonathan F. Wager, University of
Manchester, var hovedlærere. Dosent Magne Bruun,
Norges landbrukshøgskole, fungerte som kurssekretær.

Kursdel I hadde 13 deltakere, 6 svenske, 6 norske og
1 finsk, hvorav 12 landskapsarkitekter og 1 arkitekt.

Forelesninger:
Direktør K. D. Fines, Brighton: Landscape Evaluation.

Redegjøring for hans metode for opplevelsesmessig verdi-
setting av ulike landskap.

Professor Dr.-Hans Kiemstedt, Berlin: Ziele, Inhalt und
Ablauf der Landschaftsplanung. Praktische Beispiele.
Avgrensning og mål for landskapsplanleggingen.

Bewertung und Quantifizierung qualitativer Landschaftsfak-
toren.

Klassifiserings-, måle- og verdsettingsprinsipp for kvalita¬
tive landskapsfaktorer.

Typisierung von Bewertungsverfahren mit Beispielen.
Nærmere drøfting av ulike metoder for verdsetting.

Ein komplexes Bewertungsverfahren der Erholungseignung.
Gjennomgåélse av sammensatt modell for landskapsverdset-
ting med tanke på rekreasjon.

Dr. Jonathan F. Wager, Manchester: Rural Resource Plan¬
ning Methods and Techniques in Great Britain.

Landscape Evaluation. A Research Project for the Country¬
side Commission.
Gjennomgåelse av en spesiell metode for landskapsbedøm-
ming.

Dosent Sven-Olof Lindquist, Stockholm: Forskningsprosjekt
Agrar kulturlandskapsmiljø (FAK).
Metoder for å måle forandringer i landskapet.

Lie. agric. Olav R. Skage, Oslo: Oversikt over Ian McHarg's
analyse- og evalueringsmetoder.

I tillegg til forelesningene omfattet undervisningen
seminar og gruppearbeid. Her ble det samlet inn infor-
masjon om flest mulige metoder som behandlet dette
emnet. Metodene ble analysert etter en rekke spørsmål
og deres anvendelse i praktisk planlegging ble tatt opp.
To metoder ble utprøvd på et konkret modellområde,
Jeløya (Moss kommune), under ledelse av de to hoved-
lærere.

Resultatene fra gruppearbeidene ble sammenfattet i
en skriftlig rapport. I tillegg ble det utarbeidet en me¬
get omfattende litteraturliste i tilknytning til tema som
kursperioden behandlet.

Kursperiode II
Andre kursperiode ble holdt på Lantbrukshogskolan i
Alnarp, Sverige, i tiden 1. februar-1. mars 1974, og
behandlet økologisk landskapsanalyse og planlegging.
Hovedlærer var professor Dr. Hans Kiemstedt, Tech¬
nische Universitåt Berlin. Dosent Lennart Axel Berg-
strom fungerte som kurssekretær.

Preliminært var det på kursdel II påmeldt 29 del¬
takere fra Danmark, Finland, Sverige og Norge. Av
disse var 18 landskapsarkitekter, 6 arkitekter, 4 sivil-
økonomer og 1 sosiolog.

Forelesninger:
Professor Eliel Steen, Ultuna: Ecological Planning and En¬
vironmental Policies in Sweden.
En generell forelesning over emnet økosystemer og påvirk¬
ning.

%

Direktør Nils Ahlgren, Stockholm: Role and Policy of the
National Board of Environment.
Behandling av miljøspørsmål i Sverige.

Professor Dr. Hans Kiemstedt, Berlin: Principles for Ecolo¬
gical Planning.
Egenskaper til og virkninger på det økologiske system.

Suitability Evaluation of Natural Potential Problems in
Planning.
Krav til økologiske kriterier - en gjennomgåelse af Peter
Brahe s metode.

Arkitekt Gert-Inge Lundgren, Malmo: Planning Problems
in South West Skåne.
En redegjørelse for regionplanen.

Dosent Nils Lewan, Lund: Planning problems in South West
Skåne. Geografens syn på forandringene i det skånske land¬
skapet.

Dosent Sverker Oredsson, Lund: Local Political Problems in
South West Skåne.
Politikerens rolle i planleggingen.

Direktør Hans Fransson, Malmo: Ecosystems - Measurements
and Control of Air Pollution.
Luftforurensningsproblematikken konsentrert rundt menne¬
skenes sfære.

Professor Nils Malmer, Lund: Impactability of Ecosystems.
Belastningen på økosystemene.

Professor Konrad Buchwald, Hannover: Begriff und Eigen-
schaften von Okosystemen.
En generell innføring i åpne og lukkete økosystem.

Dosent Folke Anderson, Stockholm: Principles and Proper¬
ties of Ecosystems - Research Examples.
Prosjekt: „Barrskogslandskapets Ekologi - ett Tvårrveten-
skapelig storprojekt".

Professor Morris Hill, Haifa: Introduction to Comprehensive
Planning. Economic Evaluation Methods for Purposes of
Environmental Quality Planning.
Development of Evaluation of Outdoor Recreation Facilities.

Direktør Bjorn Boséus, Uppsala: Problems of Integration in
Planning, Uppsala Development Plan.
Nye utbyggingsperspektiv, strategi i kommunal planlegging.
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Universitetslektor Ian Laurie, Manchester: Landscape Poli¬
cies for the Environment.
The Urban Ecosystem, Urban Landscape.

Impact Studies of Town Expansion and Industry.
River Tyne, historisk utvikling, bosetting, industri og rekrea-
sjonsområder.

Professor Per Friberg, Alnarp: Urbanization and Landscape.
Bymiljø og landskap.

Tekn. Lie. Gosta Carlestam, Stockholm, Dr. Hans Norden-
strom, Lund: Approaches to Ecological Planning and Buil¬
ding.
Økologi og planlegging i vidt perspektiv.

Dosent Lennart Axel Bergstrom, Alnarp: Graphical Com¬
munications Methods in Planning.
Datalagring og databehandling (presentasjon) til bruk i
planleggingen.

Dosent Lennart Lundquist, København:' Participation in
Planning I. Planning and Democratic Participation.

Agronom Anne Marie Westman, Malmo: Participation in
Planning II. Planning and Environmental Action Groups.
Aksjon Skånemiljø.

Undervisningen har ved siden av forelesningene om¬
fattet seminar i tilknytning til de foreleste emnene,
utferder og gruppearbeid.

I gruppene ble det diskutert hvorledes ulike aksjons-
grupper kan nyttiggjøre seg økologiske kunnskaper,
planleggings-strategi m. h. t. økologi, og det ble rede¬
gjort for inntrykk fra utferdene.

Bevilgninger
Gjennomføringen av kursperiode I ble gjort mulig
gjennom et stipend på kr. 20.000 fra Norges landbruks-
vitenskapelige forskningsråd og kr. 2.000 fra Nordiske
jordbruksforskeres forening. På tilsvarende måte ble
kursdel II på Alnarp finansiert med svenske midler.

Fra Nordiske jordbruksforskeres forening og Norges
landbruksvitenskapelige forskningsråd fikk hver av de
norske deltagerne et stipend på kr. 2.300,- til dekning
av reise- og oppholdsutgifter under kursperiode II.
Kort kritikk av kurset
På kurset ble to viktige og interessante tema innen
landskapsarkitekturen tatt opp, nemlig landskapsbe-
dømning og økologi.

Del I, som foregikk på Ås, behandlet kvantifiserings-
og verdsettingsmetoder for miljøkvaliteter i landskapet
ved forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. For¬
holdsvis mye tid ble brukt til diskusjon om berettigelsen
av slike analyser. Programmet for gruppearbeid som
var satt opp på forhånd ble derfor noe endret fra å
gjelde praktisk utprøving av metoder på Jeløya i Oslo¬
fjorden, til også å omfatte nærmere drøftinger av meto-
denes innhold.

Det er et spørsmål om ikke utbyttet av kurset hadde
blitt best ved en nøye og kritisk gjennomgåing av bare
et par metoder sammen med forfatterne. Nå ble en
mengde metoder overfladisk behandlet og delvis kriti-
sert hårdt til tross for opplagt mangelfull kjennskap til
deres reelle innhold.

Emnet på del II i Alnarp var økologisk landskaps-
analyse og planlegging, og spente over et vidt felt.
Svært mange forelesere ble benyttet med det resultat

dette ofte fører med seg; den enkelte visste lite (vai
dårlig informert) om hva foregående og efterfølgende
foreleser skulle behandle.

En viktigere innvending var det elementære og ge¬
nerelle nivå mange av forelesningene var lagt opp etter.
En bør forvente at landskapsarkitekter har kjennskap
til de mest grunnleggende økologiske prinsipp. Fore¬
lesere bør legge opp sine forelesninger mer etter hva
som burde være interessant å få belyst for kursdel-
takerne.

Tiden for gruppearbeid var i kursdel II for kort til
de omfattende diskusjoner som mange ønsket. Det ville
kanskje være mer verdifullt å diskutere grundig det
de ulike forelesere hadde å legge fram.

I denne sammenheng ville en 1-sides beskrivelse av
hver forelesning utdelt på forhånd (før kurset) kunne
gitt større muligh^ter for inngående diskusjon. En
mengde tunge artikler om tilgrensende emner har trolig
ikke samme virkning.

Kurset i Norge var et „lukket" kurstilbud lagt opp
for nordiske doktorand/lisensiatstuderende landskaps-
arkitekter. I Sverige var kurset „åpent" og deltakere
med ulike faglig bakgrunn og interesser kunne delta.
Dette førte til at et stort antall deltakere var påmeldt,
men forholdsvis få tok regelmessig del i seminarer og
gruppearbeid. Resultatet ble en uklart definert forsam¬
ling som det var vanskelig å arbeide i både for delta¬
kere og lærere. Det burde være av interesse for land-
skapsarkitektene at andre faggrupper deltar på slike
kurs - men dette krever full innsats fra samtlige. Del-
takerantallet var også for stort slik at arbeid i plenum
ble -tungvint, samtidig som overskuddet til gruppearbei-
det både tids- og arbeidsmessig ikke var tilstrekkelig.

Et lisensiatkurs på 4 uker synes å være i lengste laget.
Dette kan føre til en del praktiske problemer som inn-
vilgning av permisjon, uforholdsmessig stort avbrekk
fra arbeidsoppgaver og hensynet til familien. Dessuten
vil for lange kursperioder ofte ikke bli så engasjerende
og utbytterike Som flere kortere kurs.

For framtiden vil det utvilsomt være bedre å satse

på flere kurs av ca. 14 dagers varighet og med spesielle
avgrensete og veldefinerte emner. Dette vil føre til at
færre og mer spesielt interesserte deltakere melder seg,
noe som utvilsomt vil gi et størr^ faglig utbytte for den
enkelte kursdeltaker.

En del av det stoffet som de mange tilreisende fore¬
lesere la frem i kursdel II, kunne godt ha vært dekket
av lokale krefter både på Alnarp og Ås. Dette ville gitt
en bedre anvendelse av tilgjengelige midler og gjort at
slike kurs ikke blir en engangsforeteelse.

Til tross for disse kritiske bemerkninger, ser vi det
som svært positivt at man nå har kommet i gang med
internordiske kurs på lisensiatnivå. Det er å håpe at
man vil bygge videre på de erfaringer man nå har
skaffet seg, slik at en i fremtiden vil få regelmessige
kurstilbud omkring aktuelle emner.

INGVILD SOLBU, landskapsarkitekt fra NLH 1971, ansatt
som forskningsassistent på prosjektet „Kulturlandskapet -

utviklingstendenser og potensial i et fraflyttingsområde",
tilknyttet Institutt for hagekunst, NLH.

ALF IVAR OTERHOLM, landskapsarkitekt fra NLH 1971,
ansatt som forskningsassistent på prosjektet „Tettsteds-
vekst i landbruksmiljø", tilknyttet Institutt for hagekunst,
NLH.
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Referat fra Doktorandkursus for landskabsarkitektur, Alnarp 1974
Titel: Økologisk landskabsanalyse og -planlægning

Formålet var at give en introduktion til økologisk
planlægning i principper, metoder og strategi med
henblik på evt. at udarbejde økologiske planlægnings¬
modeller.
Perioden var opdelt i 4 afsnit:
1. Introduktion.
2. Økologiske systemer og økologisk planlægning.
3. Metodiske aspekter.
4. Strategi for økologisk planlægning.

1. Introduktion

Forelæsningerne omhandlede den generelle planlæg¬
ningssituation i Sverige. (1) Dels blev det med eksem¬
pel i Sydvestra Skånes regionplan fremhævet, at en
øget indsats for at beskytte og forvalte særlig værdi¬
fulde naturressourcer må iværksættes for at undgå, at
nye byområder udlægges på Sveriges bedste agerbrugs¬
jord, og at (2) bedste kystområder omdannes til in¬
dustri.

Dels opridsedes en oversigt over almene økologiske
forhold, som burde tages i betragtning ved planlæg¬
ning, og forslag til formelle rammer, som kunne lette
samarbejdet mellem landskabsplanlæggerne og den
øvrige samfundsplanlægning. (3)

(1) Prof. Eliel Steen, Ulltuna. (2) Goran Johnsson,
Alnarp. (3) Prof. H. Kiemstedt, Berlin.

I introduktionen blev således de synlige problemer
trukket op over for et sæt af ideelle krav. Diskussio¬
nerne om dette drejede sig derfor om, hvilke kræfter
der styrer samfundets udvikling, og hvorfor økologiske
forhold ikke er bestemmende for udviklingen. Hvor¬
ledes begrebet økologi indgår i hele samfundets orga¬
nisation blev ikke afklaret og dermed heller ikke, hvad
der er rammerne for økologisk planlægning.

2. Økologiske systemer og økologisk planlægning
Denne del indledtes med beskrivelser af stofkredsløb

og energigennemstrømning i de økologiske systemer
samt beskrivelse af forskellige belastningstilfælde. (4)
Herudfra inddeltes naturen i 4 slags økosystemer efter
deres grad af „naturlighed".

Menneskenes udnyttelse og belastning af sine omgi¬
velser igennem tiden blev af Malmer illustreret ved
hjælp af pollendiagrammer samt ved en generel ana^
lyse af tidligere og nuværende landbrugssystemer og
konkrete eksempler på samfundsmæssigt „spild" (5).

Eksempler på igangværende undersøgelser var et
„Storprojekt" om skovbrugsområdernes økologi, med
minutiøse registreringer af alle elementer i skovens
økosystem (6) samt en systematisk undersøgelse af luft¬
forureningen i Malmøhus len. (7) På grundlag af kro¬
nologiske registreringer af både emission (udledning)
og immission (det samlede indhold af forurening i luf¬
ten) arbejdede man på at fremstille matematiske
spredningsmodeller for luftforurening, til brug for
fysisk planlægning.

(4) Prof. Konrad Buchwald, Hannover. (5) Prof.
Niels Malmer, Lund. (6) Doc. Folke Andersson, Stock¬
holm. (7) Dir. Hans Fransson, Malmo.

Sammenfattende bestod kursets 2. del hovedsageligt
af en uddybning af økologiske systemers funktioner,
som videnskabelige fænomener betragtet, og langt

mindre af en reel anvendelse af denne viden i plan¬
lægning.

Hermed fik vi så på den anden side igen belyst, at
det ikke foregår, hvilket var diskussionernes tilbage¬
vendende emne.

3. Metodiske aspekter
Denne del omhandlede dels landskabsfaglige analyse¬
metoder, dels andre generelle analysemetoder.

Af økologiske analyser blev to forskellige typer be¬
handlet: Egnethedsanalyser og konsekvensanalyser. (3)

Egnethedsanalyser eller kapacitetsanalyser tager ud¬
gangspunkt i det eksisterende naturgrundlags egenska¬
ber, afgrænser områder udfra disse kriterier og analy¬
serer områdernes muligheder for at tilgodese de krav
eller optage de belastninger, som forskellige former
for udnyttelse medfører.

Metoden anvendes almindeligt i landskabsanalyser,
men en særlig form, hvor „den naturlige potentielle
vegetation" (det vegetationssamfund, som vil opstå,
hvis menneskene ikke griber ind i området) anvendes
som indiktator for områdets egenskaber, blev gennem¬
gået mere omhyggeligt.

Den anden type er konsekvensanalyser eller „im-
pactstudies",' dvs. analyse af virkningen af bestemte
udnyttelser. Disse kan f. eks. foreligge som planalter¬
nativer, konstrueret på baggrund af egnethedsanalyser.
Formålet er her at registrere den virkning en given
udnyttelse har på naturgrundlaget, for via dette at
registrere, hvilke andre aktuelle udnyttelser som „ska¬
des" eller begrænses af denne påvirkning. Modsætnin¬
gerne registreres altså.imellem forskellige samfunds¬
mæssige udnyttelser, hvor den i egnethedsanalyserne
registreres som udnyttelse over for natur.

Sammenhængene indtegnes derefter på geografiske
kort, hvor konfliktområderne lokaliseres. Afgrænsning
af områder sker altså her på grundlag af udnyttelsens
art og dens virkninger.

Eftei; disse to metoder gennemgik en geolog egnet¬
hedsanalyser baseret på geomorfologi. {8) Dette har
væsentlig betydning for primærerhverv, især i Norge
og Sverige, hvor det indgik i forskellige kommuners
lokaliseringspolitik.

Udover flere mere eller mindre luftige generelle sy¬
stemer og projekter blev Morris Hill's „Goal-achieve¬
ment-matrix" gennemgået mere omhyggeligt. (9) Me¬
todens princip svarer til cost-benefit-analyserne, men
disses begrænsninger i simple monetære beregninger
søges fjernet ved i beregningerne også at indføje andre
forhold, som påvirkes af det bestemte projekt. Disse
forhold udvælges ud fra de samfundsmæssige mål, der
ligger til grund for iværksættelse af planen, og be¬
grebet cost/benefit udtrykker derefter positiv eller ne¬
gativ ændring i forhold til de definerede mål. „Må¬
lingen" opdeles samtidig i de forskellige grupper eller
områder, som påvirkes forskelligt. Dette kan i et skema
systematisere virkningerne af alternative planforslag i
forhold til definerede mål. På grund af målenes for¬
skellige enheder (noget måles i decibel, andet i penge,
andet i sundhedstilstand) omsættes disse til ensartede
vægte; hvorefter planforslagets samlede point fremstår.

(8) Doc. Bjorkhem, Stockholm. (9) Prof. M. Hill,
Haifa.

Staffans Stollar
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Diskussionerne i dette afsnit, som var kursets tyngde¬
punkt, drejede sig om metodernes anvendelighed.

Det blev fremhævet, at de var teknokratiske, over¬

flødigt dyre og vanskelige at anvende, samt at mange
af de nødvendige oplysninger slet ikke kan fremskaffes.
Endvidere at denne uoverskuelighed forhindrer almin¬
delige mennesker i at deltage i planlægningen.

Heroverfor nævntes, at en planlægningsproces efter¬
hånden er et stykke kompliceret arbejde, som andre
faglige aktiviteter, hvor komplicerede faglige redska¬
ber er ganske normalt.

Det væsentlige er derimod, ikke at forveksle regi¬
streringer af mål og konflikter med deres upartiske
eller „demokratiske" løsning.

4. Strategi for økologisk planlægning
Til denne afsluttende del hørte en forelæsning om den
formelle opbygning og styring af dels parlamentariske
dels socialistiske samfundsmodeller og en diskussion af
indflydelses- og aktivitetsmodeller. (10)

Dernæst diskuteredes en lokal miljøgruppes erfarin¬
ger med udenomsplarlamentarisk arbejde imod lokale
miljøødelæggelser. (11)

Sidst men ikke mindst hører gennemgangen af „Ud¬
viklingsplan for Uppsala kommune" til her. (12)

Planlægningschefen for Uppsala kommune forkla¬
rede, hvorledes udviklingsplanerne for Uppsala havde
måttet ændres på grund af hele konjunkturomsvinget i
slutningen af 60-erne.

Kommunen havde valgt at nedbringe de offentlige
udgifter og service-udbygningen ved at satse på et
alternativ, som placerer en stor del af boligtilvæksten
i småbyer med eksisterende minimum af grundservice:
Ved at supplere disse byers befolkningsunderlag ud¬
nyttes foretagne investeringer samtidigt med, at det
„spontane sociale miljø", samt adgang til natur forud¬
sættes at kompensere for den reelle sænkning af leve¬
standarden.

Eksemplet brugtes til at vise, at planlægningen be¬
stemmes af hele samfundets udvikling.

(10) Doc. Lennart Lundqvist, København. (11) Agro¬
nom A. M. Westman, Malmø. (12) Dir. Boséus, Upp¬
sala.

En diskussion af strategi må nødvendigvis baseres på
systematisk formulering og analyse af problemet, hvil¬
ket det ikke lykkedes at gennemføre under kurset. Der
var derfor meget forskellige synspunkter på bl. a. mil¬
jøgruppens opfattelse af, at det væsentligste i kampen
mod miljøforringelsen var økologisk propaganda og
pression over for lokale myndigheder. En del kursus¬
deltagere mente, at problemerne ikke løses ved at
kæmpe mod enkelte projekter, men at „løsninger" må
ses som led i hele samfundets opbygning. Dette illu¬
streres af Uppsala's planlægningschef i hans svar på
doktorrandernes spørgsmål: Økologisk planlægning?
Hvis politikerne overhovedet kan skaffe arbejdspladser
til kommunen, skal vi nok holde os fra økologiske
restriktioner!

Ifølge kursusoplægget skulle disse foredrag og semi¬
nardiskussioner danne baggrund for gruppearbejder.
Da emnerne ikke var defineret på forhånd dannedes 3
grupper ud fra deltagernes interesser. •

Illustration fra Gruppe 1.
Sydsvenska Koncentrerede sig helt om at beskrive det politiske og
Dagbladet, økonomiske grundlag for samfundets funktioner som
februar 1974. årsag til at økologi ikke anvendes i planlægning.

Gruppens udgangspunkt var, at vi for øjeblikket véd
tilstrækkeligt om økologi og mangler at lære af folkets
kamp for at få den anvendt. For at undersøge dette,
opsøgte gruppen forskellige aktivistgrupper og for¬
søgte at beskrive deres arbejde og erfaringer.

Gruppe 2:
Opgav et'egentligt gruppearbejde i tilknytning til pro¬
blemerne i kursusoplægget.

Gruppe 3:
Diskuterede og forsøgte at konkludere på de arbejds¬
metoder, der var blevet gennemgået eller udleveret
litteratur om på kurset, dels ved en grov afgrænsning
af mulighederne for planlægning i dette samfund, dels
ved en gennemgang af metodernes udgangspunkter,
objektivitet og anvendelighed på dette grundlag.

Det fremgår af programmerne, at grupperne havde
relativt lidt udbytte af hinandens arbejde, udover en
fælles forelæggelse den sidste dag.

En vurdering af dette kursus må tage udgangspunkt i,
at det overhovedet kom i stand. For arbejdet inden for
så uudviklet et fagområde som landskabsplanlægning
og økologi er det en uvurderlig fordel at kunne disku¬
tere og udveksle erfaringer med andre inden for de
nordiske lande.

Men bortset fra dette burde kurset have været langt
mere målrettet. Udover den meget brede og ambitiøse
målsætning var der ikke på forhånd udarbejdet nogen
problemformulering, som kunne afgrænse begrebet,
„økologisk planlægning", i forhold til anden samfunds¬
planlægning eller specielt i forhold til landskabsarki¬
tekters arbejdsområde. Tværtimod bestod kurset i det
væsentlige af forelæsninger og efterfølgende diskus¬
sioner om emner tilknyttet landskabsplanlægning i
større eller mindre grad, og problemformulering måtte
altså ligge i selve kursus-diskussionerne eller gruppe¬
arbejdet, som der imidlertid var afsat for lidt tid til.

Med det brede oplæg, og kursusdeltagernes forskel¬
lige mål og forudsætninger, viste det sig følgelig umu¬
ligt at afgrænse diskussionen, idet uafklarede generelle
spørgsmål til stadighed afsporede en egentlig diskus¬
sion af de faglige redskaber.

På grundlag af erfaringerne fra dette kursus kan
forsøgsvis afgrænses to forskellige problemfelter i ar¬
bejdet med økologisk landskabsplanlægning.
1. Dels analyser af konkrete problemers økonomiske

og sociale baggrund samt deres betydning for den
totale samfundsmæssige produktion.

2. Dels arbejde med konkrete projekter i undervisning
og i praksis for at gennemprøve de udviklede me¬
toder og forbedre dem. Dette vanskeliggøres af, at
kun få naturvidenskabelige undersøgelser er til¬
gængelige i den praktiske form, som er en forud¬
sætning for dette arbejde. Konkrete projekter vil
imidlertid samtidig være en præcisering af, hvilke
oplysninger som må tilvejebringes.

Da nogle svenske deltagere ønskede at arbejde videre
med punkt 2 ved hjælp af doktorrandstipendier, kan
en yderligere udvikling af metoderne forventes. En
konklusion på gruppearbejdet i Gruppe 3 vil komme
i et senere nummer af Landskap.
ANNELISE BRAMSNÆS er landskabsarkitekt og under¬
viser på Institut for by- og landskabsplanlægning på Kunst¬
akademiets Arkitektskole I København.
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Norge: Instituttet for landskapsarkitektur
Boligplanlegging som ledd i undervisningen for landskapsarkitekt-studenter
Landskapsarkilektstudentene II 1972/73

Undervisningen i boligplanlegging for landskapsarki-
tektene omfatter forelesninger, seminar, utferder og
prosjekteringsøvelser.

22 studenter gjennomførte kurset i 1972/73.
Hovedlitteraturen i forbindelse med undervisningen

er: Magne Bruun: Boligområder, Ingrid Gehl: Bomiljø,
Barns Utemiljø, og Knut Olav Moen og P. M. Sigholl:
Byplankostnader.

Det legges stor vekt på å gjennomføre realistiske pro¬
sjekteringsøvelser, som forberedelse til de praktiske
oppgaver i senere arbeidssituasjoner.

For studieåret 1972/73 ble det gjennomført 4 kurs-
deler: Bolig 1-4.

Bolig 1 hadde som formål å arbeide med småhusbe¬
byggelse i kupert terreng,

Bolig 2 var en vurdering av planlagte og utbygde
boligområder,

Bolig 3 omfattet sosiale anlegg og institusjoner, og til
slutt la

Bolig 4 hovedvekten på konsentrert bebyggelse i et
tomteområde med verdifull trevegetasjon.
Et gjennomgående trekk ved kursene var et sterkt tids-
press som gjorde en virkelig inngående behandling av
stoffet umulig.

Bolig 1 - smdhusbebyggelse i kupert terreng
Emnet ble løst som individuell oppgave og hadde som
formål å legge vekt på tilpassingen mellom terreng-
form og boliger. Det var videre hensikten med oppga-
ven å gi et innblikk i planleggingsmetodikk og øvelse
i å arbeide ut fra en „tredimensjonal" tankegang. I opp-
gaven ble det lagt stor vekt på å arbeide i ulike måle¬
stokker fra analyseskisser 1:500 og til hovedpresenta-
sjonen 1:200. Det ble videre understreket at man skulle
arbeide igjennom planområdets ulike naturegenskaper
og gitte tekniske forutsetninger. Ved løsningen av opp-
gaven var det en forutsetning at studenten arbeidet med
vanlige plantegninger i varierende målestokk, med mo¬
deli i 1:200 og med det aktuelle tomteområde direkte i
form av prøveutstikninger.

En viktig side ved opgaven var å presentere de løs¬
ninger som skulle drøftes og vurderes på en måte slik
at de ga fullt ut en mulighet til å „oppleve" de romkon¬
sekvenser som planforslaget måtte medføre.

I oppgaven ble det videre lagt vekt på at studenten
skulle øves opp til å foreta en vurdering av hvor mange
boligenheter som skulle bygges innenfor det angitte
planområdet, og gjøre rede for boligelementenes plas-

sering og utforming. Deretter var det en forutsetning at
man i oppgaven til slutt utarbeidet en beregning av de
grave- og massedisposisjoner som var nødvendig for en
utvalgt gruppe av boligene. I tilslutning til oppgaven
ble det utarbeidet tekniske snitt og hoveddisposisjoner
for tekniske anlegg som var nødvendig for videre å
bearbeide den aktuelle oppgaven.

Det ble særlig lagt vekt på å få frem de terrengmes-
sige konsekvenser forslaget medførte med klare kote- og
punkthøydeangivelser. ,

For planforslaget ble det utarbeidet en egen hoved-
disposisjon for- fremtidig vegétasjonssamfunn.

I den boligbygging som finner sted i Norge, hvor fler
og fler tomter er kuperte med varierende grunnforhold
og trevegetasjon, må det legges en stadig større vekt på
de enkelte boligenheters og boligelementenes tilpassing
til de eksisterende ressurser. Det er derfor en meget vik¬
tig oppgave i forbindelse med landskapsarkitektutdan-
nelsen at man her skaper kvalifiserte planleggere som
kan ta del i denne planleggingen. Dette er ikke minst
viktig i en tid hvor ferdighusproduksjonen så sterkt
gjør seg gjeldend'e innenfor norsk boligbygging. Land-
skapsarkitekten må her gjøres i stand til å møte meget
alvorlige oppgaver i årene som kommer, og det er helt
klart at ut fra sin utdånnelsesbakgrunn har spesielle
kvalifikasjoner til å være med på å utarbeide bebyg¬
gelsesplaner hvor nettopp de forhold tillegges en langt
større vekt enn tilfellet er i dag.

I siste del af Bolig 1 ble det detaljbearbeidet en ut¬
valgt enhet i en målestokk 1:100, hvor materialbruk og
detaljutforming ble tillagt vesentlig betydning. Dette
ble gjort'for å kontrollere i hvilken grad de angitte ho¬
veddisposisjoner egner seg for en endelig detaljbear^
beidelse i prosjekt.

Bolig 2 - prosjektvurdering - boligplanlegging
Hensikten var å drøfte norsk boligpolitikk, hvordan
boligbygging foregår i dag, og hvilke kriterier som blir
lagt til grunn for å få en god bolig og et godt boligmiljø.
Dessuten skulle perioden gi en bred innføring i pro¬
sjektvurdering.

Kursperioden gikk over 5 uker. I perioden var det
også en ^kskursjon til Skjettenbyen, et større boligpro-
sjekt nord for Oslo.

Prosjektvurderingen gikk ut på vurdering og kritikk
av ulike prosjekter i henholdsvis planleggingsperiode,
anleggsperiode og anlegg i driftssituasjon og driftspe¬
riode.

Vurderingen omfattet prosjekter i alle planleggings-
stadier som generalplaner, regulerings- og bebyggelses¬
planer og rene tekniske/økonomiske planer.

Prosjektvurderingen ble konkret foretatt for 1. og 2.
premieutkastene i boligkonkurransen for Dyster/Eldor-
området i Ås.

Temaene var for prosjektvurderingen trafikksyste-
met, hustyper og husgrupperinger, eksisterende vegeta-
sjon, plassering og dimensjonering av serviceanlegg,
jordbrukets muligheter i området, Dyster/Eldorprosjek-
tet i generalplansammenheng.
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Bolig 3 - sosiale anlegg og institusjoner
I denne oppgaven arbeidet studentene i grupper og
formålet med oppgaven var å undersøke hvordan det „å
bo" er løst i forbindelse med de fysisk svakeste i sam-
funnet. Det vil da først og fremst si barn og gamle, men
også alle de som varig eller tidsbegrenset f. eks. er beve-
gelseshemmede. Forståelsen av disse ulike menneskenes
vilkår kan gi et godt utgangspunkt for å planlegge boli¬
ger for „vanlige" mennesker senere.

Oppgaven ble løst som gruppearbeid. Gruppeinndel-
ingen ble foretatt efter den enkeltes ønske om institu-
sjonstype. Før vi begynte på oppgaven hadde vi en dag
med litteraturstudier.

I oppgaveperioden berørte vi ulike typer av institu¬
sjoner, vurderte disse og utarbeidet tildels planforslag
i forbindelse med institusjoner som barnehager, dag¬
hjem, skoler, alderdomshjem, spesialinstitusjoner for
funksjonshemmede m. v.

De enkelte grupper begynte oppgaven med å forbe¬
rede besøk på den valgte institusjonen. Dette var for oss
en ny måte å løse en oppgave på. Vi måtte prøve å
identifisere oss med de som bodde eller var på slike
steder.

Vi møtte opp på institusjonen med en lang liste med
spørsmål, men det viste seg fort at det slett ikke var så
lett å få svar på dem. Noen ganger ble det heller noe
svevende opplysninger vi fikk. Grunnen var vel at vi
hadde gitt for dårlige opplysninger om hva vi skulle
med materialet og at folk derfor var redde for å si noe
de siden kunne få kritikk for. Men ved direkte iakt-
tagelse kunne vi få mange opplysninger.

Oppgaven ble besvart ved en beskrivelse av institu¬
sjonen, vurdering og eventuelle forslag til endringer.

Bolig 4 - konsentrert boligbebyggelse i områder med
eksisterende verdifull trevegetasjon
Formålet i denne oppgaveperioden var å arbeide med
selvstendig prosjekteringsarbeid med konsentrert bolig¬
bebyggelse, i form av blokker eller konsentrert småhus¬
bebyggelse i et område med vekslende typer av vegeta-
sjon. Det var målet å utarbeide bebyggelsesplaner, tek¬
niske planer, fullstendige utstikkingsplaner og vegeta-
sjonsplaner etter de krav som settes ved belåning i Hus¬
banken. Prinsippforslagene ble utarbeidet i målestokk
1:200, og det skulle utarbeides de nødvendige anbuds-
papirer og masseberegninger for å innhente anbud, samt
at de ulike arbeider skulle kostnadsberegnes. Planområ¬
det var på 18.000 m2 og udnyttelsesgraden ca. 0,2.

I oppgaveløsningen ble det lagt stor vekt på å vurdere
hvilke konsekvenser de ulike utbyggingsformer ville få
for de varierende vegetasjonssamfunn som allerede ek-
sisterte innenfor planområdet. Det ble her lagt vekt på
både å vurdere hvordan de direkte inngrep, dvs. byg¬
ninger, veier, lekeplasser o. 1. virket inn på vegetasjonen
og hvordan produksjonsinngrepene som midlertidige
masselager, midlertidige riggområder og parkerings-
plasser påvirket den eksisterende vegetasjon.

Det var dermed en forutsetning at det for de ulike
prosjekt vises hvordan selve utbyggingen kunne gjen-
nomføres rent anleggsteknisk. En viktig side i forbin¬
delse med konsentrert boligbebyggelse var at man la
meget stor vekt på å løse de fellesarealer som alle grup¬
per av beboerne hadde ute.

Ved kostnadsberegning av prosjekterne ble det lagt til
grunn så realistiske priser som mulig innenfor det aktu¬
elle området hvor utbyggingen skulle skje. Et viktig mo¬
ment i denne forbindelse var å få frem et bilde av så
fullstendige kostnader som mulig, ved at de aller fleste
aktuelle arbeidsoperasjoner og leveranser ble tatt med.

Det ble i denne oppgaveperioden i likhet med den i
Bolig 1 lagt stor vekt på at det fremstillingsmessig ble
et klart prosjekt å vurdere for de eventuelle kommunale
råd, nemnder o. 1. som skulle ta stilling til utbyggings-
planen og til det endelige prosjekt. Videre var det igjen
en forutsetning at landskapsarkitektene ut fra sine spe-
sielle forutsetninger knyttet til grunnforhold, vegeta¬
sjon og til terrengform, fullstendig skulle klargjøre
hvilke fremtidige konsekvenser de ulike utbyggingsfor¬
mer fikk i det aktuelle planområdet. En viktig forutset¬
ning også i denne oppgaveperioden var å gi en oversikt
over de massedisposisjoner som prosjektet ville resul¬
tere i.

Løsningen av Bolig 4 og Bolig 1 forutsetter i tillegg
til funksjonelle og formmessige forhold, kunnskaper
som vedrørende f. eks. fundamentering av bygninger og
veier, bygningskonstruksjonenes hovedoppbygning og
de offentlige bestemmelser og forskrifter som gjelder for
ulike boligformer.
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Bog om arealanvendelse og landskabsplanlægning

Derek Lovejoy (ed.): Land Use and Landscape Plan¬
ning. Leonard Hill Books, Great Britain 1973.
308 sider, 22X28 cm, illustreret, f 10.00.

13 velanskrevne fagfolk har under ledelse af Derek
Lovejoy skrevet en omfattende bog vedrørende plan¬
lægning af jordbrugsområder.

Bogen rummer: 1) overvejelser vedrørende planlæg¬
ningens målsætning og lovgrundlag (Derek Lovejoy),
2) landskabsanalyser, herunder tekniske metoder og
teorier vedrørende registrering, klassifikation, delana¬
lyser og evaluering (R. L. Hebblethwaite, A. E.
Weddle), 3) redegørelser for specifikke arealanvendel¬
ser, således for landbrug, skovbrug, rekreation, kom¬
munikationsanlæg og industri (John B. Weller, Sylvia
Crowe, John Foster, Derek Lovejoy, Clifford R. V.
Tandy), 4) gennemgang af praktiske planlægnings-
eksempler fra USA, Tyskland og Holland (Garrett
Eckbo, G. Olschowy, Meto J. Vroom, Hans Friedrich
Werkmeister, og 5) redegørelse for henholdsvis et
„geogram" og for datamaskinen og dens grafiske .mu¬
ligheder (E. M. Nicholson, M. Norton).

I forordet anfører Lovejoy, at bogen er et forsøg på
at give praktisk vejledning til de ansvarlige for plan¬
lægningen af den fremtidige arealanvendelse. Således
skriver han: „Recently there has been a proliferation,
of conferences and publications directed towards con¬
servation and the environment: however there has been

little positive and practical guidance for those respon¬
sible for planning the future patterns of land use
throughout the world. It is as an attempt to redress the
imbalance that I and my fellow contributors have pre¬
pared this work."

Hvis praktisk vejledning betyder: en på faglig erfa¬
ring, viden og holdning baseret rådgivning og idéfor¬
midling om hjælpemidler og praktiske fremgangsmå¬
der, så er denne bog en inspirerende, men ofte diffus
vejledning.

Vejledningen er især diffus i tilfælde, hvor læseren
ønsker at realisere en angivet metode eller at få svar
på spørgsmål, der emnemæssigt går på tværs af bogens
kapitelopdeling. F. eks. hvorledes man bestemmer æn¬
dringerne i de gensidige forhold njellem jordbrugs¬
arealer, rekreative arealer og industriarealer i et om¬
råde ved' eventuel gennemføring af et motorvejspro¬
jekt.

Her forestår der læseren et urimeligt dechifrerings-
arbejde.

Vanskeligheden i at gå på tværs af bogens emne¬
opdeling' skyldes især, at hver enkelt forfatter generelt
har centreret sig ensidigt om sit eget emne uden egent¬
lig sammenkobling til de øvrige kapitler.

Hvert kapitel bringer optimal information om den
enkelte forfatters afgrænsede speciale.

Bogens forfattere kan ikke have haft mange diskus¬
sioner' om bogens formål og om deres indbyrdes for¬
skellige fagideologi,

F. eks. er forfatterne uenige om hvorvidt den enkelte
arealanvendelse kan betragtes afgrænset og statisk,
eller må ses i et komplext og dynamisk sammenhæng.

Den manglende koordination mellem forfatterne har
antageligt også forårsaget bogens terminologiske babel,
som yderligere vanskeliggør den tværgående læsning.

F. eks. definerer Lovejoy landskabsplanlægning så¬
ledes: „Land use planning may be defined as planning
for the most appropriate and efficient uses of land, and
landscape planning the methodology of achieving these
optimum uses."

A. E. Wéddle's difinition af samme term lyder:
„The process or activity of landscape planning is taken
here as one which examines landscape resources, deter¬
mines and estimates respectively those present and
future demands which will have modifying effects on
the landscape, and then attempts a resolution of con¬
flicts."

Lovejoy's definition af landskabsplanlægning er
uhensigtsmæssig p. g. a. hans brug af relativerne „ap¬
propriate and efficient" (passende og duelige), som kun
giver mening, når de er sat i forhold til noget fastlagt.

Uoverensstemmelsen mellem de to forfattere ligger i,
at landskabsplanlægning for Lovejoy er en optimering,
hvor den for Weddle er en konfliktløsning.

En optimering er ofte fordelagtig for enkelte inter-
essehavere på bekostning af andre, hvorimod en kon¬
fliktløsning skal være fordelagtig for alle interesse-
havere. Det terminologiske virvar vanskeliggør løsnin¬
gen af bogens to centrale kapitler: „Landscape Assess-
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ment and Classification Techniques" og „Applied
Analysis and Evaluation Techniques", henholdsvis
skrevet af R. L. Hebblehwaite og A. E. Weddle.

„Assesment" og „evaluation" er så synonyme ord i
engelsk normalsprog, at det er uheldigt at anvende
dem, som det forsøges af Hebblethwaite og Weddle,
til at dække adskilte begreber.

De to ord dækker begge: taksering, værdibestem¬
melse, vurdering og bedømmelse.

Hebblethwaite bruger „assessment" til at dække:
registrering, klassifikation, analyse og „evaluation".

Weddle anvender „evaluation" til at dække: afvej¬
ningen i en beslutningsproces. Analyse bruger han til
at dække: registrering, klassifikation og „assessment".

- Selv en englænder må blive forvirret.
Paradoksalt nok efterlyser Hebblethwaite i sit ka¬

pitel en generel tilnærmelse til en international ter¬
minologi.

Måske ville bogen i højere grad have opfyldt hensigten
i forordet, hvis den var blevet opbygget med de fire
„case histories" som det centrale grundlag. Hertil ville
specielt det hollandske indslag være velegnet.

Denne „case history": „Volthe de Lutte: A Syste¬
matic Approach to Land Planning in Scenic Rural
Areas the Netherlands" er rapporteret af Meto J.
Vroom.

Baggrunden for arbejdet er en landbrugslov af 1954,
der giver det hollandske landbrugsministerium admini¬
strative beføjelser til at tilvejebringe sociale og øko¬
nomisk stabile forhold for landbrug i urentable om¬
råder.

For landbrugsministeriet har det været et problem,
hvorledes det skulle forholde sig i tilfælde, hvor land¬
brugsproduktion var sammenblandet med andre areal¬
anvendelser.

Analysen af Volthe de Lutte er heroverfor iværksat
som et rådgivningsarbejde for landbrugsministeriet.

Under registreringsarbejdet nåede planlægnings-
holdet frem til, at Volthe de Lutte - det udpegede re¬
præsentative område - faktisk var specielt, og at det
derfor ville være mest hensigtsmæssigt at udvikle en
generel planlægningsmetodik. Resultatet kan betegnes
som en metodik for systemisk planlægning.

1. punkt i den anbefalede arbejdsgang er en traditio¬
nel analyse: Her registrering af ejendomsforhold, af
topografi, vegetation og øvrige landskabselementer;
taksering af eksisterende og potentielle økosystemer;
en landbrugsanalyse og en visualitetsanalyse.

2. punkt i arbejdsgangen er en bestemmelse af eg¬
nede, fremtidige arealaktiviteter i det specifikke om¬
råde.

I det aktuelle tilfælde: Volthe de Lutte, er der tale
om et landbrugsområde, der i EF udviser genstridighed
overfor de fordrede, rationelle driftformer, især på
grund af et bølget terræn med flakkede jorde. Ud fra
kulturelle og økologiske kriterier fandt planlægnings-
holdet frem til, at her var kun fire arealaktiviteter
aktuelle: det hidtidige traditionelle landbrug, natur¬
fredninger, friluftsliv og produktivt skovbrug.

3. punkt er en opstilling af modeller til afbildning af
hver enkelt udpeget arealaktivitet. Hver model består
dels af et sæt relationer til beskrivelse af det gensidige
forhold til de øvrige arealaktiviteter, dels af en stra¬
tegi bestående af antagelser og minimumskrav ved¬
rørende arealfordringer. ■ •

4. punkt er en geografisk lokalisering af arealaktivi¬
teterne ved hjælp af modellerne på grundlag af ana¬
lyseresultaterne fra punkt 1.

5. punkt er en opstilling af en syntesemodel. Hen¬
sigten med denne model er i henhold til det specifikke
områdes externe relationer at moderere lokaliserin¬
gerne fra punkt 4 til et „realistisk" kompromis.

Planlægningsholdet forsøgte sig her først med en
model, hvor det økonomiske og juridiske grundlag var
landbrugsloven af 1954. Hermed opnåede man imid¬
lertid kun sikring af 10 °/o af de udpegede arealer til
ikke-landbrug. Resten af „perlerne" var overladt til de
berørte gårdejeres velvillighed og tilfældige opkøb fra
staten og private velgørere.

Dette resultat fandt planlægningsholdet utilfreds¬
stillende. Man opstillede da en alternativ syntese¬
model med indbyggede lovforbedringer, der giver
større budget og øget administrative beføjelser til
ekspropriation af landbrugsejendomme til frednings¬
mæssige og rekreative formål.

Det spændende og prisværdige ved dette arbejde er,
at man ud fra den „traditionelle" landskabsanalyse
går et skridt videre og lokaliserer fremtidige areal¬
aktiviteter dels under hensyntagen til området, dels
under hensyntagen til arealaktiviteternes gensidige
relationer. Samt at man ikke undlader at illustrere
ufuldstændighederne i det eksisterende juridiske og
økonomiske grundlag, og at man anskueliggør virknin¬
gerne af udbedringerne.

I en kommentar anfører Vroom, at rapporten er
mangelfuld, og at den kun bør opfattes som et forsøg
på at nå frem til en planlægningsmetodik.

Det er unægteligt en mangel, at Vroom ikke nøjere
har redegjort for arbejdsgangen i modellerne. Læseren
•har dermed ikke mulighed for at vurdere det centrale
i simuleringen, nemlig forløbet i arealaktiviteternes
vekselvirkning under lokaliseringsprocessen.

Endvidere savnes oplysninger om hvorvidt den en¬
kelte arealaktivitet lokaliseres statisk én gang for alle,
eller dynamisk i etaper, f. eks. ved brug af data¬
maskine.

Vroom's „case history" adskiller sig fra de øvrige
12 indslag ved større bredde og fleksibilitet, hvorved
den potentielt kunne være bogens sammenfattende ud¬
gangspunkt.

Dog adskiller Vroom sig ikke fra de øvrige for¬
fattere i deres mangelfulde instruktioner til læseren.
Den praktiske vejledning er idérig, men ufuldstændig.

Bogen er iøvrigt rigelig forsynet med illustrationer:
fotografier og tegninger med forklarende tekst. Det
gør bogen ekstra spændende at gennemse selv for en
udenforstående.

Af stor vigtighed er de mange litteraturhenvisnin¬
ger. Hermed kan læseren undertiden hjælpes videre,
hvor vejledningen er ufuldstændig.

Bogen kan altså siges at være en oversigt over tidens
omfattende udbud af metoder, teknik og tanker ved¬
rørende landskabsplanlægning, snarere end den kan
siges at være en vejledning til deres anvendelse.

KARSTEN ELI KRING, landskabsarkitekt. Licentiatstude¬
rende ved Afd. for Have og Landskab, KVL.
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Peter Brogård: Om det danske landskabs historie
Udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Laboratoriet for Landbrugsbyggeri ig73
117 sider - ill. pris kr. 34.50

For några decennier sedan skrev Steen Eiler Rasmus- i vissa trakter såtter sin prågel på det danska kultur¬
sen en liten samling essayer som han kailade „I Dan- landskapet. Hur mycket vånligare år inte detta håck-
marks Have". I den ingår ett avsnitt med titeln landskap jåmfort med den odsliga kulturstepp, som
„Haven, det langsomme skuespil". - På det charmfulla man finner i trakter dår man „rationaliserat" bort allt
sått som år honom eget liknar han dår parkens och som år i vågen for skordetroskor och andra storjord-
trådgårdens utveckling vid ett drama, som spånner brukets maskiner! - Till min sorg såg jag i somras
over decennier och sekler, men dår spelet går så lang- under en resa genom Danmark, att både levande hegn,
samt att man inte alitid uppfattar det dramatiska i vindskyddsplanteringar och t.o.m. månget trådbestånd
håndelseforloppet. For de regissorer som griper in un- kring slattens gårdar stod med bruna blad efter vind-
der spelets gång, år det våsentligt att ha tillgång till drift från ogråsbesprutningen. Dessa kulturminnen år
och forståelse for det scenario som på sin tid låg till vårda ett båttre ode!
grund for speloppningen. Både i Danmark och hos oss på andra sidan Sundet

Steen Eiler Rasmussens fina skildring pekar på de år det påtagligt, att alla fina overtoningar mellan skog
problem som uppstår, når man som vi arbetar med och åker långsamt forsvinner. Kvar blir bara veteåkrar
levande material. Den påminner oss om att en mån- och granåkrar. Att den naturliga slåtterången inte fyl-
niskoålder år så ynkligt kort i jåmforelse med trådets ler någon nåmnvård funktion i det moderna jordbruket
livstid. Denna lilla essay rinner mig i tankarna når jag år givet. Men man måste hålla med forfattaren om att
låser Peter Brogårds skildring av det danska landska- betesmarken med sina frittstående skuggtråd år ett
pets historia. landskapselement, som man bor slå vakt om. Den pro-

Lika viktigt som det år att kånna trådgårdskonstens ducerar ju samtidigt kott, mjolk och rekreationstillfål-
och den enskilda trådgårdens historia, innan man som len. Ett gott exempel på hur betande djur och mån-
sentida regissor gor ett inhopp mitt i dramat, lika niskor' trivs tillsammans år Dyrehaven norr om K6-
viktigt år det for landskapsarkitekten att kånna de penhamn.
krafter som styrt landskapets utveckling under årtu- Men sådana problem beror Peter Brogård endast i
senden som gått. forbigående. Han inskrånker sig konsekvent till att

Peter Brogård låter oss folja danskt landskap från skildra det historigka skeendet och undviker att gora
den tid for 15.000 år sedan, da inlandsisen smålte egna vårderingar. Detta ger boken ett storre varde
undan och vildrenarna betade tundrans fattiga vege- som historisk dokument ån når historieskrivaren blan-
tation. Han ger oss också en klar bild av hur mån- dar fakta med personligt tyckande (vilket år så van-
niskan påverkat landskapsbilden under årtusenden, hur . ligt).
hon forstått att utnyttja jordens produktionsformåga I forordet motiverar han bokens uppgift så hår: „For
for avkastning i form av foda, byggnadsmaterial och at forstå forudsætningerne for landskabets tilblivelse
brånsle. Han visar hur konjunkturer, lagar och for- og for at kende nogle af de faktorer, der til enhver tid
ordningar åndrat lantbrukets inriktning och dårmed bestemmer et landskabs form og tilstand - med hen-
landskapets karaktår, liksom hur utflyttningen från de blik på de kommende års landskabsplanlægning - har
små landsbyarna till fritt liggande gårdar åndrade vi ment det formålstjenligt at udarbejde denne lille
bilden. bog om det danske landskabs historie. Ikke så meget

Med tanke, på att vi sjålva lever i ett teknologiskt af historisk interesse som for at påvise den dybe sam-
tidevarv med bristande sinne for ekologiskt tånkesått menhæng, der er mellem jordbrugets driftsform og
kunde det måhånda varit på sin plats att i denna landbruget, der overvejende formede landskabet",
historieskrivning starkare framhålla att de generatio- peter Brogård har forstått att losa denna uppgift på
ner som satt sin prågel på det gamla kulturlandskapet ett foredomligt sått. Hans verk år en god grund att
hade en nedårvd respekt for naturens lagar. For dem bygga på vid en forestående landskapsplanering. - Lås
var det sjålvklart att landskapet inte bara var ett hans bok! Den år låttlåst och illustrerad med goda
stycke mark, utan ett sinnrikt samspel mellan våxter, penntekningar. Lås den med omtanke, lås också mellan
djur och månniskor, som anpassat sig till markens geo- raderna. Den okar forståelsen for landskapet och min-
logi och traktens klimat. Ett sadant synsått bor ocksa skar risken for misstag vid planeringen,
dagens planerare tillågna sig. - Gammal bondeklok- Sven A. Hermelin
skap år vård att lyssna på!

I kapitlet „Hegn" skildrar han bakgrunden till de SVEN A. HERMELIN år konsulterande landskapsarkitekt i
„levende hegn", som kom till under 1700-talet och som Stockholm.
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SUMMARY

Paul Olsson in Memorium P. 65

by Maj-Lis Rosenbroijer
It is with regret that we announce the death of the Finnish
landscape architect, Paul Olsson, on October 21st 1973. He
was 83 years old. He was a pioneer in the field of Finnish
landscape architecture, and succeeded in incorporating the
essentially Finnish landscape elements within the artificially
planned projects.

He became well-known on the Continent and in England,
and eventually started his own firm of landscape archi¬
tecture in 1920 in Grankulla, Finland. He was a demanding
and greatly respected employer, but he was equally re¬
nowned for his hospitality towards colleagues and guests.
He was a foundation member of the Finnish Society of
Landscape Architects and was present in Cambridge in
1948, when the International Federation of Landscape Ar¬
chitects was founded.

Training Landscape Architects In Finland P. 66
by Leena Iisakkila
The training of landscape architects in Finland has rapidly
passed through the phases that have taken decades in other
countries where environmental planning is further developed.

In 1964 Helsinki University admitted to the Faculty of
Agriculture and Forestry 7 students of landscape architec¬
ture. The training period was 3 years, and comprised the
planning of gardens, parks and larger units, the teaching
taking the form of lectures and practical exercises. Foun¬
dation courses in architecture and town planning were pro¬
vided by the College of Technology, teaching in drawing by
the Academy of Fine Arts.

In 1969 the training was transferred in its entirety to the
architectural department of the College of Technology, and
since that year students of landscape planning have been

.admitted under the same conditions as other architectural
students.

The interest in landscape planning is great, and this year
158 students have registered for the ground course, 69 of
these being from other departments of the College or from
Helsinki University. This large number, however, bears no
relation to the number of students who will complete the
longer course in landscape planning.

Landscape Planning in Helsinki P. 68
by Goran Engroos
Landscape as well as town planning come under the city-
plan department of the Town Planning Office. Landscape
planning itself is making such rapid strides that the resources
can scarely keep pace. At the beginning of last year the first
phase of the work concerned with stocktaking and analysis
of the landscape was completed, thus providing information
regarding the indigenous features of the landscape that are
of use in determining for which purpose the area should be
reserved. Features and objects worthy of protection can thus
be conserved, and non-productive regions reserved for re¬
creation.

In order to provide the necessary background information
for planning it is necessary to commence stocktaking and
analysis of the landscape in very good time, thus providing
the planner with the best possible working conditions.

Sketch for a Lake-Shore Area in Joensuu, Finland P. 70
by Terttu Nukari, Eino Pursio, Juha Vainio
The town of Joensuu in North Karelia lies in a delta region
close to a big lake, the surrounding waterscape varying from
calm flats and streams to open, windy shores by the lake.
The town itself is built on a sandy plain with small hillocks,
and the forest surrounding the town consists chiefly of pines
and firs, with occasional birches, poplars and alders.

The present project concerns the restoration of a low and
undifferentiated area bordering on the shore, which has been
used as a dump. This area is bordered by 3 pine-clad hills,
the church, a sports centre and new college buildings, the
shore of the lake as well as untouched countryside.

It is planned to develop the shore zone, at present used for
camping and swimming, and to provide continuity between
the shore and the sports centre and new college, to provide
a trotting track and archery green sheltered from the off¬
shore wind, to construct landing-stages, to encourage the
growth of natural vegetation and to take care of the econo¬
mic aspects.

Open Air Plan for Østfold Fylke, Norway P. 72
by Arild Johnsen
Østfold lies in the south-east of Norway, on the Swedish
border. It comprises 1 %> of Norway's total area, 3 % of the
country's productive forest area and nearly 8 °/o af its agri¬
cultural area. In 1970 it had a population of 218,698.

It is proposed to reserve some lake and river areas plus
parts of the inland as primary open air areas. In all future
planning for these areas emphasis should be placed on the
preservation of recreational zones and on the providing of
suitable facilities for these as well as on the limitation of
traditional hut-building.

In the lake and river zones steps have to be taken to
counteract existing pollution especially as regards the pol¬
lution caused by the coastal wood-processing industries and
river transport, and also to prevent further building of large-
scale, industry within the area.

In the inland zone, traditionally devoted to forestry, hun¬
ting and fishing, care must be taken to prevent large-scale
building, and to protect the game and fish. Traditional
forestry should be maintained, and the possibility for general
use of these areas improved, particularly in the forest areas
immediately adjacent to built-up areas.

Scandinavian Doctorate/Licentiate Course in Landscape
Architecture P. 76

by Ingvild Solbu, Alf Ivar Oterholm
For the first time, at the result of co-operation between the
Department of Landscape Planning at the Swedish College
of Agriculture and the Institute of Landscape Architecture
at the Norwegian College of Agriculture, a licentiate course
in landscape architecture has been arranged consisting of two
parts, each of one month's duration.

The first part, held in Oct-Nov 1973 in Norway and led
by Professor Kiemstedt from Berlin and Dr Wager from
Manchester, had 13 participants, and was concerned with
the environmental qualities of landscape. The teaching took
the form of lectures, seminars and group-work. A detailed
analysis of the methods of tackling this question was under¬
taken and summarized in a written report together with a

> comprehensive bibliography.
The second part, held in Sweden in Feb-March 1974, was

concerned with ecological landscape analysis and planning,
and led by Professor Kiemstedt. There were 29 participants,
including landscape architects, architects, Bachelors of Com¬
merce and a sociologist, and the course comprised lectures,
excursions, seminars and group-work.

Training at the Norwegian Institute of Landscape
Architecture P. 80
In the year 1972/73 four courses in housing were provided.

• Course 1 was concerned with the building of small houses
in a domed terrain, Course 2 with the evaluation of planned
and projected residential areas, Course 3 with public layouts
and institutions and Course 4 with concentrated building on
a building-site possessing valuable vegetation.



Nordiske konkurrencer (tåvlingar)
Nordisk tslvling om utformnlng av begravningsplats
I Goteborg
Goteborgs kyrkogårdsstyrelse inbjuder till nordisk tåvling
om utformningen av en ny begravningsplats i Årekårr, Gøte¬
borg.

Tåvlingens syfte ar att få fram och nårmare belysa olika
forslag till disposition och utformning av denna begravnings¬
plats med tillhorande kapeli, administrations- och ekonomi-
byggnader.

Tåvlingsforslag skall kunna låggas till grund for utfo-
rande.

Vid årsskiftet 1973-74 inkorporerades den gamla kommu¬
nen Askim i soder med Goteborg. Askim år vackert belåget
melian havet och ett stort friluftsområde i oster, Sandsjo-
backareservatet.

Vid Årekårr inom Askims gamla kommun kommer Gote¬
borgs nya begravningsplats att anlåggas i direkt anknytning
till reservatet och med havet inom synhåll från de hogre
belågna partierna.

Kyrkogårdsstyrelsens forhoppning år att genom att vånda
sig till hela Norden med en arkitekttåvling få goda och ut-
vecklingsbara forslag till utformningen av den nya begrav-
ningsplatsen.

Beråttigad att deltaga i tåvlingen år medborgare i de fem
nordiska lånderna samt icke-nordiska medborgare med ar-
betstillstånd i något nordiskt land.

De inlåmnade forslagen kommer att bedomas av en jury
bestående av sekreterare K-0 Berg, arkitekt SAR Bruno Aim,
Goteborg, ingenjor John W Andersson, Goteborg, docent
Magne Bruun, Ås Norge, trådgårdsarkitekt LAR Sylvia Gib-
son, Goteborg, planeringschef Gote Gustafsson, Goteborg,
•arkitekt SAR Bengt Lidstrom, Goteborg, ingenjor Sidney
Tornros, Goteborg, och kanslichef Ingmar Ytterbrink, Gote¬
borg.

Juryns sekretarare år arkitekt SAR Sven Fjelkestam, Tåby
og bitr sekretarare planeringsassistent Rolf-Åke Smålander,
Goteborg.

Juryn har som sakkunniga kallat professor Sven-Ingvar
Andersson, Kopenhamn, och stadsbyggnadsdirektor Karl-
Henry Henriksson, Goteborg.

Till juryns forfogande står en tåvlingssumma av 100.000
kr att enligt juryns beslut fordelas till pris. Juryn avser att
utdela ett forstå pris på minst 20.000 kr. Lågsta beloning
kommer ej att understiga 5.000 kr.

Tåvlingsprogrammet utlåmnas kostnadsfritt av tåvlings-
funktionåren l:e inspektor Åke Hagman, Våstra kyrkogår-
den, Box 12117, 402 42 Goteborg 12, telefon 031/12 95 07
samt av arkitektforbundens kanslier.

Tåvlingsforslag skall vara inlåmnat till allmån befordran>
senast fredagen den 1 november 1974.

Svenska Arkitekters Riksforbund, Odengatan 3, 114 24
Stockholm.

Nordisk konkurrence om støj og byfornyelse
Idékonkurrence om forslag til forbedring af støj- og andre
miljøforhold ved fornyelse af et byområde i Ålborg.

Rockwool Lydpris har i samarbejde med Ålborg kom¬
mune udskrevet en nordisk konkurrence om forslag til for¬
bedring af støj- og andre miljøforhold ved fornyelse af
eksisterende byområder. Konkurrencen er en idékonkurrence,
der sigter på at tilvejebringe generelle løsninger, hvis an¬
vendelighed skal påvises på et område i Ålborg. Først og-
fremmest ønsker man forslag, der klart dokumenterer for¬
bedringer for hele konkurrenceområdet, men også forslag,
der beskæftiger sig med delområder eller delaspekter af
problemstillingen, har interesse.

Som grundlag for konkurrencen har man valgt ét centralt
placeret område i Ålborg, som er fundet velegnet på grund
af sin alsidighed af arealfunktioner - såvel støjfølsomme
som støjskabende. Det bemærkes, at en af Statens Bygge¬
forskningsinstituts publikationer, nemlig „Støj i byen, del I"
vil indgå i konkurrencematerialet.

Juryen vil komme til at bestå af: rådmand Hans Brus-
gaard, professor, dr. tech. Fritz Ingerslev, professor, tekn. lie.
S. Olof Gunnarsson, kommitteret, arkitekt MAA Edmund
Hansen, arkitekt MAA Knud Eivind Rasmussen.

Den samlede præmiesum er 175.000 d.kr., som vil blive
fordelt efter juryens skøn. Mindste belønning er 10.000 d.kr.

Programmet kan rekvireres gennem Danske Arkitekters
Landsforbund. Bilagsmaterialet rekvireres ligeledes gennem
DAL, Bredgade 66, DK-1260 København K, mod et deposi¬
tum på 100 d.kr. (respektive 65 FM, 1600 i.kr., 100 n.kr. og
75 sv.kr.).

Forslag til konkurrencen skal være indleveret senest den
14. november 1974. Bedømmelsen ventes afsluttet i begyn¬
delsen af december.

Dansk konkurrence
Konkurrence om boligbebyggelse i Gilleleje
Nu er der igen udskrevet en konkurrence. Denne gang er
det Græsted-Gilleleje kommune, som i samarbejde med Dan¬
ske Arkitekters Landsforbund indbyder til en offentlig idé¬
konkurrence om en boligbebyggelse for et mindre område
beliggende syd for den centrale del af Gilleleje by.

Kommunen ønsker en boligbebyggelse af høj kvalitet, både
hvad angår selve boligen og boligområdet. Det skal være tæt,
lav bebyggelse i én etage, og ifølge byplanvedtægten må
der kun anvendes materialer i jordfarver samt sort og hvidt.
Boligen skal være en familiebolig, som kan fungere hensigts¬
mæssigt for en familie med 2-3 børn, og den skal være
fleksibel. Det understreges samtidig i programmet, at man
sigter mod en realistisk bebyggelse med en rimelig økonomi.

Den samlede præmie- og iridkøbssum er på 100.000 kr.
Heraf vil der blive uddelt en 1. præmie på mindst 30.000 kr.
Endelig vil der kunne indkøbes forslag for mindst 5.000 kr.
hver.

I dommerkomiteen er Græsted-Gilleleje kommune repræ¬
senteret af: borgmester Oluf Petersen, inspektør Milton An¬
dersen, regionchef Henning Holm, lærer Mogens Madsen,
redningsfører Svend Aage Nielsen, tømrermester Per Stauns-
kjær, og Danske Arkitekters Landsforbund af: arkitekt MAA
Henrik Jais-Nielsen, arkitekt MAA Tormod Olesen og arki¬
tekt MAA Mads O. Poulsen. Arkitekt MAA Bent Røgind er
konkurrencens sekretær.

Forslag til konkurrencen skal være indleveret senest den
5. september 1974, og bedømmelsen ventes afsluttet inden
udgangen af september måned.

Konkurrenceudvalget, Danske Arkitekters Landsforbund,
Bredgade 66, 1260 København K.

Svensk tåvling
Solvalla travbana

Tåvlingen har visat de svårigheter som år forknippade med
utformningen av en totalmiljo, dår många redan existerande
element påverkar varandra. Flera tåvlande har på ett for-
tjånstfullt sått lost vissa delar av uppgiften medan andra
delar har blivit mer styvmoderligt behandlade.

Enligt' juryns mening har ett av tåvlingsforslagen på ett
fullodigt sått lyekats samordna de olika eleihentens utform¬
ning, samtidigt som det gett goda och utvecklingsbara idéer
om aktiviteter som ram kring Solvallas travtåvlingar. For¬
slaget utmårker sig i tåvlingen genom en konstnårlig och
teknisk bearbetning såvål i helhet som i detalj.

Juryn har dårfor beslutat tilldela detta forslag - motto
„Stalltips" - 1: a pris på 20.000 kronor
samt beslutat rekommendera Stockholms Travsållskap att
tiisammans med forslagsstållaren vidareutveckla och reali-
sera de vårdefulla idéerna i forslaget.

Forslagsstållare: Arkitekten SAR: Nils Ahlrén och Leif
Haking.

Landskapsarkitekt LAR: Sven Hermelin.
Den svenska redaktor har talat med Ulla Bodorff som for¬

mulerat tåvlingen tilisammans med Stockholms Travsållskap.
Ulla Bodorff vill senare under året kommentera tåvlingen i
Landskap.
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Kurser, udstillinger og konkurrencer.

VINDUET

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse - FHF
Klip fra: Beretning over foreningens virke i 1973

Parkerne
Det er FHF's grundsynspunkt, at de grønne områders re¬
kreative værdi ikke må forringes, og at parkareal ikke må
inddrages til andre formål - det er grundlaget for vor stil¬
lingtagen til de sager, som forelægges til udtalelse fra
Naturfredningsnævnet for København.

Vejtræerne
Borgerne ønsker sig en grønnere by. Den række af hen¬
vendelser for at bevare særligt smukke træer og forespørgs¬
ler angående plantning af nye træer i triste gader, som
FHF har haft i årets løb, beviser dette. Som helhed er

byens træbestand blevet kraftig beskåret i de senere år, og
brugen af vejsalt har sin store del af skylden. På stads¬
gartnerens kontor har man arbejdet meget med dette pro¬
blem, og der er mange bestræbelser i gang for i fremtiden
at afbøde de værste skader. Det er på høje tid at sætte ind,
hvis den nuværende træbestand skal bevares. Udover at
forskønne bybilledet, forbedrer træerne på mange måder
miljøet i byen.

Hovedstadens Forskønnelse er glad for at gøre byen
grønnere, men der er enkelttilfælde, hvor vi mener, at en

træplantning kan være fremmed for miljøet. Der har været
forslag om at plante en række træer på begge sider af
havneløbet i Nyhavn. Vi fandt, at dette helt ville ændre
karakteren af havn og tilsløre den brogede husrække på
venstre side, som helt afgjort hører til byens særpræg. Der¬

imod kan måii forbedre miljøet ved at begrænse eller for¬
byde parkeringen langs kajerne og skabe liv omkring
opholdspladser med bænke.

Vestamager - et fængslende landskab
Danmarks Naturfredningsforening rejste i maj 1972 fred¬
ningssag for 2/a af Vestamager omfattende et af staten ejet
1652 ha stort areal beliggende i Tårnby kommune. Sammen
med et nordligere, areal på 775 ha i Københavns kommune
udgør det et kæmpe naturområde. I foråret inviterede
naturfredningsforeningen Københavnerne på skovtur i det
skønne landskab, og arrangementet blev en stor succes. For
de fleste var det en stor overraskelse, at hovedstaden har
et så særpræget og et så udstrakt landskabeligt område
liggende tæt ved byen. FHF har tilsendt Fredningsnævnet
en erklæring til støtte for den rejste fredningssag. I erklæ¬
ringen hedder det bl. a.: „Bortset fra at hovedstadsområdet
er stærkt underforsynet med rekreative områder og at det
her vil være muligt at indrette fritidsområder til badning
og sport, vil en fredning af Sydvestamager berige og for¬
skønne hovedstaden med et fængslende og levende land¬
skab - et naturområde, der henligger omtrent, som da isen
i sin tid trak sig tilbage, og som derfor giver en helt anden
naturoplevelse end de fleste andre større parker. Sydvest¬
amager rummer en sådan naturrigdom, flora og fauna, at
områdets rekreative værdi vil overstige hvad Dyrehaven er
for nordegnen og Vestskoven kan blive for de vestlige by¬
dele." Det er iøvrigt FHF's opfattelse, at hele naturom¬
rådet - også de 775 ha i Københavns kommune - burde
fredes.



Stadsgartnerens rolle i kommuneplanlægningen
Af Chr. Mørup Jensen

Med Ib Asger Olsens indlæg om kommunegartneren
(jeg foretrækker at kalde ham stadsgartner) i forrige
nummer af Landskap håber jeg, at der er taget hul på
en lang debat om fagets fremtid i dette nye lys. Det
er en afgørende holdning hos en privatpraktiserende
landskabsarkitekt, som fortjener at blive bakket op fra
anden side. Jeg vil her uddybe emnet ved at se det i
lyset af de senere års omfattende lovændringer inden
for planlægningsområdet, den såkaldte planlovsreform.

Kommunalreformen i 1970 skabte grundlaget for den
igangværende omlægning af det offentlige administra¬
tionssystem i Danmark. Dette system er karakteriseret
ved
- få, store kommuner og amtskommuner, der alle er

udstyret med
- en egentlig administration til forberedelse og ud¬

førelse af kommunalbestyrelsens/amtsrådets beslut¬
ninger, hvorved muligheden for

- en decentralisering af forvaltningsopgaver fra stats-
' styrelserne til kommunerne og amtskommunerne
øges, hvilket bl. a. understreges af

- den igangværende omlægning af tilskudspolitikken
fra procentrefusion til bloktilskud, den igangvæ¬
rende budget- og regnskabsreform og det løbende
budgetsamarbejde mellem staten, amtskommunerne
og kommunerne og den igangværende planlovsre¬
form.

Med kommunalreformen er der således tilvejebragt
større administrationsenheder (knap 1200 kommuner
reduceredes til 276 og 25 amter reduceredes til 14
.amtskommuner), der er blevet bæredygtige for mere
tidssvarende og velkvalificerede forvaltninger, der kan
varetage de efterhånden mere og mere krævende sam¬
fundsopgaver.

Decentralisering
I debatten forud for kommunalreformen var decen¬
tralisering et af de fremtrædende elementer, og det er
ikke blevet mindre fremtrædende siden. Skal vi kunne
gennemføre en vidtgående decentralisering, tilsiger
styringshensynet, at det tilstræbes at placere en of¬
fentlig opgave på netop så højt et niveau og ikke
højere, at myndigheden (stat, amtskommune, kom¬
mune) bliver i stand til at tage alle væsentlige virk¬
ninger af den førte politik i betragtning inden for
myndighedens geografiske og saglige område. Herved
åbnes muligheden for på den ene side at udnytte de
fordele, som decentraliseringen kan give i retning af
en smidig og overskuelig administration, engagement
hos borgerne i den lokale politik o. s. v. og samtidig
sikres det, at overordnede hensyn kan indgå i dé lo¬
kale myndigheders planlægningsarbejde og priorite¬
ring.

Med planlovsreformens 3. etape, det af regeringen
fremlagte forslag til lov om kommuneplanlægning

som afløsning for de hidtidige byplanlove, mærkes en
politisk vilje til at udmønte ønskerne om decentrali¬
sering i praktisk politik. Sammen med lands- og re¬
gionplanloven, som udgør 2. etape i reformen tegner
forslaget et mønster for landets fremtidige planlæg¬
ningstyper, der indskrænkes til tre, nemlig region¬
planer, der skal dække amtskommunerne, dispositions¬
planer, der skal udarbejdes for hver enkelt kommune,
og endelig lokalplaner.

Kompetencefordeling mellem stat, amt og kommune
Med disse love sker der en flytning af kompetence fra
staten ud til amter og kommuner. Så snart der fore¬
ligger en godkendt regionplan (den udarbejdes af
amterne efter oplæg fra kommunerne og skal god¬
kendes af miljøministeriet), er det ikke længere staten
men amterne, der skal godkende de kommunale dispo¬
sitionsplaner. Når der herefter foreligger godkendte
dispositionsplaner, skal kommunerne selv kunne god¬
kende deres egne lokalplaner, der afløser de hidtidige
partielle byplaner. Regionplanerne afstikker således
nogle rammer som efter stigende detaljeringsgrad ud¬
fyldes af henholdsvis dispositionsplaner og lokalplaner.

Da lovforslaget var til førstebehandling i folketinget,
fik denne tredeling i planlægningsmønsteret bred til¬
slutning fra partiernes ordførere. Således sagde Svend
Auken fra socialdemokratiet: „Der er noget tiltalende
ved dette mønster. Staten har via sine landsplandirek¬
tiver og vidtgående godkendelsesbeføjelser en mulig¬
hed for en rammestyring af regionplanlægningen, og
dette føres ud i livet gennem amternes godkendelse af
kommunernes dispositionsplaner, hvorefter kommu¬
nerne selv har ansvaret for at udmønte hensigterne,
intentionerne, i deres lokalplaner. Omvendt bevares
det kommunale initiativ i hele regionplanlægningen
og den kommunale planlægning, sådan at planlæg¬
ningsprocessen ikke bare bliver noget, der kommer
ovenfra og ned, men også noget, der kommer nedefra
og går opad."

Kaj Hansen fra Danmarks kommunistiske parti
sagde om lokalplanerne: „Det er her en afgørende
forbedring, at kommunerne selv på eget initiativ og
ansvar kan vedtage og gennemføre de lokalplaner, som
der er ønske om og behov for. Lovforslaget fastsætter
heller ikke bestemte normer for omfanget af lokal¬
planerne, når blot lokalplanen ikke er i modstrid med
kommunernes dispositionsplan."

Lokalplaner
Netop bestemmelserne omkring lokalplanerne og deres
tilblivelse placerer kommunerne meget centralt i en
række spørgsmål vedrørende arealudnyttelse, og dette
stiller store krav til den kommunale forvaltning, som
jo herved skal varetage landskabsinteresser i forhold

Fortsættes blå s. 4



1. Mur- og syd¬
skråning.

2. Vold med
espalier.

3. Rhododen-
dronhave
med bassin.

4. Krydder¬
urter -

stauder.
5. Rosenhave.
6. Gård.
7. Japanhaver.
8. Skov med

mødeplads.
9. Frugthave.

10. Kokkenhave.
11. Frugttræer.
12. Store boge.

1. Wall and southern slope. 2. Bank with trellis-work. 3. Rhododendron garden with pool. 4. Herbs - perennials. 5. Rose
garden. 6. Courtyard. 7. Japanese gardens. 8. Wood with meeting place. 9. Fruit garden. 10. Kitchen garden. 11. Fruit
trees. 12. Big beech trees.

%

indplantning i frugthaverne, men sydhavens rum er
færdigformede gennem betydelige jordarbejder, og
selv om beplantningen ikke fremtræder i sin endelige
form, føler vi dog, at haven med dens store træer,
perspektiviske virkninger, mange rumlige oplevelser
og fremfor alt fine klimatiske forhold har givet os al
den glæde, man med rimelighed kunne forvente.

Kontakt mellem hus og have er på grund af de
voldsomme terrænbevægelser ikke helt almindelig.
Adgang til stueetage sker fra gård nord for huset. Mod
syd er der ved mindre terrasse og trappeanlæg kontakt
til haven på to steder. Fra første sal er der via terrasse
og plæne adgang til haven mod nord.

En have i Brabrand
Af Ebba og Sven Hansen
Arealet, der dækker godt to tdr. land (1 ha), består af
to sammenlagte grunde, hvoraf den sydlige er del af et
gammelt landsted.

Huset, der er opført omkring 1870, ligger på en syd¬
skråning med udsigt over Brabrand sø.

Ejendommen blev erhvervet af undertegnede i 1968,
og de første år gik med istandsættelse af huset. Først i
de senere år har der været kræfter til at gøre noget
ved haven — dette sidste fremføres for at forklare,
hvorfor ikke alt det planlagte er gennemført. Endnu
mangler etablering af det japansk inspirerede have¬
område, Rhododendronterrasserne mod nord og nogen Som det fremgår af snit og plan er haven opdelt i en

Venstre:
Udsigt over Bra¬
brand sø.

Højre:
Huset er opført
omkring 1870.
Krydderihave-
terrassen.

Left:
View over Bra¬
brand Lake.

Right:
The house was

built around
1870.
Terraced herb
garden.
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Øverst: Rhododendronterrassen set mod øst.
Rummets nordside er tilplantet med Rhodo¬
dendron molle og Vinca som bunddække.
I den nord- og østvendte skråning er plantet
Rhododendron i arter med underplantning af
Primula.

Top: The rhododendron terrace facing east.
Towards the north Rhododendron molle has
been planted in a bed of periwinkle.
On the slopes facing north and east different
species of Rhododendron have been planted
indispersed with Primula.
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Nederst: I den klinkelagte krydderihave tri¬
ves artiskokken langt bedre end forventet.

Bottom: Artichokes thrive much better than
expected in the clinker-paved herb garden.
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Rhododendronterrassen domineres af et vandbassin, som mod
vest afsluttes af et stenpigget fuglebad og mod øst af et
bambuskrat, som baggrund for en siddeplads.

The rhododendron terrace is dominated by a pool, bordered
in the west by a bird-bath and in the east by a bamboo
thicket forming a sheltered sitting spot.
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Beplantningen
på øverste ter¬
rasse består for¬
trinsvis af gamle
og nye roser, cle¬
matis og humle.

The upper ter-
race is planted
chiefly with old
and new roses,

clematis and
hops.
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række rum — sammenholdt af jordformer og store
træer. Begyndende fra syd er første rum ved hjælp af
mur hævet ca. 2 m over nabogrunden. Fra øst kom¬
mer man til dette rum gennem en lille Primulahave -

hovedrummet - som mod nord afgrænses af et espa¬
lier - er tænkt som grosted for varme- og lækrævende
planter. Det følgende rum er domineret af et vand¬
bassin - mod øst findes en bambusomplantet sidde¬
plads og mod vest afsluttes rummet af et stenpigget
fuglebad, som på grund af manglende evne til at holde
vand nu anvendes for dyrkning af brøndkarse - og
fuglene bader fra sten i det store bassin. Rummets
nordside, den store solbeskinnede sydskråning, er til¬
plantet med Rhododendron molle og underplantning
af Vinca, den mindre solbeskinnede syd- og østside -
den nord- og østvendte skråning, er vokseplads for
Rhododendron i arter med underplantning af Primula.

Tredie rum - rum C 1 - anvendes for krydderurter,
stauder og dekorative køkkenplanter, hvoraf særligt
må fremhæves Artiskok, som tilsyneladende befinder
sig godt under de her etablerede forhold.

Øverste terrasse er som krydderihaven — klinkelagt.
Her er beplantningen fortrinsvis gamle og nye roser-
mod øst en Clematisgruppe og mod vest findes en
„Humlehave" - en skærm der muliggør ønskede ret¬
ningsbestemte kik.

Øst for de nævnte rum findes en „tæmmet" skov¬
plantning" med meget store træer og et væld af forårs-
planter. Fra denne have fører en sti forbi bregneområ¬
det - en stejl skråning med gamle kurvebregner - i sin
karakter ret enestående — til den nordlige have med
japanhaverne, mødepladsen, skoven, Rhododendron-
terrasserne, frugthaven og køkkenhaven.

Japanhaven er under udbygning. Dette gælder også

Rhododendronterrasserne i havens nordligste del vest
for køkkenhaven. Der mangler indplantning af en¬
kelte nye træer blandt frugthavens gamle, og hækken
omkring køkkenhaven er endnu ikke plantet, men
alligevel frembyder arealet her - gamle frugttræer,
stærkt bevæget græsklædt terræn rammet af store
træer - et dejligt billede.

Fra mødepladsen på havens højeste punkt er en ret
enestående udsigt over Brabrand sø - Århus - og gen¬
nem nabohavens træer til store skovklædte bakker mod
vest. Denne mødeplads er ret populær blandt havens
besøgende, og her mødes vi én gang om året med
studerende fra landskabsafdelingen på Arkitektskolen
i Århus. Dette sker ved skoleårets afslutning og da
steger vi et lam eller to, drikker et glas rødvin og
diskuterer årets forløb og det nye skoleårs muligheder.

Foreløbigt er nabogrunden mod vest en pragtfuld
bøgeskov, mod øst er der delvis skov, men mod nord
og nordøst er et villakvarter under udvikling, og haven
er således inden den ér færdig under pres udefra, og
fortsætter dette er meget arbejde, ret betydelige inve¬
steringer og frem for alt nogle meget store, og for
hele landskabet karaktergivende træer i fare. Men
indtil videre fungerer haven som et økologisk og arki¬
tektonisk eksperiment til glæde for brugere og for
studerende, som i praksis kan se, hvad jordformning,
beplantning, perspektivvirkninger og klimaforbedrin¬
ger kan betyde - både i miljømæssig og produktions¬
mæssig henseende - et forhold som samfundets politi¬
ske og kulturelle ledere burde interessere sig mere for.

SVEN HANSEN - landskabsarkitekt, lektor på Arkitekt¬
skolen i Århus.
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I mange år sørgede lindelysthuset for, at havens beboere
kunne opholde sig i haven uden risiko for at blive sol¬
brændte.

For many years the lime summerhouse made sure that the
inhabitants of the garden could remain there without getting
sun-burnt.

Huset er opført af grågule mursten og forsynet med skiffer¬
tag, vindskeder, snedkerglæde og veranda med kulørte ruder.
The house is built of yellowish-grey bricks and complete
with slate roof, and verandah with coloured window-panes.

En levende have fra 1880'ernes København
Af Åge Nicolaisen
Steen Eiler Rasmussen er ofte blevet citeret for sin
karakteristik af „haven, det langsomme skuespil". Her
tænker han især på den enkelte haves udvikling gen¬
nem tiderne, præget af en skiftende plantebestands
opvækst, højdepunkt og hendøen. Skuespillets sidste
akt understreger i regelen livets forgængelighed.

Kun få haver overlever århundrederne uden men¬

neskets indgriben. Men gartneren, havedyrkeren, æn¬
drer bevidst eller ubevidst forholdene efter sin egen
eller tidens smag og opfattelse.

Nye dyrkningsmetoder ændrer på få år havens ud¬
seende og plantevækstens muligheder. Men de samme
metoder gør os i stand til at bevare værdifulde haver
fra renæssancen og barokken som velkonserverede
museumsgenstande. I andre tilfælde kan man skabe
acceptable pasticher ud af de gamle anlæg.

De anerkendte, historiske haveanlæg plejes af fagfolk
med moderne metoder og redskaber, men kun sjældent
ser man middelalderens gartnerkunst og dens udtrykte
havebillede i live i dag.

Når man derfor tilfældigt møder et sådant unikt
haveanlæg på sin vej, banker ens gartnerhjerte en
anelse hurtigere og man beder til, at en sådan perle
vil overleve nutidens ofte golde havekunst.

Sådan en have findes på Bramsvej i Charlottenlund
nord for København. Det er en almindelig villahave,
anlagt omkring et hus fra 1880'erne, opført i den tids
ucharmerende stil: smudsiggule mursten og sort ski¬
fertag.

Mod de to tilstødende veje er haven hegnet med et
malet træstakit.

Inden for hegnet holdes en halv meter bred stribe fri
for bevoksning for at sikre muligheden for afvaskning
og maling af stakittet indefra.

Resten af haven ligger godt 20 cm højere end dette
ingenmandsland. Højdeforskellen er markeret med en
fastklappet jordkant. Metoden er den samme, som vi
kender fra hollænderen Pieter Brueghels stik fra om¬
kring 1570: Forårsarbejde i haven. Brueghels havefolk
anvender en speciel spade til dette arbejde. Urte-

1. Acer pseudo-
platanus

2. Aucuba
japoncia

3. Betula pen-
dula

4. Buxus sem-

pervirens
5. Chamae-

cyparis law-
soniana

6. Cornus-hæk
7. Ilex aqui-

folium
8. Picea

pungens
9. Prunus lau-

rocerasus

10. Taxus bac-
cata erecta

11. Taxus bac-
cata, form¬
klippet

12. Taxus bac-
cata, lysthus

13. Tilia cordata,
lysthus

14. Pære
15. Æble
16. Georginebed
17. Pæonbed
18. Phloxbed
19. Rosenbed
20. Græsplæne
21. Grussti
22. Kant: Buxus

sempervirens
23. Kant: Hedera

helix
24. Kant: Saxi-

fraga arend-
sii

25. Kant: Klap¬
pet jord

26. Have¬
skulptur

27. Træstakit
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Jorden holdes ren for enhver form for bundvegetation, og
ukrudt er et ukendt fænomen i haven. Grusgangen er kantet
af lave buksbomhække.

The earth is kept free of every type of ground vegetation,
and weeds are an unknown phenomenon in the garden. The
gravel paths are bordered by low box hedges.

Haveskulpturen af cintrede brokker og en gammel vase har
sine aner i den rousseauske havestil.

The garden sculpture of broken bricks and an old vase has
its roots in the Rousseauesque garden style.

bedene sættes op, afskæres med spade ud mod de om¬
givende gange og tilklappes så fast, at de beholder
formen sommeren igennem. På kirkegården på Lyø i
Det sydfynske Øhav anvender man stadig denne me¬
tode ved opbygningen af gravsteder, og haveejeren på
Bramsvej fortsætter med den, som han har lært det af
sin far for 60 år siden.

De tilklappede kanter går igen omkring rosenbedene,
georginebedene og pæonbedene i havens midte.

De øvrige rabatkanter er tilplantet med buxbom,
der holdes smalt klippet. Andre kanter er markeret
med store konkylier.

Havegangene er grusstier, og kun nærmest huset har
nogle fliser fået lov at slippe ind.

Træbestanden udgøres fortrinsvis af frugttræer.
Nogle birk og en løn er acceptable anakronismer.
Buskene består af stedsegrønne (Aucuba japonica, Ilex
aquifolium, Buxus sempervirens, Prunus laurocerasus,
Taxus 'baccata erecta og et par Picea pungens). Et
særligt raffinement er den klippede kant af Hedera
helix, hvis klippearbejde og formning må give have-

De klappede jordbede dateres tilbage til middelalderens
gartnermetoder. Hvert år formes de påny, samtidig med
havens forårsrengøring. Se konkylierne i kanten af græsset.

These beds date back to gardening methods of the Middle
Ages. Every year they are formed anew (ft the same time as
the garden is springcleaned. Note the shells on the borders.

Som kontrast til de uklippede Taxus baccata erecta findes
en enkelt, velformet tax, der klippes et par gange om året.

In contrast to the big uncut bushes of Taxus baccata erecta
there is a solitary well-shaped yew that is cut twice a year.

ejeren mange timers beskæftigelse, men med et elegant
resultat. •

Græsset i det midterste bed er permanent, rhen har
sikkert oprindelig været en enårig plæne, der blev
gravet om hvert efterår og sået påny hvert forår.

Den øvrige jordbund i haven er holdt fri for både
ukrudt og bundplanter. Hele haven graves omhygge¬
ligt hvert efterår, så alle visne blade kommer naturens
husholdning til gode.

Haven er beregnet på at skulle betragtes fra husets
vinduer med klunkegardinerne, men også til at gå
tur i. To velholdte lysthuse eller bersåer indbyder til
hvile, det ene af lind, det andet af en kun 15 cm tyk
taxhæk.

Gamle haver kan ikke sættes i montre på et museum,
men denne og lignende klenodier bør bevares for efter¬
tiden ved en passende redningsaktion, så de ikke for¬
svinder, når deres nuværende ejere ikke længere kan
klare den krævende pleje af dem.

ÅGE NICOLAISEN er stadsgartner i Gladsaxe.
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Traktørhaven „Hyldebo"
Traktørstedet „Hyldebo" ligger på Vestsjælland, på
Fårevejle Ås mellem Kårup og Ris.

Enkle og nøgterne skilte fortæller den forbipasse¬
rende om stedets funktion og husets specialiteter.

En gammel landarbejderbolig fra 1700-tallet, rød-
kalket og med stråtag, indeholder skænkestuer og køk¬
ken i ganske små rum bag lave døre og små vinduer.

For at komme til haven må man først passere gårds¬
pladsen under et loft af gamle æbletræers kroner.
Gårdspladsen lukkes mod øst af et „lysthus", hvor man
kan spise, når det blæser eller regner. Lysthuset er
nyere men camoufleres af overgroende planter.

Bag lysthuset med dets pergola ligger den egentlige
traktørhave, der skråner svagt mod øst og afgrænses
af en lav tjørnehæk mod markerne. Haven er udfor¬
met som en urte- og staudehave med et væld af gamle
bondeplanter. Imellem staudebedene er der på de
brede grusgange placeret havemøbler til gæsterne. Når
staudehaven står i fuldt flor, lukker bedene af og dan¬

ner naturlige rum omkring de enkle møbelgrupper.
Siddende her kan man rigtig nyde sin madpakke og

stedets drikkevarer evt. suppleret med husets vidunder¬
lige pandekager. Kan man rive sig bort fra det spise¬
lige og løfte blikket, har man foran sig et pragtfuldt
landskabspanorama. Der er udsigt til Fårevejle kirke,
og bagved har man det inddæmmede lammefjordsland
med den snorlige landevej til Gislinge, den ligner en
hvid lodret linie i landskabet. Mod syd ligger Vejrhøj.

Man glæder sig ovér havens beliggenhed og den
enkle måde traktørstedet fungerer på, og man nyder
det farverige blomstervæld.

„Hyldebo" blev anlagt for ca. 40 år siden af en
bondekone med interesse for planter og er et eksempel
på en design-løs have, der rummer ægthed og charme.
Opmåling og registrering er udført af 2. dels-studerende
ved linien for have og landskab, K. V. L. København under
ledelse af arkitekt LIS PARK og landskabsarkitekt ANNE¬
MARIE EJIOFOR.
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1) Gårdsplads 3) Blomsterhave Kejserkrone
Bjørnegræs Akeleje Lupin
Dagliljer Astilbe Løvemund
Guldregn Bjørneklo Margerit
Hassel Bonderose Natlys
Hosta Bregne Nellikerod
Humle Buksbom Perikon
Klematrs Cotoneaster Primula
Lærkespore Chrysantemum Ridderspore
Løvstikke Fredløs Storkonval
Spirea Gedeblad Strandaster
Stokrose Gyldenlak Studenternellike
Uægte jasmin Gyldenris Sæbeurt
Vintergrønt Iris Valmue

Jødékirsebær
2) Køkkenhave Kartebolle 4) Hegn mod nord
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Selsø
Hornsherred-halvøen har helt op til nyere tid ført en
ejendommelig upåagtet tilværelse, næsten som en ø.
Store dele af herredet er endnu ubebygget; i øst ligger
Selsø-egnen som et uspoleret naturområde.

I de lave enge sydøst for Selsø sø ligger Selsø hoved¬
gård på et voldsted med avlsgård mod nord og Gam¬
melgårds have mod vest. Nordøst herfor ligger Selsø
kirke øverst på bakkedraget.

Navnet Gammelgårds have fortæller, at der har eksi¬
steret en tidligere hovedbygning, den har antagelig lig¬
get sydøst for kirken, hvor der endnu findes rester af
en brolagt vej. Selsø hovedgård er tidligst nævnt fra
1288, da Roskildebispen overdrog den til domprovst
Jens Grand.

Selsø i Renæssancen

Selsø hovedbygning blev bygget 1570-76 af ejeren Ja¬
cob Ulfeldt, og blev opført efter datidens byggestil —

hollandsk renæssance - muligvis efter anvisning af den
kongelige bygmester Hans Steenwinkel.

Hovedbygningen opførtes på et voldsted omgivet af
vand, og gårdspladsen var indrammet af en kreneleret
mur med to hjørnetårne og en portbygning ved broen.

I Jacob Ulfeldts jordebog findes en akvarel, der viser
slottet med hvide gesimser mellem stokværk og tag¬
etagen, røde mure, sandstensindfatninger, svejede gavle
og etagespir.

Om et eventuelt haveanlæg findes der derimod ingen
oplysninger.

Selsø I Barokken

I 1734 under ejeren Ludwig von Plessen ændredes
hovedbygning og borggård. Bygningen blev renset for

sit renæssancepræg og fremstod nu som et toetages hus
med røde mursten og almindeligt saddeltag. En højt¬
siddende dør med en stentrappe afløste tårnet. En ba¬
rokportal udgør bygningens eneste pynt. Portbygningen
ændredes til en bredere bygning i to stokværk med
mansardtag. Muren omkring borggården mistede kre-
neleringen, og de to hjørnetårne blev fjernet. Over den
vestre borggrav byggedes endnu en bro, som førte over
til haven og lunden.

Et matrikelkort fra 1794 viser Selsø have som et

barokanlæg. Hvordan det har set ud i enkeltheder ved
vi ikke, da der ingen beskrivelser knytter sig til have¬
området. Planen lader ane, at selve anlæggelsen har
skabt problemer. Slottet, der ligger isoleret på sit vold¬
sted, har aksial forbindelse til de to haverum. Nærmest
slottet gætter vi på en parterrehave, og næste afdeling
har sandsynligvis været udfyldt af bousqueter. I dette
rum bemærker man det utraditionelle, idet der herfra
udspringer et anlæg knyttet til en tværakse. Hvad se¬
nere opmålinger også antyder, har der været arbejdet
meget med denne akse. Hvorfor den er anlagt er umu¬
ligt at sige. Måske har man fundet hovedaksens rum
for beskedne, og terrænet mod sydvest har da været
bedst egnet for en udvidelse. Det kan også tænkes, at
der oven for tværaksen har ligget en ældre bygning.

At man dog aldrig har magtet at skabe det helt
grandiose, vidner det afgrænsende stengærde om. Hvor
man i Frankrig trak akser milevidt gennem landskabet,
har man her brutalt afbrudt dem; man har ladet sig
nøje med udsigten over de tilstødende marker.

Det sydligst liggende parti med de to damme er
sandsynligvis køkkenhaven, som meget vel kan have
eksisteret i renæssancen.
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Modslåendeside:
Selsø slot
i Renæssancen -

Landsarkivet.

Målebordsblad
nr. 1513 IV
NØ Jyllinge.
Repr. med til¬
ladelse af Geo¬
dætisk Institut.
(A. 416/74)

Opposite page:
Selsø Castle in
the Rennaisance -

Records Office.

Reproduction• by
permission of the
Geodetic Insti¬
tute.

I dag viser kun rester af gamle lindealleer samt nogle
jordformer næsten skjult i beplantningen, at der for ca.
200 år siden var et barokanlæg.

Selsø i Empiren (Agathes haveanlæg)
I tidsrummet mellem 1808 og 1829 må haven omkring
Selsø slot være blevet omlagt i engelsk stil. Omlægnin¬
gen er sket efter 1808 ifølge matrikelkortet fra 1794,
som bærer påskriften: „kontrolleret og befunden rigtig
1808" - og før 1829, da den sidste egentlige beboer på
Selsø, fru Agathe von Qualen dør. Dette tyder på, at
det er hende, der har foretaget ændringen af haven fra
barok til romantik.

Et kort fra Nationalmuseets Antikvarisk Topografisk
Arkiv viser en opmåling foretaget af Kunstakademiet
omkring 1. verdenskrig. Haven bærer tydeligt præg af
den romantiske påvirkning: den slyngede sti, den halvt
skjulte ensomt liggende grotte, smukke træer, som drøv¬
tyggere kapper de nederste grene af og endelig vandet,
den rislende bæk, den mørke skovsø. Alt sammen i
smuk overensstemmelse med det omgivende landskab,
markerne der på den tid var udlagt til græsning, Ros¬
kilde fjord og Selsø sø. Der findes endnu i dag rester
af denne epoke i Selsøs haveanlæg.

Denne side:
Selsø fra syd.

Selsø fra øst

This page: Selsø
from the south.

Selsø from the
east.
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Selsø garden as baroque layout. Recon¬
structed, according to the cadastral map of
1794.

Selsø have som barokanlæg. Rekonstrueret
efter matrikelkort fra 1794.
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Registreringsplan
1974 af Selsø have -

et tilgroet vildnis.

Registration plan
1974 of Selsø garden
an overgrown wilder¬
ness.

Renoveringsplan og
-forslag:

1) Selsø kirke
2) Indgang til Selsø

have
3) Øverste parterre
4) Nederste parterre
5) Selsø slot

■6) Forpagterbolig
7) Avlsgård
8) Kaffehave
9) Gartnerhus

10) Køkkenhave
11) Skovsø

Renovation plan and
proporsal:

1) Selsø church
2) Entrance to Selsø

garden
3) Upper ground

floor
4) Lower ground

floor
5) Selsø Castle
6) Tenant dwelling
7) Home farm
8) Coffee house
9) Gardener's house

10) Kitchen garden
11) Forest lake
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Denne side:

Udsigt fra Selsø
slot mod gårds¬
plads, bro og
have - hoved¬
aksen.

This page: View
from Selsø Castle
over the court¬

yard, bridge gar¬
den and princi¬
pal axes.

Selsø 1974 (Registrering)
Efter ca. 150 år uden beboere har forfaldet bredt sig
over Selsø slot og haveanlæg.

En gennemgribende restaurering af selve hovedbyg¬
ningen er iværksat 1972 på initiativ af journalisterne
Grete Gunnar Nielsen og Bernhard Linder, som bor i
portbygningen. Selsø slot ejes af baronesse Marina von
Malsen-Ponichau af slægten von Plessen, Lindholm
Hovedgård.

Slotspladsen har i årenes løb samlet et muldlag på
30 cm's tykkelse, det er nu afdækket, og en brostens-
belægning træder frem omkring et ovalt felt, som er
tilsået med græs.

Voldgraven er misligholdt og store dele tilgroet med
træer og buske.

Haven ligger i dag hen som skov med store træer,
herunder findes en tæt tilgroet underskov af hyld og
tjørn. Et område er tilplantet med gran.

Alleer af gamle kandelaberlinde findes endnu i sko-
'

ven mod øst og syd.
Jordformerne, resterne af de gamle terrasseanlæg,

ligger i det tætte krat, og det var en stor overraskelse
^t finde disse tydelige spor af barokanlægget.

Vandhullerne fra den gamle køkkenhave anes stadig
som to fugtige områder i den sydlige græsmark.

Omkring skoven mod syd og vest ligger der korn¬
marker. Omkring voldstedet ligger enge.

Renoveringsforslag
Inspireret af barokhavens efterladte terrasseformer

og af restaureringen af slottets smukke barok-riddersal
med dens udsigt til haven, har vi valgt at lade renove-
ringsforslaget spille op til denne stilperiode. Forslaget
koncentreres om den oprindelige haves hoved- og tvær¬
akse, idet følgende skal foreslås:

Slotspladsen afdækkes fuldstændig, muren omkring
pladsen- restaureres og genopbygges. Den ovale plæne
midt på pladsen bibeholdes.

De to broer restaureres og voldgraven tørlægges og
tilsås med græs, således at slot og voldsted klart vil
rejse sig som en „ø" i en græseng, som signaturen på
1794-kortet viste.

Foran slottets sydøst-facade bevares tre kastanje¬

træer. Ved slottets nordgavl bevares to store lindetræer,
på grund af deres størrelse og frodighed.

Nederste parterrehave foreslår som et passende over-
gangsrum mellem det øvrige haveanlæg og slotspladsen.
Forslaget er et geometrisk og rustikt anlæg, der lægger
op til slottet uden at fratage det noget af dets tiltræk¬
ningskraft. Havde man valgt et yndefuldt broderi¬
parterre, som ville have ramt den stilperiode, slottet
hører til, ville det utvivlsomt have taget noget af glan¬
sen fra slottet.

Jorden må planeres, således at faldet fra øverste par¬
terres nederste kant og ned til broen bliver jævnt.

Det eksisterende korntørreri bør fjernes, og en
„kasse" af kampesten - en støttemur, tænkes opført for
at klare niveauforskellene på stedet. Støttemur og avls¬
bygninger ønskes beklædt med stedsegrøn vedbend.

Pladsen indrammes af lindetræer. Det indrammede
rum udfyldes af et geometrisk parterre af buksbom,
hækkene klippes i en højde på 50 cm. Rummet inde¬
holder desuden pyramide- eller kugleklippede taks. På
gangene lægges lyst grus.

Øverste parterre hæver sig med græsklædte skrånin¬
ger over det nederste og adskilles fra dette af linde¬
træer, som er gamle og veludviklede og som markerer
en tværgående grusgang. Det højereliggende rum er
åbnet mod slottet og afgrænses på de øvrige sider af
bøgehæk. Rummet er rektangulært med halvcirkelfor-
met afrunding mod NV. Hele arealet holdes i bøgepur,
75 cm højt, og gennemkrydset af grusgange.'

Mod nord nyplantes et bælte af træer. •
Terrasseanlæg. Mod SV føres en tværakse gennem

hækken nedover de gamle terrasser, hvis tilstedeværelse
søges yderligere markeret af lave hække langs over¬
kanterne. Efter sidste terrassespring deler aksen sig og
løber gaffelformet ned mod det åbne land og fjorden.
Skoven er i et bredt bælte fjernet og erstattet af græs,
hvor evt. enkelte særlig smukke træer kan blive stående.

Kaffehave. Rummet øst for nederste parterrehave
tænkes udformet til kaffehave. Den gamle haves kontu¬
rer og terrænspringene indbyder til indretning af en
kaffehave med kiosk og udendørs spisning af den med¬
bragte mad. En 2 m høj hæk med portallignende ind¬
gange skal omkranse den cirkulære plads, der anlægges

Modstående
side: Slotsøen
med muren i
forfald.

Opposite page:
Castle with

delapidated wall.

Nederste parter¬
rehave og slots¬
øen.

Lower ground
floor and Castle.

Kaffehaven.

Coffee garden.
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Registrering og renoveringsforslag er udarbejdet i foråret
1974 af studerende (2. del) ved den kgl. Veterinær- og

Landbohøjskoles linie for Have og Landskab, under ledelse
af lektor, arkitekt Lis Park og landskabsarkitekt Gunnar
Moos.

Forslaget kan indgå som et led I den dokumentation
man fra dansk side vil fremlægge i forbindelse med Byg¬
ningsbevaringsåret 1975.

med afsatser på 30 cm's spring. Stråtækte parasoller
med faste borde møblerer rummet. Kiosken er ligeledes
stråtækt.

Køkkenhave, som ligger SØ for gartnerhuset, tænkes
genskabt i grove træk, idet gangene trækkes op i grus,
og bedene markeres med klippet græs. Kanterne trækkes
op med lave hække af buksbom. Bassinerne renses op.
Gangene fra køkkenhaven videreføres gennem den lille
lund.

Syd for gartnerhuset føres en sti ud på marken og
langs med skovbrynet mod NV. Ved havens SV-hjørne
drejer stien ind i skoven til skovsøen, som skal renses
op. Stien føres videre mod N til det NV-hjørne, hvor
indgang og billethus tænkes placeret.

Resterne af den gamle allé, der går forbi kirken,
bevares som et minde om svundne tider. Nord for al¬
leen grænsende op til kirkegården anlægges parkerings¬
plads fælles for kirke og slot, og den omgives af et
lavt bøgepur. Mellem dette område og avlsbygningerne
nyplantes en del træer, en del bevares. Græsset bibe¬
holdes som græsning for heste.

Avlsbygningerne afskærmes med en tæt kratbevoks¬
ning med opløbende træer.

Indkørslen markeres af hække, og portbygningen
centreres med en nyplantet kastanjeallé, som samtidig

' skærmer mod gårdspladsen og møddingen.
Forpagterhaven lukkes af mod landskabet ved en

hæk.

Maj Burmeister - Mogens Christiansen - Elin Dybdal -
Lisbeth Edinger - Hanne Erboe - Laurits Fristrup - Birgitte
Hansen - Jette Kærholdt-Pedersen - Bodil Laursen - Lene
Lissau - Karin Palmelund - Solveig Stenholm - Bjarne
Sørensen - Ida Vestergaard
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Selsø-renoveringsforslag. Perspektiv af anlæggets tværakse. View of the garden s main axis.

Selsø-renoveringsforslag. Perspektiv af nederste parterrehave. View of- the bottom ground floor garden.
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SUMMARY

A Garden in Brabrand page 85
by Ebba and Sven Hansen
The area in question, which covers about 3 acre, consists
of two adjacent parts, one of them originally forming part
of an old country estate. The house itself, built around 1870,
lies on a southern slope with a view over Brabrand lake.

Banks and big trees divide the garden into several com¬
partments, the southernmost of which is raised about 6 feet
above its neighbour by means of a containing wall. West of
this is a primrose garden bordered on the north by trellis-
work. Its main features are a pool, a sitting area sheltered
by bamboo plants and a bird-bath. The slope in the north is
planted with rhododendrons and periwinkle, the southern
and eastern slopes with various species of rhododendron and
primula.

The third garden is used for herbs, perennials and decora¬
tive kitchen plants, artichokes in particular. The upper ter¬
race, like the herb garden, is paved with clinkers and chiefly
contains roses.

Further east there is a woodland area containing big trees
and spring flowers. From this a path leads through an area
with ferns to the northern garden with its Japanese gardens,
meeting place, wood, rhododendron terraces, orchard and
kitchen garden. Both the Japanese garden and the rhodo¬
dendron terraces west of the kitchen garden are being
extended.

The meeting place, the highest point of the garden, has a
wonderful view over Brabrand lake, Århus and - through
neighbouring trees - of the big forest-covered hills in the
west.

A Living Garden from the 1880's page 90
by Åge Nicolaisen
The well-known historical gardens are cared for by special¬
ists with modern methods and tools, but only seldom does
one see the mediaeval art of gardening alive today.

Such a garden is to be found in Charlottenlund, north of
Copenhagen -an ordinary villa garden laid out around a
typical house from the 1880's. It is fenced in on two sides
by a painted wooden fence, separated from the rest 6f the
garden by a two-foot strip of bare earth that guarantees
easy access when painting or washing the fence.

The rest of the garden is about 8 in higher, and the dif¬
ference in level is marked by a beaten edge, a method re¬
cognizable from Brueghel's print from around 1570: Spring
Work in the Garden. A special spade was then used for the
purpose, and the beds were marked and stuck off from the
surrounding paths, the edges beaten so firmly that they pre¬
served their form throughout the entire summer. The Char¬
lottenlund garden-owner is using the same method he learnt
from his father 60 years ago. These beaten edges surround
the rose, dahlia and peony beds in the centre of the garden,
other edges being planted with narrow hedges of clipped
box or marked with big shells. The garden paths are almost
entirely of gravel.

The trees are mainly fruit trees indispersed with japonica,
holly, box, cherry laurel, yew and spruce bushes, and with
a particularly elegantly clipped border of ivy.

The grass in the centre bed is permanent, though has
certainly once been a one-year lawn, dug up every autumn
and re-planted in the spring. The remaining earth is kept
free of weeds and ground plants, it being dug meticulously
every year so that withered leaves may enrich the soil.

Although designed to be seen from the windows,- the gar¬
den is also meant to walk about in, and there are two bowers
of lime and yew.

Old gardens cannot be put in a museum, but they ought
to be preserved for posterity in some way, so that they do

not disappear when their present owners can no longer
manage the intensive care and maintenance.

Beer Garden „Hyldebo" page 92
„Hyldebo" in West Zealand near Fårevejle is a red-washed
old farmhouse from the 18th century, with thatched roof
and tiny tap-room and kitchen behind low doors and small
windows. The entrance to the garden is via the courtyard,
which contains old apple-trees and a summerhouse with
pergola of more recent date, where it is possible to sit in bad
weather. Behind is the beer garden proper, separated from
the fields by a thorn hedge. The garden consists chiefly of
herbs and perennials and includes many old-fashioned plants.
Garden furniture for the guests has been placed on the
broad gravel paths between the beds, from where there is a
wonderful view. „Hyldebo" was laid out about 40 years ago
by a farmer's wife interested in plants, and is an example
of an anonymous and unplanned garden with much charm.

Selsø page 94
Selsø Castle lies on a mound in the low-lying meadows west
of Roskilde fjord. The main building was built between
1570 and 1576 in the Dutch renaissance style then prevalent,
but little is known about the garden of that time. In 1734
the main building and courtyard were altered, all renais¬
sance features being removed, to take the form of a two-
storey house of red brick with an ordinary pitched roof.
A map from 1794 shows Selsø garden as a baroque layout,
but there is no description attached. Today only the remains
of some old lime avenues and earth formations disclose the
existence of a 200-year-old baroque layout. Between 1808
and 1829 Selsø-gardens were re-designed in the English
romantic style, and there are still some remains of this
epoch today.

After having been unihabited for 150 years Selsø Castle
and gardens show signs of delapidation, but restoration of
the main building was begun in 1972.

Proposals for the registration and restoration, which were
elaborated in the spring of 1974 by senior students of the
Royal Veterinary and Agricultural College, Garden and
Landscape Department, under the leadership of an architect
and landscape architect, will form part of the documentation
submitted by the Danes in connection with the Preservation
of Buildings' Year in 1975.

It is proposed that the courtyard be completely uncovered,
the surrounding wall restored and re-built, the oval lawn in
the middle being retained. The two bridges should be re¬
stored and the moats drained and sown with grass. The
lower ground floor garden is suggested as a communicating
link between the rest of the garden and the courtyard. The
upper ground floor garden with its grass-covered slopes
surmounts the lower, separated from this by old and well-
developed lime-trees. Towards the castle it remains open,
but is enclosed on other sides by beech hedges.

It is proposed to convert an enclosure east of the lower
ground floor garden into a tea garden and to re-establish
the kitchen garden along broad lines. At the end of the path
leading from the gardener's house through the fields along
the edge of the forest is the forest lake, which should be
cleaned. The path leads further on the north-west corner of
the garden, where the entrance and ticket-office might well
be placed.

The remains of the old avenue are to be preserved, siting
a carpark between this and the churchyard. Some new trees
should be planted to screen off this area from the home
farm, and the grass should be preserved for grazing.

The entrance drive should be marked by hedges, the gate
building by a newly planted chestnut avenue, which at the
same time screens it from the courtyard and the dunghill.



Stadsgartnerens rolle ... (fortsat)

til en bys aktiviteter. Dette kommer endnu tydeligere
frem ved dispositionsplanerne, hvor kommunalbesty¬
relsen på grundlag af en samlet vurdering af de areal¬
mæssige og økonomiske ressourcer i kommunen skal
tilvejebringe en dispositionsplan for arealanvendelsen
og bebyggelsesforholdene i hele kommunen. Hermed
drages også arealanvendelsen i det åbne land ind un¬
der den kommunale planlægning, som det bl. a. kon¬
kretiseres i bestemmelserne om, at dispositionsplanen i
hovedtræk fastlægger
- størrelsen og beliggenheden af arealer forbeholdt

jordbrugs- og fiskerierhvervene,
- størrelsen og beliggenheden af arealer forbeholdt

udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster
i jorden,

- størrelsen og beliggenheden af feriehusområder og
andre arealer til ferie- og fritidsformål.

løvrigt må det forventes, at dispositionsplanens øvrige
indhold fremkommer under nøje hensyntagen til de
aktuelle landskabelige forhold.

Med de tre skitserede plantyper er der opnået en
naturlig sammenhæng mellem den oversigtlige areal¬
anvendelsesplanlægning udmøntet i regionplaner og
de mere detaljerede rammer for den lokale planlæg¬
ning, og det er blevet muligt at placere beslutnings¬
processen på det niveau, hvor den hører hjemme. Plan¬
lægningen af det åbne land og en lang række natur-
og miljøbeskyttelsesproblemer er for alvor kommet
under kommunalt regie, og det kan blive spændende at
se, i hvor høj grad en aktiv landskabspolitik og natur-
og miljøudviklingspolitik i kommunerne efterhånden
kan erstatte den hidtidige restriktive lovgivning på
dette område. Det fører os naturligt tilbage til den
kommunale forvaltning; er den kvalificeret nok til at
varetage disse opgaver?

Stadsgartnerens funktion
I en række kommuner landet over har forvaltningen en
særlig afdeling til at tage sig af kommunens grønne
områder og i enkelte kommuner drages disse afdelinger
med ind i den øvrige planlægning i kommunen og kan
derfor varetage landskabelige hensyn under byens ud¬
vikling. Men bortset fra disse få kommuner, hvor stads¬
gartneren virkelig drages med ind i planlægningen og
udviklingen af bymiljøet og beskyttelsen af natur¬
værdierne, er det alt for tilfældigt hvorledes kommu¬
nerne varetager deres forpligtelser på dette område.
Hvis vi vil forvalte og videreudvikle landskabet i byen
og det åbne land på en tilfredsstillende måde, bliver
det nødvendigt at lægge meget større vægt på en stads¬
gartners funktion.

Med den traditionelle sektorinddeling i den offent¬
lige forvaltning vil det være nødvendigt med en sam¬
menfattende planlægning baseret på en helhedsanalyse
af kommunens landskabelige situation. Med sin evne
til at opfatte helheder kan stadsgartneren indtage en
særlig rolle i dette arbejde og medvirke afgørende til
at bevare og videreudvikle nye landskabskvaliteter.

tion i denne sammenhæng. Det bliver efterhånden
mere og mere klart at naturfredning ikke blot er passiv
varetagelse af bevaringshensyn, men at der snarere
kræves en aktiv landskabspleje og arealanvendelses¬
planlægning, hvis vi vil sikre de værdifulde landska¬
ber. En varsom landskabsudnyttelse fordrer, at de
myndigheder, der har forpligtelserne til at tilveje¬
bringe rammerne omkring udviklingen, også må have
den fornødne baggrund herfor i form af ekspertviden
på det landskabelige omåde.

Forslaget, der har været fremsat, om at overføre
fredningsplanudvalgenes arbejdsområde til amtsrå¬
dene, falder godt i tråd med det nye planlægnings-
mønster, der tegner sig for landet som helhed. Amts¬
rådene skal jo nu varetage en lang række landskabe¬
lige og miljømæssige interesser gennem udarbejdelse
og håndhævelse af regionplaner. Det vil derfor være
naturligt at knytte alle de mange bevarings- og fred-
ningsopgaver til dette arbejde.

Når kommunerne i den lokale politik skal udmynte
intentionerne i regionplanerne gennem deres dispo¬
sitionsplaner og lokalplaner, er det lige så nødvendigt
at den kommunale forvaltning har den fornødne
ekspertise til at varetage disse hensyn på lokalt plan,
og det vil være naturligt at knytte denne opgave sam¬
men med stadsgartnerfunktionen.

Ved at udbygge de kommunale forvaltninger med
den fornødne fagkundskab indenfor landskabsplanlæg¬
ning og -forvaltning kan der skabes tillid til at kom¬
munerne kan magte disse opgaver.

Det vil være af stor betydning at få placeret netop
bevarings- og fredningsplanarbejdet og plejen af
landskabet så tæt ved den øvrige planlægning som
muligt. Der vil de bedste muligheder være for at på¬
virke udviklingen, så den foregår med størst mulig
hensyntagen til naturgrundlaget.

Fredningsplanlægning
I lyset af den senere tids diskussion om frednings-
planarbejdets placering i den offentlige forvaltning,
synes det naturligt også at se på stadsgartnerens funk¬

CHR. MØRUP JENSEN, landskabsarkitekt. Ansat i Lyngby
parkvæsen. Fagmedarbejder i redaktionen for „ugeskrift
for agronomer og hortonomer".
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VINDUET

Foreningen af Danske Landskabsarkitekter har i samarbejde
med Danske Arkitekters Landsforbund og efter opfordring
af Byggefagenes samvirke torsdag den 12. september 1974
deltaget i demonstrationen mod byggekrise og arbejdsløshed
på Christiansborg slotsplads. Flg. resolution blev afleveret:

Til Folketingets partier!
1 dag er 40.000 arbejdsløse i Danmark. I løbet af de næste
måneder ventes tallet at være over 60.000.

Stop spekulationen i arbejdsløsheden -

Arbejde til alle!
Den voksende arbejdsløshed er et resultat af, at der speku¬
leres i arbejdsløshed i et forsøg på at rette landets vaklende'
økonomi op. Vi kan ikke tillade, at arbejdsløsheden bruges
som økonomisk regulator.

En større ledighed vil medføre mindre købekraft. Det be¬
tyder igen mindre salg for til sidst at øge arbejdsløsheden.
Denne udvikling er selvforstærkende. Den bider sig selv i
halen.

Samtidig med, at der spekuleres i arbejdsløsheden, kan
danske firmaer frit investere deres fortjenester i udlandet.
Det forværrer både pengeknapheden og arbejdsløsheden.
Stop spekulationen I bygge- og anlægssektoren -

Væk med det „sekskantede boligforlig" -.
For en langsigtet social, fysisk og økonomisk planlægning!
Ligesom arbejdsløsheden er boligbyggeriet gang på gang
blevet brugt til økonomisk regulator. Det påvirker den øvrige
byggesektor i et omfang, så mange virksomheder må lukke.

Boligforliget løser ikke problemerne. Tværtimod.
Det er en del af en asocial nedskæringspolitik, der be¬

skærer det sociale byggeri kraftigt og medfører generelle
huslejestigninger i den gamle boligmasse.

Samtidig skaber det urimelige vilkår for byggeriet og
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hindrer en ordentlig planlægning og projektering, både
bygnings- og landskabsplanlægning som socialt og øko¬
nomisk.

Vi må kræv en langsigtet boligpolitik, der sikrer en for¬
øgelse af det almennyttige byggeri til en fast lav rente, og
som stopper spekulationen i husleje, jord og fast ejendom.

Vi ønsker boliger, som folk kan betale.
Fuld erstatning under ledighed -
Væk med skatter og afgifter for de arbejdsløse!
Vi ønsker ikke at være arbejdsløse. Det er ikke os, der har
skabt eller fremmet den store arbejdsløshed. Men det er os,
der rammes hårdest.

Vi må kræve, at vi ikke lider tab. Der må sikres fuld
dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Såfremt dette ikke
gennemføres omgående, må arbejdsløshedsunderstøttelsen
reguleres på samme måde som lønningerne.

Den urimelige 26 ugers bestemmelse må ophæves.
Arbejdsløse må fritages for bunden opsparing og skat.

Ne| til tvangsforflytning af arbejdskraft -

Arbejdsformidlingen tilbage til fagbevægelsen I
Tvangsforflytning af arbejdskraft løser ingen problemer,
hverken arbejdsløsheden eller virksomhedslukningerne.

Ingen skal være forpligtet til at tage arbejde så langt fra
hjemstedet, at det medfører skift af bopæl.

Vi må kræve, at reglen om bortfald af understøttelsen,
hvis man ikke vil flytte, fjernes.

Fagbevægelsen må have den fulde kontrol over arbejds¬
formidlingen for at sikre vore interesser.

Vi understreger, at dette er vores minimumskrav. Vort
hovedkrav er stadig: ARBEJDE.TIL ALLE!

Hvis Folketinget ikke tager vores krav alvorligt og sikrer
den fulde beskæftigelse, kan vi kun love én ting:

Vi kommer igen, og vi kommer flere!
Byggefagenes Samvirke I København, Danske Arkitekters
Landsforbund, Foreningen af Møbel- og Indretningsarki¬
tekter, Foreningen af Danske Landskabsarkitekter, Teknisk
Landsforbund, Dansk Bygningskonstruktørforening.



Parker och utstallningar
Av Sven-lngvar Andersson

De stora utstallningar, som industrialiseringen forde
med sig redan i den andra hålften av 1800-talet gav
inte så sålian en park som extra resultat.
Kommunen, som stod for utstållningen, hade redan
betalt området och en del av de vågar och planterin-
gar, som anlagts kunde bilda stommen i en park. Ut-
stållningsrestauranten blev utvårdshus och musikpa-
viljongen kunde behålla sin funktion i stadsparken.
Med lite sjålvbedrågeri kunde man tro att man fick
parken gratis och for ovrigt horde det till god ton att
anlågga stadsparker på den tiden.

I Sverige har Lund sin stadspark från Hantverks-
utstållningen 1907, Pildamsparken i Malmo år ett
minne från Baltiska utstållningen 1916 och i Stock¬
holm vittnar det stora perenna landet vid Kållhagen,
som var Alnarps och Biilow-Hiibes bidrag, om den
epokgorande utstållningen 1930.

Efter forstå vårldskriget behovdes det parker såvål
som nya boståder i Europa, forst i återuppbyggnaden
och sedan for att hålla jåmna steg med stådernas till-
våxt. Det var då tyskarna fann på att utnyttja utståll¬
ningen som forlosare for rekreationsområden.

Det visade sig att man kunde hoppa over detdår
med industri och hantverk. Man kunde ordna tråd-
gårdsutstållningar. Med hjålp av massor av blommor
och andra arrangementer kunde man locka stora skaror
av betalande gåster. Hålsopropagandan anslot sig och
det nationella (lås nationalsocialistiska) inslaget fat-
tades heller inte. Når de stora fålten av ettårsblommor
hade vissnat och Kraft-durch-Freude-flickorna hade
hoppat fårdigt på gråsmattorna, så mognade utståll-
ningsområdet till stadspark med lugnare parkaktivi¬
teter'.

På det viset fick den ena nerosåde industristaden
efter den andra våldisponerade rekreationsområden i
funktionalismens anda men med en djup bugning for
borgarnas trådgårdsintresse. I Stuttgart finns ett av de
finaste exemplen, Killesberg. Om det år någon som
tror att parkernas tid år forbi så åk dit och se hur
unga och gamla promenerar och simmar och spelar
boll och luktar på blommor och sitter i skuggan och
dricker bier medan de ser på unga och gamla som
Efter andra vårldskriget blev det ny fart på park-
utstållningarna. Planten und Blommen i Hamburg och
Karlsau i Kassel anlades bokstavligen på ruinerna.

Det senaste exemplet kommer från Osterrike. I sommar
har Wien haft internationell trådgårdsutstållning,
WIG 74.

Området ligger i Oberlaa 8 km soder om Wiens
centrum och parken skall dels tjåna som kurbadspark
for en ny anlåggning, som har- byggts upp kring en
nyupptåckt svavelkålla med mycket verksamt vatten
(luktar gor det åtminstone), dels som stadsdelspark for
ett stort bostadsområde med ca 100 tusen månniskor.
Av objektiva upplysningar kan nåmnas foljande: Sta¬
den Wien år byggherre. Landskapsarkitekten Erich
Hauke från Frankfurt har projekterat och lett upp-
byggnaden. Han vann en oppen internationell tåvling i

vars jury arkitekten Erik Christian Sorensen från Dan¬
mark och landskapsarkitekten Gunnar Martinsson från
Sverige ingick. Anlåggningen har inklusive kurhotellet
kostat ca 200 milj. sv. kr. och besokts i sommar av ca
3 milj. månniskor.

Hur planen ser ut framgår av illustrationen hårintill
och bildtexten ger huvuddragen av anlåggningen.

En arkitekt i Wien, som brukar uttrycka sig behår-
skat och diplomatiskt beråttar att WIG har varit varmt
presstoff och att vårderingarna i grova drag fordelar
sig på tre slags tyckare. Den forstå gruppen år liten,
men den talar med auktoritet. Arkitekten Peichl har
samlat en grupp kolleger dåribland professorn och
forfattaren till Wiens generalplan Roland Rainer till
en attack mot parkforvaltningen och kommunalstyrel¬
sen. Huvudpunkterna år två. Det år inte forståderna,
som behover parker utan innerstaden och om det skall
anlåggas nya parker så skall de inte se ut som WIG.
For att forstå detta skall man veta, att innerstad i
Wien betyder det tåttbyggda område, dår s/4 av de
1,5 miljonerna bor. Wien våxte våldsamt under några
decennier fore sekelskiftet, då det var centrum i den
osterrikisk-ungerska dubbelmonarkien. Perioden kallas
for Griinderzeit och betydde, att det som vi kallar
malmar och brokvarter blev hembygden for mer ån
en miljon månniskor vid en tidpunkt då Stockholm
hade 200 000 invånare. Sedan har man inte behovt
bygga på långt når så mycket som på andra håll, for
de tillflyttade har kunnat flytta in i de boståder som
en gång behovdes for dem, som administrerade de be-
sittningar, som inte finns mera.

Den andra gruppen år de många Wienarna. De har
inte skrivit'någon samlad resolution men insåndarbrev,
och de låter sig intervjuas i tidningar, radio och TV.
De tycker att det år festligt når rosorna blommar, att
det år skandal, når utstållningsområdets monorail
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I Boyes fodspor
Af Jette Abel

Georg Boye * 17. 3. 1906
t 29. 10. 1972
Professor ved Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskoles afdeling
for Have og Landskab, Danmark

Georg Boye, bom 17. 3. 1906, died
29.10. 1972. Professor at the Garden
and Landscape Department of the
Royal Veterinary and Agricultural
University, Denmark.

Fuglehus tegnet i 1953. Birdhouse drawn in 1953.
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To år er gået, siden Georg Boye døde. Nekrologer,
som kort beskrev hans liv og alsidige virke, blev of¬
fentliggjort i dagspressen og fagtidsskrifter, men en
egentlig omtale af Boyes mangeårige indsats som have¬
arkitekt blev ikke fremsat på daværende tidspunkt.

En gennemgang af Boyes sagskartotek, der tæller
over 1200 numre, viser, at hans arbejdsopgaver har
været af vidt forskellig karakter, men at der er en klar
udvikling i rækkefølgen.

De første opgaver fra 30'erne, mens Boye var ansat
hos stadsgartneren i Århus, var privathaver. At Boye
også har været med til at præge Århus kommunes
grønne områder, kan ses den dag i dag. Boye var selv¬
stændig i Århus fra 1935-37, og arbejdsområdet blev
udvidet med alderdomshjem, idrætspladser, kirkegårde
og deltagelse i konkurrencer.

Fra 1937-43 var Boye medarbejder hos C. Th.
Sørensen i København. I denne periode nævner karto¬
teket igen en række privathaver, men fra talrige
ekskursioner sammen med Boye til socialt boligbyggeri
fra den periode har jeg indtryk af, at Boye prægede
især detaljerne i mange af C. Th. Sørensens velkendte
bebyggelser. Foran en støttemur eller en sandkasse
kunne han sige: Læg mærke til, hvordan kurver og
overkant løber her.

Boye fortsatte med socialt boligbyggeri, da han for¬
lod G. Th. Sørensen. Han blev havearkitekt for Køben¬
havns aim. boligselskab, fulgte med i hele udviklingen
fra enkelte karréer til de store parkbebyggelser, der
kulminerede med 1. etape af KABs, AKBs store bolig-
by Fortunbyen i. Lyngby, der rummer stokbebyggelse,
rækkehuse, pensionistboliger, butikker og børneinsti¬
tutioner.

En række offentlige opgaver meldte sig sidst i fyr¬
rerne og først i halvtredserne. Parker, kirkegårde, syge¬
huse og skoler, industriarealer og forretningsejen¬
domme, men stadig fik Boye også tid til at tage sig af
privathaver. Det er morsomt at konstatere, at byg¬
herrerne ofte er gengangere. Har Boye tegnet have til
det første hus, søger man også hans råd næste gang.

Boye var i en årrække havearkitekt for statens ånds¬
svageforsorg og for statshospitalerne. De kraftige

plantninger omkring plejehjemmet i Ballerup ligger
i dag som en markant grøn oase i den træfattige for¬
stadskommune. Det samme gælder plantningerne ved
Lillemosegård og børnehospitalet i Vangede.

Kaserner og hemmelige bunkers, Zoo og Tivoli, råd¬
huse og mindeparker, gesandtskaber og ambassader,
vej skæringer og torve har ligget på tegnebordet. I
marts 1955 optræder den store byggesag Østifternes
.Kreditforening første gang, i 1957 motorvejen fra
Knudshoved til Hjulby på Fyn, marts 1958 Kastrup
Lufthavn, juli 1959 TV-byen og i august 1959 de nye
ministerialbygninger på Slotsholmen i København.
Samtidig bliver der dog stadig tid til mindre lokale
ting: Rungstedlund, Rungsted Kirke, Ewalds høj m. m.

Efter at have bladet i kartoteket og arkivet spørger
man uvilkårligt sig selv: „Har det virkelig været mu¬
ligt at have så mange bygherrer og at samarbejde med
så mange teknikere?" Ikke underligt, at Boye kendte
en utrolig masse mennesker og var en stor menneske¬
kender.

De sidste år Boye levede, ryddede han kraftigt op i
arkivet. Meget blev brændt på hans bålplads i den
store have i Kokkedal. Disse arbejder er omhyggeligt
betegnet med et -i-, i kartoteket.

Da Boye var blevet professor verd KVL., blev en del
af sagerne overdraget til tidligere medarbejdere, og til
sidst solgtes forretningen til Frank Pettersson.

Blandt alle disse mange anlæg har Landskaps redaktion
valgt at vise Østifternes Kreditforening og Ministerial-
bygningerne i Slotsholmsgade I København.

At valget, når man vil gå i Boyes fodspor, er faldet på
disse to anlæg skyldes dels, at de ikke tidligere har været
vist i Havekunst/Landskap, dels at de var nogle af de
sidste større projekter, som blev færdige, mens Boye selv
var aktiv på tegnestuen. De er ikke ændret ved udvidelser,
og den rent vedligeholdelsesmæssige standard er god.

JETTE ABEL, lektor på Afd. for Have og Landskab, Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København.
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Situationsplan,
mål ca. 1:1000.

Master plan,
scale c. 1:1000.

Østifternes kreditforening, København
Østifternes kreditforenings nu Kreditforeningen Dan¬
marks moderne kontorhus ved Jar'mers Plads i Køben¬
havn afløste sidst i 50'erne Ulrik Plesners gamle mur¬
stensbygning, som blev nedrevet ved det store gadegen¬
nembrud fra den nye Langebro til Gyldenløvesgade.

Den gamle bygning i samme stil som Studenterfor¬
eningen lukkede gadebilledet, mens den nye høje byg¬
ning måtte trækkes ud til siden af hensyn til gadeud¬
videlsen. Den kom derved til at ligge helt op ad
Ørstedsparken, et af de grønne områder, som blev
bevaret, da Københavns volde blev sløjfet i 1860'erne.

Bygningen, der er tegnet af arkitekterne Chr., Erik
og Aage Holst, består af to for hinanden forskudte

husblokke på henholdsvis syv og tre etager forbundet
med et glasparti. Den lave bygning, der rummer direk¬
tionslokaler, har mod øst kantine i underetagen med
direkte adgang til en kantinehave. Grundet de store
gadereguleringer og naboskabet med den kommunale
park måtte udformningen af friarealerne ske i sam¬
arbejde med kommunens teknikere.

På forpladsen, der hviler delvis på betondæk, skulle
opstilles en skulptur af Hugo Lisberg, en stor ørn med
baskende vinger, hvilende på .kanten af et granitbassin.
Opgaven var ikke let, hvilket talrige udkast til plad¬
sens udformning vidner om. Slutresultatet blev en åben
plads hævet i forhold til gadeniveau, afgrænset mod

Arkitekter:

Chr., Erik og

Aage Holst
Landskabsark.:

Georg Boye f
Fotos:
Henrik Fog-
Moller

Forpladsen hvor
billedhuggeren
Hugo Lisbergs
orneskulptur er
anbragt mellem
frodige plataner.

In the forecourt
the great eagle
by the sculptor,
Hugo Lisberg,
is placed be¬
tween luxuriant
plane trees.
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Nordpilen i forpladsens belægning er formet af mørk gryt-
hytteskifer, lys hovemarmor og bronce i spidserne.

Snit og plan af forplads.

Section and plan of forecourt.The compass card in the surface of the forecourt is formed
of dark slate and light marble with bronze in the tips.

Pladsen, der er

lagt i sort skifer,
afgrænses mod
fortov af en mur
med stedsegrøn
plantning.

The courtyard,
paved with black
slates, is separ¬
ated from the
pavement by a
wall planted
with evergreens.

fortov af en mur med stedsegrøn plantning. Selve
pladsen er belagt med sort Grythytte skifer. Midt på
pladsen er indfældet en kompasrose i hvidt marmor.
Lisbergs ørn er opstillet i en platanlund i pladsens syd¬
østlige hjørne mod Jarmers Plads. Pladsen omkring
Ørnens bassin er belagt med chaussésten. Under træerne
står et par marmorbænke.

Ørstedsparkens hellebardgitter, der, hvis kommunen
havdp fået sin vilje, skulle have kronet skråningen
mellem parken og kantinehaven, er efter Boyes idé
ført hen til gavlen af den lave bygning, således at kun
plantning skiller park og have. En låge i gitteret giver
via en trappe adgang til kantinehaven fra pladsen.

I kantinehaven har Boye arbejdet med et mønster i
specialstøbte trekantede fliser i sort, gråt og hvidt.
Inspirationen er hentet fra et Square i Pittsburg, Pen-
sylvania, USA.

Skråningen er terrasseret ved hjælp af mørke beton¬
elementer; beplantningen er dels blivende buske og
små træer dels udplantningsplanter. Op mod den ne¬
derste mur er opsat bænke, og i sommerhalvåret rykkes
borde og stole ud. Det voldte mange problemer at få
indpasset brønddæksler, lamper og et fuglebad (skæn¬
ket af personalet) i et så grovmasket mønster. Pladsens
afvanding sker til en rende under belægningen gennem
en åben fuge.
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Beplantnings-
disposition til
kantinehaven.

Planting plan
for the canteen
garden:
Framing in:
Yew - shaped
into sculptural
blocks.
Permanent
plants: Creeping
juniper and
Rhododendron
kosterianum.
Scattered decor¬
ative bushes
and low ever¬

greens, as well
as a few taller
plants such as
Catalpa and
Cotoneaster
salicifolia.
Ground coverage
of creeping
evergreens
together with
spring bulbs.
Variable plants:
Spring forget-
me-nots with

yellow and white
tulips, colourful
summer annuals.

Til venstre:

Rekonstruktion
af belægningen
på Melon Square
i Pittsburg, som
Boye besøgte på
en studierejse
i 1958.

Til højre:
Detajltegningen
viser, hvordan
Boye forestillede
sig mønstret i
kantinehavens
flisebelægning.

Left:
A reconstruction
of the paving
on Melon Square
in Pittsburg,
which Boye vi¬
sited in 1958.

Right:
Detail drawing
showing how
Boye envisaged
the pattern of
the paving in
the canteen

garden.
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I kantinehaven har Boye efter amerikansk forbillede ar- Boye has based, the pattern of black, grey and white flag-
bejdet med et flisemønster i sort, gråt og hvidt. stones in the canteen garden on an American model.
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Arkitekter:

Thomas Havning
og Eske
Kristensen

Landskabsark.:

Georg Boye t

Udvidelse af
ministcrialbyg-
ningerne i Slots¬
holmsgade.
Perspektiv af
parterrehave.

Extension of
the ministerial
buildings in
Slotsholmsgade.
View of the
ground floor
garden.

Ministerialbygningerne i Slotsholmsgade, København
Det stærkt omdiskuterede ministeriebyggeri på Slots¬
holmen i København blev opført i årene 1962-67. Ar¬
kitekter var Thomas Havning og Eske Kristensen. Også
her er der tale om et stort kontorbyggeri på et relativt
lille areal. Grunden er trekantet, begrænset af Slots¬
holmsgade, Christians Brygge og ældre ministerial-
bygninger. Komplekset omfatter fem fløje. Facaden
mod Slotsholmsgade består af to huse lidt forskudt
for hinanden. Den ene bygning danner nordfløj i et
fire-fløjet anlæg omkring en gårdhave. Dette rum er
tilsyneladende retvinklet, men alle vinkler er i virke¬
ligheden skæve. Sydfløjen, som kun har tre etager, er
fritliggende, forbundet med øst- og vestfløjen ved glas¬
korridorer i 1. sals højde. Dette bevirker, at der er
forholdsvis lyst i gårdrummet.

De øvrige friarealer er alle trekantede og åbne mod
syd-øst. En lav mur med nicher adskiller dem fra
Christians Brygge. Der er parkeringskælder under så
godt som hele området. Dette har begrænset mulig¬
hederne for større træplantninger. Der er til gengæld
arbejdet med fine belægninger og vand i små og store
bassiner.

Fortovs- og parkeringsarealerne i Slotsholmsgade,
hvor genboen er Christian d. IVs Børs, er reguleret
med nænsomhed. Hele arealet er befæstet med ensartet
materiale, nemlig granit, henholdsvis brosten, chaussé¬
sten og bordursten; en ældre trærække er suppleret
med en trærække mellem parkeringspladserne. Ved
indgangsdør og langs facaden er der lave stedsegrønne
plantninger. Gadebilledet er trods blandet arkitektur
og mange biler blevet harmonisk og grønt.

Det største af de trekantede arealer er udlagt til par¬
keringsplads og nedkørselsrampe til parkeringskælder.

Anlæggets hovedrum er den store firkantede gård¬
have. Der er en egen ro over dette rum. Bygningerne
lukker gadestøjen ude; man hører det sagte plask af
tynde vandstråler, der rammer vandfladen samt en
forfriskende pjasken i baggrunden fra det aflange
bassin. Belægningen i "gårdhaven og parkeringsgården
er dels brosten dels specialstøbt betonfliser med frilagt
overflade af granitskærver. Fliserne ligger i lange
bånd i gang- og kørelinier og danner i gårdhaven et
„kvadratnet". I firkanterne er der skiftevis en hævet
plantekasse bygget op af brosten, en brolagt plads med
bænk eller et bassin. En tynd vandstråle fra en dyse
gemt i plantekassens beplantning giver lidt bevægelse i
vandfladen. Beplantningen veksler fra kasse til kasse,
men med en rytmisk gentagelse. Bundplanter, små
Crataegus, roser, lavendel og om foråret løgplanter
giver et vekslende, men dæmpet farvespil. Gården er
om aftenen festligt oplyst af en række lamper. Der er
anvendt samme skærm til lamper i bede og på hus¬
mure. Pladsen afvandes til render under belægningen.
Fliserne over renderne er forsynede med runde huller.

Fliserne er et helt kapitel for sig; på grund af går¬
denes skævhed var det nødvendigt at tegne hele flise¬
mønstret op. Hver flise blev nummereret og special¬
støbt med' skæve hjørner; et kæmpepuslespil for både
havearkitekt, betonstøberi og anlægsgartner; desværre
er nogle i dag ødelagt af vejsalt. Det bliver svært at få
dem erstattet.

- Går man langs det store bassin rundt om kantine¬
bygningen, ender man i en lille have, der var tænkt som
udendørs spiseplads. Den bliver dog ikke benyttet efter
hensigten. Dels er der ikke direkte adgang fra kanti¬
nen, dels er støjen fra gaden meget generende her.

FOTOS:
HENRIK

FOG-MØLLER
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Anlæggets hovedrum er
den store firkantede
gårdhave med bassiner,
hævede plantebede og •

brolagte pladser.

The principal enclosed
space in the layout is
the big quadrangular
courtyard with its pools,
raised flower-beds and
paved squares.

Elaboration of the open
spaces. Scale c. 1:1200.

Udformning af friarealer.
Mål ca. 1:1200.
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Tegning og foto
af belægninger.

Drawing and
photo of the
surfacing.

Detalje af
kantinehave.

Detail of the
canteen garden.

Plan og foto af
gårdhave.

FOTOS: HENRIK
FOG-MØLLER

Plan and photo
of the court yard.
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Kig fra hoved¬
indgang mod det
aflange bassin.

View from the
main entrance

of the big pool.

Langs facaden
og ved hoved¬
indgangen er
plantet lave
stedsegrønne
buske.

Low evergreen
bushes have
been planted
along the front
and beside the
main entrance.

Fortovs- og
parkerings-
arealerne i

Slotsholmsgade
er befæstet med
brosten, chaussé
sten og bordur-
sten.

The pavement
and parking
areas in Slots¬
holmsgade are
surfaced with
paving stones,
sett stones and
bonlure stones.

Georg Boyes tidligere viste projekter

I det følgende gives i kronologisk rækkefølge en fortegnelse
over de af Boyes projekter, som tidligere har været vist i
Havekunst (Landskap).

Plantagen Agerkrog, Tistrup.stationsby. Havekunst 1933 s. 4.
Blomsterhallen, Århus. Havekunst 1933 s. 108.
Små haver. Konkurrence. Havekunst 1934 s. 51.

Overslag til en have. Havekunst 1934 s. 67.
Dir. Weis-Foghs have, Ordrup. Havekunst 1935 s. 64.
Dyrlæge H. Thomsens have, Marselis Boulevard.

Havekunst 1935 s. 65 og 67.
Ark. Mogenses have, Marselis Boulevard. Havekunst 1935

s. 65. »

Ark. Aksel Skovs have, Gertrud Rasksvej. Havekunst 1935
'

s. 66.
Dir. Chr. Ruges have, Marselisvej 14. Havekunst 1935 s. 125.
Rosenhave i Det kgl. danske Haveselskabs have. Havekunst

1941 s. 133.

Tandlæge H. Kærholms have, Skåde Bakker. Havekunst 1945
s. 7.

Venge kirkegård. Havekunst 1945 s. 7.
Udsnit af større projekt til boligbebyggelse i en omegns¬

kommune. Havekunst 1946 s. 26.

Ryes Plads, Fredericia. Havekunst 1947 s. 72.
Set. Jørgens Park, Svendborg. Havekunst 1947 s. 73.
Minde'park, Herning. Havekunst 1948 s. 41 og 45.
•Fortunbyen, Lyngby. Havekunst 1948 s. 41 og 45.
Venge kirkegård. Havekunst 1948 s. 41 og 45.
Have ved Fyns Stifts Husmandsskole, Odense. Havekunst

1948 s. 61.

Forslag til centralkirkegård, Næstved. Havekunst 1948 s. 74.
Egen have, Grønning. Havekunst 1949 s. 39.
Have ved mindre hus 1, Sverige. Konkurrence. Havekunst

1949 s. 59.
Have ved mindre hus 2, Sverige. Konkurrence. Havekunst

1949 s. 62.
Have ved mindre hus 3, Sverige. Konkurrence. Havekunst

1949 s. 66.

Ordning af terræn vest f. Viborg Domkirke. Konkurrence.
Havekunst 1950 s. 84.

Billedhugger Ejgil Vedel Schmidts have, Utterslev Mose.
, Havekunst 1951 s. 73.

Kirkegård, Orebro, Sverige. Konkurrence. Havekunst 1952
s. 3.

En lille have, Ermelundsvej. Havekunst 1953 s. 44.
Bebyggelsen Skovparken, Vordingborgvej. Havekunst 1954

s. 31.

Omlægning af 10 haver. Det kgl. danske Haveselskab.
Havekunst 1954 s. 46.

Herning Mindepark, Herning. Havekunst 1954 s. 49.
„De blindes have". Det kgl. danske Haveselskab. Havekunst

1955 s. 59.

Egen have. Buksbomparterre, Kokkedal. Havekunst 1956
s. 17.

Dir. Perths bålplads, Vedbæk. Havekunst 1957 s. 57.
Elverhøjskolen, Herlev. Havekunst 1958 s. 8.
Skolegård, Vejlby skole, Århus. Havekunst 1958 s. 42.
Skolegård, Hillerødsholmskolen. Havekunst 1958 s. 44.
NESA's parkeringsgård, Hellerup. Havekunst 1958 s. 64.
Falkonercentrets torv, København. Havekunst 1958 s. 82.
Centralsygehuset, Nykøbing F. Havekunst 1959 s. 25.
Hjørring Gymnasium, Hjørring. Havekunst 1962 s. 137.
Divan 2, Tivoli. Havekunst 1962 s. 148.
Bibliotekstorvet, Kalundborg. Havekunst 1963 s. 121.
Bibliotekstorvet, Kalundborg. Havekunst 1964 s. 42.
Statshospitalet, Glostrup. Havekunst 1965 s. 68.
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Dammanldgg-
ning vid ett av
urngravområ-
dena. Dammen
ar gjuten i
betong och
omges av en
sluttande grås-
yta. Intrycken
av en mink
skogstjårn erhål-
les genom att
betongytan
strykes med
asfalttjåra.

Pond layout
beside one of
the urn grave
areas. The pond
is made of
concrete and
surrounded by
grass. The im¬
pression of a
dark forest lake
is obtained by
painting the
concrete with
mineral tar.

Jdnkopings Skogskyrkogård - en kyrkogård i utveckling
I sodra stadsdelen i Jonkoping ligger Skogskyrkogår-
den, en kyrkogård som utan tvekan år en av landets
vackraste. Skogskyrkogården med sin ovanliga mark¬
struktur med flera s.k. istidsgrytor har genom ett utom-
ordentligt tillvaratagande av dessa naturliga forutsått-
ningar och skickligt anlåggningsarbete blivit en kyrko¬
gård med synnerligen stora skonhetsvarden.

Markområdet for kyrkogården inkoptes 1937. Då-
varande biskopen i Våxjo, Yngve Brilioth invigde om¬
rådet den 19 oktober 1941.

Arkitekt Olof Hult, Stockholm var kyrkogårdens
skapare. Stadstrådgårdsmåstaren i Jonkoping Ivar An¬
dersson hade ansvaret for anlåggningsarbetena.

År 1941 utlystes en priståvlan for uppforande av
ett kapellkrematorium. 1943 beslutade kyrkofullmåk-
tige, att låta uppfora ett kapell med krematorium
overensståmmande med det segrande tåvlingsforslaget
„Ett skogskapell" uppråttad av professor L. I. Wahl-
man och dennes son arkitekt J. Wahlman, Stockholm.

Over 30 år har alltså forflutit sedan kyrkogården
invigdes och begravningsutrymmena i de forstå ut-
byggnadsskedena har forbrukats. Under senare år, når^-
mare beståmt 1970 anlades en minneslund. 1972 an-

skaffades en minnesbok for minneslunden och i Lilla
Skogskapellet utformades en plats for minnesboken.

Samtidigt startade också utbyggnad av nya grav-
områden omfattande ca 2.000 kistgravar och ca 1.500
urngravplatser.

Kyrkogårdsforvaltningen har i samarbete med park¬
kontoret utfort projektering och anlåggning.

Kostnaderna for den nya utbyggnadsdelen inkl.
automatisk bevattning beråknas uppgå till ca 500.000:-
kronor. Arbetet kommer att vara helt slutfort under

1974. Allmånhetens intresse for Skogskyrkogården år
synnerligen stort, vilket bl. a. innebår att belåggnings-
frekvensen okar. Efter overenskommelse med park-
nåmnden har dårfor ytterligare 20.000 m2 (tidigare
parkmark) tillforts kyrkogården, den nya stadsplanen
har blivit klar i år.

Det nya kyrkogårdsområdet innebår forutom tillskott
av mark åven mojlighet till eget vattenintag från en å,
medforande våxtvånligare vatten till lågre pris.

Vidare utbyggnad av en kyrkogård år alltid en
grannlaga uppgift och då terrången år av den typ som
i d?tta fall kraves det extra kånsla for natur och våxt-
bestånd. I den nya utbyggnadsdelen har vi fortsatt
med anvåndning av blåbår och ljung som marktåckare
i naturområdena och i ovrigt olika slag av barrvåxter
som passar sammen med det „vilda" våxtbeståndet.

Personal- och ekonomiutrymmena som byggdes 1948
har under årens lopp blivit for små och år dessutom
hårt nedslitna. Kyrkogårdsnåmnden har dårfor låtit
projektera en om- och tillbyggnad, och den 24/9 1973
stålide kyrkofullmåktige erforderliga medel (650.000
kronor) till forfogande for byggnationens genom-
forande. Byggstart den 1 oktober i år.

Så kommer 1974 att bli ett år, som går till håvderna
for Skogskyrkogården, fårdigstållande av utvidgningen
och ibruktagande av moderna ekonomilokaler.

For att underlåtta såvål kontors- som fåltarbetet har
i samband med utbyggnadsprojekteringen uppråttats
ett dataanpassat gravplatsregister for hela kyrkogår¬
den. Registret omfattar for nårvarande ca 5.300 grav-
platsnummer och kommer att kunna anvåndas for all
nodvåndigt faktureringsarbete, men låmnar åven sta-
tistiska- och driftnodvåndiga uppgifter.

Evert Rehn

Fotograf

Ture Holgersson
Arkitekt

Bertil Wrangsjo
Kyrkogardschef
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Situationsplan
skala ca. 1:5000.
Utbyggnads-
området ar be¬
laget inom kyrko-
gårdens vtistra
del. Ytan som

avser utbygg-
naden omfattar
ca 34.000 m°.
1. kapell ocli
krematorium,
2. bilparkering,
3. ekonomibygg-
nader, 4. min-
neslund, 5. kulle.

Master plan.
scale 1:5000.
The extension
area is situated
in the west part
of the ceme¬

tery and compri¬
ses an area of
c. 40,000 sq yds.
1. Chapel and
crematorium.
2. Carpark.
3. Offices. . •
4. Memorial
grove. 5. Hill.
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Centralpunkt vid ett av gravkvarteren for kistgravar. Plat-
sen år kvarterets hogst belågna punkt. Den hårdgjorde gang*
ytan utgores av smågatsten med inslag av grå borgmåstar-
sten. Som inramning mot de cirkelformade gravraderna
planteras Pinus pumilio. Planteringen på den cirkelrunda
gråsytan utgores av Picia nidiformis.

The mid-point of one of the areas for coffin graves lying at
a higher level than its immediate surroundings. The paths
are laid with small paving stones. The circular graves are
framed in with Pinus pumilio and the circular grass areas
are planted with Picea nidiformis.
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Jonkopings Skogskyrkogård

Urngravområde som ingår i pågående utbygg-
nadsprojekt. Gravfålten år anpassade efter to¬
pografien. Nivåskillnaderne mellan gravfålten
upptas genom slåntplanering med Pinus pumilio
och Jupinerus repanda. Skogen foryngras ge¬
nom inplantering av nytt våxtmaterial av tall
och gran.

The urn grave area involved in the extension
work. The grave area is adapted to the topo¬
graphy, the differences of level being taken up
by planting the slopes with Pinus pumilio and
Juniperus repanda. The felled forest is rejune-
nated by new plantings of pine and fir.
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Hospitalet set fra Skclskur-siden. The hospital seen from the direction of Skælskør.

Skælskør Gigthospital
Byen var dengang lille og tæt, endnu ikke stort andet

end et fiskerleje vokset op omkring et kloster, godt
gemt hvor nor og fjord støder sammen, men med køb-
stadsprivilegierne synlige: Post(holder)gård, rådhus,
toldkammer, latinskole, fiske- og grønttorv og stor
munkestenskirke på den nærmeste bakketop; hoved¬
gaden mellem kirke og havn. Borgerhusene havde alle
en og to etager med lange haver mellem hovedgadens
huse og fjord-nor.

Byen hvilede erhvervsmæssigt i sig selv takket være
kongers og feudalherrers interesse for stedet. Længe før
vikingetiden har det været et ideelt samlingssted.

I vort århundrede har industri og institutioner af
gode grunde vist stor interesse for byen.

Bygning og landskab
Gigthospitalet var et af de første behandlingshjem, der
„skød op".

Det var et „frækt" indgreb i landskabet, der skete,
da arkitekterne Pedersen og Steudel startede byggeriet.

Det kuperede terræn med frugttræer, græsgange mel¬
lem egetræsgrupper og mosehuller opad en mindre skov,
„Lystskoven" blev reguleret og den 3-etages bygning
blev anbragt halvvejs mellem landevej og norets vest-
bred.

Det arkitektoniske ideal var rendyrket funktionalisme
og placeringen nærmest som en italiensk renæssance¬
villa, solitær i åbent landskab.

Placeringsidealet var imidlertid ikke hensigtsmæssig
her: Fra indkørselsudmundingen i Slagelsevej ligger
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Landskabsarkitekt Torben Michelsen, arkitekter Knudsen-
Pedersen & H. Steudel, Finn Westerby og Georg Stæhr

Lidt lokalhistorie

Lidt uden for Skælskør ved landevejen mod Slagelse
blev i 1933-36 gigthospitalets hovedbygning opført.
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1. Drive leading to main entrance. 2. Carpark. 3. Waiting
square with benches- and flower tubs. 4. Asphalt roads and
squares. 5. Sett stone paths. 6. Pool. 7. Sett stone pattern in
the grass. 8. Entrance drive oj reinforced grass in case of fire.
9. Practice surfacing.

1. Indkørsel til hovedindgang. 2. Grcesarmeret parkerings¬
plads. 3. Ventetorv med bænke og blomsterbaljer. 4. Asfalt¬
veje og -pladser. 5. Chausséstier. 6. Spejldam. 7. Chaussé-
mønster i græs. 8. Græsarmeret brandvej. 9. Øvelsesbelæg-
ninger.

Skelskør gigthospital

bygningen så lavt, at øjet sigter ind i 2. sals højde og
adgangsvejen har et fald på 1:14 med 80 meters afstand.
Fra Sorø-Ringsted landevejen øst for noret virker byg:
ningen næsten silo-agtig.
I 1968 fik arkitekterne Westerby og Stæhr overdraget
projektering af en ny behandlingsbygning. Det resulte¬
rede i opførelsen af en et-etages bygning på 1.000 kvm.
med kælder mod syd og en delvis ombygning af 1933-
komplekset.

Hovedindgangen blev herved flyttet fra den monu¬
mentale sydfacade til nord-vestre hjørne, hvor der før
var kulkælder med påfyldningslemme på en asfaltplads.

Samtidig med gennemførelsen af disse ændringer blev
der muligheder for differentierede uderum, to opholds¬
rum mellem gamle og nye bygning, et indgångstorv og
et parkeringsrum, foruden udsigts- og opholdskroge i
den udtyndede og ændrede park.

Slyngede gange og bar busketjord tilsås med græs,
„senromantisk" haveanlæg fra trediverne ned mod no¬
ret bringes i funktion og renses for „vildskud".

Den ny plantning består af:
Omkring bygningen bambus, taks og smalbladet laur¬

bær og lidt Stephanandra samt fyrretræer.
Længere ude i parken: rhododendron og busketroser

samt ildtorn og ahorn.
Hække og tætte busketter er af skovbøg og taks.

Beplantning
Landskabskarakteren var bestemt af ege- og bøgeskoven
mod nord og øst, høje hække af avnbøg og tjørn mod
vest og syd, frugtplantage i parkens sydlige del og urte¬
have (mark) mod nord. Tidligere til eget forbrug - nu
nærmest kuriøst som produktion.

Frugttræerne er udtyndet efter kriteriet: mest kro¬
gede og robuste (skulpturelle) træer bevares.

Belægninger
Fordiskussionerne er forløbet her som omkring de fleste
øvrige institutioner.

Bygherreønske: betonfliser. Landskabsarkitektens
forslag: brosten.
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Ankomst- og venteplads. Arrival and waiting-place.

På et tidligt stadium er det vigtigt at tegne et funk¬
tionsdiagram - ellers vil det sikkert blive, som det så
ud her fra sidst i trediverne til 1970: Asfaltkørevej og
fortov med store standardfliser og kantsten imellem
fører det meste af vejen rundt omkring det store byg¬
ningskompleks og i lidt snørklede kurver rundt til de
øvrige spredt liggende bygninger,.

Færdselsdiagrammet resulterde i følgende belægnings-
opdeling:
Funktion Kategori Emne

Køreveje

Gangstier

Primære
Sekundære
Tertiære
Primære

Sekundære

Tertiære

Asfalt

Græsarmeringsfliser
Græsmacadam
Betonfliser
Bordursterf
Ankasten
Frostsikre klinker
Chaussésten
Murstensklinker
Sandsten
Grus
Brosten

Toppede brosten
Græsarmeringsfliser

Af indgangsdøre findes:
Hovedindgang, hvortil al trafik inclusiv gangbesvæ¬

rede skal foregå.
Transportindgang, hvortil kun kørende trafik skal

ha' passage.
Parkudgange, hvortil kun ikke-gangbesværede (eller

kun lettere) personer skal kunne passere.
Herefter blev der enighed om at vælge følgende belæg-
ningstyper under særlig hensyn til miljø- og design¬
krav:

Hovedvej ssystem: Lys asfalt.
Indgangsparti og torv: SF-systemfliser (efter at et

projekt med Albertslundfliser måtte opgives p.g.a. et
for højt liggende kælderloft under en del af pladsen.

Brand- og transportveje: SF-græsarmeringsfliser.
Stier i opholdshaver og park: Chaussésten.
Sekundære stier: Grus og grynsten.
I syd-vestre hjørne af behandlingsbygningen er der

udgang fra bevægelsesrummet.
Her er hele registret af gangbelægningstyperne lagt

på et solrigt og rart sted. Patienterne kan gøre sig for¬
trolig med dem alle, indeni de prøver kræfter i den øv¬
rige del af parken.

TORBEN MICHELSEN er praktiserende landskabsarkitekt,
og akademigartner på Sorø Akademi.
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IFLA's generalforsamling i Wien 1974
Rapport fra den danske IFLA - delegat Andreas Bruun
IFLA's generalforsamling - Grand Council meeting - blev
i år afholdt i Wien den 14. og 15. juni. Fra Danmark deltog
undertegnede som D. L.'s delegat med stemmeret, sammen
med D. L.'s sekretær som observatør.

På styrelsesmødet i DL d. 28. maj blev dagsordenen for
G. C.-mødet gennemgået med delegaten, der samtidig no¬
terede sig styrelsens holdning til de punkter, der ville kræve
debat eller afstemning.

Dagsordenen og de på forhånd udsendte rapporter var
iøvrigt meget rutineprægede og uinteressante. Og selve gene¬
ralforsamlingen var som et spejl af dagsordenen . Forløbet
og debatten afveg kun ganske lidt fra det forudsatte.

I forhandlingerne heftede jeg mig ved oprettelsen af en
speciel status for den tidligere generalsekretær, mr. F. G.
Breman, og ved forslaget om at 20 °/o af kongresafgifter skal
tilfalde IFLA's kasse.

Præsidenten
Mr. H. Owens, USA, er blevet valgt som IFLA's præsident
fra i år. Præsidentskiftet fandt sted ved afslutningen af
generalforsamlingen og den tidligere præsident, Olaf Aspe¬
sæter fra Norge, ledede derfor forhandlingerne begge dage.

Under sin rapport understregede Aspesæter, at hver enkelt
land hvert år bør fremsende en oversigt over de nationale
foreningers møder, kurser og øvrige aktiviteter.

Efter Aspesæters rapport blev den nye præsident introdu¬
ceret og derefter fulgte rapporter fra generalsekretær og fra
de tre vicepræsidenter fra de tre regioner.

Sekretariat
Næste punkt var eksekutivkomiteens forslag til speciel status
for tidligere generalsekretær F. G. Breman, der nu er bosat
i Lissabon. Forslaget, der var udarbejdet sammen med Bre¬
man, går ud på at give ham en særlig stilling - udenfor
valg -, der skulle være begyndelsen til IFLA's permanente
sekretariat. Han benævnes „Honorary Member of IFLA,
with delegated powers from the Executive Committee" og
hans funktionsperiode er sat til tre år. Hvervet er ulønnet,
men udgifter og omkostninger betales af IFLA.
. Hovedopgaverne bliver at forberede et permanent sekre¬
tariat, at forstærke det eksisterende samarbejde med andre
internationale organisationer, at etablere nye kontakter og at
fremme kontakterne indenfor IFLA selv. Stillingen forud¬
sætter deltagelse i alle IFLA-møder, men uden stemmeret.
Fra D. L.'s side har man været lidt loren overfor forslaget,
fordi stillingen forudsætter „et personligt offer" og en ikke
helt almindelig økonomisk baggrund.

Vi må nok se i øjnene, at det vil vare mange år, før der
er økonomisk basis for et permanent sekretariat, hvorfor
Bremans fremtidige indsats vil være af stor betydning for
IFLA - og den internationale anerkendelse af professionen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab og budget
Kassererens reviderede regnskab for 1973 og reviderede
budget for 1974 blev enstemmigt vedtaget.

Budgettet for 1975 blev diskuteret og ændret i forhold til
kassererens forslag, hvilket gik kraftigt udover balancen.

Generalforsamlingen besluttede at bruge flere penge på
de enkelte regioner og til bureau-møderne.

Til orientering kan det oplyses at regnskabet i 1973 ba¬
lancerede omkring 58.000 Sw. Frs., og at budgetterne for
1974 og 75 lyder på 72.000 og 65.000 Sw. Frs.

Nedgangen i 1975 skyldes bl. a. et mindre udbytte af
Wien-kongressen end oprindeligt forventet.

Forholdet til andre int. organisationer
Første dag sluttede med budgetforhandlingerne, og næste
dags formiddag gik med rapporter og diskussioner om for¬
holdet til andre internationale organisationer. Denne side af

IFLA's aktiviteter er den allervigtigste og har også de fleste
delegaters største interesse.

Kommende tværfaglige konferencer og symposier blev
diskuteret og IFLA-delegater blev udpeget til de fleste.

Det virker som om IFLA virkelig gør sig bemærket i
international sammenhæng. Som noget nyt er IFLA blevet
tilknyttet Europarådet med konsultativ status. Denne tendens
vil nok yderligere blive forstærket med den vedtagne ord¬
ning for F. G. Breman.

Redegørelse fra arbejdsgrupper
Dernæst fulgte redegørelser fra de forskellige arbejdsgrup¬
per, og det var som sædvanlig en kedelig affære.

Mr. Filipsky redegjorde for COME (kongreskomiteen) og
undskyldte på forhånd den fælles kongres med IFPRA.

Mr. Harper, Canada, repeterede den vedtagne rækkefølge
for møder og kongresser frem til 1980 og foreslog en æn¬
dring i 76 og 77, fordi hverken Indien eller Australien ville
være i stand til at afholde kongres i 76 - som tidligere
besluttet. Ændringen forudsatte, at Danmark ville være vært
i 1976 i stedet for.i 1977 - som tidligere tilbudt af os.

D. L. fastholdt, at 1977 måtte være året, først og fremmest
fordi det bliver sammenfaldende med året for den skandi¬
naviske kongres i Danmark.

Som værtsland i 76 blev foreslået Israel, som sidste år
gav udtryk for meget gerne at ville holde hus for IFLA.
Desværre var Israel ikke repræsenteret i Wien.

Man enedes efter nogen diskussion om flg. møderække:
1975: G. C.-møde i Texas, USA.
1976: G. C.-møde og åben konference/kongres i Israel, for¬

udsat den israelske forening stadig vil og kan huse
IFLA. Hvis ikke, tilbyder England at være værtsland.

1977: G. C.-møde i Danmark i forbindelse med nordisk
kongres.

1978: G. C.-møde og åben konference/kongres i Canada.
1979: G. C.-møde i Japan eller Indien.

Under diskussionen om IFLA-møderne foreslog mr. Har¬
per, at 20 °/o af de indbetalte kongresafgifter skulle betales
som bidrag til IFLA's kasse. Dette blev vedtaget ved af¬
stemning. Tre lande stemte imod: Jugoslavien, Østrig og
Danmark.

For 1974/75 er kongreskomiteen sammensat af USA (Lo¬
velace), Israel (Paldi) og Østrig (Filipsky). Hvis Israel fra¬
falder invitationen til 76, udskiftes mr. Paldi med den
engelske delegat.

Til næste år indtræder Danmark automatisk som medlem
for at forberede mødet i 77.

Den amerikanske delegat mr. Lovelace fik ordet for at
gøre nærmere rede for de indtil nu kendte detaljer omkring
næste års møde. Grand Council skal mødes d. 11. og 12. juli,
og dagene derefter den 13. .til den 17. juli er forbeholdt
ASLA's eget årsmøde, hvor IFLA-medlemmerne er meget
velkomne og forudsættes at deltage. Temaet på amerikaner¬
nes årsmøde/kongres skulle blive „Status of Landscape Ar¬
chitecture".

Udover at være dybt involveret i det europæiske bygnings¬
bevaringsår 1975 har mr. Lovejoy, England, arbejdet med
betingelser for internationale landskabsarkitektkonkurrencer.

L<)vejoy har rundsendt et forslag til sådanne betingelser,
der ligger meget tæt op af de tilsvarende for arkitektkonkur¬
rencer. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at god¬
kende forslaget som gældende for fremtidige konkurrencer.

Ligeledes enstemmigt blev den nydannede forening i New
Zealand optaget som medlem, og professor mr. R. Bham,
New Delhi, Indien, optaget som individuelt medlem.

Generalforsamlingen 1974 i Wien samlede 35 personer fra
22 lande - og det er 1 person og 1 land mere end i 1973.
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Sett i Wien
Text och foto: John Dormling

Håltimmarna i en kongress år viktiga. Då kan var och en „botanisera" på egen hand.
Detta blir ofta en betydelsefull del av behållningen och ger ett slags perspektiv till det
som ges från talarstolen och i de organiserade studiebesoken.

I samband med tunnelbanebygget gors den stora affårsgatan Kårntnerstrasse - från
Stephansdomen ner mot Operan till gågata. Ytbelåggnuigen består av smågatsten i unge-
fårliga storleken 5X5X5 cm - en typ som år mycket ovanlig i Sverige - och granitplattor.
En utomordentligt behaglig belåggning både att gå på och att njuta av som synintryck.

Seen in Vienna
Unfilled hours in a congress are important, giving everyone an opportunity to „botanize"
on their own. They often become quite profitable in that they set the formal speeches and
organized excursions in perspective.

In connection with the building of the underground railway, Kårntnerstrasse, the big
shopping street leading from St. Stephans to the Opera, is being converted into a
pedestrian street. The street is being surfaced with small paving stones (about 5X5X5 cm)
and granite slabs - a surface both pleasing to the eye and to the feet.

Kraftiga lindar planteras i
galan. Det runda plante-
ringshålet begrånsas av ar¬
merad belong både tmder-
till och i sidled.

Sturdy lime-trees are being
planted in the street. The
round planting-hole is
bounded by reinforced con¬
crete both underneath
and at the sides.

The co-operation of many
skilled hands - stone after
stone rapidly produces both
a surface and an elegant
pattern.

Många skickliga hdnder sam- .

verkar - sten till sten ger
snabbt yta och ett elegant
monster ligger hela tiden.
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Es gibt nur einmal, es kommt nie wieder
Skummende vin, skønne kvinder og munter musik var
rammen om alle tiders film, „Kongressen danser".
Emnet og baggrunden var Wienerkongressen 1814,
hvQr Europas kronede hoveder og skarpe hjerner var
samlet for at bringe orden i verden efter Napoleons
hærgen.

Wien, Du Stadt meiner Traume, var den ideelle by
for et sådant arrangement. Og Wien er stadig byen
med den uforlignelige charme, de venlige smil og den
kosmopolitiske atmosfære. Intet var derfor mere natur¬
ligt end at henlægge en verdenskongres for landskabs¬
arkitekter og stadsgartnere til netop denne by.

Men charme, smil og musik er ikke nok. Der skal
også ånd, præcision og en uhyre arbejdsindsats til for
at sikre succes'en for en kongres. Man kan lige så godt
indrømme det med det samme: Wienerkongressen 1974
var en fiasko!

Tvillingkongressen for IFPRA og IFLA
Baggrund, virkefelt og interesser for parkadministra¬
torer og landskabsarkitekter er så ensartede, at ar¬

rangørerne fandt det rimeligt at afholde kongres for
disse to faggrupper samtidig og under samme tag.

Tilrettelæggerne forestillede sig, at deltagerne i de
to kongresser sagtens kunne deltage i samme slags
diskussioner, høre på de samme foredrag og foretage
de samme ekskursioner. Forestillingen for IFPRA om
formiddagen kunne opføres som reprice for IFLA om
eftermiddagen. Keine Hexerei, nur Behåndigkeit.

Såfremt hele arrangementet havde været omhygge¬
ligt gennemtænkt og tilrettelagt, kunne ideen med at
slå to fluer med ét smæk måske nok være lykkedes.
Men man savnede alt for meget af det, som dækkes af
de fine fremmedord koordination, kombination, kom¬
munikation og information.

Kongressens tema: Naturhaft gestaltete Umwelt
Temaet for kongressen var dags-aktuelt: Naturhaft
gestaltete Umwelt, Planen, Bauen und Verwalten. Dét
vil alt'så sige planlægning, anlæg og forvaltning af et
naturnært miljø. Pompøst som en fanfare, der spår de
grønne fags sejr over teknokrati og miljøforstyrrelser.

En stor mundfuld at gabe over, men næppe for stor,
når man tænker på den betydning, som de 22 valgte
emner har for menneskets og miljøplanlæggerens nutid
og fremtid. Arbejdstitlerne spændte over en bred em¬
nerække, hvoraf nogle få skal nævnes: FN's miljøpoli¬
tik, Industrien som modstander eller partner, Menne¬
sket i livsrummet, Miljøværn og menneskeværn, Dyret
i rekreationslandskabet, Planteverdenens livssfære og
kultursfære, Trafik som udvikling eller ødelæggelse af
landskabet, Turisme og miljøværn og endelig Menne¬
sket som landskabsplejer.

Altsammen emner, som har interesseret og pirret de
fleste af de 700 deltagere, der var mødt op fra hele
verden. Mange havde forberedt indsigtsfulde indlæg,
men der manglede en koordination af indlæggene.
De kloge ord blev hængende i luften eller faldt til
jorden på de respektive hovedsprog.

Ved fremtidige kongresser bør man nok holde sig til
ét hovedemne (som i Wien), men ikke dele det op i
22 del-emner, såfremt man ikke har en intelligent
kongresledelse, som på en overbevisende måde kan
samle alt til en helhed og lave en konklusion til sidst.

Foredrag og diskussioner
Rammen om kongressen var den imponerende festsal
i Wiens ærværdige rådhus. Panelet med præsident og
vicepræsident var garneret med blomster-arrangemen¬
ter, som var en ubevidst parodi på stadsgartnerkummer
og officielt begravelsesudstyr. Simultananlægget med
en tysk, fransk og engelsk linje fungerede perfekt, og
tolkene var fortræffelige. Men de 50 japanske del¬
tagere savnede i høj grad en oversættelse til japansk.

Foredragene blev serveret i vild forvirring, så man
ikke havde mulighed for rimelige diskussioner efter
hvert indlæg.

Værten, Wiens stadsgartner, gav efter hvert indlæg
et (ofte langt) resumé af indholdet i indlægget, uden
dog altid at kunne give en rigtig konklusion deraf. Det
var pinligt.

Foredragenes emner og servering var så forskellige
som en international kongres kan rumme. Der var
populære indlæg i bedste Bo Bedre-stil, der var ned-
på-jorden-foredrag fra det lokale foKsamlingshus, der
var distinkte indlæg i miljødebatten, og der var aka¬
demiske foredrag af højt karat. Til sidstnævnte kate¬
gori må regnes et foredrag af den bulgarske professor
Deltcho Sougarev om en ny opfattelse af den grønne
by og om biologisk urbanisme. Han foreslog „que le
forum auquel nous avons le plaisir d'assister et la
presence des deux organisations mondiales engagées
dans la lutte de l'environnement, établissent ici une

Charte de l'environnement, laqulle aurait pour but
d'établir des normes et d'éveiller les consciences en vue

de l'enrichissement des rapports entre l'homme, le
milieu urbain et la nature".

Stadsgartner André Raad fra Rotterdam gik i sit
indlæg om Naturhaft gestaltete Gårten im Wohnbe-
reich ind for at fagfolkene skulle opfylde de ønsker,
som fremkommer fra meget aktive befolkningsgrupper,
som vil være med til at tænke og bestemme om ud¬
formningen (eller ikke-udformningen) af byens grønne
arealer i deres umiddelbare omgivelser. Han sagde: Im
Griin will man keine Massenhaftkeit, keine funktio¬
nelle Trennung zwischen Rasen, Båumen, Stråuscher
und Blumen, keine deutliche Gestaltung, aber ein na-
turhaftes heranwachsen lassen der Vegetation, wie sie
sich an Ort und Stelle entwickelt. . . . Unsere Aufgabe
ist uns eingehend mit diesem Stil von Griingestaltung
zu beschåftigen."

Oberbaurat • Karl-Heinz Czipulowski fra Berlin »un¬
derstregede det nyttige i kontinuerlige kongresser som
denne afholdtes, hvor fagfolk kan diskutere alle op¬
ståede problemer, for hjemme at være vejviser for
kommunalpolitikere, når penge skal uddeles til land¬
skabsplanlægning. I et andet indlæg kom han ind på
de restriktioner, der efterhånden ville blive nødvendige
for at 1-egulere storbyernes fritidsaktiviteter. „Ein
Beispiel: Die ausgedehnten Wasserflåchen Berlins in
schoner waldreicher Umgebung sind Anreiz fiir Was-
sersportler aller Kategorien. Der Bootbestand und die
zur Verfiigung stehende Wasserflåche bedeuten, dass
praktisch jedem Boot, von denen es gesamt iiber 40 000
in Berlin gibt, nur eine Wasserflåche von etwa 25 qm
zur Verfiigung steht, wenn alle Boote gleichzeitig auf
dem Wasser wåren." Han tilføjer, at det svarer til
86 950 000 både på Michigansøen! Han mener, at Vest¬
berlin kan anvendes som model for andre kommunal-
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og regionalpolitiske planlægningsopgaver. „Sie ist,
unabhångig aus welchen politischen Perspektiven sie
betrachtet wird, ein Musterbeispiel fur die Stadtent-
wicklung auf engstem Raum. Ob dieses Beispiel positiv
oder negativ auslåuft, werden die kommenden Jahre
zeigen".

Dr. Dezso Rado fra Budapest talte om nye metoder
i Budapests parkvæsen. Ved målinger havde man kon¬
stateret, at tre rækker træer mellem en trafikåre og en
boligbebyggelse absorberede 35 dB (decibel) af støjen.

På et år falder der 200 000 tons støv ned over

Budapest. En spidsløn (Acer platanoides) på 30 år med
ca. 100 000 blade absorberer omkring 100 kg støv om
året (i vækstperioden).

Af træundersøgelser fremgik det, at Acer platanoides
tålte byluften dårligst, især det tørre klima, varme¬
refleksen fra asfalten og luftforureningen, Bedste bytræ
var Tilia tomentosa.

Alle diskussionsdeltagere var enige om, at træer
ville forbedre byens klima. Stadsgartner Richard Zeiler
fortalte om sidste års „træ-aktion" i Graz, hvor kom¬
munen uddelte 15 000 træer gratis til byens befolkning.
Træerne blev kørt ud på store lastbiler, og tre træer
blev afleveret på hver plads til interesserede borgere.
Aktionen blev meget populær og vil fortsætte de føl¬
gende år. Den modsatte fremgangsmåde kan man vel
snarere tænke sig herhjemme, hvor man måske ville
bede borgerne betale træerne og lade det offentlige
sørge for fagmæssig plantning og pleje af dem.
Referater

Ved IFPRA's forrige kongres i Rotterdam 1971 forelå
et komplet kongresresumé efter kongressen på de tre
hovedsprog. I Wien fik man efter kongressen udleveret
en bunke usorterede fotokopier af de manuskripter,
som foredragsholderne i forvejen havde indsendt, og
iøvrigt kun på forfatternes respektive valgsprog, en¬
gelsk, tysk eller fransk.

Referaterne er således til liden nytte i det daglige
arbejde sidenhen. Man kan ikke „slå op" i dem og
finde de guldkorn, som man gerne vil have repeteret.

Forhandlinger
Til enhver kongres eller anden sammenkomst mellem
mennesker skal der høre formelle forhandlinger, sam¬
taler om administrering, om associering ..... og det
meste bli'r blot til ord, ord, ord.

IFPRA's præsident, ]. C. Kennedy fra London, ad¬
varede i sin indledningstale mod at danne endnu flere
organisationer inden for de grønne fag. Fungerede de
nuværende ikke godt, var det rimeligt at lade dem
erstatte med nye, men man skulle ikke danne organisa¬
tioner for organisationernes skyld. Ideen med en euro¬
pæisk sammenslutning af parkadministratorer bør der¬
for næppe nyde fremgang.

Ekskursioner

Der var tilrettelagt to ekskursioner til Wiens grønne
områder. Wien har nu ikke meget at vise frem, som
ikke findes bedre andre steder. Den- moderne park¬
politik har ikke sat sig spor -i byen eller dens omegn.
Græsplænerne er stadig til pynt (mindre områder var
dog indhegnet og forsynet med skilte om, at de måtte
gås på, ja sågar ligges på!)

Rådhushaven foran Wiens rådhus var en perle for
dendrologer, men som rekreativt område var den vær¬
diløs. Børnene fik dog lov til at spille bold på nogle

græsgrønne plasttæpper, som blev rullet ud på asfalten
foran rådhuset.

Det imponerende Schonbrunn-anlæg var trods en
stab på 120 gartnere og arbejdere af begge køn i en
elendig og pover forfatning. De gamle (og forresten
også de efterplantede nye) allétræer trængte alle i høj
grad til besøg af en „trædoktor" af den type, der alle¬
rede findes i Vesttyskland, Holland og i Skandinavien.

Et besøg ved et projekt til forbedring af værn mod
højvande i Donau gav indtryk af teknokratiens sejr
over de gamle gartnere.

Derimod var det en fornøjelse at gense Donaupark,
hvor man for ti år siden anlagde en udstillingspark. De
værste udstillings-uhyrligheder var forsvundet, og par¬
ken var vokset op til en smuk og hyggelig park på
83 ha, men man havde ikke noget at bruge den til.

Arrangementet af ekskursionerne var iøvrigt lige så
upræcist som kongressen iøvrigt. Rundturen til Wiens
byparker blev kun reddet af en enkelt guide i en af
busserne, en frodig wienerinde med en charme og et
humør, som fik os til at glemme alle fortrædeligheder.

Med et. typisk kønsdiskriminerende udtryk Dame¬
program lokkede man for gode ord og betaling kon¬
gresdeltagernes ledsagere til at deltage i nogle ar¬
rangementer, som Kastrup Syklub ville have skammet
sig over.

Ned på jorden
Det er en krævende opgave at stille en kongres på
benene, så 700 deltagere fra hele verden skal få glæde
og udbytte af den. Den skal i forvejen forberedes i
alle detaljer, og den må afvikles med - jeg havde nær
sagt - militær præcision. Tiden er løbet fra disse mam¬
mutkongresser. Vi må til at arbejde sammen i work¬
shops, i arbejdsgrupper, i små team, der effektivt kan
behandle de aktuelle emner så grundigt, at både grup¬
per og hele den øvrige verden kan få glæde af det.

J. C. Kennedy hilste arbejdsgrupperne velkommen,
sådan som de var annonceret i forhåndsprogrammet -

men ingen af os mærkede noget til dem under kon¬
gressen. Det hele kørte på den gamle, skæve, stokkon¬
servative måde, hvor hovedformålet øjensynlig var at
få det afviklet så hurtigt som muligt og lade sorteper
gå videre til næste værtsland.

Vi må helt ned på jorden igen, så også internatio¬
nale kongresser i fremtiden kan være noget, vi går og
glæder os til. Og indholdsmæssigt og organisatorisk bør
de have samme karat som det netop afsluttede årsmøde
i den danske Stads- og kommunegartnerforening i
Vejle. Der kunne de østrigske 'arrangører have lært
meget.

Afslutningen på Wienerkongressen var næsten sym¬
bolsk. Den sidste aften bød man på festbanket i den
festlige rådhushal med præsidenter, vicepræsidenter,
borgmestre og andet fint folk i højsædet (4 trin over
den gemene hob), et beskedent måltid og en overflod
af niederøstrigsk vin og herlige straussmelodier. Solen
steg i aftenens løb påny over kongressen indtil aftenens
og kongressens clou indtraf. Klokken et kvarter i tolv
slukkedes hveranden af de store lysekroner, og rengø¬
ringskoner marcherede ind med spande og gulvskrub¬
ber. Kongressen var slut. Var det sidste IFPRA-
kongres?

ÅGE NICOLAISEN, stadsgartner i Gladsaxe. Lektor i plante¬
kendskab ved linjen for Have og Landskab, KVL.
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Bogomtale

The pruning of trees and shrubs & conifers
Af George E. Brown, udgivet af Faber and Faber,
London. Pris 9 £.

George E. Brown er assistant curator i Royal Botani¬
cal Garden, Kew, og beskæftiget i arboretet. Det er
derfor med store forventninger, den anseelige bog
åbnes.

Bogen består af to dele, hvoraf første del på ca. 100
sider behandler de almindelige principper for beskæ¬
ring og tiltrækning af prydtræer, mens anden del på
ca. 240 sider beskriver de forskellige slægters og arters
behandling.

I første afsnit gives en meget god forklaring på beskæ¬
ringens grundprincipper, illustreret af tegninger i tek¬
sten og af 86 fotos samlet i 2 ark, således som det ofte
ses i engelske havebøger.

Det betones gentagne gange, hvor vigtigt det er at
træerne tiltrækkes med en gennemgående hoved¬
stamme, gaffeldelingens ulemper påvises, og at den
spidsvinklede forgrening er svag. Store sårflader bør
beskyttes med en dækkende maling, indtil sårfladen
atter er dækket af bark.

Trækroner, der er blevet for store, bør udtyndes på
en sådan måde, at de resterende ledegrene skæres så
lidt som muligt tilbage; reduceres en krone ved stærk
tilbageskæring, så den omdannes til en slags stumtje¬
ner, er der risiko for sårinfektion. Den stærke tilbage¬
skæring giver mange nye skud, der atter skal udtyndes.
Problemet behandles i et afsnit, der hedder lopping,
som betyder noget i retning af kapning, tilbageskæring
af et træs hovedgrene, og foretages for at gøre træet
mindre udsat for grenbrud, men ofte gøres det, fordi
„man' tror det er noget, der skal udføres af og til.
Træet mister sit naturlige udseende, og det kan blive
farligt, hvis tilbageskæringen ikke efterfølges af en
udtynding.

I det fyldige afsnit om de enkelte slægters og arters
behandling findes også tegninger i teksten, og da det
er en engelsk bog, omtales en del slægter, der ikke er
hårdføre i Danmark. Foruden beskæringsråd gives
,mange gode oplysninger om planternes kultur.

Bogen er en fremragende håndbog i beskæring af
træer og buske, den repræsenterer gammel engelsk
havekultur på en god måde, og den bør findes på
samtlige „gartnerkontorer", heri medregnet plante¬
skoler. Det kan være afskrækkende med en bog på ca.
400 sider, men bogens egentlige budskab findes i de
første 70 sider, og det er da overkommelig læsning,
senere vil man slå op på planter af interesse.

Men det må dog tilføjes, at der er den ejendomme¬
lighed ved bogen, at planterne opfattes som enkelt¬
individer. Kun lidt omtales det, at planter vokser i
kolonier på forskellig vis.

Her i landet proppes træplanterne tilfældigt sam¬
men i busketter, og senere er der ingen, der interesserer
sig for deres skæbne.

Og er der endelig en eller anden, der tager saven i
brug, er det efter ovennævnte lopping-princip, en til¬
fældig kapning.

WILLY F. HANSEN, distritsgartner i Københavns Kommune.

Turhåndbok for Ås
Utgiver: Ås kommunes kulturutvalg
Forfatter og foto: Vidar Asheim, landskapsarkitekt
Ås kommunes kulturutvalg har tatt initiativet til ut-
givelsen av denne turhåndboka, som tar sikte på å
gjøre innbyggerne i Ås kjent med tidligere og nåvæ-
rende forhold i bygda. Turhåndboka, et hefte på 44 si¬
der, derav 16 sider med fargefotos, og 4 sider kart, er
utdelt gratis til samtlige husstander i Ås.

Denne turhåndboka er ganske spesiell, ved at det er
de landskapsmessige kvaliteter i bygda som blir be¬
skrevet. Alt av interesse vedrørende landskapet som
turfolk beveger seg i, er tatt med, Kulturhistorie, spe-
sielle forhold vedrørende fauna og flora, samt stikk-
ordmessige opplysninger om sentrumdannelser og spe-
sielle bygninger. Det er ikke noen tradisjonell „turist¬
guide" man har laget, håndboka er i første rekke
beregnet på lokalbefolkningen. Boka er den totale
motsetning til håndbøker som gir opplysning om antall
m2 solingsplass, løpemeter sandstrand, parkeringsplas-
sers kapasitet og restaurantenes kvalitet.

Både teksten, de mange gode bildene, samt kartene,
gjør boka innbydende og interessant. Det relativt flate
landskapet, som veksler mellom jorder og skog, inne-
holder en mengde karakteristiske landskapstyper. Ås-
bygda, som de fleste oppfatter som bare flat og kje-
delig, viser seg å være et interessant tur-område.

Foruten å påvise de spesielle "trekk ved landskapet,
inneholder håndboka en kort forklaring på hvorfor det
er blitt slik, kulturutvikling og økologisk sammenheng.
Boka stimulerer til en skjerpet bruk av sansene. Man
blir indirekte oppfordret til å gå turer i nærmiljøet.

På en måte kan turhåndboka minne om registre-
ringshefter fra naturvern-inventeringer. Men målestok¬
ken er en annen. Det er ikke beskrivelser av unike
verneverdige områder av stor utstrekning, beskrivelsen
omfatter landskapets små særegenheter som folk van¬
ligvis ikke er oppmerksom på. Bare unntaksvis er det
steder som er av en slik beskaffenhet at det vil bli
betraktet som direkte verneverdig. Det er beundrings-
verdig mange detaljer som er kommet med. Forfatteren
må ha en inngående lokalkjennskap.

Det er likevel et lite savn at det overhodet ikke
finnes noen oversikt over spesielle turområder, og ad-
komstmuligheter. Skogs-stier, skiløype-nett m. m. er vel
noe de fleste regner med å finne, når de åpner en tur¬
håndbok. Friluftsområder innen kommunen blir kun
omtalt inniblandt de andre landskapsbeskrivelsene. Det
er mulig at håndboka hadde vunnet innpass hos et
større publikum ved en oversiktlig presentasjon av
slike mer tradisjonelle turhåndbok-opplysninger.

Når man vet hvor fort småidyller blir rasert av
byggeprosjekter, veier osv., burde en håndbok av denne
type inneholdt en sterkere oppfordring om å være på
vakt mot ødeleggelse ved ulike former for tekniske
inngrep. Det er ikke nok å få folk til å sette pris på de
interessante trekk i omgivelsene, det er like nødvendig
å peke på at man må kjempe for å bevare dem.

Foruten å være en håndbok for folk som går på turer
i sitt nærmiljø, vil håndboka kunne brukes som grunn-
lqg for studiesirkler, tillegg til hjemstedslære på sko¬
lene, osv. Den vil også kunne være et verdifullt bidrag
til å øke folks forståelse for de verdier landskapsarki-
tekter til daglig arbeider med.
DANIEL KLYKKEN, landskapsarkitekt fra NLH 1969. Lærer
ved Statens gartnerskole Jensvoll, Drammen.
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SUMMARY

In the Footsteps ol Georg Boye P. 101
by Jette Abel
Two years have passed since the death of Professor Georg
Boye of the Garden and Landscape Department of the Royal
Veterinary and Agricultural University. At the time only
short descriptions of his life and work were published, but a
more thorough investigation reveals that his very varied
projects numbered over 1200 and manifested a definite trend
of development.

Boye's first projects, which originate from the thirties,
when he was employed by the Park Administration in Århus,
were chiefly concerned with private gardens, as was his
chief concern from 1937 to 1943, when he assisted Professor
O. T. Sørensen in Copenhagen.

On leaving C. T. Sørensen, Boye turned to municipal
residential building, encompassing everything from single
blocks to big parklike building estates, and in the late forties
and early fifties he was occupied with a number of public
projects, including parks, cemeteries, hospitals and schools,
industrial areas and business properties, although he still
found time for private gardens.

For a number of years Boye was landscape architect for
the State mental hospitals and institutions for the mentally
deficient, and other projects have included barracks and
secret bunkers, the Zoo and Tivoli, town halls and memorial
parks, embassies, road intersections and squares.

In 1955 he was put in charge of the big Østifternes
Building Society, in 1957 of the motorway on Funen, in
1958 of Kastrup Airport and in 1959 of TV-House and the
new ministerial buildings on Slotsholmen in Copenhagen.

Østifternes Building Society P. 102
This modern office block belonging to the Building Society
of Denmark stands'in Jarmer's Square close to Ørsted Park,
one of the green areas that was preserved when Copen¬
hagen's ramparts were demolished in the 1860's. The building
consists of two blocks of seven and three storeys respectively
connected by a glass construction. The lower building con¬
taining the administration has a canteen on the ground
floor, which opens directly on to the canteen garden. Because
of the large-scale traffic regulations and the near-by muni¬
cipal park, the layout of the open spaces had to be planned
in co-operation with the municipal technicians.

The Ministerial Buildings in Slotsholmsgade P. 106
The building site is triangular and bounded by Slotsholms- .

gade, Christians Brygge and other ministerial buildings.
The complex comprises five floors, the fajade facing Slots¬
holmsgade consisting of two houses slightly displaced from
one another. One building forms the north wing in a four-
winged layout surrounding a polygonal courtyard. The south
wing, which has only three floors, is a separate building
connected with the east and west wings by glass corridors
on first floor level, which admit a fair amount of light into
the courtyard.

The remaining open spaces are triangular and open
towards the south-east. A low wall with niches separates
them from Christians Brygge. A parking area extends under
almost the entire area, thus limiting the possibilities for
planting trees. On the other hand, much has been made out
of the surfacing and there are big and small pools.

The paving of the courtyard is a chapter in itself. The
crookedness of the courtyard made it necessary to draw the
entire paving pattern beforehand. Every flagstone was num¬
bered and specially cast with crooked corners - a giant jig¬
saw puzzle for all concerned. Unfortunately many have
been damaged by road salt, and they are difficult to replace.

The Extension of J8nk6plng Cemetery P. 110
by Bertil Wrangsjo
Jonkoping Forest Cemetery is undoubtedly one of the most
beautiful cemeteries in Sweden, where the utmost care has
been taken to made the most of the natural terrain.

The ground was bought in 1937, and the cemetery was
consecrated in 1941, the same year as a competition was
arranged for a chapel with crematorium, finally decided
upon in 1943.

Now over thirty, years have passed since the cemetery was
consecrated, and the original burial areas are almost fully
utilized. In 1970 a memorial glade was laid out, and in
1972 the extension of a new grave area comprising c. 2000
coffin graves and c. 1500 urn graves was begun. The exten¬
sion of a cemetery is always a delicate operation, and a
terrain of this type demands extra care with regard to the
vegetation. In the new extension, bilberry, heather and
various types of conifer have again been employed.

Skælskør Hospital for Rheumatic Disorders P. 114
by Torben Michelsen
From 1933 to 1936, when Skælskør was little more than a
fishing hamlet grown up around a monastery, the main
building of the hospital was built just outside the town on
the road to Slagelse, Zealand.

In 1968 the building of a new treatment block was star¬
ted - a one-storey building of about 35,000 cu ft, which
involved the partial rebuilding of the 1933 complex. During
this operation the main entrance was removed from the
monumental south fa9ade to the north-west corner, where
there was previously a coal-cellar. At the same time it was
possible to develop the outdoor area between the two buil¬
dings, to lay out an entrance square and a carpark, and to
thin out and develop the park for purposes of recreation.

The trees in the park were predominantly oak and beech,
with thorn hedges, an orchard and a herb garden. The
fruit-trees were either pruned or removed according to type,
the paths and bare earth were sown with grass, and new
plantings of bamboo, yew, laurel and pine were made close
to the buildings, with rhododendron, bush rose, holly and
sycamore plantings farther out in the park.

The old roads and pavements were largely of asphalt and
standard flagstones respectively, but with the aid of a traffic
diagram the landscape architect was able to vary the sur¬
facing according to function, to include asphalt, reinforced
grass, concrete flagstones, sett paving, gravel, clinker and
sandstone.

The Vienna Congress for IFLA and IFPRA 1974 P. 118
by Aage Nicolaisen
Vienna, with its cosmopolitan charm and reputation for
gaiety, would appear to be the ideal setting for a combined
congress of landscape architects and borough parks officers,
and it was furthermore envisaged that the delegates to both
congresses would easily be able to follow the same pro¬
gramme of discussion, lectures and excursions.

The theme of the congress was the planning, layout and
administration of a natural environment, further subdivided
into 22 subjects all of vital importance today. So the interest
and expectations of the 700 delegates was great. However,
the congress was singularly badly organized with regard to
co-ordination, communication and information, and turned
out to be altogether too much of a mouthful. Above all, there
was insufficient breathing-space between the lectures in
which to digest the contents and formulate a comment in
one of the principal languages.

All an all, the congress was a sea of confusion.



Parker och utstallningar (fortsat)

strejkar, att tråden ser for små ut och att det kostar
mer ån det smakar. Många tycker liksom arkitekt¬
gruppen, att pengarna kunde anvånts till att sanera
i Grunderperiodens storkvarter. De innehåller ofta
stora obebyggda gårdar, som år lite utnyttjade, efter¬
som det hånder, att bara en av husågarna råder over
hela innanmåtet, och har omgett det med staket eller
upplåtit det till lager och parkering. Å andra sidan har
ett forsok, som foljs av TV visat, att många som bor
kring dessa kvarter sist av allt vill se dem inråttade
som lekplatser eller till sport! Naturliga barn år inte
populåra hår heller.

Den tredje gruppen, som har uttalat sig, år den
internationella federationen av landskapsarkitekter
IFLA, som har haft sin vårldskongress i Wien denna
sommar. Den lår ha tackat sitt vårdfolk med att såga
att vilken stad som helst skulle vara stolt over att ha
presterat en WIG och att kritiken år oberåttigad.

Så finns det naturligtvis mera individuella kommen¬
tarer. En trådgårdskunnig vån pekar på att utstållnin-
gen har varit forfoljd av två torra somrar - de torra
vindarna från ståpperna år inte att leka med - medan
en kollega, som onskar att vara anonym, såger att han
foredrar sillsallad.

Jag kan naturligtvis inte fålla någon dom bland
tyckarna, men red. har givet mig lov att tycka sjålv:
Jag tycker att WIG år nyttig.

Motiveringen år denna: WIG ger stoff till eftertanke
och till den debatt, som fors om parkpolitiken, stads-
parksidén och trådgårdsestetiken. Wien saknar inte
rekreationslandskap, områden, som på grund av sin
form och nyttjande, land use, år tillgångliga och be-
gårliga for det rorliga friluftslivet. Wienerwald år ett
begrepp som fanns innan Schubert gjorde musik av
det, och Strauss' Geschichten aus dem Wienerwald
finns i verkligheten också. Ett par hundra km2 land¬
skap, som varierar från Donaustråndernas sumpskogar
till bokskogarna på Alpernas utlopare och år spåekat
med oppna vinberg och småbyar sluter sig som en
håstsko kring miljonstaden. Djurgården år på 10 km2,
Vestskoven på 15. Hår kan man samla fjårilar och
violer, men hår år det också mojligt att skjuta vildsvin
och att vintersporta. Men naturparken tåeker inte hela
rekreationsbehovet inte ens når man som hår kan åka
ut i det per spårvagn. Skulle vi kanske acceptera att
folk vill ha parker med blommor och springvatten och
wienerbrod? Det gor man i Wien.

Det år for ovrigt intressant att gora klart for sig att
wienarna år fodda i Wien. Befolkningsutvecklingen,
som jag har nåmnt, betyder att 1970-talets wienare
redan har några generationers rotfåste i stadsmiljon.
Når våra norrlånningar och jyder har vuxit fast i
ståderna, så våxer kanske ytterligare det krav på „or-
dentliga parker" som Holger Blom har rapporterat om
for några år sedan. Parkpolitik år inget entydigt be¬
grepp.

Om man skall såga något om WIG-utstållningen
som gestaltning i objektiva våndningar, så måste det
bli i form av jåmforelser. Man kan jåmfora med
andra parkanlåggningar och med andra former for
konst och planlåggning.

Vad det forstå angår, så år det lått att konstatera,
att mångfalden overrostar klarheten på samma sått hår

som i de tyska exemplen från detta århundrade. Inte
ens sillsallad år det råtta ordet, eftersom den ju i alla
fall år entydigt rod. Lite for var smak tyeks vara
filosofin, men man undrar om det inte blir så att alla
smakriktningar och intressegrupper kånner sig styv-
moderligt behandlade. Gestaltningsmetoden år den som
sedan långe år kånd i måleriet under benåmningen
collage. D. v. s. man tar fårdiga bitar och klistrar
samman till något nytt. På det viset kan man gora bra
tavlor om man anpassar bitarna omsorgsfullt till va-
randra och vill något med helheten. Men om bitarna
i form av trådgårdar bara hålles samman av diffust
gront så uteblir helhetsupplevelsen och man undrar om
det inte hade varit båttre att utvidga området „natio¬
nella trådgårdar" till att tåeka hela parkområdet. Då
fick man ju den komplexitet, som de enskilda lånderna
kunde bidraga med, och arkitekten behovde inte an-

strånga sin uppfinningsformåga eller osa så djupt i
sina inspirationskållor.

Detta resonemang kan utan vidare knytas till ekolo-
gibegreppet. En av invåndningarna mot WIG har varit
att parken inte tillråckligt tar hånsyn till de landskap¬
liga forutsåttningarna. Samtidigt argumenterar plan-
iåggarna i hog grad med ekologiska termer. D. v. s.
enheterna, collagets bitar, år ekologiskt tånkta, men
betråffande helheten litar man till trådgårdsmåstarens
formåga att modifiera de givna betingelserna. Det år
frestande att forestålla sig vilken helhetslosning det
kunde lett till om arbetsmetoden hade varit den om-

vånda.
Sjålva detta tema illustreras medvetet på en sårskild

del av utstållningen. Den s. k. utopiska trådgården år
en bit av det stora collaget, men den enda som mål-
medvetet arbetar med collaget som metod. Med tråd¬
gårdens, byggnadens och skulpturens material byggs
en bild av det moderna samhållets konflikter och moj-
ligheter. Hår for tåta dorrar in till rum utan våggar,
man ser spegelbilder av blommande rosor, men inte
rosorna sjålva; en stor svart kub innehåller ett enda
svart rum, dår man bearbetas med morker och blån-
dande ljus som for tankarna till avråttning; i ett sum-
pigt hål ligger en kvaddad bil; over en stor tekno¬
kratisk konstruktion faller vatten som ett rensande
åskregn.

Denhår avdelningen år inte behaglig men tanke-
våekande. Den vet vad den vill.

Det framgår val av detta att jag inte finner det
mojligt att urskilja estetik, ekologi .och funktion som
av varandra oberoende enheter. Och min huvudinvåhd-
ning mot WIG blir nu den, att det forefaller som om

WIG var gestaltad som om man kunde lågga estetik
till ekologi till funktionsprogram.

Den vackra tanken att skapa en stadsdelspark har
blivit otillborligt pråglad av utstållningsambitionerna,
det ekologiska helhetsbegreppet år svagt och på grund
av dessa brister uteblir också den estetiska helhets¬
upplevelsen.

WIG beskrivs mycket grundligt i text och bilder i
jiummer 4 1974 av den tyska tidskriften Garten und
Landschaft.

SVEN-INGVAR ANDERSSON, landskabsarkitekt, professor
ved Institut for By- og Landskabsplanlægning, Arkitekt¬
skolen i København.
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VINDUET

Netop nu!
Den lange ubrudte opgangspériode anlægsgartneriet har haft
i en lang periode gennem tresserne og op til 1972-73 er
brat afbrudt i 1974, der på mange måder har været et sær¬
deles ubehageligt år for hele bygge- og anlægssektoren - og
hermed også for vort fagområde.

Vor placering som en af de sidste på byggepladsen gør,
at vi vel ikke endnu fuldtud har mærket den voldsomme
reduktion af byggeriet, men med et totalt anlægsstop efter¬
fulgt af en igangsætningskvote på mellem en trediedel og
halvdelen af det normale kan det ikke bortforklares, at vor
branche også vil blive hårdt ramt, og følgevirkningerne vil
blive meget ubehagelige for alle virksomhederne.

Efter ophævelse af anlægsstoppet i august måned er der
udbudt meget arbejde inden for hele bygge- og anlægs¬
sektoren, men ser man nøjere efter, er der en udtalt tendens
til, at anlægsgartneriet enten helt udelades, eller i en
stærkt reduceret form henføres som et underpunkt under en
af de andre entrepriser.

Denne tendens, som vi jo alle kender så godt fra „gamle
dage", er meget farlig, og endnu værre bliver det, fordi man <

har fornemmelsen af, at.havearkitekterne (undskyld land¬
skabsarkitekterne) ikke har formået at manifestere sig kraf¬
tigt nok på teknikerplan - med den faglige ekspertise inden
for „det grønne område", som ellers burde være en selvfølge.

Et stærkere samarbejde i „trekanten" tekniker, producent
og entreprenør (el. landskabsarkitekten, planteskolerne og
anlægsgartnerne) er blevet en nødvendighed, hvis ikke fag¬
området skal lide ubodelig skade i de kommende år.

En væsentlig opgave må i første række være at stå
sammen om den faglige standard, vi har opnået, og den
position vi har tilkæmpet os som en naturlig, integreret del .

af byggeriet på linie med alle andre håndværkere!
Går man i denne sammenhæng videre til den seneste tids

mange licitationer - der jo næsten alle er offentlige - ser

man gang på gang både „ikke medlemmer" og kolleger gå
ind i markedet med rene dumpingpriser, der højst dækker
indkøbspriser på materialer og lønninger men ingen form
for dækning-af administration og fortjeneste - ja, man ser
mange eksempler på, at man har „glemt" fastpristillægget -
eller man har i hvert fald lukket øjnene for det, blot for
at få ordren hjem.

Skal den slags entrepriser gennemføres uden større tab,
må der nødvendigvis undervejs findes „genveje" - enten
legalt gennem en stærkere mekanisering med specialmaski¬
ner, eller en ændret metodik i arbejdsgangen - eller ad
den vej, som vi desværre allerede nu ser mange eksempler
på - gennem et mindreværdigt arbejde, hvor man undervejs
forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest!

Denne tendens har været og er stadig den største fare for
fagets anseelse og fremtid, og desværre ser man mange eks¬
empler på, at det produkt, bygherren får, er af langt ringere
kvalitet, end det burde være efter udbudsmaterialet og fagets
normer og normalbetingelser.

Undersøger man sagerne lidt nærmere, viser det sig i
mange tilfælde desværre, at det er på grund af manglende
eller ukvalificeret tilsyn fra teknikernes side, der er årsag
til det pauvre resultat.

Fra L.D.A.s side mener vi ikke, det kan være rimeligt, at
der påføres os en unfair konkurrence på grund af svigtende
tilsyn fra teknikerside - en ting man bevidst kalkulerer med
„hard business"!

Vi mener, at det må være af afgørende betydning, at der
gribes ind over for den slags piratarbejde, og vi vil snarest
tage initiativ til et samarbejde med teknikerne om disse
problemer.

Et lyspunkt i denne sammenhæng er velnok, at PLANT/
gruppens arbejde er ved afslutningen, og selv om resulta¬
terne af dette samarbejde i „trekanten" tekniker/producent/
entreprenør er mere langsigtet, er jeg overbevist om, at
paradigmaet herfra vil øve en meget positiv indflydelse på
de kvalitetskrav, der må stilles til fagets udøvere, og det
første Masses produkt vi ønsker at tilbyde vore kunder.
Klip fra Anlægsgartneren 10/74 Johs. Kortegaard



Aktiv landskabspolitik i kommunerne
DL's årsmøde i Næstved den 27. og 28. september 1974
Årsmødets emne var højaktuelt set i relation til de
sidste års lovgivning vedrørende planlægning og miljø¬
beskyttelse (jvf. Landskap nr. 5, 1974).

Med årsmødets program var der lagt op til diskus¬
sion, af landskabsarkitektens rolle i det samordnende
planlægningsarbejde og af muligheder for planlægning
og forvaltning af landskabelige værdier på kommunalt
niveau. Tråden var taget op fra G. Th. Sørensens bog
om parkpolitik fra 1931, hvis tanker om landskabs¬
planlægning og -forvaltning som følge af den seneste
lovgivning har fået fornyet aktualitet.

Til årsmødet var tilmeldt ca. 60 deltagere. Emnets
aktualitet taget i betragtning undrede det os, at det
hovedsagelig var yngre landskabsarkitekter, der deltog
i mødet. Få deltagere kom fra andre fagområder. Det
er vigtigt, at D.L. i fremtiden bevidst fører en udad¬
vendt politik, således at der kommer flere deltagere fra
beslægtede faggrupper.

Årsmødet var til forskel fra tidligere lagt an som en
arbejdskonference. Deltagerne blev aktiviseret gennem
gruppearbejde. Ansvaret for årsmødets udbytte og
resultat blev med denne opsætning i nogen grad lagt
i hænderne på deltagerne. Dette var både aktivitets-
og kommunikationsfremmende.

For at konkretisere problemerne omkring emnet var
Næstved kommune valgt som studieobjekt. Området
er fra naturens hånd overmåde veludstyret med land¬
skabelige kvaliteter. Byens vækstlag er åbenlyse. Kon¬
flikterne mellem byvækst og landskab kan her studeres
på godt og ondt.

Med Næstved valgt som udgangspunkt indledtes års¬
mødets første fase: problemkarakteristikken. Gruppe¬
formændene fremlagde hver deres emne i ord og bil¬
leder. Peter Thorsen redegjorde for de landskabelige
forudsætninger, dvs. det for den fysiske planlægning
til grundliggende landskabsanalytiske arbejde. De
øvrige introducerede emner omhandlede de arbejds¬
opgaver, hvor landskabsarkitekten hovedsageligt ud¬
fører sektorarbejde. Chr. Mørup Jensen berettede om
bykernens friarealer, Mogens Ellekvist om problemer
i byvækstområder, Per Stahlschmidt om industri¬
arealerne på Ydernæs og fjorden som rekreativt om¬
råde, Henrik Fog-Møller om fritidsbosætning og Ib
Asger Olsen om anlæg i det åbne land.

Med baggrund i de kortfattede og instruktive indlæg
om Næstveds landskabelige problemer fulgte rekog¬
noscering. Deltagerne drog såvel til fods som i bil ud
for at blive konfronteret med de fysiske kendsgernin¬
ger. Udbyttet varierede fra gruppe til gruppe, og vi
vover den påstand, at man ved en sådan overfladisk
rekognoscering ikke opnåede meget andet end at få
bekræftet, hvad man i forvejen vidste.

Det er nødvendigt, men utilstrækkeligt, at registrere,
man må også analysere, hvorfor tingene har udviklet
sig som de har. Ole Thomassen bidrog i analysefasen
væsentligt til en forklaring ved en historisk gennem¬
gang af byens udvikling. Man kunne konkludere, at
udviklingeneller ændringerne — i Næstved - som så

mange steder - er sket udfra en sammenblanding af
politiske og økonomiske interesser og med svigtende
administration og manglende faglig formåen.

Arbejdsgruppediskussionerne drejede sig hovedsageligt
om 3 forhold:
1. Næstveds situation blev drøftet på baggrund af den

foregående dags oplysninger og iagttagelser. Fejl¬
tagelser og muligheder blev påpeget, men på et
meget løst bedømmelsesgrundlag.

2. I de fleste af de 6 grupper kom man ind på en
generel diskussion af landskabsarkitektens arbejds¬
område og rolle, dvs. en intern faglig debat, der
måske kunne føre til en udvidet faglig bevidst¬
gørelse. Starten på en sådan debat, mener vi, var
et meget vigtigt afkast af årsmødet. Debatten bør
fortsætte i Landskap og på møder og konferencer,
f. eks. med udgangspunkt i Definitionsudvalgets:
„Bymiljø, Natur, Menneske".

3. Det var foreskrevet i programmet, at gruppearbej¬
det skulle afsluttes med formulering af en generel
landskabspolitik. Med den relativt korte tid der var
afsat til gruppearbejdet, kan man nok sige, at det
var noget ambitiøst lagt op. Arrangørerne havde
som sikkerhedsnet en omfattende præ-fabrikeret
resolution i baghånden. Dette var ikke befordrende
for- gruppearbejdet. Arrangørerne kunne i stedet
for et færdigt formuleret forslag, der i nogen grad
overrumplede deltagerne, have udarbejdet en dispo¬
sition, hvori de enkelte gruppers bidrag kunne ind¬
gå. Om resultatet evt. var blevet uegnet til ud¬
sendelse forekommer mindre væsentligt.

Efter formiddagens intense gruppediskussioner og
fremlæggelse af disses hovedindhold afsluttedes års¬
mødet med en livlig fællesdiskussion. Man enedes om,
at en repræsentant fra hver gruppe skulle samarbejde
resolutionsforslag + diverse ændringer til en endelig
resolution (gengivet blå side 4).

På baggrund af konferencens problemformulering og
konklusion forekommer det nærliggende at spørge:
„Kan landskabsarkitekterne leve op til de nye krav og
muligheder?"

De hastige ændringer i vort samfund, som under¬
streges' af de sidste års reformer, stiller store krav til
en fleksibel uddannelse frigjort fra traditionel vane¬
tænkning.

Det er vigtigt, at landskabsarkitektens placering i
samfundet diskuteres, og at vi er bevidste både som
enkeltpersoner og stand overfor ændringer og udvik¬
ling, som uundgåeligt vil have betydning for vort fag¬
område. Årsmødet var måske et tilløb til en samfunds¬
orienteret faglig bevidstgørelse.

Annemarie E|lofor og Susanne Guldager. Landskabsarki¬
tekter, p. t. licentiatstuderende ved afdeling for Have og
Landskab, KVL.
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Sten Bjerke
*26.10.1916 t 28.8.1974

Statens naturfrednings- og landskabskonsulent gennem
de sidste 10 år, Sten Bjerke, er død 57 år gammel.

Sten Bjerke var en mand, der kun vanskeligt kunne
affinde sig med en tilværelse „på det jævne". Det be¬
tød blandt andet, at han ikke sparede sig selv og ofte
også kom til at slide på sine omgivelser.

Hans omskiftelige levnedsløb, med mange arbejds¬
felter gennem årene, havde rod i en frodig livsappetit.

Efter studentereksamen i 1935 var Bjerke bl. a. i
en periode nordsøfisker og siden aktiv i modstands¬
bevægelsen først i 1950 fik han efter afbrydelser
færdiggjort sit forstkandidatstudium. I de følgende år
arbejdede han som skovkonsulent skiftende steder i
Norge, Sverige og herhjemme.

I 1960 vendte han for et par år tilbage til Landbo¬
højskolen som forskningsstipendiat.

De mangeartede arbejdsfelter fik siden, måske mere
end noget andet, betydning for hans daglige arbejde -

fagligt og menneskeligt.
I 1961 kom Bjerke ind i Danmarks Naturfrednings¬

forenings planlægningsudvalg og hermed begyndte for
alvor det landskabsfaglige arbejde, som siden førte
ham til konsulentembedet i kulturministeriet.

Gennem sit arbejde som statens konsulent markerede
Bjerke sig først og fremmest som planlægger og mindre
som „freder".

Indadtil lykkedes det ham at opbygge en fastere
organisation af frednings- og landskabsplanlægningen,
som bedre end tidligere kunne sikre, at landskabs¬
beskyttelsen mere aktivt blev inddraget i den over¬
ordnede planlægning. Dette skete primært gennem en
styrkelse af konsulentembedets og fredningsplanud¬
valgenes stilling.

Et af de mange resultater af den forbedrede organi¬
sation blev de landsdækkende „grønne kort", som i dag
hænger på de fleste danske kommunekontorer.

Bjerke så klart de interessemodsætninger, der er
„indbygget" i den praktiske landskabsplanlægning. En
stor del af sin tid brugte han på, i aktuelle sager, at
søge at forlige erhvervs- og organisationshensyn med
frednings- og fritidsinteresser.

I sit udadvendte arbejde søgte han samtidig, gennem
artikler, foredrag og sin undervisning ved Akademiet
og Landbohøjskolen, at videregive sine mere langsig¬
tede visioner for en bedre ressourceforvaltning og
landskabsplanlægning.

Man vil måske synes, at Bjerke havde for mange
jern i ilden. Hans alsidige aktivitet og kontakter til
mange sider var nok en konsekvens af hans tvær¬
gående livssyn - og mange har gennem årene hentet
inspiration ved mødet med ham i skikkelse af den
dynamisk pågående fortæller.

Gennem de sidste år var Bjerke alvorligt syg. Så
langt kræfterne rakte, arbejdede han videre for en
større almen forståelse af det danske landskabs egenart
og dynamik og for flertallets ret til at udnytte de land¬
skabelige tilbud.

Det kan blive vanskeligt for nogen enkelt person at
videreføre konsulentembedet med den faglige „bred¬
de", som Sten Bjerke tilførte det gennem sine mest
aktive år. Peter Thorsen
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Konkurrence¬
områdets

placering i
Sønderborg¬
regionen.

The siting of the
competition area
in the Sønder¬
borg region.

I midten af april måned 1974 udskrev Sønderborg
byråd i samarbejde med Danske Arkitekters Lands¬
forbund en offentlig idékonkurrence om et nyt idræts¬
center i Sønderborg. Gennem konkurrencen ønskede
man forslag til en samlet planlægning af området ved
Sønderskoven med indplacering af en række udendørs-
og indendørsanlæg for fodbold, håndbold, tennis, atle¬
tik og ridesport.

Dommerkomiteen har bestået af borgmester Harry
Christensen (formand), toldpatruljemester B. Bisgaard
Hansen, revalideringschef Sv. A. Hellesen, malermester
Jørgen Jørgensen, afdelingsleder Harry Nielsen, oberst
F. Tillisch, overtrafikassistent I. Winzor, landskabs¬
arkitekt MDL J. P. Junggren Have, arkitekt MAA
Henrik W. Jensen og arkitekt MAA Finn Poulsen.

Rådgivere for dommerkomiteen har været stads¬
arkitekt MAA J. Juhler, civilingeniør Helge Krarup-
Hansen, kommunegartner N. Mortensen og civilfor¬
svarsleder K. Lyhne Pedersen.

Konkurrencens sekretær har været arkitekt MAA
Bent Røgind.

Inden afleveringsfristens udløb var der indkommet
51 forslag, der alle blev optaget til bedømmelse.

Resultatet af bedømmelsen blev, at man uddelte én
1. præmie, to 2. præmier, én 3. præmie og indkøbte
to forslag. Resultatet blev offentliggjort den 27. au¬
gust 1974.

Dommerbetænkning
Ved bedømmelsen har dommerkomiteen taget sit ud¬
gangspunkt i de fem hovedkriterier, som var opstillet
i programmet.

1. Anlæggets indpasning i by og terræn.
2. Trafikbetjening.
3. Parkeringspladser.
4. Nærrekreative hensyn.
5. Mulighed for etapedeling.

Ved præmieringen af de enkelte forslag har dom¬
merkomiteen lagt hovedvægten på det idémæssige ind¬
hold under forudsætning af, at de i programmet an¬
førte ønsker er tilgodeset.

Ingen af projekterne er dog løst helt konsekvent i
landskabsmæssig og arkitektonisk henseende, hvorfor
udvælgelsen er foretaget ud fra dommerkomiteens for¬
tolkning af hovedintentionen.

Det generelle resultat kan inddeles i idéprojekter
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med hovedvægten lagt på landskabsmæssige kriterier
med ekstensiv udnyttelse af det samlede område til
rekreative og idrætsmæssige formål og idéprojekter
med integrerede anlæg som selvstændige elementer i
forhold til omgivelserne.

Nogle forfattere har fortolket konkurrencens pro¬
gram rigoristisk som et koncentreret idrætscenter, me¬
dens flertallet har fulgt programmets synspunkter på
planlægningen og udbygningen af området, med væg¬
ten lagt på udendørs anlæg af forskellig art indpasset
fleksibelt i området med uafhængig etablering af en¬
kelte bygningsanlæg.

Konkurrenceområdet er meget stort: 93 ha, og det vil
derfor være en væsentlig del af Sønderborg by. Dispo-
sitionsplanmæssigt indgår det i et grønt rekreativt
bælte, som strækker sig fra Sønderborg Bugt mod syd
til Augustenborg Fjord mod nord. Uden for dette
egentlige grønne område ligger arealerne omkring
Sundsmark landsby, der vil blive omgivet af boliger.

Dommerkomiteen har lagt megen vægt på, at dette
område funktionsmæssigt kunne virke sammen med by¬
området, og man har ikke ment, at større parkerings¬
anlæg, opvisningsbaner etc. hørte hjemme her.

Da der i konkurrenceprogrammets opstilling af øn¬
skerne til idrætsområdet har indsneget sig en uklarhed
som betyder, at en del af de konkurrerende har ind¬
passet 8 atletikanlæg på arealerne frem for ét idræts¬
anlæg med 8 rundbaner, har dommerkomiteen først og
fremmest set på de konkurrerendes holdning til Sunds-
mark-området frem for den rent tekniske udformning.

I parentes skal det dog nævnes, at de idrætstekniske
konsulenter fremhævede, at konkurrerende med kend¬
skab til atletik ikke kunne fejlfortolke programmet,
men dommerkomiteen har dog ment, at programudta¬
lelsen var uklar, således at 8 atletikanlæg ikke kunne
regnes som en fejl. Dette er også kommet til udtryk i.
præmiering og indkøb, idet to af de belønnede forslag
har de 8 anlæg.

Meget få konkurrerende har taget de rekreative
arealer som helhed op til en samlet vurdering og sat
dem i relation til den omgivende by. Her må først og

fremmest projekt nr. 34, mrk. 31774, fremhæves for sit
overblik, men også projekt nr. 18, mrk. 12234, har et
fint sammenspil mellem idrætsanlæg og skovområde.
Det indkøbte projekt nr. 9, mrk. 55666, har i så hen¬
seende et smukt hovedanlæg.

Trafikteknisk har man lagt vægt på projekter med
en klar udformning af tilkørsels- og parkeringsforhold.
Alle de præmierede projekter har løst disse problemer
på en overskuelig og hensigtsmæssig måde.

Mange af de indsendte forslag har disponeret deres
parkeringspladser og øvrige anlæg, således at man må
forvente en stærk fodgængertrafik på tværs af Borg¬
mester Andersens Vej. Dette har dommerkomiteen be¬
tragtet som en svaghed. De præmierede forslag løser
alle dette problem gennem en fordeling af anlæggene,
således at sammenhængende funktioner ligger samlet
på den ene eller anden side af vejen. Projekt nr. 1,
mrk. 30323, må fremhæves for en meget logisk og
konsekvent tunnelføring.

De fleste forslagsstilere har løst etapedelingen rime¬
ligt. De store koncentrerede anlæg er dog, i deres
natur, sværere at etapedele end mere opdelte projekter.
Gennemførelsen kræver en stor indsats i første afsnit.

Hovedideen med volde omkring de enkelte funk¬
tioner betyder, at brugerne af området fra første færd
vil kunne dyrke deres sport i færdigbehandlede om¬
råder. Generelt kan man bemærke, at mange konkur¬
rencedeltagere ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til
de idrætstekniske krav. Man har ikke været opmærk¬
som på, at vedligeholdelse af fodboldbaner kræver så
megen plads, at der må være mulighed for internt at
flytte eller vende hver enkelt bane af hensyn til sliddet
på græsset foran mål. Banerne bør også fortrinsvis
lægges med orientering nord-syd af hensyn til gene
fra solen, og især gælder dette for opvisningsstadion.
Hvad de-r er gældende for fodboldbanernes oriente¬
ring, må også være gældende for håndbold og tennis
samt skydning.

Opvisningsstadion bør ligge i nær tilknytning til
træningsbaner, så de idrætsudøvende ved vigtige
kampe ikke rives ud af deres daglige træningsmilieu.

Konkurrence¬
området 93 ha
indgår i et grønt
rekreativt bælte
som strækker sig
fra Sønderborg
bugt til Augu¬
stenborg fjord.

The competition
area of 230
acres is situated
in a green
recreative belt
extending from
Sønderborg
Bay to Augusten¬
borg Fjord.
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Plan af
primært område
Mål 1:10.000.

Plan of the
primary area.
Scale 1.10,000.

Konkurrence om idrætscenter I Sønderborg
Forslag nr. 13, mrk. 46788
Tildelt 1. præmie kr. 30.000

A5 tegnestuen ved arkitekterne Robert Griinberger, Flem¬
ming Nøhr, Niels Siegsgård, Henrik Vogel. Fotograf Erik
Bredahl.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget er et overbevisende kompromis af de opstillede
forudsætninger. Det er lykkedes at forene de mange inter¬
esser i et arkitektonisk helhedsgreb med indsatsen lagt i en
formning af landskabet med et forløb af rumdannende vold¬
anlæg.

Landskabeligt vil det udefra set nok ikke opleves, som
forslagsstilleren tænker sig, nemlig som et parkanlæg i et
fladt landskab. Det er så udpræget et anlæg, der skal op¬
leves indefra, men hvorfra det så til gengæld har meget fine
kvaliteter, der allerede opnås næsten fra anlæggets påbe¬
gyndelse. Muligheden for en eventuel udvidelse med flere
rum ind i skoven er yderligere en kvalitet. Det skal også
bemærkes, at fodboldbaner kan flyttes og vendes, hvorved
vedligehold lettes. Ganske nær herved er skydebanerne an¬
lagt op mod skoven og i tilpas afstand fra det nordligere
liggende rideanlæg med ridehal og ridebaner.

Bygningsanlæggene virker ikke sikre, men underordner
sig hovedmotivet og er indpasset etapevenligt.

Projektets vest- og nordside virker mindre veldisponeret.
En konsekvent friholdelse af kolonihaverne ved Sunds-

mark og et beskedent anlæg til firmasport mod nord ville
være i arkitektonisk og idémæssig overensstemmelse ? med
projektets 1. etape, som især har medvirket til placeringen.

Beskrivelse til forslaget

Landskabet
Det landskab, som konkurrencearealet indgår i, har sin
skønhed *ved samspillet mellem skovens præcise afgrænsning
og landet, der ligger udstrakt som en flade. Selve konkur¬
rencearealet er et fladelandskab, som danner overgang mel¬
lem den bymæssige bebyggelse og Sønderskoven.

Bebyggelsen er som i de fleste udkantsområder udformet
som en blanding af etageboliger og parcelhuse med hoved¬
vægten lagt på parcelhuse. Det ubebyggede fladelåndskab,
som forløber ubrudt helt op til Augustenborg fjord, er
meget veldefineret i forhold til det tætte skovbryn. Dette
skovbryn har specielt inden for konkurrencearealet et ka¬
rakteristisk fliget udseende, som følge af rydninger fore¬
taget gennem årene.

Forholdet landskab-anlæg
Det vi har lagt mest vægt på ved udformningen af projektet
har været at skabe et anlæg, der kunne ligge i det flade
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landskab og danne overgang mellem de bebyggede arealer
og det fligede skovbryn. Hovedanslaget i projektet er der¬
for det formede landskab, hvori de store haller indgår som
bygningselementer uden fuldstændig at dominere land¬
skabet.

Anlægget kan opfattes som en park, der næsten vokser
sammen med skoven, eller som en lysning i udkanten af en
skov, der stilfærdigt går over i et beplantet parcelhus¬
område.

Anlægget
Idrætsanlægget er udformet som et forløb af beplantede
volde, som afgrænser funktionerne således at kunstige hegn
næsten kan undgås. Disse volde kan anlægges efterhånden
som de forskellige idrætsgrene får behov for det, og den
af os foreslåede disposition må ikke betragtes som bindende
for fremtidige behov.

Vi mener, disse rumskabende volde er. meget væsentlige
for at skabe et indbydende milieu for idrætsudøvelsen.

Tyngdepunktet i anlægget er placeret i områdets sydligste
del i nær tilknytning til Kathrinelund. Langs østsiden af
Borgmester Andersens Vej er der udlagt zone til haller og
parkering. Den nordligste del af konkurrencéarealet er ud¬
lagt til firmasport, og arealet vest for Borgmester Ander¬
sens vej er udlagt til tennisbaner og træningsbaner. Mens
det nuværende kolonihaveområde vest for Sundsmark først

tænkes anvendt ud i fremtiden vil vi foreslå, at område B
i konkurrencearealets sydligste del bliver nedlagt som kolo¬
nihaveområde, idet de private kolonihaver vil afgrænse ud¬
gangen til skoven.

Anlægget omkring opvisningsbanen kan udbygges etape¬
vis, idet voldene kan indrettes til tilskuerpladser efterhån¬
den som behovet opstår. I begyndelsen kan de således blot
være græsskråninger for efterhånden at blive belagt og til
slut evt. overdækkede. Den samme fleksibilitet har hele
anlægget, idet det er muligt at starte udbygningen af for¬
skelligt beliggende idrætsgrene samtidig.

Bygningerne
De forskellige haller indgår i voldanlægget langs Borg¬
mester Andersens Vej og er foreslået udformet som en bue¬
konstruktion af limtræ, men de kunne også tænkes udført
som en pneumatisk konstruktion (boblehal), en noget bil¬
ligere, men også mindre ideel løsning. Hallerne er for¬
sænket i forhold til terrænet, og dette, sammenholdt med
den måde de indgår i voldanlægget, vil modvirke de store
voluminers dominans i området. Skøjtehal, svømmehal og
en idrætshal er placeret i forbindelse med centrets tyngde¬
punkt ved opvisningsbanen.

125



Konkurrence om idrætscenter i Sønderborg
Forslag nr. 1, mrk. 30323
Tildelt 2. præmie kr. 15.000

Landskabsarkitekt MDL Sven Hansen. Medarbejdere: Per
Christensen, arkitekt, og Ove Leth Jørgensen.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 1 må sættes meget højt for sin stærke, monu¬
mentale idé og fornemme enkelthed.

Det lever op til det formål, forfatteren har sat: et stort
klart rum, fast afgrænset på de to sider, af dels en ren
arkitektonisk plantning af dobbeltalleer, dels et fint va¬
rieret naturligt skovbryn, der er gjort enkelt og storslået
ved delvis at rette det eksisterende skovbryn noget ud.

Man kan stille sig noget tvivlende overfor, hvorvidt op¬
delingen af det vældige rum er rigtigt tænkt, det vil helt
afhænge af de foreslåede lindealleers udformning og vækst.

Der er placeret idrætsfunktioner inde i skovområdet, hvil¬
ket er en logisk tanke i sammenhæng med hovedideen
uanset eventuelle fredningsmæssige problemer derved.

Projektets svaghed ligger omkring udformningen af om¬
rådet syd for Sundsmark. Her virker den noget formelle
gentagelse af voldtemaet umotiveret, men da projektet lider

af skavanker med misfortolkningen af de 8 atletikbaner, som
netop er placeret i dette område, vil der være god grund
til helt at udelade omtalte anlæg. ,

Uddrag af beskrivelsen
Anlæggets idé
Indpasning af det 93 ha store areal som et aktivt led i by¬
billedet, tilpasset trafiknettet, som ramme om byens idræts-
sted og mulighed for promenade, rekreation og undervisning.
Milieuformende elementer:
A. Alléformet beplantningsbælte.

Beplantningsbæltet med jordvolde mod sportsarealerne
afgrænser området mod Borgmester Andersens Vej og
mod boligområdet mod syd har følgende funktioner:
1. Trafikledende byelement (bæltet leder trafikken på

Borgmester Andersens Vej).
2. Lægivende og rumdannende ramme omkring sports-

arealerne.
3. Parkerings- og adgangsområde for de enkelte sports¬

grene (der kan etableres p-pladser i hele bæltet efter
•behov).

4. Promenade og ophold (igennem hele beplantnings¬
bæltet strækker sig en gang og cykelsti).

. AJU TI*

Plan af
primært område
Mål 1:10.000.

Plan of the
primary area.
Scale 1:10,000.
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5. Hegnende og skærmende element (volde beplantede
med roser, slåen og tjørn og klubhuse indbyggede
heri).

B. Lindealleer.
Lindealleer tjener følgende formål:
1. Lædannende elementer mellem de enkelte sports- D.

grenes område.
2. Adgangsarealer til de enkelte baner og ramme om et

stisystem. ,

3. Rumdannende elementer mod skov og landsby (peger
mod skov og landsby, men frihpldes af disse for at E.
opnå sammenhængende rumdannelser).

C. Skov.
Skoven benyttes til at opnå:
1. Et landskabeligt bestemt skovbryn (ved fjernelse af

de private skovparceller og ved nyplantning af skov
i området fås et gennemgående skovbryn, som følger
terræn og bæk. I realiteten burde skovbrynet forlæn¬
ges til kontakt med sund og campingplads). F.

2. En slettevirkning (ved etablering af det gennem-
• gående skovbryn åbnes det store, flade område langs

skoven og slettevirkningen opstår).
3. Lukkede rum til specielle idrætsformål (i den ny¬

plantede skov etableres en række lysninger).
4. Områder til rekreation og undervisning ^nyplantning

af skov i område C. Hvis skoven forlænges ud til
sundet, kunne der anbringes permanente kolonihave¬
områder).

Landsbyen Sundsmark.
Landsbyen bliver:
1. Et aktivt styrende element (formet som en skulpturel

ø med randbeplantning af slåen, æbleroser og tjørn i
tyngdepunktet af den flade slette).

Jordformationer.
Jordformernes formål er:
1. Baggrund for tilskuerpladser ved atletik, fodbold og

tennisstævner.
2. Afskærmning og hegning (bagsiden er beplantet med

hvidtjørn).
3. At danne et skulpturelt, rumdannende element i for¬

hold til beplantningsbælte og slette.
Idrætshaller.

Bygningerne indgår i planen som:
1. Afsluttende element for beplantningsbæltet.
2. En rumdannende skulpturel form i relation til stadion,

træningsbaner og skovbryn.
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Primærområdet.
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Primary area.
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Konkurrence om idrætscenter i Sønderborg
Forslag nr. 18, mrk. 12234
Tildelt 2. præmie kr. 15.000

Landskab: Landskabsarkitekter MDL Peder Borup, Måns
Ginman, Søren Harboe. Medarbejder: Landskabsarkitekt
Henrik Fog-Møller. Bygninger: Arkitekter M.A.A. Ammen-
torp og Haubroe. Medarbejder: Arkitekt M.A.A. Lars Chr.
Olsen. Konsulent: Rådgivende civilingeniør Dirks og Co.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 18 er fremhævet for sin inddragelse af skoven
i et samlet rekreativt område.

Det er klart disponeret for de enkelte funktioner, således
at det i idrætsmæssig henseende vil være velfungerende.

Det relativt tunge bygningsanlæg er rimeligt motiveret i
det centrale område øst for Borgmester Andersens Vej, men
formalistisk gennemført over på Sundsmark-arealet. Der er
givet plads til en række idrætsfunktioner ud over de i pro¬
grammet beskrevne, og projektet ville nok have stået sig ved
en mere moderat udnyttelse såvel i sin helhed som især af
området ved Sundsmark.

Anlægget mod nord til firmasport m. v. er isoleret set
smukt udformet.

Beskrivelse til forslaget
Områdets hoveddisposition
Bestemmende for forslagets udformning har været hensynet
til de eksisterende skovarealer og skovbryn, der smukt ind¬
rammer de marker hvorpå centret placeres, ønsket om, gen¬
nem lindealleen og voldforløbet, at samle de spredte grup¬
per af idrætsområder med bygninger til et hele - idræts¬
centret, og endelig at give beboerne i de tilgrænsende om¬
råder adgang til anlæggets grønne arealer og Sønderskoven.

Hovedstiforløbet under lindetræerne langs kanalen og
voldene, hvortil bygningerne knytter sig, er de grønne om¬
råders begrænsning. Herfra strækker de sig mod øst til det
eksisterende skovbryn og mod syd til et nyplantet skovbælte.
Hovedstien forbinder det vestlige og østlige område med
rideanlæg og firmasport. Uden for hovedstien langs Borg¬
mester Andersens Vej og langs vejen gennem Sundsmark
ligger parkeringszonen, som kan udbygges successivt efter
behov.

De nuværende landskabelige forhold
Sønderskovens nordlige del og de private skovlodder består
af ældre blandet løvskov. I Sønderskoven er fældninger er¬
stattet med nykulturer af gran.
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Markarealerne op mod skoven er ret flade med et højde¬
punkt ved Clausminde og et jævnt fald nordpå mod Spang.

Nord for skoven opdeles markerne af værdifulde levende
hegn bestående af tjørn, hyld, slåen og hunderoser.

Arealerne afvandes til Vadebækken, der har et tilløb gen¬
nem en rende fra arealerne vest for Borgmester Andersens
Vej.

De fremtidige landskabelige forhold
Ønsket om at koncentrere den pladskrævende fodboldsport
omkring fodboldstadion har nødvendiggjort indgreb i den
sydlige del af de private skovlodder. Erstatningsskov herfor
plantes langs arealets sydskel. Den nordlige private skovlod
bevares som fremtidig arealreserve.

Udover skovplantningen langs sydskellet og de begræn¬
sende veje er de væsentlige landskabselementer, som for¬
slaget indeholder, vold- og kanalforløbet samt fodbold¬
stadions jordformation.

1. etape i hvert område udføres som en landskabsmodning
bestående af regulering, afvanding og plantning. Volden op¬
bygges ved regulering af parkeringsarealerne, fodboldsta¬
dion tildels ved tilførsel af overskudsjord udefra.

Kanalen har udover den rekreative værdi funktion som

opstemningsbassin for regnvandssystemet, der i fremtiden
belastes af de store belagte arealer. For den nordlige dels
vedkommende forlægges Vadebækken gennem kanalen uden¬
om firmasportsbanerne.

Skovbræmmernes beplantning består af en blanding af
stilkeg og vintereg med en underplantning af tjørn, hyld,
slåen og hunderoser. Langs hovedstien plantes lind. Øvrig
plantning på området består af eg, med underplantning i
skyggede partier af fjeldribs, snebær og rhododendron, i
solbelyste af tjørn, slåen og vilde roser.

Sønderskoven ville bedre kunne opfylde sin fremtidige
rekreative funktion, såfremt man ryddede de unge nåle-
træskulturer (de kunne sælges som juletræer) og bevarede
dem som lysninger suppleret med enkelte løvtræsgrupper.'

Trafikale forhold
Der er i forslaget gennemført differentiering mellem' kø¬
rende trafik og cyklé- og fodgængertrafik.

Den kørende trafik har adgang fra Borgmester Andersens
Vej ad to indkørsler, samt ad to indkørsler fra vejen gen¬
nem Sundsmark.

En eventuel udbygning af det nordøstlige område C bør
have tilkørsel fra den fremtidige Huholtvej og ikke fra den
stærkt trafikerede Augustenborg Landevej.

Parkering for personbiler, taxaer og busser placeres mel¬
lem tilkørselsvejene og idrætsanlæggene fordelt i varierende
grupper med kort afstand fra den daglige parkering til
samtlige bygninger. Grupperne forbindes af en intern for-
delingsvej. Denne vej kan, hvis det ønskes, føres under
Borgmester Andersens Vej parallelt med stiunderføringen
ved fodboldstadion.

I tilfælde af spidsbelastning ved større stævner kan de
grusbaner, som indgår i arealerne, inddrages til parkering.
Stianlægget langs parkeringsarealerne gør det muligt at

komme fra samtlige parkeringspladser til fodboldstadion
eller en af de store haller.

Der er ved udformningen tilgodeset en mulighed for ud¬
videlse af Borgmester Andersens Vej til en firesporet vej
med midterrabat. Krydset ved indkørslen fra Borgmester
Andersens Vej til fodboldstadion bør udformes som et lys¬
reguleret kryds.

Stoppesteder for en fremtidig buslinie ad Borgmester
Andersens Vej foreslås anlagt i tilknytning til stiunder¬
føringerne.

Hovedfærdselsåren for cyklister, knallerter og fodgængere
er hovedstiforløbet langs kanalen mellem vold og parke¬
ringsarealerne. Hovedstiens underføring under Borgmester
Andersens Vej foreslås udformet med en åben karakter i
form af en vejbro, der giver plads også til den interne
forbindelsesvej.

Dette stianlæg forbindes med den foreslåede hovedsti på
Mommarkbanens areal mod nord og mod sydvest, med
stien fra Kløvermarkskolen til Sundsmark, med en sti til
Katrinelund samt med en sti, som med underføring under
Borgmester Andersensvej forbinder stisystemet i den plan¬
lagte bebyggelse nord for Sundsmark med Sønderskoven.
Cykelparkering finder sted i den 2,5 m brede rabat mellem
cykelsti og gangsti og indrettes umiddelbart ved indgangen
til de enkelte bygninger og anlæg.

Et sekundært stisystem anlægges med en mere landska¬
belig udformning, dels som intern forbindelse mellem cen¬
trets forskellige enheder, dels som en alternativ gennem¬
gående fodgængersti.

Servicekørsel fra parkeringsarealerne til idrætsanlæggene
sker ad broer over kanalen og gennembrydninger gennem
volden.

Som brandvej langs bygningerne fungerer på parkerings-
siden stianlægget eller parkeringsvejen langs med det, og
på indersiden de sekundære stier suppleret med et græs-
armeret areal.

Med udgangspunkt i ridesportsanlægget, som er placeret
langs det nordlige skovbryn, kan ridestier naturligt anlægges
i skoven.

Bygningernes indpasning i området
Bygningerne tilknyttes overalt til kanal og voldsystemet.
Hovedledninger fremføres i rabatterne langs stisystemet.

Bygningerne kan opføres uafhængigt af hinanden på vil¬
kårlige tidspunkter uden at genere igangværende faciliteter
og uden i nævneværdig grad at gribe ind i etablerede plant¬
ninger.

Volden udnyttes til østvendte udendørs og indendørs til¬
skuerpladser, hvorfra man vil have udsigt til skovbrynet i
baggrunden.

Omklædningsrum, til de første baner som etableres, kan
opføres som permanente bygninger, der indgår i det samlede
endelige bygningsanlæg. Udbygningsfasens spredte byg¬
ningsanlæg fastholdes ved voldprincippet til landskabet,
ligesom de landskabelige rum dannes allerede i første fase
ved hjælp af voldanlægget og den supplerende plantning.
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Konkurrence om idrætscenter i Sønderborg
Forslag nr. 34, mrk. 31774
Tildelt 3. præmie, kr. 10.000

Landskabsarkitekt MDL Peter Thorsen. Arkitekt Henrik
Witthøft Jensen.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget markerer sig ved sin fine og menneskelige hold¬
ning. De beskedne og umiddelbart omsættelige intentioner
er en væsentlig kvalitet ved projektet.

De byplanmæssige betragtninger i projektet, som bl. a.
friholder Sundsmarkområdet til bynære formål, fastholder
og udvider kolonihaveområderne og anviser en fremtidig
placering af et stadionanlæg mod nord i tilslutning til Au¬
gustenborg Landevej, er væsentlige betragtninger.

Projektet lader sig iøvrigt realisere i helt vilkårlig række¬
følge og tilgodeser derfor konkurrenceprogrammets syns¬
punkter på planlægningen.

Det må betragtes som uheldigt, at ridesporten er anbragt
på den „forkerte" side af vejen uden rigtig forbindelse til
skoven.

Placeringen af idrættens øvrige bygningsanlæg med spredte,
klubvenlige grupper er så menneskelige i deres mål, at for¬
slaget er blevet højt placeret.

Beskrivelse af forslaget
Planlægningen af Sundsmark-centret må primært sigte på:
- At gøre idræts- og skovarealerne til et samlet nærre¬
kreativt tilbud for flest mulige borgere. Kolonihaver, sports¬
anlæg og skovens udnyttelse til ridning, terrænsport og re¬
kreation i almindelighed, bør i planlægningen integreres til
et aktivt, alsidigt udnyttet, fritidsområde, hvor idrætten ikke
bliver isoleret inden for snævre rajnmer.

- At gøre det byplanmæssigt centralt placerede fritids¬
område så højt tilgængeligt som muligt ved gode vej- og
stiforbindelser fra det eksisterende byområde og de frem¬
tidige boligområder ved Huholt.

- At udnytte eksisterende bebyggelse, veje, stier og be¬
voksning mest muligt ved områdets planlægning. Eks. miljø¬
kvaliteter som knytter sig til Sundsmark landsby, koloni¬
haveområderne, de mange levende hegn og Sønderskoven,
må søges bevaret og udbygget.

- At sikre rummelige og fleksible rammer omkring ud¬
bygningen af de enkelte idrætsanlæg. Gennem en frem¬
synet arealdisponering rig beplantningspolitik må der sikres
så stærke grønne rammer omkring anlæggene, at ændrede
ønsker med hensyn til bygningers karakter og type ikke
„vælter" planforslagets hovedidé og medfører en almindelig
forringelse af områdets landskabelige kvaliteter.

Forslagets hoveddisposition
Ved planløsningen er der i særlig grad lagt vægt på føl¬
gende forhold:

- Styrkelse af den landskabelige arkitektoniske rumlighed
og dermed sammenhængen delområderne imellem.

Dette er tilstræbt gennem en accentuering af større over¬
skuelige flader - „landskabsrum" - i kontrast til den om¬
givende by front, skov og udlagte bygnings- og parkerings-
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Arealdisponeringen giver mulighed for en fleksibel ud¬
nyttelse af de større flader, hvilket er af vigtighed bl. a.
for at undgå for stort slid på baneanlæggene.

- Styrkelse af områdets bevoksningskarakter, ikke mindst
gennem forslaget om etablering af kraftige beplantninger
omkring parkerings- og bygningsanlæg.

Disse plantninger skal danne en stærk grøn ramme om¬
kring den fremtidige udbygning som muliggør, at også
ændrede krav til udbygningstakt og bygningskarakter kan
optages, uden skade for den fremtidige landskabelige hel¬
hed.

- Bevaring og udnyttelse af eks. miljøværdier i området.
Planforslaget er udformet således, at de eks. kolonihave¬
områder med små ændringer (tillægsarealer), kan bevares
som et værdifuldt led i det samlede fritidsområde.

Den eks. bebyggelse og bevoksning i GI. Sundsmark er
inddraget i planlægningen, bl. a. gennem landbrugsbebyg¬
gelsens udnyttelse i forbindelse med ridesport og tennis.

Eks. hegn og bevoksning er søgt udnyttet i forbindelse
med udformningen af fremtidige bygnings- og baneanlæg.
- Hensyntagen til praktiske forhold som læ, lys, støj og de
fremtidige anlægs størrelsesorden i forhold til eks. bebyg¬
gelses- og arealforhold - har haft afgørende indflydelse på
de enkelte anlægs placering i helheden.

Eksempelvis har „størrelsesordenen" og læforhold bl. a.
været medvirkende til tennisanlæggenes placering i tilknyt¬
ning til Sundsmark, mens støjgener har været afgørende for
skydebanernes beliggenhed.

Byplanmæssige relationer
Med Sønderborgs fortsatte vækst bliver afstandene fra de
centrale bydele til det åbne byfrie land stadigt større.

Hvis der ikke gennem en aktiv planlægning sikres større
grønne „åndehuller" i byområdet, vil den værdifulde nære
kontakt mellem bolig og rekreative områder gradvist for¬
svinde.

Med idræts- og skovområdernes beliggenhed som en stor
grøn kile mellem den eks. by og den planlagte byudvikling
mod øst — udgør disse en særlig mulighed for at skabe et
varieret nærrekreativt område af høj kvalitet.

Ved en udbygning af det overordnede stisystem, som i alt
væsentligt udnytter de eks. stier i boligområderne, markveje
og eks. skovveje, kan skovområderne åbnes som et rekreativt
aktiv for de omliggende byområder og et tilskud til idræts¬
livet.

Skovområdernes fritidsmæssige værdi vil kunne forøges
betydeligt ved mindre ændringer i den forstlige pleje, som
i et samarbejde mellem kommune og statsskovvæsen vil
kunne ske uden større gener for den rationelle skovdrift.

Principskitsen for et vej- og stisystem viser hvorledes, der
udover den eks. gode vejbetjening af området kan skabes et
sammenhængende stisystem der øst-vest sammenbinder eks.
og fremt. boligområder med idræts- og skovområderne og
nord-syd skaber forbindelse mellem de nordligste byområder
(Ulkebøl) og kysten ved Sønderborg Bugt.

Stisystemet forbinder internt idrætsområdets „tyngde¬
punkter", hvor bygningsanlæg, opvisningsbaner, vejadgang,
parkering m. v. er koncentreret. Systemet vil kræve en ny
stiunderføring ved Sundsmark.

De enkelte områder og anlæg
I planforslaget er de i programmet' ønskede idrætsanlæg
organiseret omkring 3 „tyngdepunkter", indeholdende de
nødvendige bygningsfaciliteter, adgangs- og parkeringsan¬
læg m. v.

Koncentrationen af de „tunge anlæg" i disse få områder
tilsigter en rationel og økonomisk byggemodning samt en
høj udnyttelse og rentabilitet af de fremtidige fællesanlæg-
haller, kantiner, parkeringsanlæg m. v.

De 3 områder er:

A. Sundsmark
Tennis er indpasset i den nordligste del af området i det
frie areal mellem den eks. bebyggelse og kolonihaveområdet
som med en mindre omlægning foreslås bevaret. Anlægget,
som indeholder 15 træningsbaner, opvisningsbane og par¬
kering (100 pladser), udnytter den eks. gård som klublokaler.
Området er omgivet af en kraftig skærmplantning og mod
syd forbundet med de øvrige idrætsanlæg med en „grøn
kile".

Ridesport er beliggende i tilknytning til de to eks. land¬
brugsejendomme på konkurrencearealet.

På de åbne arealer foreslås græsfolde placeret nærmest
Borgmester Andersens Vej og ridebanerne vest herfor,
inderst i grønningen. Staldbygninger, ridehus, klublokaler
og parkering (80 pladser) påregnes samlet omkring Claus¬
minde, mens boliger tænkes placeret i tilknytning til den
vestligste gård.

De to gårdanlæg tænkes omgivet af brede samlende hæk¬
plantninger.

B. Øvxige anlæg i 1. etape med byggezone øst for Borg¬
mester Andersens Vej

I dette område tænkes 1. etapes større bygningsanlæg samlet
som et „bånd" langs den tværgående hovedsti mellem Borg¬
mester Andersens Vej og Sønderskoven. Dette „bånd" er
udformet med tæt bevoksede parkeringsanlæg mod nord
(380 pladser plus 200 reserverede pladser) og bygningsanlæg
omfattende klubhuse, kantine og eventuelle haller, syd for
hovedstien.

Boldspilbaner er placeret på den store grønning syd for
bygningsanlæggene med 7 håndboldbaner og 9 fodboldba¬
ner - heraf 1 grusbane. Opvisningsbanen er beliggende sam¬
men med atletikanlægget nord for parkeringsskoven.

Atletikanlæg med 8 løbebaner og springbaner m. v., som
ligger nord for parkeringen, er udformet som et mere beske¬
dent opvisningsanlæg omgivet af græsvolde med tilskuer¬
pladser. Kastegårdene er beliggende på et forsænket niveau
nærmest skoven.

Bueskydningsbanerne er beliggende i en lysning i skoven
syd for et eventuelt 2. etape hal-anlæg.

C. Firmaidræt og skydning samt anlæg i senere etaper syd
for Augustenborg Ldv.

Anlæggene i 1; etape området er med stiforbindelser gen¬
nem lysninger i skoven, forbundet med anlæggene nord her¬
for ved Augustenborg Ldv.

Idrætsområdet her er udformet med et tæt beplantet par¬
keringsanlæg (ialt ca. 800 pladser fuldt udbygget) mod
nord langs „jernbanestien" og den fremt. Huholtvej. Byg¬
ningsanlæg som stadion, haller, klubhuse m. v. er placeret
syd for den opsamlende hovedsti som senere kan forlænges
til de nye byområder ved Huholt. Fremtidige baneanlæg er
placeret på de sydvendte grønninger mod skoven.

Firmasport omfattende bygninger, parkering (100 pladser)
og 6-8 boldbaner, er beliggende østligst i den store lysning
med mulighed for senere baneudvidelser mod syd.

Skydebanerne er placeret østligst i området omgivet af en
tæt beplantet sikkerheds- og støjvold.

Øvrige anlæg i senere etaper vil være velbeliggende i den
vestlige del af området med god vejadgang fra Augusten¬
borg Ldv. Eventuelt fremtidigt stadion, skøjte- og svømme¬
hal med omklædningsbygninger, kantine m. v., foreslås sam¬
let omkring et adgangstorv som samtidig opsamler de gen¬
nemgående stiforbindelser til de omgivende byområder og
idrætsanlæg.

Arealerne mellem hal-området og firmasporten, samt
hovedparten af arealerne mod Sønderskoven, er til dispo¬
sition til fremtidige formål.

Parkeringskapaciteten til hal, stadion og fremt. funktioner
er ca. 6-700 pladser.
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Konkurrence om idrætscenter i Sønderborg Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 31, mrk. 24820 Forslag nr. 31 beskriver et koncentreret anlæg inde i et
Indkøb, kr. 5.000 fremtidigt skovområde, som bl. a. rummer parkering. Pro-

Rud Brøcher og Erik Sørensen. Susanne Sørensen, land- jektet medtager 8 atletikbaner, men sikrer, hvis disse ude-
skabsarkitekt, MDL. lades, Sundsmarkområdet til bynære rekreative funktioner.
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Konkurrence om Idrætscenter I Sønderborg
Forslag nr. 9, mrk. 55666
Indkøb, kr. 5.000

Arkitektfirmaet Ole Mortensen, arkitekt MAA og Eigil
Ladsten, arkitekt MNAL. Landskab: Ib Asger Olsen, land¬
skabsarkitekt MDL.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 9 fremhæver sig ved en bevidst stillingtagen til
hovedelementerne skov, bygningsanlæg, baneanlæg og om¬
rådet syd for Sundsmark som adskilte ting. Sundsmark-
området kan adskilles fra det øvrige konkurrenceareal med
den angivne begrænsede anvendelse.

Beskrivelse til forslaget
Konkurenceområdet består af 3 delområder, der i størrelse
og karakter er forskellige.

Det væsentlige for os har været at bevare og udbygge
hvert enkelt områdes særlige karakter og sammenbinde de
3 områder til en helhed såvel funktionelt som arkitektonisk.

Området mod vest ved Sundsmark danner en afslutning
på byen med parcelhusområdet, den gamle landsby og kolo¬
nihaverne.

Vi foreslår dette område - grundet sin mindre skala -

begrænset i sin udnyttelse og udlægges til mindre areal¬
krævende aktiviteter som tennis, håndbold og bueskydning,
samt de mere uorganiserede fritidsbeskæftigelser som leg,
nærrekreation m. v.

Området udlægges i princippet som en stor græsflade. De
enkelte sportsgrene placeres i et bånd fra kolonihaverne til
Borgmester Andersens Vej, opdelt af nord-sydgående læ¬
bælter.

Kolonihaverne bevares, indtil en udvidelse af andre ak¬
tiviteter gør det rimeligt at nedlægge dem.

De eksisterende gårde i området retableres, ombygges evt.
i fornødent omfang, og anvendes til klublokaler for såvel
idræts- som fritidsformål.
Området mod øst - det store landskabsrum, der er karak¬

teristisk ved sin store skala, udlægges som idrætsområdets
centrum, som tyngdepunktet i anlægget.

Her placeres alle sportshaller som et samlet bygnings¬
anlæg langs Borgmester Andersens Vej.

Herved opnås korte kommunikationslinier til de øvrige
funktioner og god tilgængelighed for både kørende og
gående trafik.

Bygningskomplekset vil - ved denne placering danne en
afgrænsning af det markante skovrum og samtidig friholde
størst muligt sammenhængende areal til såvel idrætslige-
som rekreative funktioner.

Udbygningen af centret kan ske efter behov. Anlægget af
en beplantet P-plads langs Borgmester Andersens Vej vil
bevirke, at centret på ethvert tidspunkt vil fremtræde som
en helhed.

Området mod nord knyttes til centefområdet via en 30 m
bred passage gennem skoven.

Her udlægges samtlige træningsbaner for fodbold og der
afsættes plads for fremtidige aktiviteter.

Til støtte for det store anlæg plantes nye skove i for¬
længelse af de bestående, således at der opstår et sammen¬
hængende skovområde fra Sønderskoven til Madeskoven ved
Augustenborg fjord.

Herved opnås en klar afgrænsning af Sønderborg by, samt
en rimelig støtte for den projekterede omfartsvej.

Skovene etableres som bøgeskove, der er egnskarakteristiske.
Læbælter og parterreplantninger udføres ligeledes af bøg

for at opnå en helhed i det bevoksningsmæssige udtryk.

Hele området vil fremtræde som et sammenhængende land¬
skab, der mod vest tilslutter sig byen og hovedstien og via
fælleden med landsbygårdene strækker sig gennem Sønder¬
skoven til det åbne land ved Huholt - Vollerup.

Et område der kan blive et stort aktivitetsområde hvor
såvel sport, leg, fritid og rekreation vil give byens befolk¬
ning muligheder for oplevelser af forskellig karakter.

Planfoto af kon¬
kurrenceprojekt.

Plan photo of
the competition
project.
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Jordsammensætning til sportspladser
Tekstur- og strukturanalyser af jord til sportspladser

»s

Af Martin Petersen
(Htdtitlikibtt)

Ved nyanlæg af sportspladser er man ofte ude af stand
til at kunne vælge den jordtype, som vil give arealet
størst effektivitet og brugsfrekvens samt det etablerede
græs størst slidstyrke.

Det er derfor vigtigt, at man allerede ved projekte¬
ring af arealet søger at danne et vækstmedium, som
har de fysiske og kemiske forhold, der vil give græsset
de bedst mulige vækstbetingelser.

Med dette formål har vi undersøgt en lang række
sportspladser over hele Danmark. Formålet med disse
undersøgelser er gennem struktur- og teksturanalyser
at finde frem til den ideelle jordsammensætning til
sportspladser og ud fra denne udarbejde retningslinier
for anlægsmetoder, samt evt. udarbejde metoder til
forbedring af eksisterende anlæg.

Analyseresultater

Dårlige baner
Gennem vore jordbundsanalyser af de danske sports¬
pladser fandt vi en del forhold, som var karakteristiske
for de fleste nedslidte baner med sparsom græsvækst
eller med større pletter uden græs, og vi kunne stort set
dele banerne op i flg. tre grupper:
Gruppe 1: Baner, hvor ler- og siltindholdet var over

20 °/o tilsammen.
Volumenvægten på disse baner var altid
meget høj, dvs. over 1,6 kg/l.
Porøsiteten var lav, især var indholdet af
grovporer lavt, i gennemsnit 5-6 %.
Banerne var næsten altid meget vandli¬
dende, ofte op til 40-50 vol°/o vand. Jo
højere ler- og siltindhold, desto dårligere
baner.
Græsset kunne have enkelte lange rødder.

Gruppe 2: Baner, hvor ler- og siltindholdet var meget
lavt, fra 5-10% ialt.
Volumenvægten på disse baner var som
regel meget lav, sjældent over 1,2-1,3 kg/l,
ofte under 1,0 kg/l.
Porøsiteten var høj. Indholdet af grovporer
var ofte over 20 %>, især hvor indholdet af
grovsand var højt. Kornstørrelsen i sandet
spillede en væsentlig rolle i forbindelse med
porøsiteten.
Banerne var næsten altid skadet på grund
af vandmangel, og de led ofte af nærings¬
mangel.
Græsset kunne ofte være trådt op, fordi
jorden manglede bufferkapacitet.
Rodnettet var som oftest svagt udviklet.

Lagdelt jord
giver dårlig
rodudvikling.

Stratified soil
produces poor
root devel¬
opment.

Gruppe 3: Baner, som var tilført jordforbedrings¬
midler, enten i form af sand eller spagh-
num eller begge dele. Jordforbedringsmid¬
let var kun tilført i overfladen, dvs. i de
øverste 5-10 -cm. I en debtilfælde kunne vi
finde jorden under det tilførte vækstlag

• meget stærkt komprimeret, i et enkelt til¬
fælde fandt vi en volumenvægt på lige
under 2,0 kg/l.
Årsagen til denne komprimering skyldes
anvendelse af tunge maskiner ved udkørsel

. af vækstlaget. Den senere jordbehandling
har været meget overfladisk.
I en del tilfælde kunne vi finde et vækstlag
lagt direkte ovenpå et tykkere eller tyndere
sandlag uden nogen sammenblanding imel¬
lem de to jordlag.
Rodnettet i disse anlæg var ikke dybere
end vækstlagets tykkelse.
I perioder med nedbør kunne disse baner
være meget vandlidende. I perioder uden
regn kunne der på banerne let opstå tørke¬
skade.
Græsset led ofte af næringsmangel.

Humusindholdet i de tre nævnte grupper lå som regel
under 3 vol°/o.

Gode baner
Tekstur- og strukturanalyserne på de baner, hvor græs¬
bestanden var bedst selv under stor belastning under
alle vejrforhold, var ret konstante:

4-5 % humus.
12-15 °/o ler og silt.
80-85 °/o sand (ca. halvt grovsand og halvt finsand).
Volumenvægt 1,3—1,4 kg/l.
Porevolumen ca. 50 °/o, hvoraf grovporevolumet var

ca. 15 °/o.
Vi fandt endvidere, at græsbestanden, rodnettets

størrelse' og jordbundens fysiske forhold var afhængig
af vækstlagets tykkelse, minimum synes at være mindst
30-35 cm.

Vi kan konkludere, at jordbundens fysiske egenska-
•ber, der bestemmer græsvæksten, for en stor del er
bestemt af jordens mekaniske sammensætning, af de
enkelte partiklers størrelse og procentvise fordeling.
Endvidere er de fysiske egenskaber afhængig af lejrin¬
gen mellem mineralpartiklerne og humus. Denne lej¬
ring kan påvirke såvel det totale porevolumen som
størrelsesfordelingen af porerne og herved indvirke på
jordens kemiske Og biologiske forhold.
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/ midten rodprøve fra sportsplads med idealtekstur blandet
i 30 cm dybde. Til højre 3 rodprøver fra lagdelt jord.
Til venstre 2 rodprøver fra blandet jord. Nummer 3 fra
venstre rodprøve fra svær naturlig lerjord.
In the middle, root sample from a sports ground with ideal
texture mixed to a depth of 12 in. On the right, 3 root
samples from stratified soil. On the left, 2 root samples
from mixed soil. The third from the left - a root sample
from heavy, natural clay soil.

Forsøgsparceller med forskellig jordopbygning til sports¬
pladser.
Experimental plots with various soil constituents, intended t

for sports grounds.

Typisk billede af nedslidt målfelt med høj volumenvægt i
jorden.
Typical picture of worn goal area with high volume weight
in the soil.

Jordforbedringsmidler
For at forbedre jordbundens fysiske egenskaber er det
meget almindeligt at tilføre jordforbedringsmidler af
forskellig art. Midlerne kan enten være mineralske
eller organiske, eller begge dele.

Effektiviteten af et jordforbedringsmiddel afhænger
af det anvendte middel, mængden af midlet samt af
jordblandingens ensartethed. Jordforbedringsmidlet
kan enten være midler, som spreder lerpartiklerne eller
midler, som samler sandpartiklerne, gendanner og
stabiliserer jordgranulaterne. I systemer af faste og
deformerbare partikler er den hydrauliske lednings¬
evne meget følsom over for komprimering, og det kan
derfor være meget vanskeligt at forudse virkningen af
en iblanding på vandilfiltreringsevnen, eftersom pore¬
geometrien vil være mere kompleks end i simple sy¬
stemer blandet af udeformerbare partikler.

Vandgennemtrængeligheden i et jordlag er af¬
hængig af flere faktorer, hvoraf især skal nævnes:

1) Sandindholdet
2) Sandets kornstørrelse
3) Ler- og siltindholdet
4) Indhold af organisk materiale

Sand
Sand bidrager til at gøre jorden mere porøs, det letter
vandets nedsivning i jorden og modvirker længere
tids vandoverfyldning. Et vist sandindhold i jorden
kan derfor være ønskeligt, fordi det giver jorden en
gunstig fysisk beskaffenhed. Tilsætter man sand i sti¬
gende mængder til forskellige jordtyper, vil man finde,
at porøsiteten og infiltrationskapaciteten stiger, og at
markkapaciteten ganske naturligt falder.

Vi deler sand i to fraktioner. Grovsand fra 2,0-0,2
mm og finsand fra 0,2-0,02 mm. Ved tilførsel af sand
som jordbedringsmiddel er det afgørende for resultatet,
at man vælger den rette sandfraktion på basis af
teksturanalysen. Sand er kemisk inaktiv og praktisk
taget uopløselig i vand. Det kan derfor ikke bidrage
til planternes forsyning med vand og gødning. Græs,
der vokser i rent sand, skades derfor let af tørke og
lider ofte af næringsmangel. Græsrødder, der vokser i
rent sand, bliver korte, sjældent over 10 cm lange.
Rødderne er som regel stærkt fortykkede, men velfor¬
synede med rodhår. Denne udvikling skyldes sand¬
synligvis den store mekaniske modstand, rødderne er
udsat for ved vækst i sand, samt de dårlige vand¬
forhold, især lav kapillær vandstigning.

Sand tilføres efter teksturanalyse enten som grov¬
sand eller finsand, enten halvt af hver eller ca. 30 %
finsand og 50 %> grovsand. Den samlede sandmængde
bør ikke overstige 80-85 °/o.

Ler og silt (Silt fra 0,02-0,002, ler under 0,002 mm)
Ler i jorden er en blanding af forskellige mineraler.
De vigtigste egenskaber hos lermineralerne er deres
elektriske ladninger, der gør dem i stand til at optage
vand og metaljoner. Disse joner kan gennem katjon¬
bytning gøres tilgængelig for planterne. Herved bliver
lermineralerne i stand til at tilbageholde tilført gød¬
ning, som gennem katjonbytning bliver tilført plan¬
terne. Et vist lerindhold i jorden er derfor ønskeligt
til udvikling af et stort rodnet. Ved rodundersøgelser
i lerjord finder vi meget lange, men ofte tynde græs¬
rødder. På sportspladser er et samlet silt- og lerindhold
over 15 °/o ikke gavnligt. Indeholder jorden over 15 °/o,
får jorden uheldige egenskaber. Leret er på grund af
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Dybde % % % % Fin- % Grov-
cm Humus Ler Silt • sand sand

Tabel 1

Før anlæg o-25 3,9 11,2 12,4 37,8 34,7

Før anlæg 25-6o 1,3 14,3 11,7 39,2 33,5

Beregnet o-25 2,5 7,3 8,1 24,6 57,5

Efter anlæg o-25 2 , o 9,1 7,2 27,5 54,2 Der er tilført
lo cm sand

Eks. aniæg o-2o 4,8 14,2 15,8 36,5 29,6

Dybde Specifik Volum. Vol % fas¬ Vol % Vol % Vol %
cm vægtfylde vægtf. te stoffer porer luft vand

Før anlæg o-25 2, 6o 1, 4o 54 46 - -

Før anlæg 25-6o 2,65 1,64 63 37 lo 27

Efter anlæg o-25 2, 6o 1,52 57 43 24 19

Efter anlæg 25-4o 2,65 1,49 56 44 lo 34

Eks. anlæg o-2o 2, 6o 1,39 • 54 46 8 38

Tekstur

Struktur

den store overflade pr. vægtenhed i stand til at fast¬
holde betydelige vandmængder imod tyngdekraftens
påvirkning. Dette betyder, at en forholdsvis ringe brøk¬
del af nedbøren siver ned gennem rodzonen, når jor¬
den er meget lerholdig. Risikoen for tørkeskader er
meget minimal, men risikoen for komprimering og
slemning er meget stor. Lermineraler vil i vandig op¬
løsning frastøde hinanden på grund af overskud af
negative ladninger. Dette bevirker, at leret i regnvejr
kan blive fedtet og plastisk og ved færdsel komprime¬
res og slemmes sammen, så al luftadgang til jorden
hindres. Plantevæksten går i stå, fordi porerumfanget
bliver for lille.

Humus
Foruden mineralpartikler kan humus tilføres som jord¬
forbedringsmiddel. Humus er ikke noget kemisk rent
stof, men et stof, som må formenes at udgøre en blan¬
ding af flere kemiske forbindelser. Humus har kolloi-
dale egenskaber og er under visse omstændigheder i
stand til at danne kolloidale opløsninger med vand i
jorden. Disse kolloidale opløsninger har stor lineær
udstrækning og kan ligesom ler adsorbere vand og
gødningssalte. Humus kan derfor blive en vigtig faktor
for planternes forsyning med gødning. Endvidere kan
humus være med til at give jorden en bedre porestør¬
relsesfordeling. Humus kan optage og fastholde store
vandmængder, heraf kan en stor del bindes så fast, at
planterne ikke kan udnytte det. Græsrødder, der vokser
i humusrig jord, hvor der ikke er mekanisk modstand,
og hvor porevolumet er meget højt, bliver kraftige og
meget lange, men rødderne er glatte og uden rodhår.

Humus tilføres oftest i form af spaghnum. Der bør
aldrig tilføres så meget spaghnum, at humusindholdet
overstiger 5 % ialt.

Jordbygning ved anlæg af nye sportspladser
På basis af de resultater, vi fandt ved tekstur- og
strukturanalyserne ved de ovennævnte undersøgelser
af danske sportspladser, blev der senere anlagt en
række forsøgsparceller med det formål at undersøge,
hvorledes jordforbedringsmidlerne sand og/eller spagh¬
num påvirkede tekstur- og strukturforholdene i jorden,
endvidere blev blandingens homogenitet undersøgt
tillige med metodikken ved iblanding af jordforbed¬
ringsmidler.

Ved disse forsøg fandt vi, at vi med ret stor sikker¬
hed kunne beregne mængden af de forbedringsmidler,
der skulle til for at give os et vækstlag med tilfreds¬
stillende tekstur- og strukturforhold. Ved vore bereg¬
ninger gik vi ud fra, at vi. ville have et vækstlag, der
indeholdt ca.:

5 °/o humus
15 °/o ler og silt

• 80 °/o finsand og grovsand
Tabel 1 og figur 1 viser resultaterne af en jordbunds¬
analyse og ændringen i jordsammensætning efter til¬
førsel af ét lag sand på 10 cm tykkelse. Tallene er fra
en etableret fodboldbane anlagt i 1972.

Før jordarbejdet påbegyndtes, blev der udtaget jord¬
prøver til tekstur- og strukturanalyse. Disse analyser
viste, at ler- og siltindholdet var for højt. For at mind¬
ske ler- og siltindholdet blev tilført ét lag sand på
10 cm tykkelse over hele arealet. Dette sandlag skulle
i henhold til beregning give et ler- og siltindhold på
15,4 »/o.

Et år efter banens færdiggørelse blev der foretaget
•en kontrolanalyse, hvorved vi fandt, at jorden inde¬
holdt 16,3% ler og silt. Samtidig fandt vi et grov-
porevolumen på 24 °/», dette finder Vi tilfredsstillende,
eftersom vi véd, at der sker en komprimering af
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Figur 1

Tabel 1 og
figur 1 viser
resultaterne
af en jordbunds¬
analyse og
ændringen
i jordsam¬
mensætning
efter tilførsel
af et lag sand
på 10 cm tyk¬
kelse.
Tallene refererer
til en fodbold¬
bane, der blev
anlagt i 1972.

Table 1 and
fig. 1 show
the results of a
soil analysis
and the change
in the compo¬
sition of the soil
after the addi¬
tion of a 4 in
deep layer of
sand.

The figures refer
to a football
field laid out in
1972.
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arealet, når dette tages i brug. Vi fandt endvidere, at
det er muligt at lave en homogen blanding, når sandet
tilføres ovenpå et evt. lag spaghnum.

Vækstlagets tykkelse og indholdet af grovporer i
vækstlaget er ved jordopbygning en meget væsentlig
faktor. I vore forsøg fandt vi størst rodudvikling ved
et vækstlag på 30-35 cm tykkelse med et porevolumen-
indhold på 40-45 °/o, hvoraf grovporevolumet bør være
ca. 15 %>, ikke under 10 °/o og ikke over 20 %>.

Et af de første problemer, der derfor må løses ved
jordopbygningen, er at afbalancere grovporeporøsiteten
med jorddybden på en sådan måde, at jordlaget er
dybt nok til at danne en passende tension, der kan
trække vandet bort fra mere end 10 °/o af porerne i det
øverste vækstlag.

For at opfylde dette krav må følgende betingelser
være til stede:
1) Overfladens gennemtrængelighed må være så stor,

at selv store regnbyger (10-20 mm) kan infiltrere
i jorden i løbet af kort tid.

2) En bestemt vandmængde skal kunne fjernes fra
jordprofilen i løbet af en bestemt tid.

3) I forbindelse med vandafløbet skal jorden i nedbørs¬
rige perioder kunne oplagre en vis vandmængde.

Er de nævnte betingelser ikke opfyldt, opstår der de
problemer, som vi bl. a. fandt ved vore undersøgel¬
ser af danske sportspladser, hvor et tyndt vækstlag
(5-10 cm tykt) lagt i et skarpt afgrænset lag ovenpå et
sandlag gav græsset dårlige vækstbetingelser på grund
af dårlige jordbundsfysiske forhold. Når vi undersøgte
disse baner nærmere, specielt under fugtige forhold,
så kunne vi finde, at det øverste vækstlag var vand-
mættet, medens det underliggende sandlag var tørt.
Der var altså ingen vandinfiltrering fra vækstlaget ned
i sandet. Overgangen fra et jordlag med fine porer til
et jordlag med grove porer bevirkede, at tension i jor¬
den ikke formåede at trække vandet væk fra det over¬

liggende vækstlag, før end dette var helt vandmættet.
I tørkeperioder kunne kapillærkraften i sandlaget ikke
trække grundvandet op til græsrødderne i vækstlaget.
Derfor fandt vi, at rodnettet var sparsomt udviklet,
sjældent dybere end vækstlagets tykkelse. I vintertiden
blev græsrødderne ofte angrebet af svampesygdomme,
især kunne vi ofte finde angreb af Fusarium cul-

Udtagning af
jordprøver til
tekstur- og

strukturanalyse.

Extraction of
sample of soil
to be tested.
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Konklusion

Resultaterne af vore undersøgelser viser, at det ved
anlæg af sportspladser er muligt ved hjælp af tekstur-
og strukturanalyser at forudsige, om den pågældende
jord er egnet til sportsplads. Endvidere viser bereg¬
ninger, at disse analyser kan danne grundlag for at
bestemme hvilke mængder af forskellige jordfraktio¬
ner, der skal tilføres for at forbedre en uhensigtsmæs¬
sig jord, så sammensætningen af de enkelte fraktioner
giver en jord, der nærmer sig det ideelle. En tekstur-
og strukturanalyse af jorden ved anlæg af sportsplad¬
ser vil således kunne medvirke til at undgå de store
omkostninger, en senere forbedring og omlægning af
en sportsplads medfører. Samtidig bliver en rigtig op¬
bygget sportsplads, hvor de jordbundsfysiske forhold
er i orden, billigere at pleje og passe, fordi græsset får
optimale vækstbetingelser.
MARTIN PETERSEN, cand. agro. forsøgsleder ved Dæhn-
feldts frø, Odense.
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Vand til det grønne miljø
Af Svend Aa. Christensen

Med alle projekter for grønne arealer bør følge en
vandbalanceberegning med angivelse af vandingsbehov
fordi
1. vanding er nødvendig hvert år - uden vanding

mistes store værdier i det grønne miljø - det sam¬
lede vandingsbehov er imidlertid meget beskedent
set i relation til vandforsyningstal (det har vi vidst
i lange tider, men tilbagevendende vandingsforbud
og tilfældig vandings-teknik har hæmmet afhjælp¬
ningen)

2. vandmangel ikke forekommer i Danmark - van-

dingsforbud er alene en følge af utilstrækkelig plan¬
lagt vandforsyning (for lille pumpekapacitet) — det
har vi også vidst i lange tider, - men nu kommer
miljøreformen med mulighed for bedre relationer
i vandforsyningen

3. vandingsanlæg i rationel udformning til det grønne
miljø har været et meget forsømt område - nu fore¬
ligger imidlertid materiel for arbejds-, vand- og
energibesparende stationære vandingsanlæg, endog
for fiddautomatisk operation

Dette bør gøres som et oplæg til en forøget udnyttelse
af det grønne miljø. Vandet skal sikre dels den re¬
kreative funktion, dels deri uundværlige ilt-produk¬
tion - 225 m2 frisk plæne producerer i en vækstsæson
ilt til en 4-mands familie i et år - og dels hindre en
direkte tørkeødelæggelse af selve plantebestanden - og
et deraf følgende værditab.

Planters vandingsbehov
Planter kan få vand fra tre kilder:
en indtægt — nedbøren,
en beholdning - rodzonens lager,
et fjernlager (nogle meter „dybere") — vanding.

Nedbøren er overalt i landet for hele året større end
det maksimale vandbehov. Men i vækstsæsonen er

nedbøren for lille, - og der må hurtigt tages op af
lageret i rodzonen. Dette lager er normalt fyldt op i
løbet af vinteren. Den til rådighed værende mængde
er bestemt af jordens vandkapacitet og af roddybde.
Afhængig af jord og planteart er den tilgængelige
vandmængde 30-150 mm. Halvdelen af denne mængde
kan optages, før planten begynder at savne vand. I
visse tilfælde skal der således vandes, når underskud¬
det er på 15 mm. Ofte påbegyndes vandingen for sent.
(Græs, der klippes ofte, har en meget begrænset rod¬
zone, oftest under 25 cm).

Den tørre „plet", der fremkommer i fig. 1 ved sam¬
menligning af nedbør og vandfordampning, skal for
størstedelen afhjælpes ved vanding. Det gennemsnit¬
lige underskud er ca. 125 mm årligt. Rodzonelageret
kan klare en del heraf, så det gennemsnitlige vandings¬
behov er omkring 100 mm årligt. I det tørre 1973 var
pletten for hele Danmark ca. 200 mm, for en enkelt
lokalitet ca. 375 mm, for en anden ca. 55 mm. Under¬
skuddet er dog gennemgående en del større, end vand¬
balancetallene udtrykker, idet ikke hele den målte
nedbør er virksom (falder for sent og i for stor sam¬
tidig mængde, som ikke kan være i rodzonen, men
siver igennem til grundvand). Sådan gik det med de
fleste af de 227 mm, der faldt den 25. 7. 1973 ved Søn¬
der Omme - den hidtil største døgnnedbør her i landet.

For hele vækstsæsonen er den maksimale vandfor¬
dampning ca. 500 mm. Dette er „opnåeligt" for græs,
der er i vækst i hele sæsonen. For de fleste andre plan¬
tegrupper er der tale om en-afkortet periode.

Planten bruger vand til flere formål, lidt til selve
kuldioxydforarbejdningen, lidt til saftspænding, lidt
til stofproduktionen, men mest til fordampning for at
regulere sin temperatur.

Vandfordampningen er især bestemt af de tre v-er:
varme, vand og vind. Den tilførte varme-energi - sol¬
indstrålingen - er hovedårsagen til vandfordampning.
Denne finder dog kun sted, så længe luften kan op¬
tage vanddamp. Luftens vand-indhold er således af¬
gørende for fordampningens størrelse. Ved udskiftning
af våd luft med tør luft kan fordampningen øges, og
vind har - når den gi'r reelt luftskifte - indflydelse
på vandfordampningen. Et fjerde v øver indflydelse -

nemlig vækst, bl. a. har udviklingstrin betydning.
Den øjeblikkelige vandfordampning - den, der har

interesse for planters vandforsyning - afgøres af øje¬
blikkets vejrlig og må derfor bestemmes udfra dette.
Målingen kan ske ved at måle vandtabet fra en „fri"
vandoverflade i en vandfyldt, åben beholder. Denne
måling udgør i realiteten en opsummering af de klima¬
faktorer, der influerer: energitilførsel, temperaturni¬
veau, vandmætning i luften og vinden, og udtrykker
dermed den tætteste sammenhæng med planters vand¬
forbrug.

Måling af vandfordampning foretages løbende lan¬
det over, og måletal udbredes i pressen uge for uge
gennem hele vækstsæsonen. Højeste vandfordampning
for en uge i 1973 var 46 mm (se fig. 2).

Vandingstidspunktet bestemmes udfra vandfordamp¬
ningen og vandreserven i rodzonen. På den tyndeste
sandjord skal der måske vandes, såsnart der er for¬
dampet 15 mm. På lerjorder med vækster med god
roddybde kan der måske ventes, til fordampningen er
30-40 mm.

Vandingsmængden pr. vanding er også bestemt af
fordampning og jordlager, og dermed direkte af van¬

dingstidspunktet, idet der højst skal genfyldes til fuld
zonekapacitet. Er der fordampet og fra jordlageret for¬
brugt 25 mm, skal der ikke tilføres mere end denne
mængde (4- måske 20°/« svarende til vandtabet under
vandingen, se videre under vandingsteknik). Større
mængde trænger blot igennem rodzonen og „spildes"
tillige med næringsstoffer, der føres med. ,

I det grønne miljø skal der gennemgående vandes
ofte, men med små vandmængder. Særligt udsatte
områder findes i bede med tynd jord (stærkt dræn) og
lille roddybde, langs-husmure og øvrige felter afskåret
fra direkte regn, i naboskab med store vandforbrugere
(f. eks. birk) og i nyplantninger.

Den vældige agitation for at undlade „sjat"-vanding
og i stedet sørge for grundige vandinger har medført,
at store vandmængder spildes. Tilmed bliver de for
grundige vandinger let til direkte ulempe - ved regn
umiddelbart efter vandingen.
Ingen vandmangel i Danmark
Vandmangel forekommer ikke reelt i Danmark. Ned¬
børen tilfører årligt 30 milliarder m3 vand. Omkring
halvdelen fordamper. Af resten indvindes kun I-IV2
milliard m3. Den tidobbelte mængde kan indvindes.
Vand bruges' ikke. Det vender tilbage i kredslø¬
bet. Vand, der strømmer uudnyttet til havet, har ikke
afgivet den mulige nytte. Der ligger en betydelig op-
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Til venstre: Fig. 1: Ved sammenligning af månedlig ned¬
bør og vandfordampning for tiåret 1951-60 fremkommer en
„tør plet" på 125 mm årligt. Rodzonearealet kan klare en
del heraf, så det gennemsnitlige vandingsbehov er omkring
100 mm årligt.
On the left, fig. 1 shows a comparison of the monthly rain¬
fall and evaporation for the decade 1951-60, revealing
a „dry patch" of 125 mm per annum. The water stored in
the root zone can remedy part of this, so that the average
need for irrigation is about 100 mm per annum.

gave i at udnytte det vand, der er til rådighed. Van¬
ding er energi-forøgende. Rigtig vanding er vand-
besparende og dermed energi-besparende. Vandings-
forbud bør ikke forekomme, når der er vand nok. Men
vandspild bør undgås, da det er energi-spild. Det
grønne miljø kan med så lille en vandmængde som
50-100 millioner m3 årligt holdes i fuld funktion over
hele landet. Vækstsæsonen er så kort, at hverken ilt¬
produktion, den rekreative funktion eller selve plante¬
bestanden må ødelægges af meningsløse vandings-
forbud (se iøvrigt fig. 3).

Meget af den ovenfor nævnte vandmængde bruges
allerede nu, - så det er måske i det hele taget kun en
lidt øget mængde, der er behov for. Der er blot nogle,
der på et forkert tidspunkt poster alt for meget ud, - så
andre på det rette tidspunkt må undvære.

Der bør en klar forbrugsfornuft ind - vel nød¬
vendigt styret udfra en pris, - men vand til rimelig
vanding må være indeholdt i en primær vandmængde
til ordinær pris.

Miljøreformen (1/10 1974) skal skabe afklaring også
i vandforsyningen, stile mod en samlet vandforsynings¬
plan. Den første amts-vandplan er allerede fremme.

Til højre: I fig. 2 ses den ugentlige vandbalance gennem
1973-vækstsæsonen for Roskilde-egnen. Denne lokalitet ses
eksempelvis i 4 sammenhængende uger i maj-juni at have
haft en fordampning på omkring 110 mm og overhovedet
ingen nedbør.
On the right, fig. 2 shows the weekly water-balance for the
Roskilde region during the 1973 growth season. For example,
during 4 consecutive weeks in May-June this locality is seen
to have an evaporation of around 110 mm and no rainfall
at all.

Fænomenet vandingsforbud skulle i en rationel vand¬
forsyningsplanlægning hurtigt kunne undgås, men by-
og landskabsplanlægningen skal fra jreform-starten
være aktivt med for at få indplaceret vandingen pri¬
mært i vandforsyningens bevidsthed. Derfor bør alle
projekter for grønne anlæg følges af en vandbalance¬
beregning, og tilsvarende opstillinger bør udarbejdes
for bestående grønne områder.

I allerførste omgang må fællesområder - især idræts¬
pladser med stort slid - holdes fri af vandingsforbud.
,Der er intet relevant i, at offentlige anlæg skal være
„solidariske" - alle har jo nytte af fællesanlæggene,
og mange af dem er ubrugelige uden vanding.

Vandingsteknik
Hele det grønne miljø, parkområder, sportspladser
(fodboldbaner, tennisbaner, golfbaner, ridebaner, skole-
og legepladser), gravpladser og i det hele taget alle
friarealer, der har vandingsbehov, har i dag mulighed
for bogstavelig talt at få vandingsanlæg „indbygget".
Det kan lade sig gøre med de stationære teleskop¬
vandingsanlæg med alt materiel nedlagt i jorden, pla¬
ceret nøjagtigt hvor det skal træde i funktion, når
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vanding er nødvendig. Derved kan vandingen sættes
ind på rette tidspunkt og med mindst mulig vand¬
mængde sikre arealets vandforsyning. Uden gentagen
besvær med opstilling og flytning af materiel. Arbejds¬
kraftforbruget er stort set elimineret.

Vanding med teleskopanlæg er også vandbespa-
rende - og dermed tillige energibesparende, idet det
kan nøjes med at tilføre netop den vandmængde, der
i øjeblikket mangler udfra vandbalancen. Vandspild
og dermed næringsstofspild kan undgås.

Rationel vanding gi'r arealerne øget værdi. Tages
f. eks. de intensivt udnyttede idrætsanlæg, hvor sliddet
på græsset ofte er meget stort, vil vandingen skabe en
helt ny situation. Græsset i vedvarende vækst. Stærkere
græs betyder mindre græsreparation. Store årlige re-
parationsbeløb undgås ved en rettidig, beskeden van¬
ding. Bane-„drejning" mindre nødvendig. Megen tids¬
spilde derved undgået.

Altid samme bane. Samme fugtighed. Samme blød¬
hed. Uden nedtørrings- og opvandingsperioder. Fordi
der med stationært materiel kan vandes hver dag —
med tilpassede små vandmængder. Det er ikke af ar¬
bejdsmæssige grunde (som ved flytbart materiel) nød¬
vendigt at tilføre en stor vandmængde til f. eks. 8-10
dages forbrug. Når vandingen kan igangsættes „på
stedet", kan der godt „sjat"-vandes - det giver et redu¬
ceret vandforbrug, og det giver — foruden ensartet
bane - meget mere ensartede vækstvilkår. Endvidere
kan undgås en uheldig opfyldning helt til fuld rod¬
zone-kapacitet. Efter delta-metoden tilføres således
døgnets behov løbende ved en reduceret vandkapacitet
et passende stykke — i forhold til jordfysik - under
zonekapacitet („markkapacitet" i rodzonen), — og der
vil altid være „plads" til en byge. Vandingen døgn for
døgn sættes altså først ind, efter at en passende del af
rodzonens tilgængelige vandmængde er forbrugt.

Med automatisk styring kan de stationære vandings¬
anlæg give vandingen en helt ny dimension. Natte-
vanding kan gennemføres. Vandets nytteværdi øges.
(Vandtabet ved vanding i hård sol og blæst kan være
indtil 30 %> - med et tilsvarende energitab). Vandfor¬
delingen bedres, - indflydelsen fra blæst er begrænset.
Ingen andre vandforbrugere på nettet. Banerne klar
ved daggry. Ingen gener for pleje eller spil.

Vand- og næringsstofbalancen bliver ikke alene
passivt forbedret, - en direkte tids- og styrkemæssig
styring af næringseffekten kan indføres ved den nuan¬
cerede vanding.
Græs og træer
Det foranstående er vel i tonen møntet på græsvan¬
ding, - men det er i princippet, med lette modifikatio¬
ner, gældende for alle vækster. Om træer kan vel
netop i denne forbindelse fremdrages det specielle, at
mange større træer i 1974 har fået alt for lidt vand
til rådighed i „regnperioden" juli-september. Det har
regnet så tit, at ingen har fornemmet et vandings-
behov, men vandmængderne er ikke nået ind til rod¬
området, og mange træer, der i forvejen - og ved
vejene især - er ilde stillet som følge af vandmangel,
er blevet hårdt medtagne.
En videregående udredning af vandingsforholdene se:
Planters Vandforbrug, Haven, 73:5(1973) :224—7, ill.
Planters Vandforsyning, Haven, 73:6(1973):294—7, ill.
Planters Vanding, Haven, 73:7/8(1973):323—7, ill.
Vandingsforbud eller Vandforsyning, ugeskrift for
agronomer og hortonomer 1:22(1972):443,52
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Vandingsmuligheder i hovedstadsregionens (København)
kommuner.
Hvidt: vanding tilladt
Sort: vanding forbudt
Skraveret: Vanding i begrænset omfang
1 fig. 3 er gengivet et vandings-„atlas" for hovedstads¬
regionen. Det er udarbejdet udfra indsamlede oplysninger
pr. 15. juli 1974. Det viser klart en urimelig forskel indenfor
området og illustrerer dermed enkelt at vandingsforbud ikke
skyldes vandmangel, men manglende udbygning af vand¬
forsyningsanlæg. Oplysningerne må tages med visse for¬
behold, alene fordi det er meget vanskeligt, med de rådende
forsyningsopdelinger, at få indsamlet et dækkende materiale.
Det sydvestlige område (Bramsnæs, Hvalsø, Lejre, Ramsø)
måtte skæres helt ud, da det store antal private vandfor-
syningsenheder ikke kunne spores/kontaktes.

The watering possibilities in Greater Copenhagen.
White: watering allowed
Black: watering forbidden
Shaded: restricted watering
Fig. 3 shows a watering „atlas" for the Copenhagen region.
This has- been elaborated on the basis of information col¬
lected on July 15th 1974. This clearly shows an unreasonable
variation within the area, thereby illustrating quite simply
that the ban on watering is not related to lack of water but
to inadequacies of the water supply plants. The figures must
be treated with certain reservations, because it is very diffi¬
cult to collect adequate material with the prevailing division
of supplies. The south-western area (Bramsnæs, Hvalsø,
Lejre, Ramsø) had to be excluded, since it was difficult to
tracé the great number of private water supply units.

SVEND AA. CHRISTENSEN, cand. hort., 1956-72 forsøgs¬
leder for Produktlvltetsudvalget for gartneri (landbrugs¬
ministeriet), 1972-73 sabbatår, 1973 direktør for delta design
denmark.



SUMMARY

Competition for a Sports Centre in Denmark P. 122
In the middle of April 1974 Sønderborg Municipal Council,
in co-operation with the National Society of Danish Archi¬
tects, arranged an open competition for a new sports centre
in Sønderborg, South Jutland. Special facilities for football,
handball, tennis, athletics and riding, both indoor and
outdoor, were to be incorporated in a large area neigh¬
bouring on Sønderskov forest.

Altogether 51 entries were submitted, and the result was
published on August 27th 1974. 1st, 2nd and 3rd prizes were
awarded, and two of the proposals were bought.

The competition demanded that special attention should
be paid to the disposition of the layout within the environ¬
ment and also to traffic facilities, carparks, recreative func¬
tions and the possibility of building in stages. When the
results were published the projects could be divided into
those where the chief emphasis was laid on the landscape
as a whole as well as its recreative and athletic functions
and those that regarded integrated layouts as independent
elements within the surroundings.

The competition area is extensive, about 230 acres in all,
and comprises an important part of Sønderborg town. It
will furthermore be incorporated in the green recreative belt
extending from Sønderborg Bay in the south to Augusten¬
borg Fjord in the north.

The 1st prize of 30,000 kr. was awarded to proposal
no. 13, which achieved the best comprise, having taken all
five criteria into account. Architectonically speaking, the
various functions are well integrated, and the landscape is
formed into a sequence of spatial compartments with the aid
of banks. The layout is envisaged as a park layout in a flat
landscape, but the finer points have to be experienced from
within. The project also includes the possibility of extending
further into the forest. The football grounds may be reversed
or moved, which is advantageous as regards maintenance,
and the shooting ranges are sited near the forest and at a
suitable distance from the manége and riding ground.

The 2nd prize of 15,000 kr. was awarded to proposal
no. 1, a proposal characterized by its strong monumental
lines and refined simplicity. It forms a composite whole,
sharply demarkated from its surroundings on one side by
avenues of trees and on the other side by a forest brink
formed by the straightening out of the original one and
containing a variety of trees. The final effect of the sub¬
division of the total area depends largely upon the outcome
of the proposed planting of lime avenues.

A further 2nd prize of 15,000 kr. was awarded to proposal
no. 18, which integrates the forest within a larger recreative
area. The separate functions are well disposed from a
practical point of view, and the building layout, unfortu¬
nately somewhat cumbersome, allows room for several sports
facilities over and above those specified for the competition.

The 3rd prize of 10,000 kr. was awarded to proposal
no. 34, which is characterized by its friendly and sensitive
intentions. It retains the Sundsmark area for urban-type
recreation, maintains and enlarges the existing allotment
area and allows room for a future stadium in the north.

The separate layouts may be built in any order, in ac¬
cordance with the planning conditions laid down for the

competition but, unfortunately, the riding layout is placed
on the „wrong" side of the road without any direct con¬
nection with the forest.

The remaining buildings are placed in scattered groups,
providing a friendly, club-like atmosphere.

Proposal no. 31 was bought also for 5,000 kr. Here the
layout is concentrated in a future forest area, which is also
to accomodate the carparks. Eight athletic tracks are en¬
visaged but, failing these, the Sundsmark area is also ear¬
marked for urban-type recreation.

Proposal no. 9 was bought for the sum of 5,000 kr., and is
characterized by its treatment of the main elements, such as
forest, buildings, etc., as separate entities.

Composition of the Soil with regard to Sports Grounds -
an Analysis of Soil Texture and Structure P. 134
by Martin Petersen
When laying out new sports grounds we are all too fre¬
quently ignorant as to the type of soil most suitable for
fostering hard-wearing grass. Therefore it is important even
at the projection stage to create a growth medium that
possesses the physical and chemical properties capable of
providing the grass with the best possible conditions for
growth.

With this purpose in mind we have investigated a great
number of sports grounds all over Denmark in order, by
means of structural and textural analysis, to discover the
ideal soil composition for sports grounds, and to derive from
this the best methods of layout and of improving existing
layouts.

The results of these investigations show that such analyses
enable us to predict whether the soil concerned is suitable
for a sports ground. Furthermore, analyses can enable us to
determine which amounts of the various soil constituents we
need to add in order to improve an unsuitable soil, so that
the cqmposition of the soil approaches the ideal. By this
means we avoid the great expense a subsequent, improvement
or conversion of a sports ground necessarily involves. At the
same time a properly laid out sports ground, in which the
physical conditions of the soil are such as to promote op¬
timal growth conditions, is cheaper to maintain.

Water for the Green Environment P. 138
'by Svend Aa. Christensen
All projects for green areas ought to be accompained by a
water balance-sheet stating the watering needs, because,
firstly, watering is necessary every year if the green en¬
vironment is to be preserved, and the need for watering is
in fact very modest in relation to the available supplies,
secondly, since there is no actual shortage of water in Den¬
mark, bans on watering are purely the result of bad plan¬
ning with regard to supplies and, thirdly, the designing of
watering plants for green areas has been very much
neglected, although the necessary equipment for suitably

■ fully-automatic watering plants has now become available.
For a satisfactory utilization of the green environment

water is necessary in order to safeguard recreative functions
and the indispensable oxygen production, and also to pre¬
vent the destruction of plants by drought.



Aktiv landskabspolitik i kommunerne
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter ønsker fra sit
årsmøde i Næstved om kommunal landskabspolitik at frem¬
sætte følgende generelle udtalelse om kommunernes forplig¬
telser og muligheder for at føre en aktiv landskabspolitik:

Den udvikling, vort samfund har været igennem, og som
ligger på linje med udviklingen i andre industrisamfund,
har ført en række miljømæssige og trivselsmæssige proble¬
mer med sig og givet os stadig mere komplicerede samfunds¬
opgaver at løse.

Blandt andet på denne baggrund søgte man i 1970 ved
gennemførelsen af kommunalreformen at skabe det nød¬
vendige grundlag for kommunale og amtskommunale for¬
valtninger, der virkelig kunne magte disse stadig større
opgaver. Siden da er der genenmført to meget omfattende
lovreformer, nemlig miljøreformen og planlovsreformen, som
begge lægger en lang række nye opgaver ud til kommu¬
nerne. Med det sidste skud på stammen, forslaget til lov om
kommuneplanlægning, følges det samme mønster, en flytning
af kompetencen fra staten ud til amter og kommuner.

Kommunalbestyrelserne pålægges herved et stort ansvar
for kommunernes samlede udvikling. Netop bestemmelserne
omkring dispositionsplanerne og lokalplanerne placerer
kommunerne meget centralt i en række spørgsmål vedrø¬
rende arealudnyttelse, og dette stiller store krav til den
kommunale forvaltning.

Planlægningen af det åbne land og en lang række natur-
og miljøbeskyttelsesproblemer er for alvor kommet under
kommunalt regie. Ifølge lovforslaget til kommuneplanlæg¬
ning skal den kommunale dispositionsplan omfatte hele
kommunen, dvs. foruden byområderne også landbrugsområ¬
der, kystområder, udyrkede arealer, skovarealer m. v.
Grundlaget for denne dispositionsplan bør være en nær¬
mere defineret landskabsanalyse, som udarbejdes med det
primære formål at sikre og udnytte landskabelige kvaliteter
og muligheder'i kommunen. Analysen må i planlægnings-
relevant form fremlægge de forskellige landskabers mulig¬
heder og begrænsninger for ændret arealanvendelse.

Landskabsanalysen danner således grundlag for dispositions¬
planen, der udpeger de forskellige sektorer, som skal ud¬
vikles i kommunen. Geografisk kan kommunen deles op i
fire områder med relevans til forskellige planlægnings¬
problemer:
Den ældre bydel med bykernen er ofte et broget billede af
skiftende tiders påvirkning, hvor især de senere års trafik¬
udvikling trækker sine skæmmende spor. Her er konflikterne
store, og mulighederne for at tilføre nye landskabskvali¬
teter begrænse's til mere detailprægede opgaver.

I bykernen spores det oprindelige landskab ofte i par¬
kerne, hvor det vil være af stor betydning, om der kan
etableres gang- og cykelstiforbindelse mellem disse byens
friarealer og det åbne land. Endvidere er det vigtigt at få
skabt kontakt til byens øvrige friarealer, som idrætsarealer,
kirkegårde, kolonihaver m. m., samt byens uderum med torve
og pladser. I tilknytning til stiforbindelserne er det muligt
at indrette offentlige legepladser og opholdsarealer. Bo¬
ligens friarealer i den ældre bydel og selve bykernen er af
så urban karakter, at bytræet her bliver det mest markante
landskabselement, og der ligger en stor opgave i at bevare
og videreudbygge dette element i byens uderum på gader,
torve og pladser.

Det er vanskeligt at etablere nye friarealer i bykernen,
men der er dog visse muligheder:
- Virksomheder flytter, og arealer bliver ledige.
- Trafiksanering kan frigive gader og arealer fra parke-

ringsanvendelse til opholds- og legearealer.
- Gårdrydning og andre typer saneringsindgreb giver lige¬

ledes lejlighed til forbedring.

De nyere bydele er meget præget af parcelhuse, og her er
behovet for de helt bolignære friarealer opfyldt. Desværre
er mange parcelhusområder præget af dårlige udstyknings¬

planer. Det betyder, at de ofte mangler fælles friarealer,
eller at der er tale om en dårlig placering af disse i for¬
hold til boligerne. Omkring etageboligerne er alt friareal
fælles. Problemet er her, at dette areal ofte anvendes dårligt,
og at beboerne kun har ringe mulighed for selv at forme
deres omgivelser. Også her er der behov for stier mellem
boligområderne, byens friarealer og det åbne land.

Kommunerne har begrænsede muligheder for at gå ind i
problematikken omkring byens friarealer i de eksisterende
mindre gode udstykninger i de nyere bydele. Derfor er det
vigtigt, at kommunen går aktivt ind for at:
- etablere stiforbindelser til nærliggende offentlige anlæg og

andre friarealer
- og at bydelene tilføres nogle markante karaktertræk ved

plantning af træer.

Byvækstområder. Ved udbygning af nye byområder ser man
ofte, at de eksisterende kvaliteter i landskabet går helt eller
delvis tabt. Områdernes indbyggere må tage til takke med
omgivelser, der så at sige starter på et nulpunkt, hvad angår
naturdelen.

Målene i byvækstområder må blandt andet være:
- dels at sikre, at levende hegn og den mere spredte be¬

voksning omkring gårde og i landskabet i øvrigt indgår i
det nye miljø

- dels at få startet en opbygning af de fremtidige by¬
områders udemiljø ved plantninger i god tid, således at
„nulpunktssituationen" undgås. . «

Dette kan ske med udgangspunkt i registreringen og bonite¬
ringen af eksisterende landskabsforhold. I dispositionspla¬
nen angives, hvilke arealer man vil søge at beskytte. Disse
må respekteres i den øvrige planlægning (vej, kloakerings-
planlægning osv.) og ved tilrettelæggelse af jordopkøb.

Det åbne land. Gennem mekanisering og stordrift er der i
disse år ved at ske store forandringer i det åbne land. Med
de store produktionsenheder og ensartede afgrøder over
store flader og den voksende sløjfning af de levende hegn
bliver landbrugslandet mere og mere forsimplet og fattigt
på indtryk, og det er blevet vanskeligt for bybefolkningen
at finde læ og opholdsmuligheder i dette landskab.

Det vil være af særlig interesse at få belyst det åbne
lands friarealer, der omfatter campingpladser, feriehus¬
områder, skove, strande, udyrkede områder, stier m. m. Der
er her forskellige muligheder for ved en kommunal plan¬
lægningsindsats at forbedre udnyttelsen af disse friarealer:
- kommunerne må gå aktivt ind for at bevare de levende

hegn i det åbne land og være medvirkende ved planlæg¬
ning af nye sammenhængende hegnsplantninger

- ved etablering af stier på de nedlagte banestrækninger og
udbygning af et stinet i det åbne land i øvrigt kan der
skabes bedre adgang til udyrkede områder og overdrevs-
landskaber, der har særlig interesse som friarealer

- ligeledes vil det være værdifuldt at få etableret stier fra
campingpladser, feriehusområder og parkeringspladser til
andre friarealer.

Det åbne land er særlig følsomt for placering af tekniske
anlæg som veje, industrianlæg, farme, campingpladser, par¬
keringspladser m. m. Med det åbne land som eneste areal¬
ressource til ny bebyggelse er det ligeledes meget følsomt
over for byvækstområder og feriehusområder. Det er derfor
af afgørende betydning, at disse anlæg og områder placeres
i landskabet på grundlag af den omtalte landskabsanalyse.

Hidtil har det været ret tilfældigt, hvilke oplysninger om
landskabsforhold der er blevet inddraget i den kommunale
planlægning, og hvilke af disse der har fået konsekvenser i
de konkrete planer. Med kommunernes udvidede beføjelser
og større selvstændighed er det blevet særlig påtrængende
med en samlet vurdering af de landskabelige forhold inden
for kommunernes områder, hvor hele landskabet vurderes
i en analyse, som i planlægningsrelevant form fremlægger
de forskellige landskabers muligheder og begrænsninger for
ændret arealanvendelse.
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Fonden for træer og miljø
Dansk Dendrologisk Forening har i anledning af sit 25 års
jubilæum taget initiativ til oprettelsen af en Fond for træer
og miljø. Fonden har til formål at bevare eller nyskabe træ-
plantninger, enkelttræer og buske, der af æstetiske, kultur¬
historiske, botaniske eller andre grunde er værdifulde for
miljøet i byer og kulturlandskaber.

Fondens midler udgør ved stiftelsen kr. 15.500.
Fundats for fonden er udarbejdet, og Miljøministeriet har

givet tilsagn om at stadfæste den i den foreliggende ud¬
formning.

Fondens første repræsentantskab vil få følgende sammen¬
sætning:

Dendrologisk Forening, Danmarks Naturfredningsfor¬
ening, Dansk Planteskoleejerforehing, Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, De samvirkende Haveselskaber, For¬
eningen af Danske Landskabsarkitekter, Havebrugshistorisk
Selskab, Inspektoratet for de kgl. haver, Selskabet for Byg¬
nings-og Landskabskultur, Skovhistorisk Selskab, Stads- og
Kommunegartnerforeningen, Statsskovbruget samt nogle
navngivne enkeltpersoner.

Formand i repræsentantskabet bliver: Højesteretsdommer
Helga Pedersen.
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En udfordring!
Klip fra „natur og miljø", nr. 4, 1974. Tidsskrift for Dan¬
marks Naturfredningsforening.

I artiklen „Vestskoven runder 1.000 ha" skriver statsskov¬
rider E. Laumann Jørgensen bl. a.:

„Det kunne for de kommende slægter være interessant og
værdifuldt, om de kritikere, der til tider har ført sig ganske
bastant frem i presse og faglitteratur imod skovvæsenets
Vestskovetablering, et andet sted herhjemme i bynære om¬
råder opad storbyer og på virkelige „landskabsarealer",
d. v. s. arealer på over 500-1.000 hektar, ville og kunne
fremlægge deres visitkort i form af et projekt for mennesker
og dyr, bygget op over deres opfattelser og synspunkter.
Først herigennem ville de postulater og teorier, der til dato
fra den anden side mere har svævet frit i luften, kunne stå
overfor skovvæsenets i det danske landskab og herved ad
åre blive vurderet og bedømt af de egentlige brugere, det
danske fritidsfolk.

Indtil noget sådant alternativt projekt fra den anden side
bliver realiseret, må befolkningen nøjes med i Vestskoven
nu og i fremtiden at se det hidtil vigtigste menneskeskabte
ldndskabsprojekt herhjemme blive realiseret og finde sin
økologiske balance, baseret på skovbrug, naturfredning, re¬
kreation, æstetik og det rent funktionelle, baseret på en
dansk version af „multiple use" i de bynære områder.

Når det landskabsbevarende og -skabende arbejde fra en
række offentlige instansers side, herunder også fra Dan¬
marks Naturfredningsforenings, i disse år koncentrerer
kræfterne mere og mere om de bynære områder, skyldes
dette især de derværende store menneskekoncentrationer,
men i lige så høj grad erkendelsen af, at vort egentlige
åbne land, der nu engang udgør mere end 80 °/o af vort
landområde, er og fremdeles må påregnes at skulle drives
jordbrugsmæssigt intensivt som land- og skovbrug, om ikke
alene af økonomiske grunde, så måske i lige så høj grad ud
fra rent ressourcemæssige hensyn i en ikke fjern fremtid."



Tanker om landskabsarkitektens rolle nu og fremover
Af Ellen Bjarnø
Baggrunden for denne artikel er et indlæg på Forenin¬
gen af Danske Landskabsarkitekters vårkonference
1973, hvor jeg provokeret af lejligheden (100 land¬
skabsarkitekter på én gang) følte trang til at fremsætte
nogle tanker om faget. Det er et stykke tid siden nu,
men egentlig er artiklen ikke blevet mindre aktuel.

Af forskellige årsager har landskabsarkitektstanden
vænnet sig til en eller anden tro på, at det er en stand
af idealister - og at det er derfor, man så ofte kommer
til kort, eller sagt på en anden måde: „Vi vil det så
godt - vi kan bare ikke rigtig få lov - eller kan vi?"

Historisk opstod faget, fordi konger, fyrster - borger¬
skab havde behov for nogle „udendørs æsteter". I dag
har vi en tro på, at det er for den brede befolkning - i
befolkningens interesse vi arbejder. Men har faget da
ændret sig så meget? - eller er der store sammenfald
mellem vore historiske arbejdsgiveres interesser og den
brede befolknings interesser i dag? - Eller er det i be¬
folkningens interesse vi arbejder?

Ja, man kan i hvert fald have sine tvivl. F. eks. er
befolkningen ikke synderlig opmærksom på vores eksi¬
stens. I sig selv behøver det ikke betyde at vi svigter,
men man har da også mærket et modsætningsforhold
nogle af de gange, hvor vi sammen med andre tekni¬
kere har været med til at give befolkningen nulpunkt¬
landskaber - landskaber uden historie - at leve i.

En måde at bøde på dette på er at foretage „rekreativ
plantning ved bybygning" (hvilket var emnet for vår¬
konferencen). Særlig hvis det efterhånden kan lykkes
at være tidlig på den. Men der er lang, lang vej til at
dette kan blive andet end enkelttilfælde i helheden, og
der ligger en opgave i ikke at lade ^rekreativ plantnin¬
gen" blive et plaster på såret i en iøvrigt urimelig ud¬
vikling - en større og større endimensionalisering af
bosætning. Både det at få ideer kørt ind som andet end
enkelttilfælde og det at holde sig fri „af plaster på
såret"-tendensen kræver at landskabsarkitekter går me¬
get mere ind i byplanlægningens - samfundsplanlæg¬
ningens forudsætninger end det i dag er tilfældet.

Når man vil beskæftige sig med at forme vore omgi¬
velser, men ikke vil gå nærmere ind i forudsætningerne
for de ændringer der sker med disse, bliver formningen
næppe til andet end make-up. De „gode ideer" vi kan
komme med er nemlig kun i ringe omfang vore egne -
de er en naturlig følge af udviklingen (i hvert fald de
der vinder indpas). Man kan sige at ideerne må igen¬
nem en sigte med et net af en bestemt struktur; kun de
der passer i strukturen går igennem.

For få år siden var det meget oppe i tiden at argu¬
mentere for at byernes udvikling skulle foregå i de
attraktive landskaber. Boligen skulle have en nær sam¬
hørighed med landskabet og det hele gik på noget med
rekreation-fritid. Bl. a. i regionplanlægningen for Stor¬
københavn kom dette til udtryk. Hvorfor? Fordi vi
snart intet andet har at sætte boliger i forhold til.

Relationen bolig-arbejdsplads, relationen bolig-bu¬
tikker, bolig-transport, duer ikke rigtig sådan som ar¬
bejdspladserne, butikkerne og trafikken ser ud i dag.
Vi har snart intet andet end „landskab" som abstrak¬
tion at sætte boligen i forhold til.

Vi har ikke meget at gøre med det landskab. Vi kan
være rekreative. Men det er en utrolig forenkling af
menneskets tilværelse.

Vi må ikke tænke og lave byer på temaet bolig¬
rekreation. I så fald vil det i hvert fald blive på bekost¬
ning af mange andre vigtige ting, som vores hverdag
består af. Det vil blive dyrt, der vil blive langt til
familien, venner, arbejde, indkøbssteder og endelig er
det landskab der snakkes om, på mange måder truet.

Nye produktionsformer, nye landskaber
Indtil nyeste tid har den samlede arealanvendelse haft
en noget anderledes karakter end i dag. For det første
havde landbruget en anden karakter.

Der sker i landbruget en gradvis overgang fra mere
alsidige driftsformer til mere forenklede, hvor der læg¬
ges vægt på nogle få produktioner. Mekanisering af
landbruget gør det økonomisk fordelagtigt at forøge de
enkelte enheder. Det gælder størrelsep af brugene, bo¬
sætningernes størrelse og markstørrelser.

Flere og flere af de aktiviteter, der før lå indenfor
landbruget bliver overtaget af sektorer uden for land¬
bruget. Landbruget bliver stadig mere afhængig af
forsyninger med råvarer og hjælpemidler.

Denne udvikling og dermed forbundne ændring i
størrelsen.af produktionsenheder og antallet af afgrø¬
der der dyrkes, ændrer dels selve det økosystem, hvori
produktionen foregår og påvirker i stigende grader de
omliggende økosystemer.

Før i tiden var der kun i ringe omfang tale om andre
former for afealanvendelse end de jordbrugsmæssige.

Det er først i senere tid, at det vi kan kalde de by¬
mæssige anvendelser (byudvikling, tekniske anlæg, vej¬
anlæg, fritidsboliger," rekreative anlæg og -områder) er
begyndt at konkurrere med den jordbrugsmæssige an¬
vendelse, og at der er anvendelsesinteresser knyttet til
så godt som alle arealer. Til dette føjer sig forurenin¬
gen af luft, vand og jord.

Alle disse former for arealanvendelse påvirker som
bekendt landskabsmønstret og de økosystemer det er
opbygget af, og det må være noget som landskabsarki¬
tekter kan fortælle noget om. Hvor bevæger vi os hen.
Hvad vil konsekvenserne blive for det landskabsmøn-
ster vi i dag kender? Kan tingene foregå anderledes?

Men det er ikke så tit man hører landskabsarkitekter
snakke med om sådanne ting. »

Planlægning og politik
Vi er uddannet og vænnet til at tænke teknokratisk, vi
vil gerne være lidt sociale og vi bruger vores teknokra¬
tiske tankegang til at udtænke sociale tanker - og så
går vi, galt i byen.

Nordmanden Ottar Brox siger i sin bog „Politikk,
bidrag til en populistisk argumentasjon":

„I analysen om Nord-Norge kom jeg til at mye av
forvirringen i planlegging og politisk diskusjon skyldes
at landsdelen ble oppfattet som sammensatt av sektorer
(jordbruk, fiske, industri). Dette kalte jeg teknokratisk
tenking, og som et motstykke prøvde jeg å trekke opp
konturene av et annet analytisk mønster, der Nord-
Norge ble oppfattet som sammensatt av lokalsamfunn
som Loppa, Ersfjord, Lundenes og Kjerringøy.

Én populistisk politikk bygd på en slik populistisk
analyse, tar sikte på å gjøre vilkårene best mulig for
flest mulig lokalsamfunn, og bransjene eller sektorene

Fortsættes blå s. 4



Pennetegning udført af grafikeren Palle Nielsen, 1974. . Pen and ink drawing by Palle Nielsen, 1974.

Vækst og ressourcer
Et memorandum om Danmarks fremtid

Overrakt statsminister Poul Hartling onsdag d. 13. novem¬
ber 1974 af Akademlraadet, Akademiet for de skønne
Kunster, Kobenhavn

De emner, som dette memorandum behandler, og som
er genstand for lovgivning i disse år, er så vigtige, at
fejlvurderinger kan få katastrofale konsekvenser. Når
store trafik- og byanlæg først er udført eller landska-'
ber forandret, er det umuligt at genskabe tabte værdier.

Det må være myndighedernes opgave og pligt at
udvikle landet og forme den trafikale udbygning efter
planer, som sikrer befolkningen mod resultater af en
for snæver målsætning, og som har styr på negative
følgevirkninger af principielle beslutninger i den over¬
ordnede planlægning. De naturgivne ressourcer - og
den langsigtede menneskelige og sociale afhængighed
heraf - bør respekteres i enhver afgørelse.

Akademiraadet ønsker at yde sit bidrag til løsningen
af denne opgave, og den sagkundskab, Akademiet rå¬
der over inden for arkitektur, landskabs- og billed¬
kunst, vil være til disposition for lovgivningsmagt og
administration.

Raadet finder sig med de heri fremførte synspunkter
i overensstemmelse med elementære menneskelige øn¬
sker og krav og fremsætter disse vurderinger, for at
ingen beslutningstager skal kunne undskylde sig med
ukendskab til de beskrevne problemer eller tilskyndes
til at handle uden hensyn hertil.

Danmark er karakteristisk ved at være et ørige med
myge landskaber af stor skønhed, fattigt på kontraster,
men rigt på nuancer. De danske landskaber er lette at
ændre - og at såre. Dette indebærer, at planlægning
af ændringer stiller lige vidtgående krav til skaberevne
og nænsom adfærd.

Det var isen, der skrev det første blad i det danske
landskabs historie; da isen smeltesde, blev undergrun¬
den lettet for en ufattelig vægt, og smeltevandet skar
med enorm kraft de vældige furer i Danmarks over¬
flade, der giver landet dets særlige landskabelige ka¬
rakter.

Næste blad blev skrevet, da der af organisk stof blev
dannet humus, der sammen med nederoderede isaflej¬
ringer formede et tyndt dyrkningslag - nok for en
sparsom vegetation, der kunne danne grundlag for et
dyre- og menneskeliv.

Dette humusprægede „madjordslag" er nu efter ca.
10.000 år 25-30 cm tykt, og dette sårbare og vanskeligt
genoprettelige lag har været en væsentlig forudsætning
for vor civilisations eksistens, og det er fortsat en af
vore vigtigste naturressourcer.

Indtil dette århundrede har vort land i hovedsagen
været præget af naturens egne kræfter, men omfanget
af de menneskeskabte ændringer er i disse årtier i
voldsom vækst.

Den samlede masse og energi er givet. Ressource¬
udvikling kan således kun være baseret på viden og
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dybere indtrængen i problemerne. Nye værdier kan
derfor reelt kun skabes gennem arbejde, uddannelse og
øget samfundsmoral samt ved hensigtsmæssig planlæg¬
ning, bebyggelse og råstofudtag, der nedsætter spild
og sikrer det tynde lag „madjord".

Danmark har 5 millioner indbyggere. Det tog 12-
15.000 år at nå den første million, det tog mindre end
100 år at nå den næste. Den tredie million blev pas¬
seret efter 30-35 år, mens det kun tog 25 år at nå den
fjerde og atter ca. 25 år at nå den femte. År 2000 er
vi antagelig mere end 6 millioner danskere.

Der er i en periode årligt blevet overført 2-300 km2
af landets jord til andre formål end fødevareproduk¬
tion, et areal på størrelse med Langeland. Det anven¬
des til bolig- og byformål, trafikarealer, industrianlæg,
grusgravning og råstofudtag, energifremstilling og
spildarealer, de såkaldte marginaljorde. Væksten i
marginaljordsarealer er blevet enorm.

Med et fortsat årligt arealforbrug af denne størrelse
vil alt landbrugsland kunne være opbrugt i løbet af
100 år.

Det største angreb på landskabet kommer fra mo¬
toriseringen og den industrielle vækst i form af plads¬
krav, råstofforbrug, støj og forurening. Dermed følger
'ændringer i landskabsstruktur, klima, folkesundhed,
boforhold og sikkerhed. Dette gælder både sø og land.

De danske farvande af fjorde, sunde og bælter er
landets primære nationalparker, uforandrede i deres
karakter og enestående i deres regionale geografi og
som landskabelige oplevelser.

Angrebet på ørige-strukturen og dermed både på
landskab og farvande begyndte omkring århundrede¬
skiftet med anlæg af småbroer, som i arkitektonisk
henseende kunne stå som vartegn for forsøgene på at
samle mindre udviklede øer og landområder til større
enheder. De anlægsarbejder, man satte igang i denne
periode, var med til at udvikle en samfærdselsform,
som det har vist sig vanskelig at styre, og som - mod¬
sat hensigten - ikke har dæmpet den bymæssige kon¬
centration eller affolkningen af de udsatte områder.

Bygningen af broer og veje er fortsat med planer i
voksende skala. Nu er det ikke blot øer og landsdele,
der skal forbindes, og internationale fællesskaber, der
skal styrkes. En ny, storstilet udbygning af trafiknettet
vil ikke blot give mulighed for forøgelse af turismen,
de hastige oplevelser og velstanden, men også skabe
fare for utilsigtet koncentration, affolkning og øko¬
nomisk afhængighed - nu blot i international målestok.

Landskabet med dets råstoffer, dets dyrkningsmulig-
heder og dets lokale miljøværdier er grundlaget for al
menneskeskabt virksomhed — uanset hvilken filosofi og

politisk opfattelse man lægger bag ønsker og krav i
opbygningen og organisationen af et samfund.

Det danske samfund udvikler sig i dag med stor
hast og med hjælpemidler og produktionsformer,'hvis
massevirkninger kan forårsage katastrofer eller blive
til gavn helt afhængig af arten af de mål, vi sætter.

- Kunstnere arbejder ud fra et helhedssyn; deres fag
giver dem derfor en særlig forpligtelse til at pege på
sampienhængen i alle ting og advare mod løsninger','
der ensidigt er baseret på økonomi og teknik. Det er
værd at huske, at den hidtidige udvikling ikke er skabt
af en naturlov; udviklingen kan både ændres og brem¬
ses, ja, standses, hvis vi selv vil.

Gennem dette memorandum har Akademiraadet villet
pege på nødvendigheden af, at besluttende myndighe¬
der og projekterende teknikere
1) ved planlægningen og styringen af samfundets be-

byggelsesvækst og forbrug af naturressourcer i
højere grad er opmærksom på det danske landskabs
særpræg som ørige og tager vidtgående hensyn til
de regionale og lokale landskabstyper, hvad enten
disse er oprindelige eller formet ved dyrkning;

2) ved den overordnede planlægning af den trafikale
udbygning nøje overvejer de lokale følgevirkninger
og drager omsorg for, at de tekniske anlæg overalt
får kunstnerisk kvalitet;

3) ved udnyttelsen af råstoffer og andre naturgivne
ressourcer etablerer en fremsynet landskabspleje,
der forebygger forurening og rovdrift og sikrer, at
råstofudtag foregår på en sådan måde, at der opstår
nye landskabelige kvaliteter;

4) ved en samlet planlægning af det åbne land ikke
blot sikrer den nødvendige fødevareproduktion og
tilgodeser befolkningens behov for at opleve og be¬
nytte landskaberne, men også sikrer den nødvendige
plantebiologiske luftfornyelse i fremtidige byområ¬
der;

5) ved energifremstilling ikke blot sikrer landet mod
følgevirkninger, der er farlige for den økologiske
balance, men tillige drager omsorg for, at de nød¬
vendige fysiske anlæg får en kunstnerisk kvalitet,
der beriger miljøet og modsvarer anlæggenes lange
levetid.

Akademiraadets memorandum om vækst og ressourcer
i Danmark er udarbejdet af et af Akademiraadet ned¬
sat udvalg bestående af billedhuggeren Niels Guttorm-
sen; landskabsarkitekten Sven Hansen, lektor ved
Arkitektskolen i Aarhus; arkitekten Ib Rasmussen og
arkitekten Ole Thomassen, docent ved Det kongelige
danske Kunstakademi, bistået af følgende medlemmer
af Akademiraadets udvalg for Landskabs- og Have¬
kunst: landskabsarkitekten Sven-Ingvar Andersson,
professor ved Det kongelige danske Kunstakademi; ar¬
kitekten Tage Kliim, Dansk Byplanlaboratorium; ar¬
kitekten Jørgen Rasmussen; landskabsarkitekten J.
Palle Schmidt, professor ved Den kongelige Veterinær-
og Landbohøjskole, og billedhuggeren Eijik Poulsen,
samt de ekstraordinære medlemmer af Akademiet for
de skønne Kunster højesteretsdommer Helga Pedersen
og professor, dr, techn. B. J. Rambøll. Pennetegningen
er udført af grafikeren Palle Nielsen og reproduceret
af Nordisk Kunst- og Lystryk.

Akademiet for de skønne Kunster

Akademiet for de skønne Kunster har som statens
rådgiver i kunstneriske spørgsmål til opgave:
at bistå ved skulpturel, malerisk, arkitektonisk og land-
skabskunstnerisk virksomhed af almen betydning;
at påvise, at forsømmelser på disse områder kan få
yopretteligt ødelæggende virkninger;
at anspore til bedre løsninger på disse områder, således
at der véd udformningen af samfundets fysiske om¬
givelser ikke alene tages hensyn til økonomi og teknik,
men også til kunstneriske og andre menneskelige behov,
der stiller krav om kvalitet i helheden.
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Vestamager
Resumé af hovedopgave i planlægning ved den kgl. Vet. og Landbohøjskoles afdeling for
Have og Landskab 1973
Af Kirsten Jensen

Formålet med opgaven har været ved, en gennemgang
af såvel eksisterende som planlagte forhold at belyse
de interessekonflikter, der knytter sig til den frem¬
tidige arealanvendelse på Vestamager samt at rede¬
gøre for, hvilke interesser der efter min opfattelse bor
prioriteres højst. Forslaget må i denne sammenhæng
ses som et alternativ til den totale udbygning af Vest¬
amager, som både Tårnby og Københavns kommune
har arbejdet med i deres byplanlægning.

Historisk redegørelse
Inddæmningen 1940-45
Forslaget om den store inddæmning på Amagersiden
i Kalvebod Strand, der blev fremsat i 30'erne, var
udelukkende en beskæftigelsesforanstaltning i en ar¬
bejdsløshedsperiode og ikke led i en planlagt by- eller
havneudvidelse. Samtidig med at sikre beskæftigelsen
ville inddæmningen kunne give mulighed for flytning
af det militære øvelsesområde på Amager Fælled til
større arealer længere mod syd.

Inddæmningsprojektet blev gennemført i årene
1940-45 og omfattede et vand- og kystareal på ialt
ca. 2500 ha. Den nordligste trediedel ca. 800 ha ligger
i Københavns kommune, medens resten ca. 1700 ha
tilhører Tårnby kommune.

Fingerplanen 1947
Den omfattende egnsplanlægning, der foregik for Stor¬
københavn frem til 1947, mundede som bekendt ud i
Fingerplanen, der såvel som den senere Principskitse til
en Egnsplan fra 1960 helt friholder Kalvebodkilen for
bebyggelse. Det skyldes nok i mindre grad ønsket om
at friholde netop dette areal som grønt område end
den kendsgerning, at man faktisk betragtede området
som ubebyggeligt.

Samejeoverenskomsten
I de følgende år indtræffer der imidlertid en ændret
stilling for Vestamager, idet en større byudvikling på
Københavns kommunes arealer kommer på tale.

Allerede i 1939 var der truffet overenskomst mellem
Ministeriet for offentlige arbejder og Finansministeriet
på den ene side og Københavns kommune og Køben¬
havns havnevæsen på den anden. Denne gik i korte
træk ud på, at Amager Fælleds benyttelse til skyde¬
bane skulle ophøre, og der skulle etableres et sameje
mellem staten og kommunen om arealet med henblik
på en bymæssig anvendelse, bl. a. med boliger til ca.
10.000 mennesker.

I 1964 blev samejeoverenskomsten mellem staten og
Københavns kommune indgået. I henhold hertil skal
det areal, der ligger syd for Sjællandsbroen (det ind¬
dæmmede areal inden for kommunegrænsen) overdra¬
ges samejet efterhånden som det frigøres fra den mili¬
tære anvendelse. I bestemmelserne for samejet heddpr
dét endvidere, at Københavns kommune skal lade ud¬
arbejde en samlet dispositionsplan for en bebyggelse Fingerplanen 1947, hvor de skraverede områder angiver den
på Vestamager, og at grundlaget for en sådan plan endelige bydannelse i Kabenhavmregionen.
skal tilvejebringes gennem udskrivning af en offentlig Finger plan 1947, in which the hatched areas represent the
konkurrence. ultimate conurbation in the Copenhagen region.

Planlægningsområdet, mål ca. 1: 100.000.
Planning area, scale c. 1:100,000.

Inddæmningen
Den gamle kystlinje aflfO

Diked-in land.

The old coastline.
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Amagerkonkurrence 1964
Arkitektkonkurrencen om en dispositionsplan for Vest¬
amager blev udskrevet i 1964. Bemærkelsesværdigt er
det, at vinderprojektet omfattede en skitsemæssig lang¬
tidsplan for en total udbygning af hele Amager.

Siden 1965 har Københavns kommunes Generalplan¬
direktorat arbejdet videre med vinderprojektet og
iværksat en række undersøgelsesarbejder. Forskellige
publikationer i forbindelse med arbejdet er udgivet af
generalplandirektoratet: „1. udkast til dispositionsplan
for Vestamager" 1970 samt „Dispositionsplan for Vest¬
amager" 1972.

Byudviklingsplaner
Byplannævnet tiltrådte i slutningen af 1966 byudvik¬
lingsplan nr. 8 gældende for Amager. Denne plan
overførte kun ganske få arealer udenfor Københavns
kommune til inderzone bl. a. under hensyn til de uaf¬
klarede spørgsmål vedrørende Københavns lufthavns
fremtidige placering og de manglende overordnede
trafikforbindelser på Amager. Planen havde til gen¬
gæld kun en gyldighedsperiode på 5 år. Ved planens
udarbejdelse blev der ikke taget stilling til zonestatus
for de inddæmmede arealer i Københavns kommune.
Ved by- og landzonelovens ikrafttræden den 1. januar
1970 er de pågældende arealer derfor efter byudvik¬
lingsudvalgets opfattelse automatisk blevet placeret i
landzone.

Den senest udarbejdede partielle byudviklingsplan
nr. 9, der indbefatter de inddæmmede arealer, er god¬
kendt af byudviklingsudvalget i december 197.1 og har
herefter været til erklæring i byplannævnet i bolig¬
ministeriet. Ved kommuneforhandlingerne i forbindelse
med planens udarbejdelse blev der opnået enighed om
en forlængelse af de eksisterende zoneforhold i yder¬
ligere en 5-års-periode, dog mpd den udtrykkelige
forudsætning, at planen optages til revision, såsnart der
foreligger en godkendt egnsplan for hovedstadsre¬
gionen. Københavns kommune har dog ikke villet ac¬
ceptere byudviklingsudvalgets opfattelse af, at de i
Københavns kommune liggende dele af Vestamager
herefter er landzone.

Egnsplanforsiagene
Egnsplanrådets to publikationer „Forudsætninger" og
„Regionsplanlægning 1970-85" udsendtes i 1971 til
offentlig debat. For Vestamager medfører de heri om¬
talte 4 alternative regionsplanforslag en massiv be-
byggelse af Københavns kommunes ca. 800 ha, nemlig
ialt 25.000 boliger. Egnsplanrådet stiller dog som en
betingelse, at der kun må bygges såfremt 1. lufthavnen
flyttes til Saltholm og 2. at det overordnede trafiknet
udbygges med S-baner til Amager. — Derudover plan¬
lægges der en såkaldt trafikkorridor med tilhørende
A-zone (industri- og centerområde) øst-vest omkring
midt i området. Linjeføringen af trafikkorridoren sva¬
rer i det væsentlige til den af vejdirektoratet fore¬
slåede tracé for den faste Sveriges-forbindelse.

Dispositionsplanen
Københavns kommunes Generalplandirektorat har, som
tidligere omtalt, arbejdet videre med Amagerkonkur¬
rencens vinderprojekt for Amager Fælled og det til
Københavns kommune hørende område syd for Sjæl-
landsbroen. Det, der i store træk er blevet resultatet
af den sidste og endelige plan fra 1972, er en næsten
total udbygning af området - en båndby bestående af
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ialt 4 byenheder med tilsammen 25.000 boliger. Ved
at benytte båndbyformen, hvor enhederne nærmest
flyder sammen kun adskilt af de store tværgående veje,
har man opnået mulighed for en massiv udnyttelse,
hvilket bl. a. afspejles i, at kun et smalt bælte ud mod
kysten er udlagt til rekreative formål.

Bebyggelsen er domineret af terrassehuse ligesom
i vinderprojektet, og der satses på høj service og god
institutionsforsyning. Der er desuden projekteret et
internationalt trade center (Bella-centret flyttes til
Vestamager), et hospital samt forskellige statsinstitu¬
tioner, bl. a. en afdeling af Københavns universitet.

En række overordnede trafikanlæg har været gjort
til forudsætninger for dispositionsplanen. Således var
det en forudsætning, at der blev vedtaget en anlægslov
for lufthavnens udflytning til Saltholm som udtryk for,
at beslutningen om udflytningen var definitiv og ikke
ville trække i langdrag. - Regering og folketing traf
principbeslutning om udflytningen allerede i 1970, men
først i efteråret 73 blev lovforslaget endelig vedtaget.

I dispositionsforslaget er man endvidere gået ud fra,
at en omfattende boligbebyggelse på Vestamager kun
vil være trafikalt forsvarlig, hvis den får en hurtig og
tidssvarende kollektiv trafikbetjening. Imidlertid er de
to gamle forbindelser over havnen allerede overbe¬
lastet, og en S-baneforbindelse direkte til centrum vil
blive nødvendig. Hermed er „tunnelbanen" - en Vest¬
amagerbane med station under hver Amagerby - ble¬
vet en forudsætning. Intet i øjeblikket tyder dog på,
at denne nogensinde bliver en realitet.

Det overordnede vejnet, som direkte berører Vest¬
amager, lufthavnsmotorvejen, der skal forbinde luft¬
havnen i Kastrup - senere på Saltholm - med Motor¬
ringvejen samt Sverigeslinien, der skal knytte Sjæl¬
land sammen med en fast forbindelse over Øresund,
forudsættes anlagt som planen viser. Denne linje¬
føring er vedtaget ved lov 1971.

Københavns Borgerrepræsentation vedtog disposi¬
tionsplanen for Vestamager i marts 73. - Som for¬
manden for byplanudvalget så klart udtrykte det: „Det
er vor opfattelse, at der bør bygges på Vestamager,
fordi disse arealer med deres enestående beliggenhed
giver København mulighed for en byudvikling, som det
ville være uforsvarligt ikke at udnytte".

Dispositionsplanen har herefter været til godken¬
delse i boligministeriet, der skulle afgøre dens videre
skæbne. Boligministeren og regeringens planlægnings¬
råd gik ind for en bebyggelse i første omgang med
butiks- og industrivarecenter og Amagerby 3 med
7.500 boliger. En vigtig forudsætning var det dog,
udtalte ministeren, at der ikke stilledes krav om nye
investeringer til trafikafviklingen. Dette har medført,
at man i første omgang kun bygger mart (Trade Cen¬
ter) og 400 boliger, som så kan betjenes med busser via
den eksisterende Sjællandsbro. Begge dele er i øje¬
blikket under opførelse, og forklares nærmere af Ole
Nørgaard i artiklen „Amagerby 3".

Områdets militære anvendelse

Det inddæmmede areal syd for Sjællandsbroen admi¬
nistreres af kommandanten for København. Anven¬
delsen.af området bærer tydeligt præg af, at militæret
er på vej bort. Dog findes der i den sydvestlige del et
raketbatteri af nyere dato, hvilket må. betyde at mili¬
tærets afvikling for dettes vedkommende næppe er
nært forestående.

Kort landskabsanalyse
Visuel, rumlig karakteristik
Landskabskarakteren for Vestamager er som følge af
områdets tilblivelse og senere anvendelse meget speciel:
store, flade græssletter afløst af udbredte sø- og
strandengområder, et savannelignende landskab med
spredte busk- og træbevoksninger. Hele området gen¬
nemskæres af et regelmæssigt net af afvandingskanaler
og afvandingsgrøfter, der markeres ved frodige, lige
bånd af siv og en livlig trafik af andefugle. - I om¬
råderne mod syd rejser en række skydehøje deres mar¬
kante silhouetter over den flade slette og mod nord
vidner en række voldanlæg ligeledes om områdets
militære anvendelse.

Den gamle kystlinje, som skærer sig gennem om¬
rådet, fornemmes ikke visuelt, når man færdes her,
men kan nogenlunde nøje fastlægges ved at studere
beplantningen. Meget karakteristisk for landskabet
inden for denne linje er nemlig græsslette med enkelte
fritstående tjørn. Hele den øvrige del af området vir¬
ker mere frodig med sivbevoksninger og store krat af
fugtighedselskende træer.

Det inddæmmede Vestamager står i stærk kontrast
til omgivelserne mod vest og øst, hvilket naturligvis
skyldes områdets privilegerede stilling så længe mili¬
tæret holder til her. Langs det meste af områdets vest¬
side lukker storbyens fabrikssilhouet for det vidtstrakte
skue; mod øst danner Kongelundsvejens række af
kolonr- og villahaver en tydelig barriere. Mod syd af¬
grænses området naturligt af dæmningen, mod nord af
Sjællandsbroen og den opfyldte Amager Fælled.

Biologisk økologisk sammenhæng
Før inddæmningen var Vestamager den lavvandede
Kalvebod strand, hvor der hovedsagelig fandtes en
vegetation af brakvandsplanter. Ved udpumpningens
afslutning bestod området af våd strandeng og åbne
flader med sten.

Vegetationen har siden da gradvis ændret karakter-
delvis som følge af afvandingen. Der er dog stadig
områder tilbage med sten og græsbund samt en spar¬
som plantevækst, men det er således strandengene og
-sumpene, der udgør det dominerende element. På de
mere tørre partier findes hist og her en strandover-
drevsvegetation, og andre steder ret store krat.

En frodig kratbevoksning af især birk, pil og poppel
er karakteristisk ved sin voksemåde og meget ensartede
højde. Således er samtlige trægrupper koncentreret i
nøje afgrænsede enklaver - enten i lange, smalle bæl¬
ter eller som randbevoksning omkring en stor, åben,
Cirkulær græs- eller sivbevokset plads. Denne vokse¬
måde skyldes sikkert, at plantefrøene oprindelig har
søgt revler og sandbanker, hvor saltkoncentrationen og
vandstanden har været mindst mulig. De cirkulære
trægrupper er så dannet omkring vandhuller og små¬
søer, der tid efter anden er afvandet og groet til med
græsser. - Med hensyn til træernes ensartede højde
(samtlige individer er på 7-8 meter) må forklaringen
søges i områdets videre udvikling fra inddæmningen.
Frø af de træer, der findes i dag, må være vokset op
inden der fandtes et sluttet vegetationsdække og har
kunnet udnytte den manglende konkurrence fra andre
planter. — Senere er græs- og tagrørsvegetationen ble¬
vet så dominerende, at den helt har kvalt de unge
frøplanter.

Når man færdes på området i dag, mærker man
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Birkebælter og tagrørsmarker mod sydvest. Tagrørsvegeta- Birch belts and reed meadows towards the south-west,
tionen er - på grund af en bevidst grøftning af omrudet - The reed vegetation is gradually disappearing because of
stærkt på retur. systematic ditching in the area.

dog tydeligt, at gennemgrøftningen er ved at give
resultat. Tagrørsvegetationen er på tilbagetog og en
række frøplanter er ved at se dagens lys. Store om¬
råder vil om nogle år springe i skov.

Pionértræet på området, Vortebirk, tåler fint den
høje grundvandsstand og sandet jord. Typen på stedet
er sund og vindfør og ingen eksemplarer er mærket
af stedets udsatte beliggenhed.

Områdets afvekslende karakter med vand, eng og

krat, den nære beliggenhed ved havet samt den om¬
stændighed, at området har været aflukket i næsten
30 år til militære formål er årsagen til, at Vestamager
er et helt enestående ornitologisk område, ovenikøbet
efter international målestok.

Fredningsmæssige forhold
Sideløbende med hele den politiske og byplanmæssige
udvikling har fredningsmæssige interesser spillet en
vigtig rolle på Vestamager. - I 1952 blev området efter
anbefaling af Naturfredningsrådet gjort til reservat
for pattedyr og fugle. Denne stilling af reservat og sta¬
tus af landzone var dog ikke tilstrækkelig garanti mod
bebyggelse, og kort tid efter offentliggørelsen af Ama¬
gerkonkurrencen påbegyndte fredningsplanudvalget for
Københavns Amt arbejdet med at sikre områdets
naturvidenskabelige og undervisningsmæssige kvalite¬
ter tillige med et „grønt" Vestamager.

Resultatet af dette arbejde er, at der ved udgangen
af 1972 rejstes fredningssag for den del af Tårnby
kommune, der ligger syd for den kommende Sveriges-
forbindelse, ialt ca. 1500 ha. - Det primære ønske var
en status quo fredning særlig af det for fuglene vigtige

Fredningsplanudvalgets områdeinddeling af den del af Vest¬
amager, der ligger i Tårnby kommune.

The subdivision of the part of West Amager lying in Tårn¬
by according to the Preservation Plan Committee.

I Fugle¬
reservat

II Strand og
slette

III Skov
IV Idræt og

sport
V Militært

område
VI Skov

I Bird

Sanctuary
II Beach and

plain
III Forest
IV Athletics and

Sports
V Military

area

VI Forest
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I det udbredte sø og strandengområde mod sydvest findes In the extensive lake arid salt mars'i area towards the south-
el lukket fuglereservat. west there is a bird sanctuary.

sydvestlige hjørne, men Naturfredningsrådet kom dog
til den konklusion, at en fredning i vid udstrækning
kunne kombineres med rekreative interesser og allige¬
vel bevare området i en sådan tilstand, at dets betyd¬
ning for fuglene ikke forringedes væsentligt.

Det forslag, som fredningsplanudvalget og Dan¬
marks Naturfredningsforening har fremsat, deler are¬
alet i et fuglereservat, hvortil der ikke bliver fri ad¬
gang, og i et egentligt udflugtsområde (se skitsepla¬
nen).

Den rejste fredningssag er stødt på store vanske¬
ligheder, idet Tårnby kommune under ingen omstæn¬
digheder vil acceptere en totalfredning. Der er natur¬
ligvis også til denne del af Vestamager knyttet store
økonomiske interesser, og kommunens planer - ialt ni
rammeprojekter - peger da også alle på en lignende
totaludbygning, som den Københavns kommune har
forelagt. Fredningssagen er endnu ikke afgjort, men
i følge seneste forlydende skulle muligheden for en
fredning dog være særdeles stor.

Forudsætninger for skitseforslag til en land-
skabsplan
Friarealbehov

En undersøgelse over København, Tårnby og Hvid¬
ovre kommuner foretaget af Vibeke Kanstrup og An¬
ders Westenholt (Akademiet 1972) har vist en va¬
riation i bynære friarealer fra ca. 80 m2/indb. i det
yderste Tårnby til omkring 0 for de inderste kvarterer
omkring Enghave, Islands Brygge og Vesterbro.

Gennemsnittet for det undersøgte område er ca.
12,8 m2/indb., hvilket er lidt over Københavns samlede
gennemsnit på ca. 10 m2/indb., men langt under nor¬
men.

Undersøger man de dårligst stillede områder -

Vesterbro, Enghave, Islands Brygge og Sundbyøster
nord - som ingen lokale friarealer har, forværres si¬
tuationen yderligere derved, at det samtidig er områ¬
der, hvor indkomstforholdene er yderst ringe. Kvar¬
tererne har utilstrækkelig institutionsforsyning, og by-
massen består af små, gamle, sanitært dårligt udsty¬
rede boliger. Da en befolknings mobilitet og sociale
niveau er nøje sammenhængende, vil det med andre
ord sige, at muligheden for at kompensere for disse
forhold ved f. eks. udflugter er meget lille.

Befolkningstallet i de undersøgte distrikter var i
1?72 omkring 320.000. Disse har ialt ca. 400 ha til
rekreativitet, hvilket svarer til de tidligere nævnte ca.
12,8 m2/indb. Med Amagerbyerne vil friarealet ændres
til ca. 600 ha, men da der samtidig vil komme en
befolkningstilvækst på omkring 60.000, vil de rekreative
arealer kun stige til 15,7 m2/indb. Hvis man helt und¬
lader at bebygge, ændres tallet til 33 m/2indb. der er
Københavns kommunes norm på Vestamager, men sta¬
dig betydeligere lavere end egnsplannormen på 50 m2
indb.

Tænker man sig det inddæmmede areal syd for
Sjællandsbroen udlagt som regionalt rekreativt ud¬
flugtsområde, vil det ubebygget kunne øge de omkring¬
liggende distrikters friarealer med 2500 ha til ca.
90 m2/indb. og med den planlagte båndbebyggelse kun
til ca. 60 m2/indb. - Taget i større perspektiv vil det
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for Storkøbenhavn og nærmeste omegn betyde en fri¬
arealforøgelse på over 50 °/o.

Sammenfatning
Dispositionsplanen for Vestamager bærer i høj grad
præg af, at der ikke har været foretaget en grundig
analyse af de omkringliggende bydele. Som situatio¬
nen er i dag er der et stort uopfyldt rekreativt behov
i de tilliggende boligområder, der (hvis der regnes med
egnsplanrådets norm) er på omkring 7000 ha, fordelt
på 1200 ha helt bynære parker og 5800 ha udflugts-
landskaber.

Dertil kommer, at forudsætningerne for at Amager¬
byerne skal kunne fungere, som tidligere nævnt er at
de store tekniske anlæg i form af motorveje, broer,
Søring, Godsbanering og citybane med tunnel under
havnen og den indre by gennemføres. Ingen af forud¬
sætningerne er endnu opfyldt, og som situationen rent
økonomisk tegner sig for stat og kommune i dagens
Danmark, vil der gå lange tider før et sådant apparat
er fuldt udbygget. Det vil med andre ord sige, at det
øgede trafikpres, der følger med de nye boligområder,
fortsat må benytte de eksisterende overbelastede, broer.

- Ganske vist er boligstandarden i de nye Vest¬
amagerbyer ifølge planerne bedre end i de eksisterende
boligområder, men det er den på bekostning af disse
områders standard. Thi en bebyggelse af en sådan
dimension vil ikke alene ødelægge det sidste og eneste
store friareal, der kunne give storbyens tættest be¬
folkede områder nogle hårdt tiltrængte rekreative mu¬
ligheder; den vil yderligere forringe det eksisterende
bymiljø med øget trafik, forurening og støj.

I debatten i dagspressen har det fra forskellige po¬
litikeres side været nævnt, at der er rigelige fri¬
arealer både til 25.000 nye boliger samt til de omlig¬
gende bydele. Dette må imidlertid på baggrund af
ovenstående undersøgelse siges at være en grov for¬
drejning af kendsgerningerne. — Friarealbehovet er så
stort, at end ikke Vestamager slår til.

Arealanvendelsesforslag
Bunden arealanvendelse

Som det fremgår af de foregående afsnit er der en
række interessekonflikter med hensyn til Vestamagers
fremtidige arealanvendelse. Bebyggelsesplaner truer
med at tage det sidste store friområde, københavnerne
er i besiddelse af og kun levne små grønne rester, der
end ikke kan dække en fremtidig bebyggelses eget
behov.

Så langt som udviklingen er nået i dag, er det dog
realistisk at indse, at der om et par år vil være en
fuldt udbygget Amagerby 3 tillige med „Bellacentret".

Endvidere prioriteres lufthavnsforbindelsen og Sve-
rigeslinien stadig højt og bliver nok en realitet hvad¬
enten lufthavnen udflyttes til Saltholm eller ej. Med
hensyn til Tårnby kommunes del syd for Sveriges-
forbindelsen er en totalfredning sandsynlig.

Den bundne arealanvendelse kan herefter sammen¬

fattes til:
1. To overordnede motorvejsanlæg

— udlæg ca. 2X550 m
2. Amagerby 3 - udlæg ca. 200 ha
3. Mart (Trade Center) - udlæg ca. 80 ha
4. Raketbatteri til militæret - udlæg ca. 90 ha
5. Fuglereservat - udlæg se planen.

Områdets særlige kvaliteter
Områdets nære beliggenhed ved København medfører,
at det bliver let tilgængeligt for en storbybefolkning
der er underforsynet med rekreative arealer. Den mak¬
simale afstand på cykel til Vestamager fra de om¬
kringliggende distrikter er ca. i/i time og for de, der
bor længere væk, vil en kollektiv befordring meget let
kunne etableres ved forlængelse af de eksisterende bus¬
ruter. Trafikken til og fra området vil ikke forøge
trafikgenerne væsentligt, da den vil have sin største
belastning uden for bolig-arbejdsstedtrafikken samt
på helligdage.

Størstedelen af det inddæmmede område må beteg¬
nes som ujniddelbart velegnet til rekreative formål.
Trods det noget ensartede helhedsindtryk gemmer
vegetationen mange spændende variationer i detaljen.
Med denne vegetation, det vidtforgrenede kanalsy¬
stem, det rige fugleliv og de udstrakte flader vil om¬
rådet med meget få investeringer kunne gøres til¬
gængeligt og tjene såvel lokale som regionale formål.

At hele området er ubebygget, er en fantastisk ud¬
fordring, da dette muliggør en samlet planlægning helt
fra bunden.

Landskabsplanlægning
Vestamager opdeles af det eksisterende og planlagte
vejnet i ialt 4 delområder, således
Område 1 - Amager Fælled beliggende nord for

Sjællandsbroen.
Område 2 - liggende mellem Sjællandsbroen og den

kommende lufthavnsvej.
Område 3 - arealet mellem lufthavnslinien og Sve-

rigesforbindelsen.
Område 4 - det sydligste område fjernest fra, by¬

mæssig bebyggelse.
For på trods af den noget uheldige opdeling dog at

få en sammenhæng og kontinuitet i hele området ska¬
bes et nord-sydgående skovbælte af varierende bredde
fra Kongelunden mod syd til Amager Fælled mod

Arealet gennem¬
skæres af et
vidtforgrenet
kanalsystem.

The area is
intersected by a
widely ramified
canal system.
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Forslag til landskabsplan Proposal for landscape plan

Sammenhængende skov nu Continous forest

Birkebevoksninger JnmU Birch plantations
Sø- og kanalsystem wm Lake and canal system
Bunden arealanvendelse EU Bound area utilization
Overordnede veje Hi Major roads
Interne veje Internal roads

Kolonihaver © Allotment gardens

Idrætsområde © Athletics area

Lystbådehavn ©. Yachting harbour

Parkering © Carparks

Bådudlejning Boat hiring

Camping © Camping

Vandrehjem © Youth-Hostel

Rostadion © Rowing Stadium

Strand (s) Beach

nord. Et vidtforgrenet internt stinet og et noget mere
forenklet vejforløb foreslås udlagt med niveaufri skæ¬
ringer, så man uhindret kan passere fra område til
område. Endvidere søges en sammenhæng via et sejl¬
bart sø- og kanalsystem. Såvel vejnet som kanalsy¬
stem bygger på udvidelse af de eksisterende forhold
for at gøre projektet så økonomisk som muligt.

Område 1.

Amager Fælled er uløseligt knyttet til den øvrige del
af Vestamager, og en planlægning af dette område må
derfor naturligt indgå som led i en fælles planløsning,
selvom området egentlig falder uden for denne opgaves
rammer.

Indtil for få år siden var Fælleden det bedste re¬

kreative areal for Islands Brygge og Amagerbro, en
herlig tumleplads for børn med masser af plads og
gode muligheder for alsidig leg. Arealets nuværende
skikkelse er præget af hele den tvivlrådighed, som her¬
sker for Vestamager* Store områder er blevet muld-
afrømmet til en bebyggelse, der endnu ikke er reali¬
seret og henligger som kedelige — i rekreativ hen¬
seende næsten uanvendelige arealer. De sidste beslut¬
ninger, der er taget for Amager Fælled, går ud på at
friholde arealet for bebyggelse inden for en kortere
årrække — omkring 15 år - da man indtil da ikke anser
det for muligt at skaffe bevillinger til de nødvendige
kollektive trafikforbindelser. Dog har universitetet fået
tilladelse til en beskeden udvidelse på den såkaldte
„Ostegrund".

Da Amager Fælled udgør den nordligste del af
Kalvebodkilen og som følge heraf ligger nærmest de
hårdest udnyttede kvarterer, ville det være naturligt
på dette område at skabe en bypark som kompensation
for de nær- og lokalrekreative friarealer, beboerne
mangler. Den påtænkte bypark skal ikke blot være af
traditionel standard. Tilbuddene bør være mangear¬
tede, let tilgængelige og ansporende til aktivitet. —

Her bør være idrætsanlæg for såvel indendørs- som
udendørs aktiviteter. Sportsanlæggene bør være til for
alle og ikke kun henvende sig til medlemmer af for¬
skellige foreninger og klubber.

Området er også stort nok til at rumme nogle koloni¬
haver.

Fælledens vandfront mod øst skaber mulighed for at
lave en lystbådehavn med tilhørende bådskure og op-
halerpladser. Her vil kunne blive en havnepromenade
med livlig aktivitet og gode kontaktmuligheder.

For børn og unge bør der anlægges knallertbaner,
store byggelegepladser, skøjtebaner, kælkebakker og en
diminuitiv bondegård, hvor storbyens børn kan omgås
dyr på en sund og naturlig måde.

Den landskabelige udformning kan i hovedtrækkene
sammenfattes som følger:
at skabe visuelt afgrænsede rum for føromtalte funk¬
tioner,
at skabe områder for spontane aktiviteter som telt¬
slagning, solbadning, opsætning af drager m. m.,
at skabe arealer til omrejsende cirkus, tivoli, teater¬
grupper samt sæsonprægede traktørsteder.

Arealet udformes som skovagtige rammeplantninger
omsluttende de forskellige aktiviteter og græsrum af
varieret størrelse. Plantninger bør på grund af det
korte åremål overvejende bestå af hurtigvoksende
arter som poppel, pil og el, dog med et islæt af lind,
elm og ask.
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Byparken vil foruden at betjene de tættest bebyg¬
gede områder kunne blive et værdifuldt areal for en
bebyggelse syd for Sjællandsbroen. Og lad os så håbe,
at den midlertidige bypark til sin tid ikke må lade
livet for de projekterede Amagerbyer.

Område 2.
Området kommer til at omfatte Amagerby 3 og Trade
Center(martet). På grund af den meget høje udnyttelse
for boligområdet (landsbyggelovens bestemmelser om
friarealer er overskredet på mellem 25 og 75%, alt
efter om støjbælterne til de overordnede veje medreg¬
nes som nærrekreative områder) er det for dette om¬
råde meget vigtigt at skabe forbindelse både til by¬
parken og til de større udbredte landskaber mod syd.
Det eneste aktiv, området har, er vandet, dér, hvis
arkitekters og landskabsarkitekters intentioner om at
skabe et system af kanaler og søer bliver en realitet,
kan give bebyggelsen sit særpræg.

Område 3.
På det midterste område tænkes etableret et rigt va¬
rieret skovlandskab med alle former for friluftsliv,
hvilket harmonerer med arealets hovedfunktion som

lystskov.
Området kan naturligt deles i to områder henholds¬

vis øst og .vest for den gamle kystlinie, hvis landskabe¬
lige udformning bør være principielt forskellige. - På
det østlige område er grundvandsspejlet relativt lavt,
og der findes ingen træbevoksninger af miljømæssig
værdi. Det vil være oplagt her at have en decideret
brugsskov som integrerende del af det nord-sydgående
skovbælte.

De større sammenhængende skovområder bør præges
af det „østdanske normalskovbillede", hvilket vil sige
en blanding af bøge-egeskov med artsrig undervegeta¬
tion og egentlig granskovbestand af flere arter. Skov¬
fligene og smålundene på græssletterne bør hver have
deres specifikke skovtype, som foruden de tidligere
nævnte kan være egeblandingsskoven og birke-fyrre-
skoven; denne sidste skovtype må især findes i over-
gangszonen til området vest for kystlinien, hvor birken
dominerer.

Da en betydelig del af et områdes faunistiske og
landskabelige værdier er knyttet til grænseområderne
mellem åbent land og skov, bør dette forhold nærme
sig 1:1 dog med overvægt af skov.

Variationen og hermed værdien af kompakte skov¬
områder kan øges betydeligt ved et passende indhold af
lysninger især ved de projekterede søer og kanaler.
Området vil blive domineret af de centralt beliggende
aktivitetsskabende elementer - den store sø med sit
vidtforgrenede net af kanaler og småsøer samt en
foreslået udbygning af „Storehøj".. I dette område vil
alle på arealet værende landskabstyper mødes - sø,
skovtykning, sletter og smålunde — og samtidig ligge
på overgangen til det særprægede landskab mod vest.
Mange aktiviteter som bådudlejning, ridning, vinter¬
sport af forskellig art, overnatning på campingpladser
og vandrehjem m. v. vil her finde sin naturlige plads.

Dette knudepunkt skal forsynes med kollektiv bus¬
betjening og mindre parkeringspladser. Endvidere bør
her ligge et traktørsted samt nogle sanitære bygninger.

Planlægningen af området har således resulteret i en
total landskabelig ændring af de eksisterende forhold.

Helt anderledes forholder det sig med delområdet
vest for den gamle kystlinje. Her er virkelig et land¬

skab af værdi - store udbredte sletter med skarpt af¬
grænsede bevoksninger (hovedsagelig birk) mod syd¬
vest.

Hovedtemaet for dette område må derfor være en

landskabspleje, der støtter og understreger det eksiste¬
rende miljø. Det vil i praksis sige en mindre nyplant¬
ning af birk hovedsagelig langs de overordnede veje
og langs det planlagte rostadion. For at hindre områ¬
det i at springe i skov må får og kvæg afgræsse
arealerne.

Parallelt med den eksisterende dæmning mod Kalve¬
boderne foreslås opført en ny dæmning i en længde af
2000 m og bredde af 200 m. Ved at lukke enderne
kunne et sådant bassin være et hårdt tiltrængt idræts¬
område for rosporten, da der her er mulighed for at
skabe kaproningsbaner af international standard. Til¬
hørende p-plads placeres nord herfor.

Område 4.
Dette areal hører som tidligere nævnt under Tårnby
kommune. Der er overvejende sandsynlighed for en
fredning af de store ornitologiske og naturhistoriske
interesseområder, hvilket vil gøre det muligt her at
skabe et område af en enestående karakter.

På arealet øst for den gamle kystlinje tænkes eta¬
bleret et større kompakt skovområde, som mod syd
gennem et mindre jordopkøb, kan forbindes med Kon¬
gelunden. Skovkarakteren bør også her være et „øst¬
dansk normalskovbillede" med slugter gående udfra
de høje, som Tårnby allerede har lagt syd for den
projekterede Sverigesforbindelse helt mod øst.

Området vest for den gamle kystlinie - fuglereservat.
Den eneste'forbindelse til områdets centrale del bliver
som følge af denne status den eksisterende vej til
skydehøjene, som iøvrigt vil være fremragende ud¬
sigtspunkter til det udstrakte fuglereservat mod syd og
vest. Ligeledes af hensyn til dyrelivet bør dette om¬
rådets sø- og kanalsystem ikke forbindes med det sejl¬
bare vandsystem mod øst.

Den fremtidige landskabspleje må gennem en sta¬
bilisering af den nuværende grundvandsstand sikre
områdets karakter. Yderligere afvanding vil få kata¬
strofale følger, da området i så fald vil springe i skov
og dermed mindske de gode raste- og fouragerings-
muligheder for langt den overvejende del af de fugle,
der holder til i sumpene og engene. De eksisterende
birkebevoksninger må anses for passende i såvel land¬
skabelig som ornitologisk betydning.

Syd for dæmningen i bugten ved Kongelunden fore¬
slås opført en lystbådehavn og en badestrand skabt af
oppumpet sand fra Kalveboderne. I Kongelundens syd¬
vestlige hjørne placeres en campingplads, der ligesom
campingpjadserne i område 3 vil kunne give mange
rekreative tilbud.

Syd for de af Tårnby kommune allerede opførte høje
ville en anløbsbro i forbindelse med det sejlbare ka¬
nalsystem kunne indrettes. Dette hjørne bliver et min¬
dre aktivitetscenter. Da det samtidig er en af indfalds¬
vejene til området, skal her også placeres et mindre
antal parkeringspladser.

Som det fremgår, er alle uroskabende friluftsaktivi¬
teter placeret i periferien. Det bliver derfor den frede¬
ligste del. af Vestamager, hvor dyrelivet vil få særlig
gode vilkår.
KIRSTEN JENSEN er landskabsarkitekt og ansat i Sprøjte¬
selskabet af 1948 A/S, Kvistgård.
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Promenade og bustracé ved hovedkanalens afslutning i vest. Promenade and bus track with the western end of the canal.

Amagerby 3
Af Ole Nørgård

Amagerbyer
Amagerby 3 er som navnet siger den 3. bydannelse i
rækken af de 4 Amagerbyer, der indgår i Københavns
kommunes dispositionsplan for Vestamager. De 2 nord¬
ligste byer vil ikke kunne bygges de første mange år,
dels fordi de er placeret på arealer, der for største¬
delens vedkommende er indvundet ved opfyld med
dagrenovation, som først skal naturligt omdannes og
komprimeres, og dels fordi Amagerby 2 ligger i støj¬
zonen for bane 12-30 i Kastrup Lufthavn.

Amagerby 3 og 4 er placeret på skydebanearealerne ■
syd for Sjællandsbroen, på hver sin side af den kom¬
mende Lufthavnsmotorvej, der måske skal videreføres
til Sverige. '

Området ejes af staten og Københavns kommune i
fællesskab, og sammen udskrev de i 1965 en nordisk
konkurrence om anvendelsen af arealet, når det ville
blive frigivet af forsvaret.

I vinderprojektet, der var udformet af en tekniker¬
gruppe under ledelse af arkitekt Børge Kjær og civil¬
ingeniør Anders Nyvig, foresloges anlagt en række
„Amagerbyer" ud over arealet, ret lave koncentrerede
byer af terrassehuse, og en kæde af højhuse langs Kal¬
veboderne. (Se illustration s. 144, øverst).- •

Ved en senere bearbejdning blev højhusene langs
Kalveboderne opgivet, og Amagerbyernes antal blev

indskrænket til 4. Derved friholdtes en grøn kile langs
Kalveboderne og hele det store areal syd for den plan¬
lagte Sverigesmotorvej, det vil sige alle de arealer,
hvortil der knytter sig naturinteresser, medens bebyg¬
gelsen fortrinsvis blev placeret på de tidligere losse¬
pladser og skydebanearealer.

De 4 Amagerbyer optager tilsammen et areal på ca.
900 ha, men heraf vil ca. 400 ha.blive vand og grønne
områder. De offentlige friarealer i kilen langs Kalve¬
boderne og syd for byerne udgør ca. 2200 ha, hvortil
kommer Kongelunden og strandengene syd derfor. De
grønne arealer på Vestamager vil sel-v efter en fuld
udbygning være større end Dyrehaven og Vestskoven
'tilsammen.

Amagerby 3
Dispositionsplanen og debatten om Vestamager
1,1971 fremlagdes planerne samlet som et dispositions¬
planforslag for Vestamager, udarbejdet af Direktoratet
for Københavns kommunes generalplanlægning, og det
blev overdraget De samvirkende boligselskaber under
ledelse af K.A.B. at detailudforme Amagerby 3, der var
udset til at blive den første af byerne, idet den funktio¬
nelt og miljømæssigt ikke er afhængig af lufthavnens
flytning og af beslutninger om nye forbindelser over
havneløbet o. 1. (Dispositionsplan, se ill. s. 144, nederst).
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Boligselskaberne overdrog projekteringen til Fælles-
tegnestuen og A/S Dominias Ingeniør- og Byggeleder¬
afdeling samt til landskabsarkitekterne Edith og Ole
Nørgård.

I fællesskab med generalplandirektoratet blev der
foretaget visse ændringer i dispositionsplanen specielt
for Amagerby 3, udformet som en revideret disposi¬
tionsplan af 1972.

Samtidig besluttede man at placere det nye Bella-
Center i Amagerby 3, hvor det skulle integreres i den
nye bys center.

Boligselskaberne fremlagde en projekteringsstatus i
oktober 1973, som skal omtales her. Forinden vil det
dog nok være rigtigst at minde om den debat, der har
været om Vestamager. Store dele af den er gengivet i
tidsskriftet Arkitekten 1973 nr. 9 og 10.

Et enkelt punkt i debatten vil måske især interessere
landskabsarkitekter. Det har været hævdet, at udbyg¬
ningen af de 4 Amagerbyer vil kunne ændre Køben¬
havns klima i uheldig retning og fremkalde større fare
for dannelse af inversionslag over byen i vindstille
perioder. Kalvebodskilen har hidtil været med til at
mindske denne fare, idet den med sin lavere tempe¬
ratur har fremkaldt små luftbevægelser, der modvirker
dannelsen af inversionslag. Bebyggede arealer er var¬
mere end grønne områder. Det skyldes mange ting:
Solvarme akkumuleres mere i veje og tagflader end i
græs og løvmasser. Der sker normalt en forbrænding
i byområder, medens der sker det modsatte i de grønne
områder. Forbrændingen afgiver varme, medens plan¬
ternes kulstofassimilation forbruger varme. Endelig vil
der over byområder i reglen fra industrien være en
røgudvikling og udsendelse af forskellige luftarter, der
kan fremme dannelse af inversionslag.

Ingen af disse forhold er til stede på Amager: Kalve¬
boderne og en grøn kile langs vandet bevares. Bebyg¬
gelsen placeres på tidligere lossepladser og skydebaner,
og der vil efter planerne være betydeligt større kul¬
stofassimilation og iltproduktion end der er nu. Der er
ikke planlagt nogen industri på Vestamager, og der vil
ikke engang ske nogen forbrænding, idet byerne kan
opvarmes ved overskudsvarme fra Amagerforbræn-
dingsværket, som i dag kun bruges til at varme Øresund
op med. Det har også energipolitiske perspektiver.

Med sort er indtegnet eksitserende park- og skovområder i
Københavnsregionen og Amagerby 3's placering i et sam¬
menhængende grønt område på Vestamager.

The existing park and forest areas in the Copenhagen region
and Amager Town 3's siting in a continous green area on
West Amager is marked in black.

Amagerby 3's placering i forhold til det overordnede vejnet. Amager Town 3's siting in relation to the major road-net.
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Amagerby 3. Mål ca. 1:20.000. ' Amager Town 3. Scale c. 1:20,000.

I dispositionsplanen fastsættes byens kapacitet til
7500 boliger med dertil hørende byudstyr og fælles-'
funktioner samt centerfunktioner, der kan gøre byen
til et aflastningscenter for hele Amager, så presset mod
city mindskes. Arealet byen ligger på måler fra nord
til syd ca. 1,25 km og fra øst til vest midtvejs 2,25 km,
når man medregner de østlige områder, hvor Bella-
Centret placeres og de vestlige langs Kalveboderne, der
er udlagt til offentlige fritidsområder.

Trafikalt er Amagerby 3 hængt op på Sjællands-
broen, den planlagte lufthavnsmotorvej og på motor-
ringsvejen og vestmotorvejens sydlige gren, der fra
Avedøre føres op langs Kalvebod rende og videre til
København gennem Sydhavnsområdet. Der har tidli¬
gere været planer om at inddæmme Kalveboderne fra
Sjællandssiden, så der tilbage kun ville blive „en kanal
til friskning af havnevandet". Med den vækst der for
tiden er i sejlsport og andre maritime aktiviteter, vil
det være meget betænkeligt, og der er da også nu
tanker fremme om at bevare vandet og udbygge mu¬
lighederne for de maritime fritidsaktiviteter.

Der er i Amagerby 3 reserveret et areal til en frem¬
tidig nord-sydgående S-bane, der som en forlængelse
af Citybanen over Christianshavn skal binde de 4 Ama¬
gerbyer sammen med den øvrige by. Banemæssigt vil
Amagerby 3 dog også kunne betjenes af den planlagte
lufthavnsbane. Foreløbig vil byen blive betjent med
busser, dels en ringlinie og dels en linie mod city. De
føres gennem Amagerby 3 i en særlig bustrace, der
følger hovedfodgængerstrøget langs den store kanaL, og
derved kommer tæt på alle kvarterer i byen.

Som nævnt minder de landskabelige forhold på Vest¬
amager meget om de hollandske. Man har i Holland
en udviklet tradition for at bruge vand som element i
byer. Denne hollænder-tradition vil kunne videreud¬
vikles på Amager, som så mange andre traditioner er
blevet det. Amagerby 3 er en polderby, hvor overflade¬
vandet må opsamles i kanaler og søer, inden det pum¬
pes ud. Dette forhold udnyttes naturligvis både rekrea¬
tivt og til at skabe attraktive byggemuligheder. Vandets
nødvendighed gør det mere ægte end „pyntevandet" i
mange nyere bebyggelser.

Byen ligger i et landskab - og er selv en landskabs¬
form. Som fjorde og vige skærer det grønne sig ind i
bymassen. Byen skal have en lang „kyststrækning" mod
friarealerne, så de bliver så bolignære som gørligt, men
alligevel sine steder er så store og samlede, at de vir¬
kelig kan opleves som frie og i sammenhæng med den
store kile af frit vand, der vil strække sig mod syd
langs det nye Amagers vestkyst.

Fra relativ åbenhed langs kanterne bygges byen op
med stigende koncentration og intensitet mod den øst-
vestgående hovedåre, hvor den - netop som den er mest
by — brydes af et vandspejl.

Amagerby 3 er primært en boligby
Set fra en beboers synsvinkel, vil byens struktur se så¬
dan ud: Nærmest knyttet til boligen er de beboersty-
rede fællesarealer og fællesfaciliteter såsom vaskerier,
hobbyrum, saunaer m. v. Dernæst kommer børneinsti¬
tutioner, fritidshjem, folkeskoler, bibliotek, institutio¬
ner hvor i hovedsagen kommunalt ansat personale ar-
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bejder i kontakt med beboerne. Videre er der de mer¬
kantilt drevne servicefunktioner såsom butikker, restau¬
rationer m. v. og som det mest bolig- og familiefjerne
sådanne uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som
styres udefra og hvori kun de beboere, der måtte være
knyttet hertil som ansatte eller studerende er implice¬
rede.

Byen er søgt opbygget af opfattelige, organiske enhe¬
der uden skarpe opdelinger og monotone gentagelser.
Der er tilstræbt en naturlig sammenhæng mellem boli¬
gerne og de funktioner, beboerne er fælles om. Det vil
sige, at man befinder sig i en bred vifte af sammen¬
hænge, når man bor i Amagerby 3.

Det offentlige fritidsområde
Det offentlige fritidsområde langs Kalveboderne, der
er på ialt 30 ha, kan opdeles i 3 elementer: a) vold¬
landskabet langs Kalveboderne, b) den eksisterende
skov og c) fælledarealerne.

a) Voldlandskabet. Diget langs Kalveboderne kan
danne grundlag for en attraktiv kystpromenade. Det
fordrer dog, at diget, der kun er udformet funktionelt
som en højvandssikring, udbygges med yderligere ter-,
rænformationer og beplantning, så der kan skabes læ
og gode opholdsarealer i tilknytning til Kalveboderne.
Herved åbnes en mulighed for at få anbragt noget af
den overskudsjord, der til stadighed skal fjernes fra
København.

b) Den eksisterende skov. Ved en udbygning af diget
langs Kalveboderne, vil der kunne etableres endnu
bedre vækstbetingelser for den eksisterende skov inden
for diget. Skoven foreslås bevaret i sin selvgroéde na¬
turtilstand.

c) Fællederne. De øvrige arealer mellem bebyggelsen
og Kalveboderne foreslås udlagt som en fælled, hvor
mange aktiviteter kan udfoldes som f. eks.: traveture,
ridning, uorganiseret boldspil, drageopsætning o. 1.

Det foreslås, at man ikke giver det offentlige park¬
område en skarp afgrænsning, men at det umærkeligt
glider over i bebyggelsens friarealer og det samlede
grønne område syd for byen.

Det grønne område syd for bebyggelsen
Området svarer i sin udformning på mange måder til
parkbæltet langs Kalveboderne og vil i vid udstrækning
blive anvendt på samme måde, dog uden de kvaliteter,
der følger af naboskabet med vandet. Området afgræn¬
ses mod syd af Lufthavnsmotorvejen. Denne vil på
størstedelen af strækningen over Vestamager være for¬
sænket i terrænet og højvandssikringen vil kræve dæm¬
ninger langs vejen til mindst kote 3.0. Da der således
ikke kan skabes udsyn fra vejen, foreslås forsænknin¬
gen yderligere understreget med et voldlandskab langs
vejen, der primært har det formål at skærme bebyggel¬
sen og friarealerne mod trafikstøjen, og sekundært det
formål at skabe velegnede landskabsrum til forskellige
aktiviteter, som f. eks. en knallertbane, hvor de unge
knallertkørere kan afreagere deres trang til at efter¬
prøve, hvad maskinen kan præstere. I voldlandskabet
vil også kunne indbygges muligheder for andre fritids¬
aktiviteter. Det har således været nævnt, at man her
kunne indrette et område, hvor de unge i byen om
sommeren kunne indrette en alternativ by i telte o. 1.,
og hvor de kan prøve at flytte hjemmefra i kortere eller
længere perioder og på en sådan måde, at de hurtigt
kan oprette kontakten til hjemmet igen.

Promenade på diget langs Kalveboderne.
Promenade on the embankment along Kalveboderne.

Voldlandskab ved lufthavnsmotorvejen.

Artificial hill landscape beside the airport motorway.

The main canal beside the centre belt.
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Vandet udnyttes rekreativt med robåde, optimist¬
joller o.l. og til lystfiskeri, idet en fiskebestand er
nødvendig for at bevare en økologisk balance i vandet.

Kanalsiderne søges varieret mest muligt, bl. a. ved
at udforme dem helt bymæssige og bolværksagtige i
centerbæltet, medens det i boligområderne varierer
mellem græsklædte bredder, rullestensbredder, både¬
broer o. 1.

I pilotprojektet er der gjort rede for detailler i så
henseende.

Vandet søges gjort ufarligt ved på de fleste steder at
regne med en ganske flad bred og ved at understrege
faremomentet på de steder, hvor en stejlere bred er
nødvendig.

Lokale byparker
Der regnes med anlæg af nogle få offentlige byparker
inde i bebyggelsen, væsentligst i tilknytning til offent¬
lige bygninger og i hovedsagen lokaliseret langs kanal¬
systemet og på steder, hvor en værdifuld eksisterende
beplantning kan bevares og inddrages i parkområdet.

Arealerne mellem voldlandskabet og bebyggelsen
foreslås udlagt som fælleder.

Friarealerne mellem byen og Sjællandsbroen er
smallere end de sydlige fælledarealer, og er derfor
foreslået mere intensivt udnyttet i landskabelig hen¬
seende.

Kolonihaver tænkes fortrinsvis placeret ved Amager-
by 4, hvor det grønne område er en del bredere.

Hovedkanalen og de øvrige vandområder
Amagerbyens beliggenhed med en stor del af arealet
under daglig vande og udformningen som et polder-
landskab stiller krav om et kanalsystem til afvanding
af arealet.

Kanalsystemet er i hovedtrækkene udformet som et
træ med stamme løbende i øst-vestretningen midt gen¬
nem arealet og med forgreninger ud i de enkelte kvar¬
terer. Længst mod vest og nord, hvor vandet skal pum¬
pes videre ind i Kalveboderne, udvider kanalen sig til
et mindre søområde.

Kanalsystemet er strukturgivende for byen, idet ho-
vedfodgængersystemet følger kanalerne, som bliver det
byelement, man i hovedsagen orienterer sig efter.
Vandområderne tegner således byens former og er med
til at gøre dem opfattelige samtidig med, at de mod¬
virker fornemmelsen af byen som en stenørken. Mellem
husene giver vandspejlet en intens oplevelse af ikke-by,
som ellers ville kræve store grønne områder.

Bebyggelsens friarealer
Private fælles opholdsarealer i tilknytning til de en-'
kelte bebyggelser søges placeret og udformet således,
at de indgår i et samlet system af grønne områder med
offentlig adgang. Dette gælder også en del af institutio¬
nerne - således regnes f. eks. skolens friarealer tilgæn¬
gelige også uden for skoletid, medens det nok vil være
nødvendigt at regne en del af børneinstitutionernes
friarealer lukkede. Med en så omfattende institutions-

bestykning, som der her er foreslået for Amagerby 3,
vil det dog være nødvendigt, at man i planlægningen
af institutionernes friarealer tager vidtgående h'efisyn
til mulighederne for offentlig adgang, idet man ellers
i den koncentrerede byform vil få en alt for stor pro¬
centdel af lukkede arealer.

Legemuligheder
For de mindste børn vil de første legemuligheder være
knyttet til hjemmet og dets private uderum eller til
børneinstitutionerne.

I tilknytning til boligerne regnes iøvrigt med nær¬
legepladser i grønnegårde og i gangmiljøet. I en trafik-
differentieret by vil hele byens cykel- og fodgængernet
danne et sammenhængende system med muligheder for
bevægelsesleg, cykling på 2- og 3-hjulede cykler, rulle¬
skøjteløb o.s.v.

I de enkelte boligområder regnes endvidere med
kvarterlegepladser, hvor der lægges vægt på, at børn i
større antal kan lege og arbejde sammen. Enkelte kvar¬
terlegepladser vil være placeret ved kanalsystemet og
udformet specielt derefter, som der er gjort nøjere rede
for i pilotprojektet. Iøvrigt vil man prøve at vente med
kvarterlegepladsernes indretning til beboerne er flyttet
ind og kan få. medindflydelse på udformningen. Arki¬
tektonisk tilstræbes det at give legepladserne en fast
indramning af træer eller an^et, som delvis skjuler
legearealet, så at en fortsat revision af den detaillerede
udformning ikke påvirker miljøet som helhed.

Den skabende leg kan udendørs kun foregå på bygge-
eller skrammellegepladser. Et passende antal foreslås
indpasset i bebyggelserne, væsentligst placeret i yder¬
kanten, i voldterrænet o. 1.

En del „lege"-muligheder må karakteriseres som
sport og er nøjere beskrevet i det følgende afsnit.

Sports- og idrætsmuligheder
Skolesportspladser er åbne også uden for skoletid og
giver mulighed for forskellige boldspil og fri idræt. I
det nordvestre hjørne nærmest Sjællandsbroen er der
placeret et egentligt sportscenter, hvortil der med tiden
regnes opført haller til boldspil, skøjteløb, svømning
o.s.v.

Kanal- og søsystemet giver mulighed for roning, sejl¬
sport og fiskeri i det små, medens Kalveboderne giver
mulighed for en mere avanceret maritim aktivitet.

Fællederne syd og vest for byen giver mulighed for
en varieret udfoldelse med traveture, ridning, uorgani¬
seret boldspil o.s.v.

I voldlandskaberne kan indbygges knallertbane o. 1.
og terrænformationerne udføres, så de giver mulighed
for skisport og kælkning om vinteren.

Også kanalsystemet vil give mulighed for vintersport.

Pilotprojektet
I henhold til regeringsbeslutning vil der i første om¬
gang ud over Bella-Centret blive bygget en enkelt bo¬
ligenhed på godt 400 boliger, det såkaldte Pilotprojekt.

Friarealer i pilotprojektet
Friarealerne i pilotprojektet udgøres af følgende ele¬
menter:

De private terrasser eller altaner vil for alle familie¬
boligernes vedkommende opfylde vigtige rekreative
funktioner. Det er familiens udestue, den beskyttede
legeplads for de helt små, samlingsstedet i den lune
sommeraften og plantedyrkerens hobbyværksted.

Adgangsstræderne - udformes som opholds- og lege¬
gader, hvor fornøden servicetilkørsel er mulig, men
vanskeliggjort i en sådan grad, at der ikke kan køres
hurtigt. Gaderne forsynes med bænke og legemulighe-
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Pilotprojektet, del af Amagerby 3. Mål ca. 1: 2.000.
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Adgangsstræde.
Approach alley.

Grønnegaard.
Quadrangle.

der af forskellig art samt med cykelstativer og enkelte
træer. Afvandingsrender deler gaderne i en gangzone
med opholds- og legemuligheder og en kørezone for¬
trinsvis for cykler, hvor også knallertkørsel er mulig,
dog kan biler kun passere hinanden på enkelte vige¬
pladser, så at bilkørsel kun kan ske langsomt. End¬
videre er der i hvert stræde ganske få holdepladser for
flyttebiler, varevogne, ambulancer o. 1. Der regnes med,
at de meget få holdepladser bevirker, at beboerparke¬
ring undgås.

Pladser - i tilknytning til adgangsstræderne udformes
i samme bymæssige udformning som stræderne. Til de
egentlige legefunktioner afsættes på hver plads et stort
forsænket grusbelagt areal omgivet af en siddeplint og
afskærmet med beplantning. Møblering af disse kvar¬
terlegepladser regnes udformet med særlig henblik på
at indeholde muligheder for fællesleg for en større
gruppe børn.

Grønnegårde - der fremtræder som helt afskærmede
rum mellem terrasehusene, foreslås udformet som meget
grønne haverum, domineret af græs og beplantning og
kun med nødtørftig befæstelse, så de danner en kontrast
til de mere bymæssige legegader. I grønnegårdene op¬
stilles bænke, borde og småbørnslegepladser med et
udstyr, der opfordrer til mere stilfærdig leg.

Voldlandskabet langs Sjællandsbroen, der primært har
støjbeskyttende formål, vil blive søgt udformet, så det
i videst mulig udstrækning vil kunne anvendes til lege¬
formål. En mindre kælkebakke indgår i voldformatio¬
nerne, og der vil også mellem voldene kunne etableres
en mindre byggelegeplads.

Vandarealer - syd og vest for 1. byggeafsnit etableres
kanaler, der indgår i afvandingssystemet for Bella-
Centret og Amagerby 3. I det sydvestlige hjørne, hvor
kanalerne mødes, udvides vandfladen til en sø, hvor
jollesejlads er mulig. Vandkanterne vil variere fra
flade græsskråninger med rullestensbred til mere bol-
værksagtige konstruktioner og bådebroer på de steder,
hvor færdselsarealer grænser helt ud til vandet. Rulle¬
stenskysten udformes med ufarligt vand, jolleoplæg,
ophalerbedding + klubhus med skabe til master, sejl
og andet udstyr. Klubhuset er placeret i direkte tilknyt¬
ning til børneinstitutionens „alternativareal".

Børneinstitutionernes friarealer. - De nærmest arealer
omkring børneinstitutionerne indhegnes og forbeholdes
institutionernes børn på normal vis. Umiddelbart op til
disse arealer er der udlagt -et større græsareal, der
grænser op til den under Vandarealer beskrevne rulle¬
stensbred. Disse arealer er til fælles brug for børne¬
institutionernes børn og de øvrige børn i området. I
tilknytning til alternativet er der ligeledes som nævnt
i foregående afsnit indrettet et optimistjollelandings¬
sted med tilbehør.

Bådehavn og stenlegeplads ved søen.

Boating harbour and stone playground beside the lake.
EDITH og OLE NØRGÅRD, rådgivende landskabsarkitekt¬
tegnestue, København.
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PLAN 1936
■ FORESLÅEDE GRØNNE OMRADER

EKSISTERENDE SKOVE 00 PARKEI

IND 4.5 FINGERPLANEN 1947

SKRAVERET AREAL ANGIVER SAVEL EKSISTERENDE BY
(1M7) SOM FORESLAET FREMTIDIG BYDANNELSE. DEN EN¬
DELIGE BYFORM FREMTRÆDER SOM EN HAND MED FINGRE

OF 1.4 REGIONSPLANFORSLAGET. HOVEDSTRUKTUR
Illustrationen viser Kobenhavn« City »om en sort
cirkel, de foreslåede transportkorridorer som aorte
bånd og A-zonerne med gri tone

Egnsplanrådets 3. og 4. rapport:

Strukturplan 1972 for hovedstadsregionen
Regionplan 1973, hovedstruktur og byvækst

Med Egnsplanrådets vedtagelse i april 1974 af „Re¬
gionplan 1973" og med de styringsmidler i form af
nye love, der er trådt i kraft, ligeledes i april 1974,
ligger grundlaget for den fremtidige planlægning og
udvikling i hovedstadsregionen klar, og der er dermed
skabt muligheder for at give hovedstadsregionen en
struktur og identitet samt en baggrund for en frem¬
tidig skabende planlægning.

Egnsplanlægningen har haft trange kår.
Dens historie begynder i 1936 med „Deri grønne

betænkning", en plan for hovedstadsegnens grønne
områder. Et fremsynet forslag til et samlet parksystem
i storbyens omegn, bundet sammen af grønne stier.

Det næste skridt var, at der i 1939 blev nedsat en

kommission, som skulle forberede en hovedstadsord¬
ning, en forudsætning for at man kunne komme i gang
med en egentlig egnsplanlægning. (Det lykkedes først
33 år efter at opnå politisk enighed om en hovedstads-
ording, den trådte i kraft 1. april 1974).

Imens arbejdede planlæggerne ufortrødent videre,
og i 1947 forelå „Forslag til egnsplan for Storkøben¬
havn", også kaldet „Fingerplanen". Skønt den ikke
blev vedtaget politisk, blev den i de følgende år be¬
stemmende for hovedstadens vækst og kom til at be¬
tyde, at København i højere grad end så mange andre
europæiske byer blev forskånet for kaos og konflikter.
Den blev fulgt op af love i 1949, der skulle sikre de
grønne kiler.

Men derefter gik planlægningen i stå, indtil Bolig¬
ministeriet i 1958 oprettede egnsplansekretariatet, hvor
„Principskitsen til egnsplan for byudvikling indtil
1980" blev udarbejdet i 1960. En plan der lagde hele
byudviklingen ned i Køgebugtområdet.

Da der ikke kunne opnås enighed om .principperne
for en langtidsplan, enedes byplanteknikerne i 1963 om
en midlertidig plan „1 etapeplanen", som var en vide¬
reudvikling af Fingerplanen. Det var en forudsætning
for vedtagelsen af „1 etapeplanen", at den langsigtede
planlægning skulle fortsættes og resultere i en egentlig
egnsplan. Boligministeriet opfordrede derfor kommu¬
nerne og de tre hovedstadsamter til at overtage plan¬
lægningen.

Resultatet blev, at egnsplanrådet blev oprettet i
1967, sammensat af kommunalpolitikere fra Køben¬
havn og Frederiksberg kommuner.

Egnsplanlægning blev nu et kommunalt anliggende,
og en planlægningsafdeling blev oprettet i 1968.

Det er dette egnsplanråds planlægningsarbejde gen¬
nem seks år, der er beskrevet i fire fortløbende rap¬
porter. Det har været en forudsætning, at arbejdet
skulle foregå i så stor grad af offentlighed som muligt.

Bind 1 og 2 blev derfor udsendt af egnsplanrådet i
1971 til debat.

Bind 1 indeholder: hovedstadsregionens geografi og
forudsætninger.

Bind 2 indeholder: forslag til en ny regional struktur
(transportkorridorer med tilhørende A zoner), regionale
udflugtsområder, og fire skitser, der anviser forskellige
muligheder for placering af kommende års byvækst
(forslaget til omstrukturering af regionen er et brud
med fingerbyen, det tager sigte på at stoppe byfingrer-
nes vækst og binde dem sammen ved hjælp af et sy¬
stem af. transportkorridorer).

Begge rapporter blev sendt til høring hos kommu¬
nerne, amterne og staten. Planlægningsgrundlaget blev
herved udvidet med et værdifuldt materiale i form af
hørings-besvarelser, skriftlige udtalelser og synspunkter
fra debatten.

Efter at hele det store høringsmateriale var be¬
arbejdet og drøftet i egnsplanrådet, udarbejdede plan¬
lægningsafdelingen „Strukturplan 1972", som i begyn¬
delsen af 1973 blev vedtaget af rådet.

„Strukturplan 1972 for hovedstadsregionen"
Bind 3 indeholder således de konklusioner, som' egns¬
planrådet har draget på grundlag af den stedfundne
debat.

Strukturplanen e,r en langsigtet strategisk plan. Den
er ikke tidsbestemt, og den arbejder ikke med mæng¬
der, men med muligheder. Da der i den stedfundne
debat kunne registreres omfattende tilslutning til pla¬
nens hovedstruktur (med transportkorridorer og A zo¬
ner) er den i grove træk blevet fastlagt. Desuden er
byvækstens maksimale størrelse i regionen fastlagt,
samt dens geografiske placering. De regionale ud¬
flugtsområder er placeret.

I. nord for en linie gående fra Nivå over Hillerød til
Roskilde fjord, og II. i Hornsherred.

Sammenholdes strukturplanen med fredningsplan¬
udvalgets landskabsanalyse og den fredningsplankon-
klusion, der blev udsendt i 1971, finder man, den er
i konflikt med denne i de to sydlige byvækstområder.

Regionplan 1973, hovedstruktur og byvækst
Bind 4 indeholder den regionplan, som er vedtaget af
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egnsplanrådet foråret 1974. Det er en fysisk plan, der
bygger videre på den hovedstruktur, som blev fastlagt
i strukturplanen.

Planens byområder er blevet mere detaljerede.
56.000 boliger fordeles på en række mindre byenheder
i området mellem Roskilde fjord og den nord-syd¬
gående A zone. 49.000 boliger placeres i en stor byring
vest for Køge.

Egnsplanrådet har besluttet, at fredningsanalysen
fra 1971 skal lægges til grund for bybygningen, hvor
det overhovedet er muligt. Det betyder også, at de
regionale udflugtsområder er blevet stærkt udvidet i
Regionplanen.

Der er i denne plan taget hensyn til de overordnede
landskabelige sammenhænge. Med udgangspunkt i
fredningsmyndighedernes intentioner har egnsplanrå¬
det besluttet at friholde området mellem Hornsherred
halvøen og Roskilde-Ringsted banen for regional by¬
vækst, således at der kan skabes en grøn ring om
hovedstadsregionen: Nordsjælland, Hornsherred, skov¬
områderne syd for Hornsherred, over til Stevns. Det
vil således være muligt at skabe sammenhæng mellem
regionens store landskabstræk.

Fredningsplanudvalget har i 1973 udarbejdet en idé¬
skitse til arealdisponering for fredning og friluftsliv i
København, Frederiksborg og Roskilde amter, og re¬
gionplan 1973 er i store træk i overensstemmelse med
fredningsplanudvalgets skitse.

Da planlægningsarbejdet begyndte for seks år
siden, var udgangspunktet en lang række behovsana¬
lyser. Man spurgte først og fremmest: Hvor meget
kan regionens folketal tænkes at vokse i de kommende
15-20 år og hvad vil det kræve af arealudlæg til
boliger, erhverv, trafikanlæg, rekreative områder
o. s. v.? I forhold hertil siger Regionplan 1973 kort og
godt: Der er plads til at bygge så og så meget, når en
vis kvalitet skal overholdes. Den fastlægger rammerne
for og sammenhængen i udbygningen, men spørger
ikke om hvornår rammerne vil være udfyldt.

Der er en hel del Regionplan 1973 ikke tager stilling
til, men forudsætter løst som næste led i den løbende
planlægning.

Folketinget har i foråret 1973 vedtaget en række
nye love, som bliver helt afgørende for den fremtidige
regionplanlægning. Desuden er man omsider nået til
politisk enighed om en hovedstadsordning, så i april
1974 oprettedes Hovedstadsrådet, som skal varetage
regionale funktioner på tværs af kommune og amts¬
grænser.

Hovedstadsrådet skal således overtage Regionplan
1973 og administrere den. Regionplanen er sendt til
amtsrådene og kommunalbestyrelserne i hovedstads¬
området. Hovedstadsrådet skal så tage stilling til even¬
tuelle indsigelser eller bemærkninger, hvorefter region¬
planen kan sendes til miljøministeren til statslig god¬
kendelse. Hermed går hovedstaden ind i en ny udvik¬
lingsfase.

Man må håbe, Regionplan 1973 også vil få det sidste
officielle stempel, så dens intentioner en by med
forståelig struktur, en høj grad af kollektiv transport
og stærke relationer mellem nye byenheder og land¬
skabelige træk - kan blive virkeliggjort.

TINE FALKENTORP, landskabsarkitekt på fællestegne-
stuen, „Paulinelyst", Snekkersten.

Støj I byen. Del I. 66 sider, ill. A5. 20,35 kr.
Henrik Hvidtfeldt, SBI - Byplanlægning 26, København 1974,
Bekæmpelse af trafikstøj er blevet et påtrængende pro¬
blem og en vigtig opgave i den fysiske planlægning.

De rapporter, der hidtil har været til rådighed, har
hovedsageligt behandlet støjproblemerne i åbne om¬
råder. På dansk foreligger „Støj og byplan" udsendt
af Nordisk komité for bygningsbestemmelser i 1971.

I åbne endnu ubebyggede områder er lydudbredelse
og dæmpningsmuligheder relativt enkle at beskrive,
ligesom de måder hvorpå støjproblemer kan imødegås
er ved at være velkendte. I første række er det vigtigt
i arealdisponeringen at tage hensyn til støjgener, i
anden række kan støjproblemer løses ved afstands-
dæmpning eller afskærmning. Vi har efterhånden fået
mange km „roekuler" langs vejene på denne baggrund.

Støjforholdene i eksisterende byområder har der¬
imod været temmelig dårligt belyst, men dette er der
nu rådet bod på med SBI-rapporten „Støj i byen".

I rapporten behandles de almindeligt forekommende
støjkilder i byen. Vejtrafikken skiller sig dog ud som
den væsentligste støjkilde, hvorfor de problemer, der
opstår i relation hertil, dominerer rapportens indhold.

Det må siges, at det lykkes i rapporten at gøre de
indviklede støjudbredelsesforhold overskuelige. Der op¬
stilles således relativt simple og let anvendelige tabel¬
ler for trafikstøjniveauets størrelse og afhængighed af
en række faktorer, bl. a.: Trafikmængde, -sammensæt¬
ning og -hastighed i forhold til gaderummenes form.

Derimod volder det større vanskeligheder at anvise,
hvorledes støjen kan dæmpes.

Årsagen er naturligvis, at dæmpning af lydudbre-
•delsen fra dét enkelte køretøj vanskeligt lader sig gøre
på lokalt eller nationalt niveau, men synes at være et
internationalt anliggende.

Det går lettere, når det drejer sig om industrivirk¬
somheder og andre stationære byfunktioner. Her er en
dæmpning af støjen ved kilden kun afhængig af den
pris, man er villig til at betale.

Når det gælder bilen, må forfatteren henvise til de
løsninger, som byplanlæggerne anvender, når trafik¬
kens miljøgener skal undgås: ændret placering af by¬
funktioner, etablering af nye aflastende centre, om¬
lægning og regulering af trafikken, forøget anvendelse
af kollektiv trafik.

Hvor disse muligheder ikke er tilstede, kan ændret
anvendelse af støjramt bebyggelse kom'me på tale.
Specielle vindueskonstruktioner og ændret rumanven¬
delse må ses som de sidste nødløsninger.

Også virkningen af beplantning omtales, dog uden
direkte tal for dæmpningsvirkning.

De hårde stærkt reflekterende overflader i bymiljøet
medvirker til et højt støjniveau, så her kan snakken
om et „blødt miljø" gennem træplantning og anlæg af
grønne områder måske få et mere konkret indhold.

I den forbindelse rejses det meget væsentlige spørgs¬
mål om, hvilken status parker og andre rekreative om¬
råder bør have i støjmæssig henseende.

Skal de rekreative områder give mulighed for fuld¬
stændig fred, eller skal de tværtimod fungere som
„støjmæssige stødpuder" til beskyttelse af boligområ¬
der? Dette er et særligt målsætningsproblem, som der
i rapporten ikke gives noget generelt svar på.

Om rapporten som helhed må det siges, at den ikke
anviser nogen mirakelkur, men må betragtes som et
værdifuldt hjælpemiddel, der måske kan medvirke til
at støj bekæmpelsen i byerne intensiveres. P. S.
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Nyere forstadsmiljøer
Sten Martini: En undersøgelse af beboere og bolig¬
miljøer i seks nyere boligområder i forstæderne til
København og Odense.

Publikation nr. 61 fra Socialforskningsinstituttet.
350 sider, ill. I kommission hos Teknisk Forlag. Køben¬
havn 1974. Pris 61,30 kr.

Forfatteren har ønsket at undersøge beboernes adfærd
og velbefindende i bebyggelser i det nyere forstads¬
miljø og at undersøge hvorvidt faktorer knyttet til be¬
byggelsens fysiske udformning øver indflydelse på be¬
boernes velbefindende.

Desuden har det været et mål at klarlægge om be¬
boerne i deres daglige liv og færden udnytter boligerne
og boligområdet i overensstemmelse med de intentioner
planlæggerne har haft ved bebyggelsens udformning.

De seks undersøgte boligområder er valgt, så de på
nogle punkter er ensartede, på andre forskellige.

Fælles er at bebyggelserne er opført først i 60'erne
som almennyttigt boligbyggeri med nogenlunde ens¬
artet standard. Derimod varierer de stærkt i fysisk ud¬
formning: Albertslund Syd er lav-tæt, Høje Gladsaxe
er høj-flot, Tingbjerg og AAB afd. 47 i Skovlunde er
halvhøje etagehuse, mens de to bebyggelser i Odense -

Hunderupparken og Ejerslykke - består af halvhøje
etagehuse blandet med højhuse.

På grund af ønsket om at sammenligne intentioner
og virkelighed gives der en omfattende - og interes¬
sant - beskrivelse af de seks boligområders tilblivelses¬
historier og de intentioner der i sin tid lå bag deres
udformning.

Undersøgelsen er iøvrigt baseret på interviews dels
med planlæggere og bygherrer, dels med ca. 2400 be¬
boere.

På forhånd må en undersøgelse, som den Sten Martini
her har gennemført, påkalde sig stor interesse. Ind¬
samlinger af erfaringer gennem systematisk tilrette¬
lagte efterundersøgelser er stadig sjældne, når det gæl¬
der boligbyggeri. Samtidig er der blandt de under¬
søgte bebyggelser nogle af de, der har været mest om¬
diskuterede. Endelig er der vel ikke meget, som det er
væsentligere for arkitekter og planlæggere at have
konkret viden om end netop hvorledes de fysiske for¬
hold påvirker os.

Med de meget store forskelle i områdernes fysiske ud¬
formning skulle der være de bedste muligheder for at
forklare på hvilke måder det fysiske miljø spiller en
rolle for adfærd og velbefindende.

Når det alligevel ikke lykkes gennem den meget
omfattende undersøgelse at give et blot nogenlunde
klart billede af disse forhold, skyldes det nok for en
stor del forfatteren selv, idet der undersøgelsen igen¬
nem lægges megen vægt på at understrege dens hoved¬
konklusion, som her citeres fra side 24:

„Undersøgelsesresultaterne peger mod, at den førte
debat har vist tendens til at overvurdere det byggede
miljøs betydning for menneskeligt velbefindende. Det
byggede miljø spiller en rolle, men en rolle, der i et
moderne samfund indtager en underordnet position i
et kompliceret netværk af sociale og psykologiske for¬
hold. Det er en stærk forenkling at søge hele forkla¬
ringen på vantrivsel, kontaktløshed og socialt dårlige

kår i husenes afstand, højde, størrelse og udformning."
Man vil dårligt kunne modsige denne konklusion,

men det synes som om forfatteren er kommet bagud i
forhold til den debat, der føres i dag omkring bolig¬
miljøets udformning og funktion.

Erkendelsen af de sociale og psykologiske faktorers
betydning som væsentlige for beboernes trivsel er
slået igennem og har måske især afspejlet sig i de
senere års konkurrenceprojekter.

Det forekommer derfor uheldigt, når forfatteren gør
påvisningen af denne konklusion til et hovedpunkt i
undersøgelsen, som derved reelt bli'r for lidt orienteret
mod at påvise den betydning det fysiske miljø trods alt
alligevel har for trivsel og adfærd.

I stedet for at fremhæve hvor ringe betydning det
fysiske miljø har, ville en fremhævelse af de tilfælde,
hvor en betydning vitterligt lader sig påvise, have
været mere lærerig.

Nu overlades det i nogen grad til læseren selv at
finde eksemplerne blandt de utallige oplysninger af
større og mindre relevans, som forfatteren uddrager
af sit undersøgelsesmateriale, hvilket gør rapporten
vanskeligt tilgængelig og svækker dens anvendelighed.
Alligevel rummer den mange resultater af værdi for
den fysiske planlægning, undersøgelsesresultater, som
klart viser det fysiske miljøs betydning for trivslen.

Her skal nævnes et par eksempler:
- Mange beboere føler sig hæmmet af manglende

fleksibilitet i lejlighedsplanerne (en støtte for de
mange ønsker om større fleksibilitet i boligbyggeriet).

- Opsynsmulighederne er væsentlige for hvor børn får
lov at lege. I den forbindelse påvises det endnu en¬
gang, at børn fra højhusene leger mindre ude end
andre børn. • ■ •

- Tilstedeværelsen af et differentieret trafiksystem
fjerner den „lille angst" hos mødrene til legende
børn, og påvirker derigennem tilfredsheden med
boligområdet som helhed i positiv retning.
0. s. v. Der er eksempler nok at hente.

En anden væsentlig konklusion af undersøgelsen er
den, at en række af de intentioner, der har ligget bag
udformningen af de mere eksperimentelt inspirerede
boligmiljøer, kun i begrænset omfang er blevet opfyldt.
Det gælder særligt, hvor intentionerne har været at
påvirke beboernes adfærd gennem den fysiske udform¬
ning af boligområderne.

Her får forfatteren altså bekræftet, at der har væset
lagt for stor vægt på disse forhold, men det må så
tages i betragtning, at de undersøgte byggerier er pro¬
jekteret for ca. 15 år siden, hvor boligdebatten havde
et andet indhold end i dag.

Netop de meget lange tidshorisonter, der arbejdes
med inden for byggeriet, gør det nok vanskeligt at
undersøge opført byggeri på en måde, der gør under¬
søgelsesresultaterne aktuelle i den løbende debat.

Vigtigt er det dog at få af- eller bekræftet de hoved¬
synspunkter, der til stadighed spiller en rolle i debat¬
ten, da det vil kunne bidrage til at planlægningen
ikke- alene må støtte sig på ideer, spekulation og tro.

Sten Martini's undersøgelse er trods alt et skub i den
retning, hvis man gi'r sig tid til at studere resultaterne
nøje.

PREBEN SKAARUP, landskabsarkitekt, Landskabstegne-
stuen, Afhus.
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SUMMARY

West Amager P. 143
by Kirsten Jensen
This planning exercise carried out at the Landscape De¬
partment of the Royal Veterinary and Agricultural Univer¬
sity in Denmark is both an analysis of the conflicting in¬
terests concerned and an alternative to the total development
of West Amager as elaborated by Tårnby and Copenhagen
Municipalities.

The diking-in on the Amager side of Kalveboderne was
originally proposed in the SO's in order to combat unemploy¬
ment and provide an alternative site for military exercises.
It was completed in the years 1940-45 and comprised an
area of 6,250 acres.

Although in the 1947 Finger Plan for Greater Copen¬
hagen the Kalvebod Wedge was kept free of building devel¬
opment, in the 60's the question of extensive development in
the Copenhagen Municipality was brought up. In 1964 a
competition was arranged for a Master Plan for West
Amager, the winning projects being a long-term plan for
the total development of Amager.

Copenhagen Municipality's General Plan Department ela¬
borated this project further until, in 1972, a plan was pro¬
duced for the complete development of Amager Common
and the area south of Zealand Bridge in the form of a
ribbon-town consisting of 4 urban units comprising 25,000
dwellings. This plan was subject to the airport's removal to
Saltholm. The master plan was thereafter approved by the
Ministry of Housing, it being stipulated that development
should commence with the shopping and trade centres as
well as Amager Town 3 with its 7,500 dwelling units.

West Amager consists of big, flat grassy plains inter¬
rupted by extensive lake and salt marsh areas - a savanna-
type landscape with scattered bushes and trees. The whole
area is intersected by drainage canals and ditches edged
with rushes. The variegated character of the area, with its
water, meadow and scrub, its proximity to the open water,
and the fact that it has been closed for nearly 30 years for
military purposes has resulted in its being a unique orno- .

thological area of international repute. Although in 1952 it
was created a reserve for mammals and birds, in 1972 the
Nature Conservancy Board agreed that preservation might
be combined with recreation without necessarily depleting
the bird-stocks.

It is apparent from the master plan that little considera¬
tion has been taken of the surrounding urban districts, which
are sadly in lack of recreative areas. Moreover, in order not
to overcrowd the existing bridges, the Amager Towns will
be dependent upon motorways, bridges, an underground
railway and a goods line that have not yet been built, and
which cannot, in view of the present situation, be guaranteed.

Although the housing standard in the proposed towns is
better than in the neighbouring built-up areas, they will
nevertheless be built at the latter's expense, taking up the
last available space for a recreative area for Copenhagen's
densely populated areas. Within a few years, however, the
most important of the motorways, Amager Town 3, the
Trade Centre, a missile battery and a bird sanctuary will be
a fact. The preservation of this region as a recreative area
therefore presents a great challenge.

For this purpose West Amager is proposed divided up
into 4 areas: Amager Common lying north of Zealand
Bridge, the area between Zealand Bridge and the new
Airport motorway connection to Sweden and the southern
region farthest from the built-up area.

Lying nearest the urban areas, area 1) is the most suitable
for a town park, providing a compensation for the Tost open
spaces. It could also accommodate some allotment gardens, a
yachting harbour on the waterfront as well as facilities for
children. Quick-growing trees such as poplar, willow and
alder are the most suitable for providing a natural frame.

Area 2) comprises Amager Town 3 and the Trade Centre,

and since these contain the minimum of open spaces it is
important to provide easy access to the town park and to
the southern landscape. The lakes and canals envisaged by
the architects would characterise the urban area.

The middle area 3) is intended as forest land with facili¬
ties for all kinds of outdoor life. The eastern part of the
area could be used commercially whereas the part west of
the old coastline, with its open plains and birch trees, should
be preserved as natural countryside. In addition, a new
dike parallel with the present one could provide an enclosure
for rowing sports.

Area 4) is of great ornithological and natural historical
value. The area east of the old coastline should be esta¬
blished as forest, the area west of the old coastline, as a
bird sanctuary. It will be necessary to maintain the present
water-level, as additional drainage would only encourage
the growth of forest and destroy the natural swampy habitat
of the majority of the birds. South of the dike in the bay
near Kongelund a yachting harbour is proposed as well
as a bathing beach and camping-site.

Amager Town 3 P. 151
by Ole Nørgaard
Amager Town 3 is the third ef four towns incorporated in
Copenhagen Municipality's Master Plan for West Amager.

The four towns cover an area of 2,250 acres, of which
1,000 are intended for open spaces. Amager 3 is to house
about 7,500 dwellings and the associated community and
centre buildings, and will be served by Zealand Bridge, the
planned Airport motorway and the southern branch of the
existing West motorway. An area is also reserved for an
'underground railway station to connect up with the Copen¬
hagen City Line.

The landscape in West Amager is reminiscent of Hol¬
land. The tradition of using water as a natural urban ele¬
ment will be extended, moreover, since Amager 3 is a polder
town, where the excess water has to be collected in canals
and lakes before being pumped out.

The 75 acres of recreational area in the west have been
subdivided into the embankment area alongside Kalvebo¬
derne, the existing forest and the commons. A coastal pro¬
menade supplemented with additional terrain formations
and vegetation has been planned for the Kalveboderne area,
and this in turn will create more sheltered growth condi¬
tions for the existing forest on the inside of the dike. The
remaining area between Kalveboderne and the town is to
provide a common suitable for many outdoor activities, such
as riding, kite-flying, etc. There is to be a gradual transi¬
tion between the western park area, the town's open spaces
and the green area south of the town, which latter is similar
to the park area although it lacks an intimate connection
with the water. This'area is bounded in the south by the
sunken Airport motorway.

Lying below sea-level, Amager 3 demands an extensive
canal system, the main canal of which lies like the trunk of
a tree from east to west. In the west and north, where it
is pumped out into Kalveboderne, it forms a miniature lake
district.

Several urban parks have been planned in conjunction
with the public buildings. These are to be sited near the
canal system and in places where the existing vegetation can
be preserved and incorporated. The communal residential
gardens are to be integrated with the other green spaces.
The initial accomodation unit, the Pilot Project, is to con¬
tain 400 dwellings, and its open spaces are to comprise the
following elements: private terraces or balconies, approach
alleys in the form of recreation and play streets with their
associated squares, sheltered quadrangles between the houses,
the embankment landscape alongside Zealand Bridge, canals
in the south and west of the unit, and fenced-in open spaces
connected with kindergartens and similar institutions.



Tanker om ... (fortsat)
er midler som en kan spille med for å oppnå dette
målet. Kontrasten med en teknokratisk politik, som har
summen af bransjenes produksjon som mål, og der folk
blir midler (arbeidskraft), og lokalsamfunns undergang
(eller elefantsyke) blir nødvendige følger af (eller for-
utsetninger for) bransjenes vedtak." (Fra afsnit „Om
populisme").

„Men svært mange økonomer deltar jo i radikal poli¬
tisk aktivitet som tar sikte på å bryte ned den borgerlige
samfunnsstruktur?

Det er nettopp det som er det paradoksale. På den
ene siden går de utenfor arbeidstid, ostentativt inn for
„socialisme", „proletariatets diktatur", „økonomisk de¬
mokrati" osv. På den andre siden bidrar hele deres
profesjonelle virksomhet til å oprettholde og forsterke
kapitalismens og teknokratiets kontroll over „den lille
manns" tilpassingsbetingelser. - Jeg ser fram til den
dagen da økonomene for alvor innser at dette er en
uholdbar situasjon, og begynner å utvikle kritiske øko¬
nomiske teorier som i seg selv peker hen imot et sam-
funn der „den lille mann" har maksimal kontroll over
sine livsvilkår." (Fra afsnit „Om økonomer og øko¬
nomi").

Jeg mener, at det, der her siges om økonomer, gælder
for store dele af akademikerstanden (den „velmenende
del").

Landskabsarkitekter tænker f. eks. i rekreation som

sektor (og det er i dag den sektor vi, som landskabs¬
arkitekter søger at optimere). Andre, der beskæftiger
sig med landskabet, er landbruget, og det er helt tyde¬
ligt, at dets organisationer er sektortænkende. Land¬
bruget, som branche, skal optimeres, stort markeds¬
orienteret udbytte. Levevilkårene kommer i anden

| række - for landbrugerne og for samfundet som helhed.
Forurening, vor tids kæmpeproblem, vil blive søgt

mindsket af mennesker, der er ligeså sektortænkende
teknokrater. Ingen tør pille ved de fejl, der opstår, når
de hver for sig optimerede brancher, sektorer, skal
spille sammen og udgøre vore levevilkår.

Kulturlandskabet I går - I dag, og - I morgen?
Jeg vil gerne citere lidt fra en artikel i Landskap nr.
6/72 af nordmanden Vidar Asheim. Selvom det har
stået i Landskap en gang, kan det godt stå der igen:

„I motsetning til i stiliserte „landskapsarkitekturer"
og ensidige kulturlandskap vil en her kunne tilgodese
fler menneskelige behov for opplevelser og stimulans.
Det er neppe holdbart å „forske" seg fram til en „rik-
tig" landskapsoppbygging bestemt for en rekke defi-
nerte aktiviteter. En framgangsmåte basert på prosjek-
terte miljøer vil føre til en standardisering av de fysi¬
ske omgivelsene, noe som igjen vil bety at færre men¬
nesker gis færre muligheter for opplevelser."

Det kulturhistoriske landskab omtales således:
„De kulturhistoriske landskapsminner som ligger

nedfelt i eldre bydeler og i grenseområdqne mellom
de intensive jord- og skogbruksarealene, har idag en
avgjørende betydning for variasjonsbredden i kultur-
landskapet. På den annen side har vi den naturgitte
variasjonsbredden som er bestemt av terrengformen og
fordelingen av de ulike vekstbetingelsene for plante-
og dyreliv.

Et modent kulturlandskap preget av langsom vekst,
med åkrer, hager, skogsmark, skogsbryn, myr, (mose)

naturbeiter, (overdrev), og tregrupper i det åpne land-
skapet, langs bekker, elver og bygdeveier etc. - vil som
regel ha den største variasjonsbredden, uansett om en
vurderer historisk, økologisk eller i landskapsformer.

Det sier seg selv at det er en urealiserbar oppgave
å „anlegge" tilsvarende landskapskvaliteter."

Visionen I 60'erne

I tresserne var stemningen den optimistiske blandt folk
som os og der var opgaver for optimistiske folk. Visio¬
nen gik i retning af det frie fremtids-fritids-menneske,
der tumlede sig, red, spillede golf, sejlede - i de af
landskabsarkitekter formede landskaber med kunstige
bakker, på feriearealer, i fritidsbyer.

Vi så i fritiden en branche og glemte, at den moderne
fritid ikke blot er et udslag af en mere demokratisk
adgang til lediggang, der tidligere var de herskende
klassers privilegium. Det er også et udslag af industri¬
samfundets organisation. Befolkning der samles i by¬
erne - fabriks- og kontorarbejderes organisationer. Ar¬
bejdstiden er passet ind i faste timeplaner, uafhængige
af årstiderne. Arbejdstiden er blevet mindsket dels un¬
der pres fra fagbevægelserne, dels som en logisk følge
af en økonomi, der flytter folk til byerne og indlemmer
dem i sit marked. Derfor må de have tid til, ikke blot
at hvile og genvinde arbejdskraften, men også til at
forbruge.

Udviklingen medførte at fritiden blev udvidet, sta¬
biliseret på bekostning af arbejdets indhold og den
medførte at det traditionelle familieliv og tidligere
former for socialt fællesskab opløstes. Den store fami¬
lies sammensatte helhed blev reduceret til den kerne,
der udgøres af ægteparret og deres evt. børn. Den øko¬
nomiske interesse for familiesammenholdet svækkes, de
huslige arbejdsbyrder lettes, ethvert familiemedlem
opnår at blive uafhængige af familien.

Den nye fritid skulle fyldes af et indhold, der ikke
mere findes i arbejdet, familien, traditioner og omgi¬
velserne. - „Freedom - is another word for - nothing
left to loose", som Janis Joplin synger.

Visioner I 70'erne?

Før omtalte jeg tressernes optimistiske stemning. I dag
er slagordene nogle andre. Økologi, forurening, natur¬
beskyttelse, miljø. Vi kan gøre disse begreber til leve¬
brød hver for sig og stå og hive i hver sin retning med
patentløsninger på velfærd. Jeg vil her gerne igen ci¬
tere Vidar Asheim:

„Årsakene til at natur- og miljøvernopinionen så
vellykket er blitt absorbert og transformert, må finnes
i mangelen på et handlingsrettet perspektiv basert på
en helhetsvurdering av samfunnsutviklingens dialek-
tikk. En løsrevet og fragmentert kritikk av negative
sider ved samfunnsutviklingen vil uvegerlig føre til at
de sterkeste gruppene i samfunnet søker å utnytte opi¬
nionen til eget formål. En sterk men „upolitisk" natur-
og miljøopinion'kan resultere i økt press på jord- og
skogbrukerne, økte (naturvern-)skatter og leveomkost¬
ninger og utrygge arbeidsplasser i industrien."

Jeg ville ønske at vi kunne bryde op for dette og se
på vore gøremål landbrug, industri, boliger, trafik, re¬
kreation, osv., som stykker der tilsammen udgør vore
levevilkår. Det er disse som skal optimeres og ikke de
epkelte stykker hver for sig.
ELLEN BJARNØ - landskabsarkitekt, Institut for Center¬
planlægning, København.


